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IN DEN STARINGSKOEPEL OP VISITE
DOOR

G. F. HA.SPELS.

Daar sta ik d.an in de portiek van den Staringskoepel.
Kijk, drie arcaden, waarvan er een door heesters zoowat dichtgegroeid is. De beide andere leiden naar boschpaadjes, waarvan ik dat eerie kom afwandelen, langzaam
en droomend in het zwijgende, zich veel-heugende bosch.
Drie arcaden inderdaad een grootsch gebaar voor 'n
open onderbouw van een eenvondigen, achterhoekschen
koepel. Ook zijn de arcaden niet van arduin, maar van
baksteen, die hier en daar door den verweerden, afgebladderden pleister heengrijnst. Daarbij is het portiekje zoo
klein, dat men er alleen nit kan zien, en de slanke arcade
zoo smal dat ze nauweNks een mensch tegelijk toegang
geeft.
Toch schijnt deze mengeling van grootsche gedachte
en kleine afmetingen, van weidsch gebaar en bijna-boerschen eenvoud mij even verrassend als natuurlijk. Even
opvallend en gewoon als het feit, dat ik den sleutel van
dezen koepel in de hand bond. Hoe 'nag ik, zonder eenig
recht, hier als eigenaar binnentreden ? Ja, men heeft
lien sleutel toevertrouwd op het Draafsel, die deftige
boerderij, eons een kasteel. Zonder navraag naar mijn her1
O. E. XIV 1
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komst. Zonder voorwaarde, of reserve, of vermaning. Als
hebben ze mij reeds gewacht, als heb ik hier het volste
recht .. Vaag heeft mijn twijfel willen fluisteren of wai
zonder reserve of voorwaarde gegeven wordt, wel de moeite
van het aannemen waard kan zijn, doch voor den glimlachenden eerbied waarmee de sleutel, als iets kostelijks,
was aangereikt, bleek geen twijfel bestand. Zoodat alleen
verwondering overbleef over een vertrouwen, gansch buitengemeen, zelfs voor den Achterhoek, waar het vertrouwen
woont. Zoo mij verwonderend ben ik, in het bezit van den
sleutel, naar den koepel getogen, door het boschje. Of
moet ik zeggen bosch, want ook dit heeft met zijn knusse
door hakhout-slingerende paadjes, enkele stoere sparren
en een pleintje oude, door kraaien bevolkte beuken, die
mengeling van rustiquen eenvoud en grootsch gebaar, die
ik nu in het koepelportiekje herken.
Pus begrijp ik dat ik den koepelsleutel in de hand
houd, maar het is een begrijpen dat mijn verwondering
en dankbaarheid niet wegvaagt, integendeel die aanvuurt.
Zoo begin ik de witgeschuurde, nit het portaal naar
de kamer leidende trap te bestijgen, ongemeen nieuwsgierig wat me wacht. Terwijl elke trede mij vertrouwd
voorkomt, en me aa-nkijkt alsof we elkaar herkennen,
ja, zoo goed herkennen ! Ook begin ik bij het omhoogstijgen heel duidelijk dien geur op te snuiven, die geen
bepaalde geur is, den geur van lang geleden dingen, van
reeds lang voorbij leven, van gestorven stemmingen. Zoodat de verheuging me omvangt, dadelijk een kast te zullen
openen, een oude kast waaruit me loome en aangenaammuffe zoelten van lavendel en marjolein en thym en veel
andere vergane heerlijkheden zullen tegengeuren.
Hoor, reeds het knarsen van den sleutel in het slot
doet bekend, en door de geopende deur ja, daar zijn die
herkennin.gsgeuren
„Wel, wel ! is Uwes daar al ?"
Half meen ik door den grond te zinken, half, naast
eon vliegenier in zijn Bl6riot gezeten, op een vreemde
planeet aan te landen.
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En toch, alles bekend. Die hoekige, wit-gekalkte
muren, met een paar waterverfjes : bier den Wildenborch
en daar den Hoogen Kamp; die beuken arm stoelen met
biezen zittingen, een heeren-editie van boeren keukenstoelen die brave, eironde tafel met mahonierand om
donkergroen wasdoek op den witgeschuurden, houten vloer
voor de stoelen die hooien voetekussens, met cretonneovertrek, hetzelfde cretonne als van de gordijnen, die, aan
weerszijden opgenomen, voor de ramen omlaag hangen
alles nieuw als een vondst, en bekend als een verloren,
eindelijk teruggevonden vreugde.
Maar die stem ? Die stem nog meer van wellekomst
dan van bevreemding, vanwaar die stem? Ik speur door
de opengeschoven ramen rechts over een half-afgemaaid
roggeveld, links in het beukenbosch, maar zie niets. Dan
vooruit door de opengeslagen glasdeuren over de weiden
langs den Berkel, bemerk daardoor dat een omheind,
breed-uitgebouwd balkon rond de kamer loopt, en begrijp
dat de stem daar vandaan moet komen. Wat een gestommel buiten dadelijk bevestigt.
En daar staat ze ineens in de deuropening. Eer breed
dan groot, in kornetmuts met kanten nekstuk, en jak van
hetzelfde gelig-rose, fijn-gebloemde cretonne der kussens
en gordijnen, boven een zwart-sitsen rok, die de ietwat
plompe leeren pantoffels vrijlaat. En daar maakt ze waarlijk een dienaresse, terwijl haar bekende, hazelbrui-ne oogen
in het bolle, geldersch-welwillende gelaat me frank aankijken.
„Met uwes welmeenen", zegt ze met fluisterende beslistheid haar volle lippen wat slap en week om erg weinig
tanden —: „uwes koinst verrast me. Maar, laat meneer toch
een armstoel nemen !" noodt ze met ietwat plompe, korte,
breede hand.
Nadertredend, reik ik haar met een buiging de hand,
die zij bedremmeld even drukt, weer met een dienaresse,
neem zelf een stoel, en vraag zoo onbevangen mogelijk :
„Ik ben toch niet te vroeg?"
„Verexcuseer meneer", en weer moet ik opkijken van
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dat bekende gelispel . van een ouden mond met wat weinig
tanden, die precies kan lispelen als klein zusje wiens
tongetje wat groot is voor den kleinen mond: „uwes weet
wel, de gasten van de freule komen nooit te vroeg. Alevel
heb ik op last van de freule wat boeken op tafel gelegd,
en er zijn er mangs meer in de kast, voor meneer. 06k
zal ik vast thee zetten — want meneer heeft natuurlijk het
middagmaal in Zutfent gebruikt", besluit ze binnentredend.
„De freule ..?" zoek ik mij te herinneren, meer bevreemd dan beschaamd over mijn laakbare vergeetachtigheid, die mij toch niet te hoog zal aangerekend worden?
Maar een zonnige glimlach lijnt aardige rimpeltjes
om den welwillenden mond, en de kanten van de routs
fladderen vroolijk als ze knikt: „Meneer is zekers uit Holland, met uwes welmeenen. Daar zijn ze zoo percies op
de namen. Maar wij, dienstbare menschen, holden ons aan
het olde gebruik en noemen de groote luu vawde kasteelen
jonker en freule, zooals plichtelijk is voor onderhoorigen.
Hier kan meneer lezen hoe ze de freule schrijven", zegt
ze, me een boek uit de diepe muurkast aanreikend. Gretig
grijp ik 't en lees : Mejonkvrouwe A. C. Staring.
Het ligt niet aan den armstoel, hoog genoeg van
zitting, maar ik voel me bepaald klein worden, terwijl zij
grooter wordt. Steelsgewijze inspecteert ze onder het
te voorschijn tooveren uit de kast, eerst van boeken naast
me, daarna van theegerei tegenover me op tafel. Int die
kast geuren oude herinneringen me tegen, en ik ben een
klein jongetje op visite. Deze dingen hebben niets antiquarisch ; ze zijn van nu. Die oude gewichtigheid, die me
met den eerbied van een gedienstige en met het gezag
van een grootmoeder behandelt, schijnt me even lief als
geducht. Zij heeft blijkbaar nooit anders theegeschonken,
dan in dit mooie Wedgewood-servies, even stijlvol en bijnaboersch, als zij zelve, en zie, met dezelfde bloemetjes van
haar jak, alleen wat kleiner. Die boeken zijn ook niet
stoffig, enkele moeten zelfs nog opengesneden worden. Ik
mag wel heel stil zijn, en het beste is de boeken maar
eons in te kijken.
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Werther. Traduit de l'Allemand.
Ja, Goethe is alleen verstaanbaar in het Fransch.
Trouwens Dickens ook. Zie maar:
Coates de Noel de Charles Dickens, illustres par Ed.
Frere, traduits de l'Anglais par Andre de Goy, Paris 1849.
Heel begrijpelijk. Aan alle kanten zijn we omringd
door kostelijke spijze. Maar wie zal ze rauw opdienen ?
Wie weet niet dat de sans ze genietbaar maakt ? Duitsch
is zoo dom, en Engelsch is zoo enkel maar Fransch is
elegant en gevoelig, vrij en frank, vroom en beschaafd,
en nieuw, altijd nieuw. De mode komt nit Parijs. Zoo is
het altijd geweest en zoo zal het altijd blijven. Het is
heel natuurlijk dat we den Werther lezen, traduit de l'Allemand, en de Gontes de Noel traduits de PA_nglais.
Intusschen de Staringssfeer is oorspronkelijk en nooit
eenzijdig. Antoni Christiaan Wynandt Staring, de ontwikkelde Nederlander, die Horatius' Od.en van woord tot
woord van buiten kende, was tegelijkertijd volbloed Geldersman, meer thuis in de buitenlandsche letterkunde dan
de meesten zijner tijdgenooten. Geen wonder dat hier bij
de weinige rest en van zijn bibliotheek op den Wildenborch
ook Duitschers te vinden zijn.
Ziehier : Gedichte van J. G. von Salis. Gesammelt durch
sein Freund Fr. Matthisson. Zurich 1793.
Toch kan de kernachtige dichter en geestige schertser
niet gedweept hebben met von Salis' toen. beroemde Grab:
Das Grab ist Lief and stille,
Und schauderhaft sein Rand;
Es deckt mit schwarzer
Ein unbekanntes Land.
Dit zal eerder zijn vriend Rhijnvis Feith gedaan hebben die reeds in 1792 zong : Het Graf, 'in Vier Zan gem.
Dat aanvangt:
Zo is de stille rust voor eeuwig de Aarde ontvlooden ?
Zo woont zij nergens meer dan in 't verblijf der dooden.?
0 matte Pelgrim ! zink, zink vrolijk dan ter rust,
Gij doolde reeds te lang aan deeze levenskust.
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En waarvan wel misschien de bekendste regels zijn:
Mijn ziel! voel, op dit graf, hier in dit staatig duister,
De nietigheid des tijds en uw verheven luister !
Al wat het oog aanschouwt, is slaaf van 't wuft geval;
ljw edel hart alleen is grooter dan 't Heelal.
Doch hier geen exemplaar van Feith's gedichten niets
van hem. Terwijl toch Staring's dicht, blijkens zijn opschriften voor de begraafplaatsen van Vorden en Lochem,
den dood wel onder de oogen durft zien. Terwijl bovendien
nog de oude Staring Bij het Graf van Rhijnvis Feith
(t 1824) zingt :
Laat mij mijn Dank, ter schuldige offerande,
Betalen bij uwe Asch,
0 Gij, wieus hand de Citer hulprijk spande
Die 't stil genot van mijne jonkheid was.
Door U gewenkt, heb ik haar niet verbroken ;
Niet, in mijn smart, vertreen,
Toen Overmoed het vonnis had gesproken !
Toen Neerlands Taal met Neerlands naam verdween
Vanwaar dus Feith's afwezigheid hier Omdat steeds
ontbreekt, wien we het eerst ergens denken to vinden
Ongetwijfeld. Maar bovenal zien we bier de natuurlijkheid
dier afwezigheid. Twee vrienden, in hun tijd geestverwanten,
blijken, als hun tijd voorbij is, antipoden naar den geest.
Hun tijd doet beiden stilstaan bij hetzelfde onderwerp, het
graf, maar juist hier zien we nu het antipodische van
Feith's ondiepe gevoelspoezie en Staring's aristocratisch
kerndicht.
Wel vinden we hier de Gedichte van Ludewig, Heinrich,
Christoph HOlty, 1784. Deze, op achtentwintig jarigen leeftijd. gestorvene, verwijlt ook veel aan het graf. Maar zie,
he e hij het doet. Am Grabe meines Vaters
Selig alle, die im Herrn entschliefen !
Selig, Vater, bist auch du !
Engel brachten dir den Kranz and riefep —
Und du gingst in Gottes Ruh',
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Wandelst fiber millionen Sternen,
Siehst die Handvoll Staub, die Erde nicht ;
Schwebst lin. Wink durch tausend Sonnenfernen,
Schauest Gottes Angesicht !
Siehst das Buch der Welten aufgeschlagen ;
Trinkest durstig aus dem Lebensquell ;
Nachte, voll von Labyrinthen, tagen,
Und dein Buick wird himmelhell.
Maar deze weemoedige, is tegelijk de levenslustige
zanger van het :
Rosen auf den Weg gestreut
and des Harms vergessen !
Eine kurze Spanne Zeit
ist Tins zugemessen !
Die kan jubelen
0, wunderschOn ist Gottes Erde,
Und werth, darauf vergniigt zu seyn !
Drum will ich, bis ich Asche werde,
Mich dieser schanen Erde freu'n !
Zoo ook staat Staring tegenover den ernst des 'evens,
en dus hoort HOlty heelemaal hier. Echter vraag ik me
dit of van Kleist, hier met zijn Samtliche Werke van 1776.
Dus niet Heinrich von Kleist, de romanticus, de dramaturg
van Der zerbrochene Krug, en Das Kiitchen von Heilbron,
en de verteller van Michael Koolhaas. Maar Ewald Christian
von Kleist, de in den slag 14 Kfinersdorf gebleven dappere
officier, die tot ontzetting van zijn adellijke kameraden zich
afgaf met de poezie. Heeft Staring zich thuis gevoeld
in zijn idyllische natuurpoezie, of in zijn pruissische soldatenliederen ? Ja, iemand bewonderen doet nog niet zijn voorkeur deelen en begrijpen.
Hoe komt deze Kleist eigenlijk hier ?
Dit is geen vraag van de Oden en Elegien van A. Kleyn
geb. Ockerse. Arnhem 1800.
Want zie slechts op het schutblad: Aan den Deer en
Mevrouw Staring. Van de schriffster.
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Wel hem, die nit den kring van een gelukkig leven,
Helaas ! te vroeg ontvoerd, van eigen erf en goed
Verj aagd, beroofd, en, door vervolgin g, voordgedreven
Eens eind'lijk ruste vindt voor 't hol van zijnen voet!
„Meneer leest-et miserabel mooi, bekant as 'n dorneneer.
Toch lijkt het meer van Roemlust dan van Deugdlief."
Open staat de bedaagde gewichtigheid me te inspecteeren, en in het versterkte gevoel mijner kleinheid kijk
ik tot haar op. Ze heft nu den koperen ketel uit de theestoof, laat daaruit dampend water stralen in den mooien
Wedgewood-trekpot, zet den ketel weer in de theestoof en
plaatst den trekpot op den geopenden, wasemenden ketel,
die nu weer zachtkens begint te zing en. Ik moet alle bewegingen volgen, als zijn het zoovele verrassende wendingen, terwijl ik niet durf vragen, waarom zij den trekpot
op den wasemenden ketel, en niet onder een muts zet.
Blijkbaar doe ik dit om het eenigszins enge gevoel te
ontvluchten : geinspecteerd te worden, en om een antwoord te
zoeken op haar opmerkingen. Het couplet, hardop door
mij gelezen, omdat ik er iets van eigen ervaring in terug
vond, kan haar niet bekoren, en zij gaat zeker op haar
goeden smaak.
Bedeesd, als een aalmoes vragend, waag ik : „Maar
het kan Loch 'wel eclat zijn Welzalig hij, die „door vervolging voordgedreven Eens eind'lijk ruste vindt voor 't
hol van zijnen voet"".
Met de handen in de zij, sterretjes in de hazelbraine
oogen en geldersche welwillendheid om den weeken mond
knikt ze genadig : „Meneer zal er meer verstand van hebben
dan wij menschen. Wij holden ons aan het stichtelijke en
plichtelijke".
„O, is dat een stichtelijk boek, waar u over sprak van
Roemlust en . "
„Zie, dat kept meneer niet eens !" schudt ze meewarig
het hoofd, naar het balkon dribbelend, waar een stoel
even stommelt, en dan terugkomend met een boek in
de hand.
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„Als meneer dat eens kende !"
Gehoorzaam neem ik dit boekje aan, en lees op het titelblad : De Twee Rid* ke Land lieden of De Geschiedenis van Thomas
Roemlust. Uit het Engelsch vertaald en uitgegeven onder
de spreuk Voor Christendom en Zeden. Haarlem, bij
Augustini MDCCCIV.
Met eerbied het boek doorbladerend, me bewust dat
hare geduchtheid mij nit mijnen mond zal oordeelen, knik
ik met opgetrokken wenkbrauwen. gewichtig : „Nu, die
Roemlust wordt aardig door Deugdlief gekapitteld !"
„Maar of het Roemlust ook goed doet, meneer ! Hij
denkt alle geboden te onderhouden, en tot het lest toe
moet Deugdlief hem de weet doen dat hij tegen alle Tien
Geboden zondigt, en tegen de heele Bergrede die de
stichtelijke toepassing daarvan is. 1k zon wel zecrcren
bb • •
meneer moet het ook eens lezen. .."
„Maar u moet het eerst uitlezen ! Natnurlijk !"
Ze neemt het boekje weer blijde in ontvangst, lachende
en hoofdschnddende : „Uitlezen ? ! Dat heb ik den eersten
keer geda,an ! Nu lees ik het van achter naar voren ! Zoo
door de achterdeure naar binnen, wordt een mensch er beter
iengeleid. 'k Zit nu midden in het tweede kapittel, en daar
wil ik nog wel klarigheid mee maken, voor de freule komt".
„Natuurlijk ! Nattrurlijk !" knik ik haar na, die door

de open deur op het balkon verdwijnt.
Even stommelt buiten een stoel, en dan valt de state
in. Doch met een vreedzaam geruischel van zoete geruchten.
11K tracht te onderscheiden : het zingers van den theeketel,
het peppelengekiater aan den Berkel, het fluisterend gelees
op het balkon, het geschuivel van vogels, het gebabbel
der bladeren in het bosch, het zichten van het rijpend
graan maar geef het onderscheiden op; de harnionie
van den vrede is slechts als geheel te hooren. Onbeweeglijk drink ik dien vrede in. Doch word dan onweerstaanbaar getrokken naar de op een kier opengebleven least.
Voorzichtig sluip ik er op mij teenen heen, en open
de deur. Nog ander Wedgewood-servies, kandelaren met
half-afgebrande kaarsen, glaswerk, een kaartendoos van
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gevlochten stroo met de silhouet van een boerderij op den
deksel, en ah, nog meer boeken !
Die er uitgetild, en daarmee terug naar mijn stoel aan
tafel. Bovenop ligt een oud, klein boekje, dat, opengeslagen, een atmosfeer van groote woorden doet opwalmen.
Wat een geweldige woorden, en hoe verbazend bedoeld !
Wat wil dit worden ? De titel luidt A ballino. De Groote
Bandiet. Treurspel.
Natuurlijk : things are not as they seem ! De verachte
is de eerwaardige ; de oogenschijnlijke misdadiger de deugdzame ; de bandiet de held. Doch dit blij kt eerst na de
ontroerendste tragedies. Echter dan zoo duidelijk dat de
grooten der aarde hem erkennen voor hun meerdere. Zoodat Andreas G-ritti, „de Doge te Venetien", niet tinders
kan zeggen, dan dit waarmee hij het treurspel besluit :
„U veroordeelen ? ? ik gaf 'er mijn Vorstelijke Kroon
voor, dat ik een Bandiet kon worden, zo als gy ! Groote,
groote Bandiet ! gij hebt mij overwonnen; gij zijt grooter
dan ik ! Neem, neem mijne Rosamunde, neem wat ik heb,
wat ik ben ! (in zijne armen vallende) Mijn zoon !"
Wat 'n weelde zulk een blij einde, na zulke zielschokkende tragedies ! Wat 'n verheffende demasqu6 van.
den bandiet, in het begin „ten behoeve van den tooneelspeler" aldus geteekend : „Aballino, een afschuwlijk figuur
in gedaante en karakter. Hij draagt gewoonlijk over zijn
linker oog een pleister ; gemaakte knevels, en zijn kin in
een zwarte doek gewonden. Zijne hairen zijn van boven
onder een lederen kap bijeen gebonden, waarover hij . nog
een hoed draagt. Zijn gelaat is misvormd ; vol doortrapte,
schalkachtige fielterij ; zijn lag Chen is een walgig Brij nzen ;
zijn vernuft een wrevelaardige boosheid. — Hij laat zijn
trots_ door alles heenschemeren. Hij is altoos gluurende als
een misdaadiger, en daarbij even driest als het laagste
gemeen, even gelijk de gelukkige ondeugd."
„Ha!" lad]. knipoogende naar den wand waarachter
ik hare gewichtigheid Deugdlief's lessen tegen Roemlust
hoor lispeleja : „hoe braaf van u mij dit genot te onthouden
en tegelijk door een trier der least het mij te vertoonen !
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Dit zeldzame genot van naast den grooten bandiet Aballino
hier te vinden Gedichten van A. C. W. Staring, Ter Tweeder
uitgave bijeengezameld en verbeterd. Arnhem ls. An. Nijhoff.
MDCCCXXXVII. 0, het aardig toeval, een echt grapje
als het leven zelf, dat dezen grooten bandiet, brallend met
zijn braafheid zoo good als met zijn doortrapte fielterij,
plaatst naast dezen Geldersman zonder bedrog! Die in zijn
jeugd Aan de Eenvoudigheid (1793) vroeg:
Schoone Nimf ! ontsta mij niet :
Tooi mijn Leven en mijn Lied.
. . . . Doe mij, luistrend naar uw mond,
Waarheids echte leering kond.
Dat mijn oor geen woest gescbal
Boven eedlen zang gevall',
Noch mijn oog een bont vertoon
Meer dan ondheids zedig "school'.
Die op rijpen leeftijd geestdriftig Het Stoomtuig (1829)
toejuichend en bet Vernuft verheerlijkend, daaraan dit
einddoel wijst :
ZOO streeft het vöert ! dat Hoag met iedre poging nader
Waar Eenvouds Godsspraak in haar stillen tempel woont.
En die, in zijn. Aan den Heer Mr. A. H. Spandaw toch
al te bescheiden, daarom in zijn forschen, gelderschen eenvoud Aan E'en' te Zedigen Schrijver, als aan zichzelven, kan
vragen:
Waarom uw Bock aan 't lieht onttogen P
't Verschijn' gerust, al is 't Diet groot:
Wordt Eikenschors bij 't pond gewogen,
Men weegt Kaneel bij 't lood.
Ha, hoe dank ik u, mijne geduchtheid, dat gij door
het te willen wegmoffelen mij dit genot deed ontdekken !
Want ware het opzettelijk zoo in elkaar gezet, de bombast
van den grooten bandiet Aballino zou to grof contrasteeren
tegen den eenvoud van den edg er' Staring, maar dit contrast hier to vinden, verscholen in doze nanwelijks geopende
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kast, ja, dit is een levensversnapering te zeldzaam om er
Diet dankbaar van te genieten."
„Ik zie het al; meneer hef al wat z'n hertjen begeert."
Waarlijk, daar staat ze weer in de deur ; breed zich
aflijnend tegen de Berkelweiden, en de. linten van haar
muts latend flapperen gelijk-op met de bladeren van de
Berkelpeppels. Weer voel ik mij kleiner worden, klein als
een jongetje op visite, en haar grooter, groot als een in.q-uisiteur ; want die komen niet slechts in mannelijke exemplaren voor, dit is gewis. Intusschen brengt het onderzoek
haar evenzeer in de war, als mij. Want aan den eenen
kant stelt dit haar volkomen gerust en dit schijnt eenigszins samen te hangen met mijn voorliefde voor Starings
vers. Doch aan den anderen kant dreigt haar onzekerheid
tot argwaan aan te wakkeren —en dit schijnt, hoe vreemd
het klinke, te wijten aan mijn baard en kleeding. Onder
haar keurende oogen heb ik reeds enkele keeren mijn
hand over den baard gestreken, of er bij het doorkruipen
van het bosch misschien een blad in is blijven hangen
heb ongemerkt het oog over mijn kleeding laten gaan, of
er misschien bij het vluchten over of onder het puntdraad
een geweldige winkelhaak in gescheurd is. Maar neen,
niets te vinden. De baard draagt geen ongepast versiersel,
en mijn colbertpak van bruine, wollige stof is niet opvallend, is behoorlijk.
„Nat-uurlijk", wat forsche nitdrukkingen kunnen haar
misschien overtuigen dat ik niet bang ben voor haar in.quisitoriale blikken: „natuurlijk, wat is verrukkelijker dan
deze poezie, die „Eenvouds Godsspraak in haar stillen
temper hoort ?"
„Eenvoud", knikt ze ironisch: „eenvoud in verzenboeken ! Verzen zijn verzinsels. Deugdlief, die weet van
eenvoud .af. Maar als meneer Loch van eenvoud wil lezen,
dan heb ik hier nog wat." En meteen diept ze nit de
kast nog weer boeken. „Hier is de Almanak voor den
Landman van den jongen heer, en stichtelijke boeken in
een vreemde taal van de freule. Ik zal er wat voor meneer
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buiten brengen. Dan maak ik hier meteen klarigheid tegen
dat de freule komt."
Gehoorzaam sta ik op, zie haar met de boeken naar
het balkon gaan, zonder die terugkomen, en treed naar
buiten.
Even verblind door het helle daglicht, zet ik me
dadelijk in den gereedstaanden leunstoel, zie de boeken op
een tafeltje naast me, en kijk dan op.
Over een blauwen zomerhemel zeilen volkgevaarten,
van boven blinkend als ijsbergen, van onderen koel sehaduwig als donkere bosschen.. En v6Or me het lieve, geldersche landschap. Onder de blauwende eikenkronen half
verscholen ligt het Draafsel, de deftige boerderij, met haar
ongewoon groot voorhuis. Vlak tegenover me gouden hooischelven en halfgevulde zaadbergen. Daaroverheen in de
verte een strooien dak, en het gewaas van verschgeploegde
akkers, purperende heiveiden en groenende weiden tegen
in den horizon verschietende boomengroepen. En vlak
onder me een golden roggeakker. Gebukt slaan twee
boerenknechts, in blauw boezeroen, de zeisen in het graan.
Met luchtigen armzwaai laten ze de zeisen door de lucht
cirkelen, die even op het blad de zon doen blinken, en dan
het graan bij den grond afbijten, zoodat bet flauw neervalt.
Zonder opzien streven zij voort, in den rustigen rhythmus
van den arbeid. Wat achter hen bukken twee bindsters,
in witte jakken, zich over het gevelde graan, grijpen een
arm vol, bossen het tot een garf, die dan weer neervalt.
Nu staan de maaiers even stil, en scherpen hun zeisen.
Tsjik-tsjak Tsjik-tsjak klinkt het vroolijk met metaalklank,
en dan pakken zij hun pikke weer, cirkelen de zeisen weer
blinkend door de lucht en valt het graan op den grond,
waarop het groeide. De bindsters gaan, terwijl de maaiers
hun zeisenmuziek maken, terug naar de gevallen garven,
pakken er twee, wagon ze overeind . te zetten, de koppen
met de aren tegen elkaar geleund. Houden ze het, dan er
van weerskanten nog twee tegenaan en de gast staat.
Onmerkbaar wachten de bindsters even of de gasten blijven
staan, en dan reppen ze zich voider. Speelsch zenden ze
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hun schelle stemmen naar de maaiers, om, v6dr dezen kunnen
omzien, zich bedrijvig to bukken, als hebben zij niets gezegd.
Richten ze zich op, ze snateren met elkander voort, als
gaan die manskerels hen niets aan. Zoo rijzen de garven
als uit grond, rijen zich tot gast na gast, eindelijk tot
vimme na vimme. Zie, de witte, vroolijke garvenbindsters
tooveren vimme na vimme op het stoppelveld. Verwonderd,
als zie ik het voor het eerst, volg ik den aartsvaderlijken
arbeid, terwijl ik als een kostbaar aroom de blommige,
welige lucht opsnuif van rijpe rogge.
Dan ....neen, ja toch daar nadert een vaag gerucht.
Het komt van het boerderij-erf, daar onder de eiken. Een
korte slag; dan niets; weer den slag herhaald, hard als
ijzer op pout ; en dan duideliijker het hortend geklikklak
van een zwaargeladen boerenwagen, die moeizaam voortwaggelt over een zachten zandbodem. En ja, daar op den
grassigen bermweg tusschen een reeds leeg stoppelveld en
den hoogen haag om den boerderij-hof, daar komt de boer
met den mestwagen.
De boer-zelf. In het blauw boezeroen, geweldig-deftig
stappend op zijn klompen, de rechterhand aan 44n wagenboom, in de linker de leidsels.
De wagen, tusschen lage voorwielen en hooge achterwielen, e4n bolderende mesthoop, donkergeel stalstroo en
zwartige heiplaggen, lichtelijk rookend, dock zoo zwaar
van gewicht dat de bruine voor elken stap zijn gansche
kracht inspant.
Hoe rustig, van zichzelf verzekerd, schrijdt de boer
naast zijn vracht, trotscher dan naast een oogstwagen. Of
hij het ook weet, dat mest geen bijgeloof is. Neen, mestvaren is geen groote parade met een klein garnizoen.
Neen, de mest is de deugd van een boer.
De wielen ratelen ook Diet; ze rollen geluidloos over
den ongebaanden bermweg. Toch klinkt het hortend geklikklak van moeizaam voortgezeulden wagen al luider, naarmate hij nadert. Het hortend geklak van den ongelijkhobbelenden wagen maakt een aldoor wisselenden rhythmrts,
met nil helle metaalklanken dan doffere houtbotsingen,
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maar met den steeds 4enderen klank van zwaarwichtigen,
vruchtbaren arbeid.
Ernstig, zonder naar de maaiers en garvenbindsters op
te zien, trotsch op zijn werk, het voornaamste, schrijdt de
boer, de rechterhand aan een wagenboom, in de linker de
leidsels, naar den leegen stoppelakker. Die wacht reeds op
nieuwe groeikracht, door den waggelenden, klikklakkenden
wagen hem toegevoerd.
Eerbiedig, sehouw ik dit bedri,jf aan, dat de eerwaardigheid van eeuwenoude, aartsvaderlijke gebruiken paart aan
het geloof in levensvernieuwende toekomst en met zekeren
schroom grijp ik naar de „Almanak van den jongenheer".
A lmanak voor den Landman.. achtste jaargang, 1855 door
Dr. W. C. H. Staring. Zwolle. N. E. J. Tjeenk Willink.
Zie, om ons de gewichtigste gebeurtenissen dezer dagen
in herinnering te houden, hier een.e Rekening der Jaren.
„Na den afval van Belgiê in 1830,. . . . . 25 jaren ;
na het openen van de eerste Yzerbaan in Nederland
16 jaren ;
in 1 8 39,
na het algemeen uitbreken der aardappelziekte in
10 jaren."
1845,
Zeker, herinneren is een zeldzaam kruid. En daar we
niet alles kunnen onthouden, moeten we althans het belangrijkste niet vergeten.
Doch niet-vergeten is onvoldoende. Er moet ook gang
komen in het levee ; alles moet geleidelijker gaan. Het
brievenvervoer bilvoorbeeld is prachtig geregeld, maar hoe
onaangenaam is het veel geld te moeten uitgeven. voor
ongefrankeerde brieven ! Hoe uitnemend dat hier een Postzegellijst wordt gegeven, waaruit ieder, na een weinig zoeken,
kan te weten komen hoeveel porto een gefrankeerde brief
naar de onderscheidene oorden des lands moet dragen. En
bij de uitvoerige, noodige Postzegel-lijst, deze niet onguitige
opmerking ; „In Engeland is het een grove onbeleefdheid om
iemand eenen ongefrankeerden brief toe te zenden. Hier moet
het ook zoo worden, en daarom is deze lijst onmisbaar".
Gretig blader ik het boekje door, of het misschien
nog meer zulke gewenschte levensverbeteringen brengt.
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En waarlijk, daar vied ik, in den vorm. van een buurpraatje,
dit zees merkwaardige.
,,,,Ze hebben me daar tegenwoordig nieuwe grepen of
mestgavels met drie en vier tanden, die van staal gemaakt
en zoo ligt als een veer zijn, maar die dan ook tien gulden
het stuk kosten. Welk arbeider zal het 1 /15 van al wat hij
in een jaar verdient uitgeven voor zijn gereedschap ?"
„Daarin hebt gij geen arbeider kan dat betalen.
— maar wel degeen, die hem gebruikt. Het is kortzigtigheid dat niet elkeen toeziet op het gereedschap van zijn
werkvolk, en het niet zelve aankoopt zoo het verbetering
behoeft. Een arbeider kan 10 voer mest op eenen dag met
zijn gewone mestgavel laden, of omstreeks 10000 N. pond.
Met de ligte mestgavel heeft . hij 5000 pond minder te bewegen en zal dus de helft meer mest bij elke greepvol
opligten, dat is 15 voer in plaats van 10 laden, bet werk
van anderhalf man verrichten en de helft op zijne daghuur doen uitwinnen.!"'
Ja, ja, erken ik, wie kan cijferen, heeft altijd gelijk.
Doch verbetering en knnnen ook te duur worden.. Met
void oende boter maakt men misschien van lindebladeren
wel een eetbare groente, maar de vraag blijft, of de boter
niet beter te gebruiken is. En waarom nieuwigheden, als
het oude onverbeterlijk is. Een goede boer kent men aan
den mest. Zooals bier ! Door de blommige, welige roggearoom komt de warm-prikkelende lucht van verschen mest,
die aan een koestal zoo iets huiselijks geeft. Nu begrijp
ik waarom de boer zoo trotsch naast zijn voer Haar den
akker stapt. Hij weet: dit is eerste kwaliteit kracht dit
ontwikkelt vochte warmte, groei, voedsel. Neen, mest is
geen bijgeloof. Maar hij trekt den mest van den wagers
met een krauwel, en spreidt hem straks over den akker met
een greep niet gemaakt in 'n Engelsche fabriek, maar door
den dorpssmid gesmeed. Niet „zoo ligt als een veer", neen,
stevig boerengereedschap, berekend op werkknuisten, die
zulke Engelsche salonmestgavels immers zouden kraken bij
het gebruik.
,,Belieft meneer pier zijn kop thee? De freule 1aat
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zich wel lang waelaten.. Verexcuseer dat ik het u zoo
breng, er is trier geen presenteerblaadje, de freule ontvan g
t weinig isite."
Daar maakt ze weer haar dienaresse, en wordt met
haar beslist gelispel en onderzoekende, hazelbruine oogen
weer de groote geduchtheid. En als de freule hier bijna
niemand ontvangt, met welk recht kom ik er dan? Bedremmeld opgestaan, haast ik me, schuw dankend, beide
handen naar de lafenis uit te strekken. Doch grijp in eerbiedige verlegenheid — geldt deze haar of den mooien kop
van het Wedgewood-'servies? — Diet den kop thee maar
het boekje, dat voor presenteerblaadje dient. Even vragen
mijn oogen of dit mag, en werkelijk: ik val haar mee. In
de mutsomlijsting glijdt over haar gelaat weer die za anige
uitdrukking, een onmerkbaar glitnlachje plooit vriendelijkheid om den breeden mond, en in goedkeurende rust gnat
ze heen.
Het boekje, dat ik in de hand houd, herken ik dadelijk als een deeltje van Staring's Gedichten. Neemt de
geduchte hiermede haar kleineerend woord over verzen,
als verzinsels, van zooeven terug? Of is, wat meer in haar
lijn ligt, de aanbieding van juist dit bundeltje, een kleine
vingerwijzing? Voorzichtig zet ik den kop op het tafeltje
en open nieuwsgierig het bundeltje van Staring. Ah, het
vierde deeltje, dat begint met Kerkgezangen. Dus mijn laatste vermoeden toch het juiste. En zeker, deze aan zijn
- aehttal in 1819 opgedragen Kerkgezangen, hebben den toon
van kinderlijk geloof, dat geen oprechten dichter ontsiert.
Zij sluiten zich vooral aan bij de Erangelische Gezangen,
die in die dagen de bekoring brachten van een gemeenschappelijk, nieuw lied ter eere des Heilands. En zoo
•indigen zij tere(tht met de forsehe sloteoupletten van het
vierde dier Gezangen:
Gij zijt regtvaardig, heilig, goed
Bij reinen wilt g‘j wonen.
Hem, die uw' wil met vreugde duet,
Zult g' ook met vreugde kroonen.
0. E. XIV. 1

2
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Gij hebt d'onsterrlijkbeid alleen.
Hoogst zalig zijt g' in eeuwigheen,
rijke Bron van vreugde !
Of zou' de gloed dier majesteit
Mij zondaar ook verteren
Neen ! nu 't geloof uw heerlijkheid.
In Christus mag vereeren,
Nu klimt mijn lied : de Heer is groot!
De }leer is onuitspreek'lijk groot !
Oneindig groot in liefde !
Zeker, de bescheiden Staring is er niet minder oorspronkelijk om dat hij ziijn. stichtelijke liederen eindigt
met dit vers van Zubli, zijnen mindere. Het aanwezige goede
dankbaar erkennen is oorspronkelijk, en zeldzaam ook. Doch,
de geduchte vergeve het mij ! juist omdat de vrome toon
zijner stichtelijke poezie echt is, vindt men dezen terug ook
in de verzen, die zij verzinsels noemt. Want vroomheid is
niet, of zij is het diepste levenselement. Gelegenheidsvroomheid is noch vroom, noch poetisch. Enkel onnatuur
en opwinding.
Wijsheid maakt evenwichtig — en zoo drink ik voldaan over mezelf mijn thee, voorzichtig en knipoogend
als een poes haar melk. Door mijn kierende oogen zie ik
den witgewolkten, blauwen hemel boven me, en de maaiers
en bindsters op den gouden akker voor me. Den opwekkenden drank slurpend, geniet ik met zijn rinsigen geur
al de aromen der roggevelden en der bosschen. 0, dit
heerlijke, als in een greep, nu to kunnen vasthouden ! In
heimelijke verwachting, als is dit onmogelijke toch gebeurlijk, zet ik den leegen kop voorzichtig neer, en herneem
Staring's bundeltje. Blader door het bekende boekje, strijk,
als zoekend, over het ietwat ruige, harde papier, en daar
lees ik
Sikkels klinken ;
Sikkels blinken ;
Ruischend valt het graan.
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Zie de bindster ga'aren !
Zie, in lange scharen,
Garf bij garven staan!
't Heeter branden
Op de landen
Meldt den middagtijd;
't Windje, moA van 't zweven,
Heeft zich schuil begeven ;
En nog zwoegt de vlisjt!
Blijde Maaijers;
Nijvre Zaaijers,
Die uw loon ontvingt!
Zit nu rustig neder;
Galin' het mastbosch weder,
A.ls gij juichend zingt.
Slaat uwe oogen
Naar den hoogen:
Alles kwam van daar !
Zachte regen daalde,
Vriendlijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar.
Met een zucht sluit ik het boekje. Het Oogstlied is
unit, maar ik zie het oogstlied voor mijn oogen gebeuren.
Maar wat ik zie, ik kan het niet zoo goed zeggen als mijn
dichter, en vooral niet zoo eenvoudig en zoo diep. En ik
begin te vermoeden dat wie in den hemel komen, daar
poezie zullen spreken, onopzettelijke poezie. Een diepe rust
daalt in mijn ziel; alle bedremmeidheid is weg, en ik geniet.
Eindelijk rijs ik op, en durf nu wel een tweeden kop
thee gaan vragen.
Den koepel binnentredend mis ik haar. He, weg?
Misschien wat gaan wandelen in het bosch, of de freule
tegemoet. In ieder geval weg. Niet bedremmeld, maar wel
voorzichtig beur ik eerbiedig den Wedgewood-trekpot van
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den koperen ketel, en dampend straalt het geurige vocht
in mijn. kopje.
Me omwendend, verbaas ik me over het gansch andere
landschap, dat ik nu zie, bear een stoel op het balkon, en
zet me daar voor de open koepeldeuren, mijn zelfgeschonken thee in de hand.
Water, wat is een land zonder water? Een schoon
woord dat geen weerklank vindt. Een zegen, die niet
dankbaar stemt. Wilt ge, dan is het water er om het land,
of omgekeerd is het mij ook goed maar laat ze mij bij
elkaar: het land en het water.
Ha, hier heb ik weer water. Blinkende slingert zich
daar door de weiden een zoet rivierken, de Berkel. Wat
zoo'n dingsken een leven brengt aan het land. Natuurlijk
omdat het zelf leeft. Water is altijd mooi. Zelfs een plas of
sloot kan prachtig den hemel weerspiegelen. En vaarten,
vooral als ze niet al te kanalig-recht, en bovendien met
riet en lisch en dotterbloemen omzoomd zijn, kunnen bijna
zoo mooi zijn als een rivier. Maar de Berkel daar is heelemaal een rivier, zij het een kleine. Zij leeft en brengt
leven. Onrustig is ze, en vol verrassingen met gedurige
ondiepten en stille, diepe plekjes, als bet leven zelf. Zie
ze komt daar Binds bij dien eenzamen meidoorn ineens te
voorschijn schieten, wordt breeder, breeder, maakt hier
vlak voor een zilveren plas, vernauwt dan, vernauwt en
gaat daar onder de schaduw der Draafseleiken verdwijnen.
Wat een frisch_heid brengt ze over het land ! Zie, hoe die
weiden zich tapij ten, zoo ingroen als vlas. En waarom
plekken die roodbonte en zwartgeplekte koeien en pinker
en vaarzen zoo fleurig tegen het groen? En waarom draven
naast de vreedzaam grazende koeien die paarden met wuivende manen en staarten zoo vroolijk op en neer? Natuurlijk omdat het leven op een Berkelweide zoo frisch en
fleurig is. Waar water is, waait het; langs kleine rivierkens
zeilen aardige zephirs. Daar komt or juist een. Het van den
hemel blauw en witte Barkelvtak begint ineens zilverig
to rimpelen. De zon gaat met de rimpelingen stoeien en
vonkt zilveren flikkeringen op de fleurige golfjes. En hoor,
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de popels, die slank, kaarsrecht in het gelid, klaar voor de
parade, op den anderen oever staan, ze beginnen met hun
loslippige bladen te babbelen, te babbelen dat het hier
klinkt als beekgekabbel. Zie die blauwe knotwilgen met
hun zilveren onderblad wuiven. Dat die oude heeren zoo
jets fleurigs kunnen krijgen ! Hoe deftig komt nu ook de
hooge schoorsteen van het Draafsel nit de eiken kij ken ! Nu
is de zephir voorbij, en alles valt stil. De paarden grazen
rustig naast de pinken, de pompelig-dikke wilgen blauwen,
de peppels bewegen niet, en blank weerspiegelt de Berkel
weer den hemel.
Wat een weligheid en rijkdom zonder bijsmaak, enkel
goede gave van God, zoo rijk als mild. Hier is bij al volkomen mensch, die dit dankbaar kan genieten. Die dauwfrissche tinten, die wijde weligheid rond het blanke, blinkende
water, die rust over deze vreedzame weiden, en doze levende
atmosfeer van zuivel en room en zoete rust — o, het is OM
zalig te danken.
Voorzichtig om de bekoring niet te breken, en ook
niet inijn theekop, met die mooie kleine bloempjes van
gordijnen en van harem geduchtsheids jak., zet ik dezen
weer op tafel. Het is nu volmaakt op den koepel. Onder
laaghangende wolken door straalt de zon gouden licht Haar
binnen. Van dat stille lieht, als de zon reeds daalt, en de
moede dag naar zijn nedergang neigt. Van dien gulden
glans, die nicer verheerlijkt dan verlicht, en over alles een
vrede legt dien de opgaande morgen of stralende niiddag
niet kent. Van dien gloed, die met dat men haar opmerkt,
weemoed wekt, want nu is het spoedig gedaan ! Die verheerlijkende glans glijdt de kierende kast binnen, gloriet
over het gladde der leunstoelen, ook over de oude boeke-n.
Onwillekeurig neem ik er één mee, en zet mij weer op
het balkon. Ook bier is het nu volmaakt geworden. Oranjeroode weerspiegelingen over het stille water doen vermoeden
dat die Berkel-idylle ook eene tragedie kan verbergen.
Goud van stain en gulden van blad staan de popels peinzend
aan het rivierke, to zien hoe wondervlug de zwaluwen
wiegelen en glijden boven het watervlak, terwijl de paisi-
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bele koebeesten met slaande staarten grazen in gouden glorie.
En alle grond- en bosch- en weidegeuren zweven om, heel
afzonderlijk, en dan saamgesmolten in een ambergeurig
aroom, dat lichtelijk bedwelmt. Dit is nu de volmaking van
het allergewoonste, de verheerlijking van het ordinaire,
het schoonste wat de aarde biedt.
En als vanzelf valt het boekje open — het is weer
Staring, het derde bundeltje — en lees ik :
Wij schuilden onder dropplend lover,
Gedoken aan den plas ;
De zwaluw glipte 't weivlak over,
En speelde om 't zilveren gras ;
Een koeltjen blies, met geur belaA,n,
Het leven door de wilgenblaan.
't Werd stiller ; 't groen liet of van droppen ;
Geen vogel zwierf weer om ;
De daauw trok langs de heuveltoppen,
Waar achter 't westen. glom ;
Daar zong de Mei zijn avendlied !
Wij hoorden 't, en wij spraken niet.
Ile zag haar aan, en, diep bewogen
Smolt ziel met ziel in een.
O tooverblik dier ruinlijke oogen,
Wier flonkring op pii.j scheen !*
0 zoet gelispel van dien mond,
Wiens adem de eerste kus verslond !
Ons delete vreedzaam wilgenloover;
De scheemring was voorbij ;
Het duister toog de velden over ;
En dralend rezen wij.
Leef fang in blij herdenken voort,
Gewijde stond ! geheiligd oord !
Ook ik rijs dralend. Doch niet om heen to gaan; want
het duister is nog verre. En gelukkig; elcke seghen. smaeckt
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na:er nicer, wist reeds Vondel. Ik moet immers het bosch
nog zien en de stichtelijke boeken in de vreemde taal, mij
door haar aanbevolen. Finks, me her al niet meer vreem.d
voelend, haal ik boeken en stoel., en nauwelijks zit ik op het
balkon voor 't open raam met miejn rug naar de Berkelweiden, of ik leef in het bosch als nooit.
Vooreerst zit ik in een uitgezocht prieeltje. Van
onderen wringt zich, ruig in zijn ruwen schors van grillige
kronkelingen, een acacia omhoog. Zoodat juist bij het balkon zijn_ verrassende vertakkingen beginnen, en de geuren
zijner op het Berkel-luwtje bengelende, witte bloemtrossen
me lichtelijk bedwelmen. Terwijl boven me zijn geestig
takwerk zich tegen den hemel. afteekent, met de japansche
gratie der aan hun lange steeltjes wuivende, aardige blaadjes. Uit dit hooge prieeltje kijk ik tegen het bladerendak
der beuken, dat vlakbij is, omdat ik zoo hoog zit. Dat
bladgewelf is vol nesten. Roeken, kraaien en kouwen
krassen druk tegen elkaar, soms zwart opvlerkend als ze
het niet eens kunnen worden. Ineens vallen ze stil. Daar
komt op wij den vle-ugelslav, een reiger in stille vaart aanwieken. Dan richt hij zich met tegenkleppende vleugels
recht, zoodat zijn lange, slappe pooten dalen, en zinkt
achter de bladeren weg op zijn nest. Zoet-weemoedig komt
dan het geroekoe van woudduiven op een ondertoon. van
insectengezoem, dat aanzwelt, mindert, doch nooit geheel
wegsterft. Beneden gaan paden rond een pleintje, oranjigbruin van beuken-dorblad, waaruit stammen glad en gaaf
omhoogrijzen. De stammen wachten blijkbaar op het
stuivertje verwisselen, dat straks daar zal gespeeld. worden.
Kleine meisjes met wapperende rokjes en dansende vlechtjes geven den toon aan. Zoodat de oude meneer met snorren,
en juf, en tante en de groote broer, die al een langen broek
draagt, als zij met vroolijk gelok hun boom loslaten om den
anderen te grijpen, ze dit onwillekeurig doen als de zusjes.
In hun hunkerend overloopen houden ze rhythme en gesnap
en dansgebaar van een klein meisje. En doen ze onbedachtzaam groote-menschenachtig, ze schamen zich een beetje,
want spel moet spel bliiven. En vreemd, noch het vogelen-
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gescharrel in hun nesters, noch het, drukke lied van de
grasmusch, die uit de heesters beneden zing-end omhoog
vaart, noch ook het stuivertje verwisselen, dat straks komt,
kunnen de eenzaamheid verjagen, die hier wandelt.
Hier kan geen drukke wereld binnendringen ; hier,
waar droomen rondwaren en weemoed woont. Zou dat stichtelijke boek in die vreemde taal daarvan weten Ik sla het
op. Journal des Dames et des Demoisselles. Recueil complet
de Broderies, Tapisseries colorises, Ouvrages au crochet, Tricot,
Filet, Modes, Lingeries, Patrons d' Habillements, Literature,
Musique, etc. Bruxelles 1848-1852. Inderdaad, dit is wel
eel-) vreemde taal voor stichtelijk werk.
En. toch, hare geduchtheid vergist zich Diet. Zie
slechts, het eerste artikel, gewijd aan : Education, Religion
et Morale, begint dadelijk op de eerste bladzijde, en staat
dus vlak tegenover de gekleurde modeplaat der Modes Francaises. En deze voorbeeldige Dames et Demoisselles vinden
dit allerminst vreemd. Zie deze dame in wandelkostu-um,
het paerse parasolletje boven den kwakerhoed met rooden witte struisveeren, het visiteboekje in de geganteerde
hand, de gemanchetteerde mouwen uit de elegante, in een
tip eindigende cachemire-shawl, die glad neerglooit over de
uitstaande satijnen robe ; en naast haar de dochter, in het
witte balkleed, bijna enkel ruches et volants, met een
coiffure en perles et rubans, en een corsage, décolleté en
coeur ; zie, met welk een minzaam glimlachende goedkeuring
ze kijken 'mar het artikel over Les Heures de Solitude !
Nu schijnt het artikel schoon, en stichtelijk. butlers
het geeft vriendelijke meditaties naar bijbelteksten over dit
onderwerp, en een parafraze van Ed. Richter's woord : „la
societe donne le tact des petites choses, la solitude donne
le sentiment des grandes". En zie deze salon, waar de correcte, witgekousde lakei op zilveren blad een brief brengt aan
zijn meesteresse, die evenals haar vriendinnen zich zoo thuis
voelt in het pas uit Parijs gearriveerde, nieuwe ameublement van glanzend ebbenhout, met rood-fluweelen bekleeding. Bemerk met welk een zoete instemming ze glunderen
naar het artikel l'Egalite, la fraternite et la libeW selon
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l'Evang'ile. Let eens op met welk een peinzend welgevallen
deze aanminnige haar bilk laat glijden over de geel satijnen
robe, waarbij de wit en rood zijden panier, omzoomd met
een ruche en rubans, het zoo gedurfd doet, zonder barok
te worden. onderwijl, gretig luisterend, gesticht wordt
door bet artikel over L'Economie. ,A.fin de rendre parfaitement palpable une verite tres importante a notre bonheur
present et futur, ainsi qu'au bonheur des autres, prenons
par exemple une des vertus journalieres que, des le berceau,
les femmes doivent 's efforcer d'acquerir; car suivant l'expression du venerable Fenelon, ce soot les ifemmes qui ruinent
ou soutiennent les maisons, qui reglent tons les details des choses
domestiques, et qui, par consequent, djcident ce qui toithe de
plus pres le genre humain ; vous avez toutes prononce le nom
de cette vertu, c'est l'economie." En dan wordt boar en
haren mede-aanminnigen omtrent haarzelven verzekerd :
„soutenues dans vos efforts courageux par la bont4 de
Dieu, vous Ates parvenues a vivre avec sobriete, ne donnant
rien a la vanite vous avez reduit au plus strict necessaire
le nombre, la valour de vos vetements, dont la proprete,
le bon gait relevent seuls la simplioite, et vous repaez
avec sincerit6 ce mot d'un ancien en admirant, inais sans
les envier, les recherches, les produits si nombreux de
l'ipdustrie Que de choses dont je peux me passer!"
Deze demoiselles, met welk eon ij ver verklaren ze elkaar
die coiffure en perles et rubans ! „Cette coiffure est montee
sur un petit ressort dont la branche est eachee entre la
tete et le noeud des cheveux c'est dire que la coiffure se
porte en a rriere. L'ornement consiste en une foule de petites
branches eu perles formant un pen le zigzag en haut, et
se terminont par huit on neuf petits anneaux en perles
enlaces Vim dans l'autre. De chaque cote quelques coques
de rubans cachent la tige de ces petites branches". En als
ze dit nu bl 6de begrepen hebben, luisteren ze met dezelfde
verrukking Haar doze Pre'ceptes pour la Jeunesse.
„1. Qu'il est doux d'exister, de penser, de sentir !
J'existerai pour ob(lir a Dieu, je penserai pour connaitre
la v6rite, ije sentirai pour aimer la vertu.
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5. 0 verite ! Sois la lumiere de mon esprit; o vertu!
sois ! Bois la nourriture de mon Arne ; S bienveillance !
amour! 6 amitie ! soyez la seule occupation de ma vie !"
„Uwes evil zekers nog meer thee de freule laat zich
maar wachten !"
Aan haar stemming hapert heel wat en ik voel me
op heeterdaad betrapt. In onschuldige schuld nader ik,
en durf niet te zeggen dat ik voor meer thee bedank. Nu
valt het mij voor het eerst op dat haar hand, met °liverzorgde nagels, grof is, en bevend mij het kopje toesteekt
als een vuist. Dank prevelend zet ik het toch maar voor
me, terwijl ik tergend nauwkeurig weer constateer, dat het
patroon van haar jak en der gordijnen precies hetzelfde is.
Zonder haar te kunnen zien voel ik haar verontwaardigd
en mezelven op heeterdaad betrapt, maar mijn schuld
blijft me verborgen. Toch zit ik als een veroordeelde voor
mijn thee, terwijl de roeken, kouwen en kraaien ruw krassend kabalen in hun nesten en dan onheilspellend zwart
opvlerken naar den heniel, waaruit aschgrauwe nevel begint
veer te zijgen. Daar binnen hoor ik haar, en haar stem
klinkt geducht als een vernietigend vonnis. Ik moet en

durf niet luisteren, doch versta weinig van het besliste
gemompel.
baard als een
„.. geen meneerlijke bakkebaarden...
groote bandiet .. rijglaarzen als een schooljongen. . grofwollen jas als een scheper. toch een meneer . gouden
horloge .. lijk.t een Limburger. . of maker van Yzerbanen..."
„Hoe komt meneer eigenlijk hier ?"
Zij blijft binnen achter het gordijn, dat een is met
haar jak. Het klinkt niet als een vraag, maar als een
onverbiddelijk vonnis. Ik buig het hoofd, en belijd zoo
onbevangen mogelijk : „Per fiets, natuurlijk !"
„Hoe zegt meneer ?"
„Per fiets", stamel ik, verloren.
„De freule zal het me verge ven, dat gaat niet langer zoo."
Als door een windvlaag Happen de raamluiken dicht.
Ik hoor haar driftig tegen een steel stommelen, den koepel
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uitstappen, het balkon op aan de andere zijde, en dan een
knarsend, piepend geluid. Ineens begint een klok, de
groote klok die daar ha,ngt, te galmen, met metalen alarm
de stilte verjagend, lfulproepend. Ontzet vlieg ik de leege
kamer binnen, waar alles me vreemd aankijkt, me nabouwt
met het alarmeerend klokgegalm. In onverklaarbare lafhartigheid vlucht ik de deur uit, die achter me dichtslaande, de trap af.
Mijn gestommel op de houten trap brengt me tot
bezinning. Plotseling weet ik, waarom deze smadelijke
vlucht. Ik heb gelachen ik heb verkeerd gelachen. Niet
het blijde lachen van verwondering, maar het harde
lachen van betweterij. En dan worden we door ons eigen
uitlachen uitgeluid, gebannen uit elk paradijs. En valt de
deur onherroepelijk in het slot, achter alles waar het mooi
is en stil, overal en ten alien tijde.

Nabetrachting, wellicht alleen voor den schrijver
belangrijk.
Dus het volmaakte bestaat wel.
Niet slechts als een gouden toekomst, maar ook als
een gloedvol verleden. En ik heb dit volmaakte, dat als
onbekend land achter mij lag, mogen ontdekken. En als
veel verrassender en gewoner en inniger, dan ik had durven
denken. Allerminst als jets nog nooit vertoond. Wel als
jets intiem-bekends, doch dat nit de voorbijstroomende
verwarring van heerlijkheid en rommel van het -nil, daar
straalde in de onaantastbare, onveranderlijke schoonheid
van het verleden.
Hoe gelukte het mij dit volmaakte in het verledene
als een stralend nil te ontdekken ?
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Niet langs gebaanden, niet langs officieelen weg.
1k weet niet, wil zelfs niet weten of in den loffelijken
Gids voor Zutphen en Omstreken de Staringskoepel van het
Draafsel vermeld wordt als een der bezienswaardigheden.
Wel was mij bekend dat men er gemakkelijk kon komen,
zoetjes geschommeld in een goed rijtuig, dat van Lochem
of ' Zutphen, eerst over den stijven straatweg, en daarna
over zachte, geldersche landwegen er u brengt. Doch komt
een. -mensch daar wel, waar hij zoo gemakkelijk komt?
Immers als de koetsier u van den bok met de zweep een
kantigen koepel aanwijst, wit met groene luiken, gedekt
door puntig muisgrijs rietdak, en, door wat bloemhout
omtuind, afstekend tegen een klein, hoog bosch — waarschijnlijk zult ge eenigszins onthutst uitroepen : „och he,
is het dat nu ?" En als ge, er gekomen, van beneden uit
het naar drie kanten open portaal den witgeschuurden
trap hebt bestegen, die u naar de koepelkamer voert, wellicht zult ge deze een niet onaardige gelegenheid noemen
om thee te drinken. Primitief; toch meer rustique dan
boersch; en niet onhuiselijk, mede omdat pier voor een
theefuif alleen een aardige vorm wordt geboden, terwijl de
binnentredende gasten voor den geurigen inhoud zorgen.
Doch het blijft te vreezen of ge zoodoende het volmaakte
vindt, het verledene dat in zijn afgerondheid leeft als
het heden.
Evenmin ben ik er gekomen op de door het verstand
voorgeschreven wijze.
Gij weet dan dat ge in dit volmaakte, dat het verledene is, alleen komt als ge blind en dood zijt voor het
heden, doch ziende en levende zijt in het verledene. Dit
kost inspauning, maakt u lichtelijk belachelijk; uitnemend,
maar gelukt het -u.? Gij roept de atmosfeer van dit volmaakte terug, tracht u geur en kleur ervan te herinneren
maar komt gij er, komt ge er ineens, onverwacht en
onweersprekelijk als een feit, en met de vaart en onopzettelijkheid van een. droom ? Of zal het werk van uw pogen
het gewicht zijn, dat u verhindert in het verbeeldingsleven
op te zweven, luchtig en vanzelf als een morgenwolkje en
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to bukken veer hot fejt, dat voor n de kracht van een
feit mist, omdai gij het uzelf geinaakt hebt P Zult gij zijn
een en al. verwondering en . 46n en al herkenning, of zal
de sarrende siem zioh inwendig niet laten smoren, dat gij
deze verrassing kenrig in elkaar hebt gezet als een private
antiquiteiten-tentoonstelling? Zult gij dit 44ne niet missen,
wat uw verwondering het accent der echtheid waarborgt,
dat dit volmaakte noch gewild is noch gezocht, en toch
bereikt, trots uw teg,,enstreven en niettegenstaande
zwak verlangen 1-)
Neen, niet langs officieölen, gebaanden weg; even-min
op de door het verstand voorgeschreven wijze, ben ik in
dit volmaakte, dat het verledene is, aangeland.
wat
Ineens, zoodat telkens, dat ik terugkwam
niemand kan laten die er eons is gekomen ik er niet
kwam gaandeweg, of stukje voor beetje, of voetje voor
voetje, maar altijd ineens.
En steeds een verwondering en 64n herkenning tegelijk.
Omdat mijn komen de onopzettelijkheid-zelve, omdat rutin
komen was or gebracht worden, eels tegenstrevend dan
verlangend. Omdat, ja, laat ik het maar erkennen ik er
erbarmelijk gekomen ben. Belachelijk voor goden en menschen ; belachelijk veer pinken en vaarzen daartoe. ! Die in
hun domheid niet eons • isten dat ze mij eon dienst bewezen, en zulk eenen !
Een stifle iniddag in het uiterrnate stifle Lochem.
Een middag one nieuwe paden to fietsen, waarvan er onbegrijpelijk vele zijn en aldoor ontstaan rend het wijde Lochem.
Ditmaal eens langs den Berkel. Al, die eenzaamheid in de
vriendelijke graswoestijnen langs het kronkelende riviertje.
Eerst genoegolijk dwalen en den wog vragen bij een eenzamen
Berkel-boer, die op zijn donkeren deel me aankijkt als eon
van 't yolk nit de stad, als een wezen nit de wereld. En
al verder genoegelijk flaneeren — tot opeens daar is de
wedloop en de belachelijkheid begonnen ! Midden in een
weide-woestijn komen krom-huppelend.e en galoppeerende
pinken, vaarzen en bullen op me af. Een oogwenk wil ik
nog het gezicht genieten van die potsierlijke beesten, dock
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nee-n, zooals ze daar aandaveren, den gehoornden kop omlaag,
en den slaanden staart in de lucht, daarin is dreiging van
ongekend gevaar. En ineens fiets ik voor hen uit met,
een vaart, als wordt het bultige grasland der Berkelweiden
een racebaan.
Nietwaar? ik ben belachelijk, ongewild maar ontegenzeggelijk. Rood- en zwartgeplekte pinken, vaarzen en bullen
zijn prachtig als stoffeering van het landschap, maar als nahollende eerewacht van een eenzamen fietser zijn ze afschuwelijk voor zijn gemoedsrust en doodend voor zijn waardigheid,
Dat zij bacchantische vreugde-dansen uitvoeren over de
dwaasheid van een stadsmensch, die in hun weiden nieuwe
fietspaden gaat zoeken, is begrijpelijk ; maar de vreugde is
alleen aan hun kant. Want aan het eind van zoo'n race
gejaagd van de fiets af te springen, om gehaast, schichtig
omkijkend of de half-dolle dieren nog daartoe tijd laten,
het weerbarstig rijwiel wader rikken en prikkeldraden doom
te morrelen, of anders er overheen te beuren ; om een
volgende weide, waaruit een nog doller escorte opduikt,
af te racen, en aan het eind der baan, zenuwachtig, de
kar door of over weer zoo'n omheining heen te werken ;
in het vooruitzicht dat nog een reeks weiden met derzelver
bullen op dit barbaarsch-gezellige
pinken, vaarzen
schouwspel wachten ik verzeker ieder wien Neerlands
bloed door de aderen vloeit, dat dit een genoegen is, dat
alleen bij de herdenking smaakt.
Doch evenzeker is, dat, zij het dan uitermate belachelijk, ik er zoo gekomen ben. En ineens, als in een veilige
vluchthaven. En enkel dankbaarheid en verwondering,
zooals een schipbreukeling opziet in een veilig tehuis. En
door opperste inspanning zoo levend met open oog en hart
en ziel, dat ik alles herkende, waarover ik me dankbaar
verwonderde. Zoodat A. Kleyn—geb. Ockerse voor mij zingt
van de zaligheid van hem die :
van eigen erf en goed
Verjaagd, beroofd, en, door vervolging, voordgedreven
Eens eind'lijk ruste vindt voor 't hol van zijnen voet !
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Zoodat daar de schoonheid van bet geldersche landschap
mij als voor het eerst tegenblinkt, en ik Staring daarvan
hoor zingen, persoonlijk voor mij, met levende stem.
Wat maal. ik derhalve om wat meer of minder erbarm.elijke belachelijkheid, wat immers ook een prijs is op het,
mensch zijn gezet, nu ik op die belachlijke wijze er dan
tech maar gekomen ben, en ontdekt heb dit volmaakte
dat in het verledene is ?
Ach, waairom, kon ik er niet blij ven ? Waarom werd
het lachen mij te machtig niet de sierlijke lach, die
de grens aangeeft waar de ezel ophoudt en de mensch
begint, maar de karikaturende lach, die de lijn trekt waar
de mensch ophoudt en de aap begint ? Waarom moest
miin uitlachen mij uitdriiven, zoodat de deur onherroepelijk
in het slot viel? Natuurlijk omdat ik, het volmaakte
ontdekt hebbend, er toch te weinig in geloofde, er toch niet
niet volkomen in was. Niet voldoende kon
heelemaal
vergeten hetgeen achter me te veel bleef die ik was
geweest. Was ik het vorige kwijt geweest, dan had op de
vraag van hare geduchtheid hoe ik er toch gekomen was,
mijn antwoord moeten luiden : „wie kan zeggen hoe hij er
gekomen is, nu hij maar 4en ding weet dat wonderen hem
er brachten, hem, den eer tegenstrevende dan den zoekende."
Ach, dat ik op die vraag kon antwoorden en volhouden :
„per fiets, per fi.ets !" Pit bewees dat ik er nog niet thuis,
niet in en bij 'was in die sfeer, waar ik het volmaakte,
de uiteindelijke rust zou. gevonden bebben, had ik daarin
enkel en alleen geleefd.
En then ik den sleutel van den Staringskoepel aan
de boerin van het Draafsel had teruggebracht.
en teen de boerin van het Draafsel, den sleutel dien
ik haar dankend had overhandigd in de hand hield
bleef ik, op mijn fiets geleund, nog staan hunkeren.
tuurde naar dien sleutel, als naar dien van een
paradijs.
En ik vroeg maar, en zij vertelde.
En onder haar vertellen herinnerde ik me, herinnerde
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ik me alle andere koepels. Dien kluizenaars-koepel in de
dennen, en dien open koepel op het berg met de wijde
uitzichten, en dien door wingerd overhuifden tuinkoepel
bij het fonteintje met de goudvisschen, en dien theekoepel
aan de vaart met wuivend Tisch en riet, waarin je zat als
op een stoomboot, en 't scheen me of ik nooit waders
dan in een koepel geleefd had.
En zij vertelde maar : och ja, het was wel heel lang
geleden dat de „juffer", dat „de frulle" op.den koepel kwam.
En mijn knikken zei : „neen, maar neen !" Het was vlakbij !
We zagen, tastten, roken immers dat levee, dat uit de verwarring van het oogenblik was overgegaan in de schoonheid van het verledene. We zagen het beiden als heel
schoon, waarvoor geen woorden zijn. En begrepen al den
weemoecl van een jonge moeder, die to midden van haar
geluk en haar kinderen moet heengaan, omdat haar overgang genaderd is. En we begrepen ook haar verrukiiing,
nu ze, op het scheiden, haar geluk en haar kinderen heerlijker ziet dan ooit ; en ze daarom kan loslaten, als veilig
onder de hoede des Allerhoogsten. En ook hoe haar verrukking zou wegebben in dankbaarheid, in dankbaarheid,
waarvoor de port van het paradijs dadelijk opent
Ja, jai; 't is wel heel lang. geleden.
Over de weiden vallen de schaduwen viler, en de
peppels aan den Berke' geven het heldere gekiater van
beekgemurmel.
Hoe lang sta ik zoo al niet op mijn fiefs geleund?
En als ik eindelijk wegga, schijnt het me of ik nog
nimmer zoo weemoedig was en zoo dankbaar. En met
huiverende bevreemding het duisterend landschap aanziende
en opkijkend naar den zwartblauwen hemel, waaruit sterren
me tegenflonkeren, vraag ik me af: of ik nog ooit zoo
dankbaar zal worden en z66 weemoedig P—

WI DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCH
INDISCHE SPOORWEGMAATSCHAPPIJ
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Den 27 sten Augustus 1913 herdacht de NederlandschIndische Spoorwegmaatschappij het feit, dat zij eene halve
eeuw te voren was opgericht.
Er was voor haar alle reden tot feestelijk herdenken.
Eerst had zij, omstreeks tien jaren lang, te kampen
gehad met moeilijkheden van allerlei aard, zoodat zelfs,
en in 1869, en in 1870, faillissement dreigde; in December
1870 werden de aandeelen ter beurze te Amsterdam tegen
20 1/4 pCt. verhandeld, en mij zijn zelfs personen bekend
die ze tegen nOg lager prijs hebben gekoeht.
Met herhaalde hulp van den Staat en met groote
opofferingen der aandeelhonders gelukte het intusschen,
de periode van ellende af te sluiten. Begin 1873 waren de
beide spoorwegen, Semarang --Vorstenlanden en BataviaBuiten.zorg, voltooid; daarmede werd een ongeveer twintigjarig tijdperk geopend van consolidatie, in well tijdvak
het mogelijk bleek, de onderneming financieel sterk te
maken. De rentelooze voorsehotten, nit de Staatskas onter werden belano-vano-en
werden cr ebeel terwibetatad
°,ri
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rijke reserves gemaakt, waardoor het vroeger wantrouwen
der kapitalisten plaats maakte voor volkomen vertrouwen,
en de toekomst verzekerd werd. Men was, in deze periode,
de bekende les van Baron Louis indachtig : afaites-moi de
bonnes finances, je vous feral de bonne politique.
In het laatst verloopen, mede ongeveer twintigjarig
tijdperk heeft het bestuur der maatschappij, met trouwe
medewerking der aandeelhouders, van den met zooveel
zorg verkregen gunstigen fin ancieelen toestand gebruik gemaakt om den werkkring der maatschappij belangrijk uit
te breider. : eind 1893 wezen de constructie-rekeningen een
totaal aan van bijna 22 1/2,— eind 1912 een van ruim 59
millioen, en bij voortduring breidt de werkkring der
maatschappij zich nog in Midden-Java nit. Zij reikt aldus
de hand aan nijverheid, landbouw en handel, die telkens
meer en beter verkeerswegen vragen. ; daardoor krachtig
bijdragend tot de ontwikkeling van de economische hulpbronnen des lands, en op haar beurt van die ontwikkeling
de vruchten plukkend.
Het is, in verschillende opzichten, wel een aantrekkeIijk werk, in grove trekken de lotgevallen van de maatschappij gedurende de laatste halve eeuw te schetsen. Men
kan er, onder anderen, nit zien hoe weinig houvast men
song s heeft aan de adviezen van personen, die zich te
goedertrouw als deskundigen aandienen en daardoor bij
velen gehoor vinden; en ook, hoe fouten in het geldelijk
beheer zich altijd wreken, terwiji een deugdelijk beheer
zijn loon medebrengt.
Maar om te doen zien hoe men er in 1863 toe kwam,
aan particulieren een concessie te geven voor den aanleg
van den spoorweg Semarang—Vorstenlanden, welke concessie werd overgedragen aan de toen opgerichte Ned.Indische Spoorwegmaatschappij, is het noodig, zeer in het
kort een overzicht te geven van hetgeen over den aanleg
van spoorwegen op Java v66r . 1863 verhandeld werd.
Men ziet, van 1840 af, toen spoorwegen nuttig genoemd
werden voor de verdediging van het eiland, aanhoudend
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strijd en wisseling van ineeningen over de hoofdpunten,
vooral over de vraag of de aanleg en de exploitatie van
staatswege of door particuliere ondernemers moest geschieden.
Wie staatsspoorwegen wenschte, kreeg tot bescheid dat er
geen geld voor beschikbaar was ; wie den aanleg door
concessionarissen bepleitte, kreeg tot antwoord dat met de
toelating van bet „partieulier element" in de binnenlanden
van Java ons gezag, belichaamd in het cultuurstelsel,
groot gevaar liep. Immers, met de toeneining van dat
„element" zou de inlander allicht minder lijdelijk van aard
worden . .
Het is niet onaardig, thans te herlezen wat onze
koloniale staatslieden in dien tijd over de zaak dachten
Minister J. C. Baud schreef in 1842, in een rapport
aan den Koning, dat verbetering van transportmiddelen
van de binnenlanden naar de havens noodig was, vooral
tusschen Semarang, Kadoe en de Vorstenlanden, waar de
bestaande „steeds duurder en schaarscher worden". Hij
was een tegenstander van staatsaanleg : „in Nederland
heeft de Regeering wel eens te veel, hebben de ingezetenen te weinig gedaan ; en telkens wanneer er kans is
dat eene daarvoor vatbare zaak het onderwerp worden
kan van eene bijzondere onderneming, moet men die
neiging veeleer aanmoedigen, dan tegengaan".
Op zijn voorstel werd nu bepaald dat in genoemde
landstreek zou worden. aangelegd „een ijzeren spoorweg,
bestemd om te worden bereden met ijzeren wagens, getrokken
door buffels, ossen en paarden" ; de aanleg zou geschieden
bij wijze van bijzondere onderneming, met steun der
Regeering.
Gegadigden werden opgeroepen ; hunne aanvragen
hadden echter alleen het gevolg, dat over den spoorwegaanleg in het algemeen de meening der Indiscbe Regeering
werd gevraagd.
De Gouverneur-Generaal Roch ussen (1846) achtte
spuorwegen nuttig voor den afvoer der producten van het
cultuurstelsel en voor het vervoer van troepen in tijd van
oorlog naar een bedreigd punt, imaar geheel onnoodig
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overigens voor personenvervoer, uitgezonderd wellicht
tusschen Batavia en Buitenzorg. Maar hij verklaarde zich
„ten stelligste" tegen „alle spoorwegconOessien aan particulieren en maatschappijen" ; dit was „volstrekt onbestaanbaar met de gebeele inlandsche huishouding en met de
verhouding van het Europeesch bestuur tot den inlander.
Geen machtige maatschappij moest inmenging ,krijgen in
het inlandsch bestuur, noch hare talrijke beambten in de
binnenlanden kunnen zenden. . Buitendien zouden op
Java de maatschappijen stuiten op den . onwil der be'volking ; daar was het niet als in Europa, waar altijd werkvolk
voorhanden is dat zich vrijwillig aanbiedt". .
Zijn slotsom was dus : liever geen spoorwegen, hoe
nuttig ook, „wanneer dezelve niet door de Regeering
worden daargesteld en geexploiteerd".
iij stelde voor, alle aanvragen om concessien of -te
wijzen, en de Minister Baud vereenigde zich hiermede ;
maar toeii later de spoorweg Batavia-Buitenzorg ter
sprake kwam, werd van het plan tot aanleg van staatswege afgezien op grond van „bezwaren welke uit een
financieel oogpunt tegen stoomvervoer door het opperbestu.ur werden ingebracht". Baud verklaarde zich „tegen
elke beschikbaarstelling van fondsen, welke de vervulling
van dringender belangen zou in den weg staan".
Op deze wijze kwam men niet verder !
•
In 1851 verzocht de minister Pahud den GouverneurGeneraal Duymaer van Twist, de quaestie in nadere overweging te nemen. Deze bleek het niet eens met zijn
Voorganger, en zag in het verleenen van concessien geen
bezwaar. Een warm voorstander van het modern vervoermiddel was hij eater Diet indien het Indisch gouvernement de beschikking had over millioenen, voor een spoorweg
Op Java vereischt, dan zou men, in den bestaanden . stand
van zaken, die kapitalen veel beter en productiever kunnen
aan-wenden dan tot den aanleg van een spoorweg. Voor
reizigersvervoer was hieraan niet te denken : „de kosten
en moeilijkheden zouden niet evenredig zijn aan het nut."
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Men zou. dus nu weder wachten op voorstellen van
gegadigden. Wij laten hen, wier aanvragen werden afgewezen of teruggenomen buiten bespreking, doch dienen
melding te maken van een voorstel, in 1858 gedaan door
drie personen, van wie de heer W. Poolman, president
van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij te
Batavia, de leider was. Zij vroegen concessie voor den
aanleg van spoorwegen, die Batavia, Semarang, Soerabaja
en Tjilatjap onderling zouden v-erbinden, en verlangden,
gedurende 33 jaren, eene rentegarantie van 5 pet. 's jaars
over bet geraamd kapitaal van hoogstens 125 millioen.
De heer Pahud, thans Gouverneur-Generaal, was deze
aanvraag gunstig gezind. Hij meende te mogen stellen
„dat het aanleggen van spoorwegen op Java, zoowel nit
een finantieel als nit een staatkundig en strategisch oogpunt beschouwd, de schoonste vruchten belooft en een
krachtige hefboom rail zijn tot verzekering van 011S gezag
en tot ontwikkeling van Java's welvaart."
Of hij in dit opzicht ook zijn tijd vooruit was !
Ongelukkig was nu de heer Rochussen weder minister
van Kolonien, en wij weten reeds hoe deze over bet verleenen van concessien dacht. Hij liet de zaak meer dan een
jaar buiten behandeling, en vroeg, na herhaalden aandrang
nit Indie, het advies van twee Nederlandsche waterbouwkundigen, de Heeren L. J. A. van der K1111 en D. J. Storm
Buysing.
De slotsom van de daarop gevolgde overwegingen was,
dat de rentegarantie werd afgewezen en daarmede de con.cessie-aanvraag verviel, de minister verklaarde „dat aan.
een zoo uitgestrekt spoorwegnet, waarbij versneld vervoer
van personen op den voorgrond stond, geen werkelijke,
veel min dringende behoefte bestond", maar hij erkende het
bestaan van die behoefte wel ,,ten opzichte van een verbeterd
vervoer van goederen en producten nit de binn.enlanden naar
de havens van afscheep". „Daartoe zou hoofdzakelijk, zoo
niet uitsluitend, in aanmerking behooren te komen de aanleg
van spoorwegen, bestemd om te worden bereden met ijzeren
wagens, getrokken door buffels, ossen of paarden, alleen
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daar, waar de behoefte aan verbeterde vervoermiddelen ook
voor personen bleek to bestaan, zouden die spoorwegen
daartoe kunnen worden gebezigd door aanwending van
lichte locomotiefwagens met stoomkracht."
Zooals men ziet, — nog vrij wel het standpunt van 1842.
Overigens, zoo heette het verder, in aansluiting met het
advies der beide geraadpleegde waterbouwkundigen, aanleg
en exploitatie van spoorwegen op Java door particuliere
maatschappijen was on.mogelijk zonder krachtige hulp van
den , Staat ; rentegarantie zou al de nadeelen hebben van
de staatsspoorwegen en al de voordeelen doen missen, die
men dan noodeloos uit handen geeft. Men moest dus,
meende de Minister, alleen streven naar staatsspoorwegen ;
of, als men dat niet Wilde, „ten minste den aanleg van
den weg en de aanschaffing van materieel op staatskosten
doen plaats hebben, ten einde daardoor in de gelegenheid
te komen, de exploitatie van den weg op korten termijn
to verpachten."
Het zij ter loops opgemerkt : de redeneering was niet
zuiver. Rentegarantie over een beperkt kapitaal en over
een beperkt aantal jaren ontheft den concessionaris niet
van een belangrijk risico, en de staat kan zich, ter vergoeding van den steun, door de rentegarantie verschaft,
belangrijke voordeelen bedingen ; de ervaring heeft dit,
zooals wij beneden zullen zien, bij de Ned.-Indische spoorwegmaatschappij geleerd. En men moot in 1860 nog weinig
begrip gehad hebben van al wat aan spoorweg-exploitatie
vast zit, om te kunnen spreken van verpachting van staatsban.en „op korten termijn".
lntusschen, — die staatsbanen waren. er nog niet, en
de tijden waren er ook niet naar om te kunnen verwachten
dat de regeering een deel van het Coen zoo geliefkoosd
„batig slot" voor kostbare werken op Java beschikbaar
zou stellen. Juist in den tijd waarvan wij nu spreken, 1860,
had men voor een aantal jaren op een goed deel van het
„batig slot" beslag gelegd voor den aanleg van spoorwegen
in Nederland.
Moest dan, bij den aandrang uit Indio, Loch wel jets
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worden gedaan, naar de uitdrukking van een publicist
dier dagen km) het „oude middel dienst doen": het benoemen,
eener „commissie om te onderzoeken wat overbodig is".
„A1 dadelijk" moest worden „overgegaan tot de uitzending van deskundigen" tot het „doen van een onderzoek
omtrent de besta,ande middelen van vervoer op Java, en
het voorstellen van al hetgeen tot verbetering daarvan
noodig is, in vorband met ingeleverde ontwerpen en voorstellen tot den aanleg en de exploitatie van spoorwegen
op dat eiland." Als hoofd van de samen te stellen „ownmissie voor de vervoermiddelen" werd aangewezen de heer
T. J. Stieltjes.
De minister Fransen van de Putte verkiaarde later
(24 Juni 1863) in de Tweede Kamer dat de brieven, over
de zending van den heer Stieltjes naar Indiê gezonden,
op hem den indruk hadden gemaakt „dat men geen spoorwegen wilde, noch door den Staat, noch door particulieren".
Hoe dit nu wezen moge, — in December trad Rochussen
ads minister af, en daarmede had, feitelijk, bedoelde zending
hare beteekenis verloren. Zij heeft destijds veel stof opgeworpen ; de besluiten der regeering werden heftig door den
heer Stieltjes aangevallen, en hij boette dien aanval met
een niet-eervol ontslag.
In verband met ons onderwerp kunnen wij zijne verslagen en geschriften gevoegelijk laten rusten, en thans
verhalen wat er verder ter zake van den spoorwegaanleg
oseschiedde.
In Augustus 1861 vroegen de heeren Poolman c. s.
opnieuw concessie, thans alleen voor een spoorweg van
Semarang naar de Vorstenlanden die, naar de algemeene
meening, het eerst van alles noodig was. Zij verlangden
van den Staat eene rentegarantie van 5 pCt. 's jaars over
de voor dien spoorweg benoodigde kapitalen.
Thans vonden zij een gewillig oor. De minister
Loudon betuigde zijne sympathie door, bij de zending der
aanvraag naar Indie, den wensch nit te spreken dat daaraan zoodanige spoedige behandeling zou ten deel vallen
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als de aard der zaak vorderde. En de G-ouverneur-Generaal,
Mr. L. A. J. W. Sloet van de Beele, die in het bijzonder
de lijn Semarang—Vorstenlanden dringend noodig achtte
en aan spoorwegaanleg door particulieren de voorkeur gaf
boven (toen wel zeer problematieken !) staatsaanleg, verleende
den 28 Augustus 1862 na plaatselijk onderzoek de gevraagde
concessie, onder voorbehoud van 's Konings goedkeuring
en, voor zoover de rentegarantie betrof, van die der wet.
Het pleit was hiermede nog niet gewonnen. Want
inmiddels was de heer Loudon afgetreden en door den
heer Uhlenbeck als minister van Kolonien vervangen.
Deze had zich steeds voorstander betoond van een aaneengesloten, samenhangend spoorwegnet over Java, en voelde
weinig voor eene concessie voor een zelfstandige lijn. De
stukken bleven aan het ministerie liggen ; en inmiddels
kwam eene nieuwe combinatie, die van de Heeren Mr. J.
E. Banck c. s. met een concessie-aanvraag in den geest
van de bovenvermelde van 1858, maar met veel lager
eisch van rentegarantie.
Aldus dreigde al wat tot nu toe verkregen was weder
op losse schroeven te worden gesteld ; dit gevaar werd
evenwel afgewend door het spoedig aftreden van den heer
Uhlenbeck en diens vervanging door den heer Fransen
van de Putte (Februari 1863).
Deze wist aan enkele bezwaren tegen de concessiePoolman tegemoet te komen : de rentegarantie werd beperkt
tot 41/2 pCt. over een kapitaal van hoogstens 14 millioen,
en, zonder verhooging van dit bedrag te vragen, stemden
de concessionarissen toe dat, in het belang der verdediging,
een punt van den spoorweg door een kostbaren zi.jtak zoude
worden verbonden met de vesting Willem I.
De concessie werd toen, voor zooveel noodig, goedgekeurd door de wetgevende macht (wet van 6 Juli 1863).
Daarbij waarborgde de Staat, gedurende de eerste 33 jaren
der exploitatie, de evenvermelde rente. De aanleg moest
binnen acht jaar afloopen ; over dien tijd zou de Staat
zich belasten met de betaling van 4i pCt. over de gestorte
kapitalen. De voor een en ander noodige gelden zouden
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worden beschouwd als rentelooze voorschotten, af te betalen nit een deel der winsten zoodra de aandeelhouders
pCt. dividend zouden ontvangen; waren eenmaal die
voorschotten afgelost, dan zou de Staat „voor een deel der
winsten optreden". De concessie werd verleend voor een.
tijdvak van 99 jaar, in te gaan met den dag waarop de
spoorweg in zijn geheel ten dienste van het publiek zoude
zijn geopend : na afloop van then termijn vervalt de weg
met alle toebehooren vrij en onbezwaard aan den Staat.
Er is, ook nadat de wet was afgekondigd, veel strijd
gevoerd over de concessie en wat daarmede verband houdt.
Stieltjes, die de plannen van Poolinan c.s. had afgekeurd,
verkondigde dat „de verleende concessie op de meest lichtvaardige wijze is gegeven"..., dat ,,die concessie in die
richting, met die lengten, met dat geld onuitvoerbaar is"...
dat het, om tijdverlies te voorkomen, wenschelijk was „zoo
spoedig mogelijk op die richting terug te komen, en wel,
in het belang van Java, in dat van Nederland en in dat
der aandeelhouders". De heeren Banck c.s. lieten niet af,
de concessie-Poolman te veroordeelen, nog in 1869 schreef
de heer Banek-zelf daarover cone vinnige brochure...
Wij kunnen then strijd laten rusten, omdat naar onze
meening de in 1862 verkregen oplossing de eenige mogelijke was.
Men zou hierover anders kunnen denken wanneer er eon
redelijke kans had bestaan dat, bij verwerping van bet
wetsontwerp, zoude zijn besloten tot den aanleg van spoorwegenvan
van staatswege. limners, voor een lijn in de door
Stieltjes voorgestane richting was geen gegadigde, en de
aanvraag van de heeren Banck c.s., waarin voor een
groot kapitaal slechts eene kleine rentegarantie werd verlangd, bood onvoldoenden waarborg voor de uitvoering der
plannen.
Maar voor staatsspoorwegen waren de tijden zeker nog
niet rijp. Men herinnere zich slechts dat de liberale heer
Cornets de Groot van Kraaijenburg, die in 't begin van
1861 een paar maanden minister was, zoo min van staats-
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aanleg als van rentegarantie aan particuliere ondernemers
iets Wilde weten „uithoofde van de op Nederlandsch-Indie
reeds voor een groot aantal jaren gelegde geldelijke verplichtingen tot dekking der kosten van meerdere spoorwegen in Nederland".
Men heeft ten slotte in eene (te beperkte) rentegarantie
toegestemd ; dat reeds was eene groote overwinning op de
oppositie, van verschillende zij den tegen de concessiePoolman, maar ook in het algemeen tegen den aanleg van
spoorwegen op Java gevoerd. Voor verder strekkende
plannen, in welken zin ook, zou geen meerderheid te
vinden geweest zijn.
Het is wel de moeite waard, de bestrijding van spoorwegaanleg op Java wat nader onder de oogen te zien, nu
sedert eene halve eeuw is verloopen en men dus alle gelegenheid heeft gehad, hare juistheid te beoordeelen.
Zij kwam van verschillende zijden, van .sprekers en
dagbladschrijvers, doch men vindt alle „bedenkingen" vrij
wel samengevat in eene brochure die in 1863 verscheen :
De spoorwegkwestie op Java, door J. D. van Herwerden, OudResident op Java.
Deze „kenner van Indie" twijfelde niet aan de mogelijkheid, op Java spoorwegen „daar te stellen" : bergen en
valleien, rivieren en ravijnen zijn voor het menschelijk
vernuft, voor zijne kunst en vinding geen onoverkomelijke
hinderpalen meer; en als het niet aan het noodige kapitaal
ontbreekt en over voldoende werkkrachten kan worden
beschikt, kan men dus ook op Java spoorwegen bouwen.
Maar — zoo vervolgt hij „daarmede zijn de verwoestingen, niet gekeerd Welke de natuur in Europa niet
of zeer zelden, maar wel in cost-Indie, vooral op Java
aanricht".
Hij geeft ons dan een treffende schets van geweldige
bandjirs en van aardbevingen „waarbij de grond niet zelden
aan kokend water een
splijt en scheurt, somtijds om...
doortocht te verleenen" ; en hij besluit met deze waarschuwing : „een enkele aardschudding, een hevige regen-
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moesson zijnri dear voldoende om werken, die millioenen
sehats gekost hebben, gedurende vele maanden onbruikbaar
te maken en de nicest heehte bruggen of rivierovergangen
door aardstortingen en eensklaps zwellende bergstroomen
to vernielen"
Het is waarlijk geen wonder, dat, in 1863 en de eerste
jaren daarna, het vertrouwen onzer kapitalisten in de
toekomst van indische spoorwegen niet groot was !
In de tweede plaats trachtte de hoer Van Herwerden
to betoogen dat de verklaring van den gouverneur-generaal
Pahud : „de spoorweg zal zijn een krachtige hefbooin tot
verzekering van ons gezag en tot ontwikkeling der welvaart", alien grand miste.
immers, nergens is aangetoond dat spoorwegen n.0
noodig-er zijn dan vroeger ; „de productie van het gouvernementscultuurstelser -- „en dit toch kan, zoo voegt hij
er bij, bier alleen in aannierking komen" — is niet veel
vooruitgegaan.
Voor den afvoer van „het suikerfabrikaat", ruiin 1.700.000
pikols, kon van spoorwegen wel geen sprake zijn; de meeste
fabrieken lagen niet ver van de -kust of van de stapelpakhuizen, andere in de nabijheid der rivieren ; het transport
was dus voor de meeste fabrieken gemakkelijk genoeg.
Men heeft dan alleen nog te denken aan het vervoer
van koifie en indigo, stel een millioen. pikols 's jaars. Het
vervoer daarvan was altijd good gegaan ; zeide de regeering
niet zelve in hare jaarverslagen, dat de aannemers over het
geheel behoorlijk voorzien in den afvoer van 's lands pakhuizen in de binnenlanden naar de strandplaatsen, en in
den opvoer van zout
Het waren dan ook, zegt de hoer van Herwerden,
alleen belanghebbenden bij de landverhuringen in de Vorstenlanden, die over moeilijk en kostbaar vervoer hunner
producten naar Samarang klaagden ; maar zonder grond,
want volgens de statistieken was de veestapel in de laatste
tien jaren gestadig toegenomen. Het is waar, hij stemde
toe dat de wegen slechter geworden waren doordien men
niet sneer als voorheen genoeg heerendiensten vorderde,
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terwijl de bevolking juist voor het onderhoud van wegen
en bruggen „volgens eeuwenoude adat" tot heerendienst

verplicht was. Daarvan is dus het „zoogenaamd liberaal
regeerstelsel" schuld, „waaronder ieder bevelen maar niemand gehoorzamen wil".
En wat klaagt men over stijgende transportloonen ?
Twee gulden, of f 2.50, per pikol is waarlijk niet buitengewoon, meent de peer van Herwerden. Een landhuurder
had dan ook verklaard, dat men den spoorweg niet zoozeer
wenschte om het vervoer minder kostbaar te maken, als
om dit te vergemakkelijken en te alien tijde te kunnen
doen geschieden.
Bovendien, -- „hoe groot is het product, 't welk van
die verhuurde landen onder Soerakarta en Djokjokarta
moet worden afgevoerd ? Is het van dien card, dat aan
het leggen van een spoorweg, en dat met zulke aanzien.1ijke opofferingen van 's lands wege, ten behoeve van parterwiji het vervoer
ticulier product kan worden gedacht"...
van gouvernementskoffie geen spoorweg eischt ?
Het antwoord was : van de totale productie der huurlanden, 114000 pikols per jaar, zou misschien niet de helft
per spoor worden vervoerd ; voor 114000 pikols zijn maar
drie treinen per dag gedurende drie weken noodig. Er
komt nu nog wel een en ander bij: zout, militaire goederen,
lijnwaden, rijst, enz.; dock „een en ander zal wel nooit
van dien omvang, weken om, ook zelfs van verre, de uitgaven
voor het aanleggen van een spoorweg en de dagelijksche
onkosten en de rentegarantie goed te maken".
Het personenvervoer zal nog veel minder te beteekenen
hebben, het getal Europeanen is gering, grootendeels „in
gouvernementsdienst of onbemiddeld"), en zal wel niet
veel aan reizen kunnen denken ; de Javanen zijn in den
regel niet zoo reislustig.
Terloops merken wij op dat, in. 1912, met den spoorweg Semarang—Vorstenlanden vervoerd zijn ruim 800.000
1) De tegenstelling, in den tijd der cultuurprocenten en andere

einotamenten der ambtenaren, is niet onaardig.
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ton [dat is 12.800.000 pikols], waaronder 215.000 ton [dat
is 3.440.000 pikols] suiker, benevens 2.760.000 reizigers.
De beer van Herwerden en zijne medestanders vonden
het eenvoudig dwaas, „ten behoeve van eenige particuliere
ondernemers en met groote benadeeling van 's lands belangen 's Rijks kas aansprakelijk te stellen voor eene rentegarantie, die in 33 jaren de kolossale som van f 20.790.000
vorderen zal". Zij rekenden er niet op, dat de spoorweg
ooit eenige winst zou geven ; de rentegarantie zou altijd ten
voile betaald moeten worden.
[In werkelijkheid is in 't geheel wegens die rentegarantie uitgegeven qua 3 1 /2 millioen ; dit bedrag was in
1894 afbetaald, en daarna, ontvangt de Staat een aandeel
in de winst: over 1912 bedroeg dit aandeel ruim 3 1/2 ton
gouds.]
Dwaas vond men het ook, nog schaars bevolkte streken
der Vorstenlanden door een spoorweg te willen doorsnijden ;
aTls het gelukt, daarheen eene bevolking te lokken, dam
is deze immers voor „het bestaande gouvernementscultuurstelsel, voor alle verdere lan dsbelastingen, inkomsten en
diensten verloren"
Wanneer, tengevolge van den spoorwegaan leg, tal van
nieuwe ondernemingen verrijzen en deze de noodige werkkrachten tot zich lokken, wat moet er dan van de gouvernementscultures worden 1) Men zal van de Javanen
„leegloopers _waken" en de arbeidsloonen „z(36 doers stijgen
dat er noeli voor het Gouvernement, noch voor particulieren,
met eenig voordeel iet.s iueer zal te cuitiveeren zijn".
In particuliere landbouw-ondernemingen zagen onze
oud-gasten het grootste gevaar. Hun ideaal was : eene
„rustige" bevolking, arbeidende onder toezicht van ambtenaren, ten bate van het -nmederland, zonder bedilzucht
en dwarskijkerj van niet-ambtenaren. *Elk particulier, en
vooral natuurlijk een vreemdeling, is een ongewenscht
element. Men voelde wel, dat het „gezegende cultuurstelsel"
gevaar liep zoodra de critiek zich kon doers gelden en de
inlander zijne slaafscbe onderworpenh eid zou verliezen ;
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-dat stelsel, waarvan Keuchenius weinige jaren later verklaarde dat het „slechts bestaan kon zoolang een man
beveelt, alle anderen gehoorzamen en ook het geweten
zwijgt".
De heer van Herwerden zag dat cultuurstelsel bedreigd
naarmate de Javaan minder van de buitenwereld afgesloten bleef; en zonder gouvernementscultures was voor
hem geen Nederlandsch gezag denkbaar.
Spoorwegen . . . particuliere ondernemers . „hoe langen
tijd, of beter gezegd hoe kort het duren zal dat het Nederlandsch gezag aan het vreemd- en veelsoortig element, 't
welk nu reeds zoo belemmerend en ondermijnend werkt, het
hoofd zal kunnen bieden is, op grond der verkregen ervaring,
niet moeielijk te gissen !"
De profetie is dus, kort samengevat, deze : de spoorwegen op Java zullen niet bestand zijn tegen de natuurkrachten : hemelwater en onderaardsch vuur ; zij zullen nooit
rendeeren; zij zijn eene bedreiging voor 's lands financien
en voor ons gezag ; zij zullen den Javaan demoraliseeren.
Hiermede was de litanie nog niet ten einde. De utopisten, die beweerden dat uitbreiding der middelen van
vervoer zou Leiden tot opwekking van nieuwe bronnen van
leven en ontwikkeling, vergaten dat aan de Javaansche
bevolking een nieuwe zware last zou worden opgelegd. Zij,
de „Javanenvrienden", die klaagden over den druk van het
cultuurstelsel, over de ot•drijving van heerendiensten, over
den vestingbouw, vergaten geheel dat de aanleg van spoorwegen met al wat daartoe behoort „langen, zwaren arbeid"
kosten zal, waarmede cultuur- en heerendiensten niet te
vergelijken zijn ; al dat werk zal door den Javaan moeten
worden verricht ; niet uit wezenlijk vrijen wil „want daaraan
denkt hij ook zelfs van verre niet", maar in dwang.
Hij zal dus dubbel worden bezwaard, en „er kan van
eene bevolking, hoe zachtaardig en meegaande ook, te reel
gevorderd worden" .
Dat de eerste spoorweg, gelijk alle latere, geheel in
vrijen arbeid kon worden gebouwd, was voor den heer
Van Herwerden en zijn medestanders ondenkbaar. En
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wanneer men hem zeide dat de spoorwegen krachtige hefboomen zouden zijn voor de ontwikkeling van 's lands
productievermogen, dan antwoordt hij : ,,het is niet noodig,
voor de honderdste maal te bewijzen dat die „hoogere productie", welke men aan het publiek voorspiegelt, niets meer
is dan een hersenschim, en dat juist de spoorwegen de
„krachtige hefboomen" zullen zijn oni het Nederlandsch
gezag in Indic aan het wankelen te brengen en het kultuurstelsel te gronde te richten".
Ten slotte nog een aanhaling : „Spoorwegen zullen Java
voor den naijverigen vreemdeling openzetten en het moederland, met staatsschulden verarmd en van zijn kostbaarst
juweel beroofd, in het vorige niet doen terugzink-en" ; .
„met het aanleggen van spoorwegen wordt over het lot
van Java en de toekomst van Nederland beslist" . „Wacht
u voor den eersten stap" !
Dat de beschouwingen van den heer Van Herwerden,
zoo van nabij met Javaansche toestanden bekend, weerklank vonden bij personen van zijne richting, ligt voor de
hand. In de Tweede Kamer (22 en 24 Juni 1863) waren
het vooral de heeren Wintgens en van Nispen tot Sevenaer,
die op zijne gegevens door-redeneerden.
Ziehier eene aanhaling nit eene redevoering van eerstgenoemde :
„Het geldt pier zeer gewichtige, zeer groote belangen,
belangen van zedelijken en stoffeliejken aard, belangen van.
het moederland en van de kolonie, belangen van de Nederlanders en van de Javanen, welke naar mijn inzien met
gevaar, met ondergang worden bedreigd"
„Geheel het plan van den spoorweg is uitsluitend in
't belang der particuliere landbouw- of nijverheidsondernemingen ontworpen en is dus tegen het gouvernementscultuurstelsel gekant". Men zou alzoo „een aanzienlijk offer
van staatswege brengen, opdat de particuliere industrie te
1) Men kent het verwijt, destijds tot de aanbidders van het batig
slot gericht : Uwe redeneeringen hebben steeds tot nitgangspunt „het
geld hier''.
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beter, met ongelijke wapens de gouvernementscultures zou
kunnen bestrijden. In 't wezen der zaak wordt Loch een
deel der kosten van productie voor de particuliere teelt,
n.l. een groot deel der kosten van vervoer naar de uitvoerplaats voor gouvernementsrekening genomen, terwij1 niets
voor vermindering der kosten van vervoer der gouvernementsproducten wordt gedaan".
„Deze lijn is de wigge, in 's lands cultuurstelsel geplant ; de hefboom om het bestaande koloniale stelsel nit
zijne haven te wringen. Daar moet het heen . . . Het algemeen belang, het belang van het yolk van Nederland,
schijnt niet langer bestand tegen het vereenigd belang van
kooplieden, kapitalisten en industrieelen"
Een ander bezwaar, ook door den heer Wintgens aangeroerd, werd uitvoerig in het licht gesteld door den heer
van Nispen tot Sevenaer, naar het getuigenis van Groen
van Prinsterer „een dier zeldzame mannen die, zonder in
Indie geweest to zijn, nochtans met het volste recht onder
de Indische specialiteiten worden geteld" (24 Juni 1863),
Deze kwam tot de slotsom dat de voorgestelde lijn
alleen strekt om particuliere belang en te. bevorderen. Men
had uit het oog verloren wat zooveel jaren op den voorgrond was gesteld dat de spoorwegen ook vooral in het
belang van het vervoer van gouvernementsproducten
noodig waren.
In ieder geval moest de. lijn van Batavia over Buitenzorg naar Bandoeng voorgaan, „ook met het oog op het
prestige van den Gouverneur-Generaal". Dat prestige zou
lijden. „wanneer dat voortreffelijk vervoermiddel, de
spoorweg, niet to zij ner beschikking, maar wel van
anderen staat ; wanneer de inlander ziet dat daar eene
machtige onderneming bestaat en dat zij, die aan het hoofd
van die onderneming staan, zich en anderen met uitermate
groote snelheid en gemak kunnen verplaatsen, terwij1 hij,
de groote hoer, zich met de oude middelen. van vervoer
behelpen moet".
Alles to zamen genomen, was echter de tegenstand
zwak. Met 54 tegen 13 stemmen werd het wetsontwerp
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aangenomen, en in de Eerste Kamer had daarover zelfs
geen discussie of hoofdelijke stemming plaats. Men begreep
dat er nu eindelijk iets gedaan moest worden ; de Staat
zou in ieder geval niet meer dan f 630.000 's jaars betalen ;
wilden particulieren verder hun geld wagen, dat was hun
zaak.

Zoodra de wet was aangenomen, werden de noodige
stappen gedaan tot de oprichting der Vennootschap, de
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatscbappij, die tegen
betaling van f 32.000 ter vergoeding der geniaakte kosten
de concessie zou over Dollen en voor hare uitvoering zou
zorgen. Als Voorzitter van den Raad van Beheer trad
de heer Poolman op ; gedurende de Lien eerste, moeilijke
aren is hij de ziel van het bestuur geweest.
Het is van belang, eenigszins uitvoerig &al te sfaan
bij de financieele regelingen, welke met de oprichting der
vennootschap gepaard gingen.
Toen de Minister van Kolonien, de beer Fransen van
de Putte, aan de Volksvertegen woordiging den 24sten Juni
1863 verklaarde „wellicht is nooit met meer zekerheid dat
het geld er is, eene concessie verleend dan tlians. Het
geld is er, en, wat geenszins onverschillig kan wezen, het
is Hollandsch geld", — was hij natuurlijk te goeder trouw,
maar Loch geenszins juist. Het geld was nog niet gevonden Coen de Gouverneur-Generaal de concessie verleende,
en het was, zooals later bleek, slechts schijnbaar gevon den
then de Minister sprak. Ook was het — doch dit is van
minder belang — geenszins „Hollandsch geld".
Wat was n.l. het geval
In April 1863 werd te Amsterdam, in Davolging van
het Credit mobilier te Parijs en voor een goed deel niet
behulp van Fransch en ook eenig Duitsch kapitaal, opgericht eene Algemeene Maatscbappij van Handel en Nijverheid die, met een kapitaal van 40 millioen, waarvan vow'shands de helft gestort, bestemd was bankzaken te verrichten,
ondernemingen van handel, scheepvaart, nijverheid, crediet
a E. XIV 1
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.en landbouw te bevorderen, ondernemingen van dien aard
en van publiek nut in het leven te roepen enz.
Die Algemeene Maatschappij vond, hier te lande en
in Indie, een ruim veld van werkzaamheid. Zij nam het
initiatief tot de oprichting van de Ned.-Indische Handelsbank, zij verleende hare tusschenkomst voor de oprichtingder Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en
aan hare medewerking was ook te danken de oprichting,
bij acte van 27 kugustus 1863, van de Nederlandsch Indische
-Spoorwegmaatschappij.
Deze zou 10 millioen aan aandeelen en — later — 4
millioen aan obligaties uitg even ; de aandeelen moesten
geleidelijk worden volgestort naarmate de Maatschappijgeld noodig had. De Algemeene Maatschappij nu waar-borgde, leg en eene provisie van 4 %, de plaatsing van het
geheele aandeelen-kapitaal.
Dadelijk na de geboorte van de Spoorwegmaatschappij
had de publieke inschrijving plaats. Z. M. de Koning en
de Nederlandsche Handelmaatschappij gaven een bewijsvan sympathie door voor 50 en 100 aandeelen van i f 1000.—
te teekenen ; de concessionarissen namen ieder 200 aandeelen ; de Ned.-Indische Handelsbank, zooals boven gezegd
eene schepping van de Algemeene Maatschappij, verbond
zich voor 500 aandeelen. Er werden 1420 geplaatst onder
49 diverse inschrijvers, — en de Algemeene Maatschappij
bleef dus zitten met niet minder dap. 7330 aandeelen,
Welke zij te vergeefs trachtte te spuien.
Hieruit blijkt wel zeer dat de aanleg van
spoorwegen op Java in 1863 nog allerminst de sympathie
had van het geldbeleggend publiek in ons land. Of ditte wijten was aan de waarschuwingen der Van Herwerdens ;
aan den strijd over de richting ; aan de vertoogen van hen
die partieele concessies uit den booze achtten ; aan gemia
aan vertrouwen in de toekomst van Indie of aan andere
oorzaken, kunnen wij in het midden laten. Het is zeer
waarschijnlijk dat de concessionarissen er niet in zouden
ge-slaagd zijn de Spoorwegmaatschappij op te richten
wanneer. de Algemeene Maatschappij niet had bestaan.
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men kan het den heeren Poolman c. s. moeilijk euvel
duiden dat zij haar hulp hadden aanvaard; was zij niet
eene financieel-krachtige onderneming
In.tusschen, -- al spoedig bleek dat men haar te veel
vertrouwen geschonken had. Zij kwam, tot groote beroering
van de Amsterdamscbe beurs, in ernstige moeilijkheden.
toen, in het laatst van 1864, de voorzittende directeur met
de noorderzon verdween en daarna bleek dat hij aan zijne
maatschappij, door roekelooze speculatien, een verlies van
meer dan vier millioen gulden had berokkend. Het kwam
wel niet tot staking van betaling, doch eene geleidelijke
liquidatie der zaken kon niet achterwege blijven.
Het lot van de spoorwegmaatschappij werd alzoo geheel afhankelijk van dat eerier min of meer noodlijdende
onderneming, die bijna drie kwart der aandeelen bezat;
en bet gevolg was dat men reeds in 1866 in groote moeilijkheden kwam.
In het gebeel was toen 0 pCt. op de aandeelen gestort ; de maatschappij had,. voor de geregelde voortzetting
harer werkzaamheclen in Indie, opnieuw geld noodig, maar het
liet zich voorzien dat de voornaamste aandeelhouder niet
verder aan zijne verplichtingen zoude kunnen voldoen. Men
zou dan, volgens de Statuten, na vier maanden, diens aandeelen ter beurze van Amsterdam moeten verkoopen,
maar het was wel zeker dat zij tot zoo groot bedrag, tom
nog 6930 stinks, geen koopers zouden vinden.
Men vond alzoo geen anderen uitweg dan het sluiten
van eene 4-12-- pets. obligatieleening van 4 millioen. Na veel.
moeite gelukte het, in 1867 een Engelsch syndi.daat te
vormen, dat de geheele leering tegen den prijs van 89 pet.
overnam maar „ongelukkig kwam toen juist de Luxemburgsche quaestie aan de orde, waardoor de fondsen plots6ling daalden". Het syndicaat weigerde aan zijne verplichtingen te voldoen, en de spoorwegmaatschappij zag er
weinig heil in, de opgeworpen exception door den reciter
te doen beoordeelen zij had dadelijk geld noodig! Na
veel onderhandelen werd dins de transactie gesloten, waarbij
zij ongeveer de helft der obligatien terug kocht, terwij1 de
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onkosten van de voile leening, waaronder 6 pet provisie
aan den Engelsche bankier, voor bare rekening bleven.
In werkelijkheid brachten de 1980 geplaatste obligatien
netto niet meer op dan f 1461985.86, d.i. nog geen 74 pCt.
En herhaalde pogingen om de in portefeuille gebleven 2020
obligatien aan de markt te brengen faalden, — er waren
geen redelijke prijzen voor te bedingen ; gelukkig was de
Handelmaatschappij bereid, die obligaties in beleening te
nemen.
De Algemeene Maatschappij bleek in den aanvang van
1867 nog in staat, de Coen uitgeschreven storting van 10 pCt.
te voldoen ; zij verkocht kort daarna hare aan deelen, waarop
60 pet. was betaald, aan Fransche bankiershuizen tegen
den prijs van 56 pCt. In werkelijkheid waren nu de meerderheld der aandeelhouders Franschen, en die der obligatiehouders Engelschen.
Wij stappen nu een oogenblik van het financieel beheer der Maatschappij af. Het spreekt vanzelf, dat destijds,
en ook later, aan hare best-u.urders, in geteekende en ongeteekende geschriften, geen verwijten gespaard werden uit
het voorgevallene tot '68 putten wij de les dat men allereerst,
eene groote onderneming op to-uw zettende, moet zorgen
dat het daarvoor geraamde geld er werkelijk is, en dat zelfs
eene op het oogenblik krachtige financieele instelling onvoldoenden waarborg biedt dat bet geld er te zijner tijd komen
zal. Eene andere les is, dat men bij de aanvaarding eener
concessie als die der Spoorwegmaatschappij in 1863, waarbij
men voor zooveel onbekenden stond, niet te voorzichtig
wezen kan. Men had den duren en weinig rendeerenden
zijtak naar Willem I in die concessie doen opnemen zonder
verhooging der rente-garantie; men wist nog niet, of voldoend werkvolk zou kunnen worden verkregen en wat dit
kosten zou ; de moeilijkheden die men bij den aanleg zou
ondervinden, waren slechts zeer globaal bekend; men nam
alle kwade kansen voor zijne rekening, zonder volkomen
zekerheid dat men het daarvoor benoodigd kapitaal zoude
kunnen verkrijgen.
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En . . . hoe stond het met de rentegarantie? De staat
had die toegezegd gedurende den tijd van aanleg, gesteld op acht jaar, en wederom nadat de weg in exploitatie
was gebracht ; was de aanleg na acht jaar niet afgeloopen,
dan zou de concessie kunnen worden ingetrokken, en in
ieder geval zou dan, totdat de geheele weg in exploitatie
was p..,ebracht, van geen voorschot tot betaling van rente
sprake zijn. 'Mist als niet alles geheel naar wensch ging,
zou de rentegarantie ontbreken en men dus voor te grooter
moeilijkheden staan.
Inderdaad zijn dus de concessionarissen van '63, door
hun optimisme verblind, wel wat lichtvaardig te werk gegaan. Zij hebben er later meer over moeten hooren dan
billijk was ; het is gemakkelijk, nadat de gebreken der
concessie en de begane fouten door - bittere ervaring aan
het Licht gekomen zijn, die breed nit te meten en te verklaren dat men het beter zoude hebben gedaan. Bovendien
wij zagen reeds, dat het Nederlandsch publiek weinig vertrouwen had in het succes der onderneming toen zij werd
opgericht, en het ligt voor de hand dat de sympathie nog
minder werd toen de met Naar zoo nauw verbonden Algemeene Maatschappij geen vertrouwen bleek te verdienen.
De tack der bestuurders van dien tijd was dus waarlijk
niet te benijden ; gelukkig bleven zij, door hun optimisme,
goede verwachting van de toekomst behouden.
Hoe was het intusschen in Indie geg aan ?
Tot hoofdingenieur, belast met den aanleg, was benoemd
de heer J. P. de Bordes, toen 46 jaar oud. Hij was in

Nederland een zeer bekwaam genie-officier geweest, en had,
de laatste drie jaren, eerst als lid, daarna als voorzitter van
den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten gefungeerd.
Hij was betrokken geweest in concessie-aanvragen. voor
Nederlandsche spoorwegen, maar had nog niet als practisch
spoorwegman dienst gedaan ; trouwens, van hoe weinig
ingenieurs kon men dat in 1863 zeggen !
Hij kwam geheel vreemd op Java, onbekend met de
daar beschikbare werkkrachten en bouwstoffen, onbekend
met het terrein zijner werkzaamheid, onbekend ook met
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den aard der natuurkrachten waartegen hij, naar Van
Herwerden's schildering, een moeilijken strijd zoude te voeren
hebben.
Wanneer men dit alles in aanmerking neemt, dan
past het, groote hulde te brengen aan den man, die gedurende een zestal jaren op uitstekende wijze de werkzaamheden in Indie leidde ; bezwaarlijk had men betere keuze
kunnen doen. Het feit alleen, dat de geheele spoorweg in
vrijen arbeid werd gemaakt, zonder de destijds door velen
zoo onvermijdelijk geachte heerendiensten, bewijst reeds
voor de energie, door de Bordes betoond.
Maar de moeilijkheden bleven niet uit. Afgescheiden
van persoonlijke aanvallen, waaraan hij bloot stond van
de zijde dergenen die om de eene of andere reden de
verleende concessie hadden afgekeurd aanvallen, door
hem steeds met waardigheid gedragen —, had hij met
velerlei bezwaren te kampen : vaak ontoereikend personeel,
teleurstellend terrein, vooral bij den aanleg van den
„zijtak"; mislukking van een pogen om een deel van het
werk in aanneming te doen uitvoeren ; de aardbeving van
1865 die, toen de vraag rees of de vesting Willem I wel
behouden zou blijven, tijdelijk het werk op den zijtak deed
staken....
Daarbij komt, natuurlijk, dat bij den aanleg van den
eersten spoorweg op Java alle ervaring ontbrak ; in verschillende opzichten moest leergeld worden betaald.
Een en ander heeft gemaakt, dat de bouwtijd van den
Spoorweg anderhalf jaar is overschreden, en dat de begrooting te laag gesteld bleek : in plaats van 14, heeft
de spoorweg bij na 171 millioen gulden gekost.
Thans den loop der zaken op een afstand beschouwende, vinden wij daarin niets verwonderlijks. Men had
voor 1863 niet de beschikking gehad over vertrouwbare
gegevens, die de samenstelling van eene geheel juiste
begrooting mogelijk zouden hebben gemaakt. En zelfs dan
nog zou, door stijging van prijzen, door storende natuurkrachten enz. eene overschrijding der begrooting zeer
mogelijk zijn geweest.
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Maar de geldelijke onastandigheden, waarin de Maatschappij verkeerde, brachten mede dat de la oogere aanlegkosten dubbel onaangenaam waren ; het was al zoo moeilijk
geworden, de aanvankelijk geraamde gelden bijeen te brengen !
In het midden van het jaar 1868 had de directie de
zekerheid verkregen dat hare middelen ontoereikend zouden
zijn om den spoorweg te voltooien, ja zelfs dat die in het
begin van het volgende jaar zouden zijn uitgeput. Meer
geld zou slechts te bekomen zijn met opoffering van een
deel der door de regeering gedurende den aanleg gewaarborgde rente, of door cone nieuwe overeenkomst met de
regeering, waarbij de rentegarantie werd verhoogd naar
evenredigheid met het hooger geraamd aanlegkapitaal.
De Minister van Kolonien bleek tot dit laatste te zijn
genegen, op voorwaarde dat dan ook de bouw van de lijn.
Batavia—Buitenzorg verzekerd zoude zijn.
Voor deze lijn had de Maatschappij in 1864 concessie
(zonder rentewaarborg) gevraagd ; de Bordes beschouwde
haar als cone „prachtige onderneming", die zeker goede
winsten zou afwerpen. De Gouverneur-Generaal verleende
de concessie ; maar tegen doze rezen bij het Departement
van Kolonien (o. i. nog al gezochte) bezwaren, zoodat zij
eerst bij Koninklijk_ Besluit van 22 Juli 1868 werd goedgekeurd.
De minister de Waal nu was bereid een wetsontwerp in.
te dienen waarbij ten behoeve der Nil Semarang—Vorstenlanden aan de Maatschappij tot 1906 een rente werd
verzekerd van 4 pCt. over een aanlegkapitaal van
hoogstens 17 millioen. De maatschappij zou een obligatieleening kunnen sluiten van 11 millioen, ook ter con verteeringder
derbovenbesproken „Engelsche" obligatieleening;
rente en aflossing van de nieuwe leening worden, ten
koste der aandeelhouders, door den Staat gewaarborgd.
Van die 11 millioen moest een kapitaal van vier
millioen worden afgezonderd en onder toezicht van de
regeering gesteld, om zekerheid to hebben dat de lijn
Batavia—Buitenzorg tot stand zou komen.
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De transactie werd door de aandeelhouders goedgekeurd;
„er zijn omstandigheden, waarin men zelfs de hardste
voorwaarden moet aannemen", schreef de Bordes in 1870.
De oude oppositie tegen de Spoorwegmaatschappij en
hare bestuurders Het zich niet onbetuigd ; in de y olksvertegenwoordiging hadden heftige debatten plaats, maar
het gelukte Loch — in de Tweede Kamer met 37 tegen
31 stemmen — de wet in veilige haven te brengen en
aldus het faillissement te voorkomen, waarop, volgens een
der Kamerleden, zij „met vlammende blikken zitten te
loeren" die zich .,met de depouilles (van de concessie)
zoo mogelijk (willen) verrijken".
De leening, groot 9.02 millioen (dus met de 1.98 millioen
oudere leening de gegarandeerde 11 millioen uitmakende)
slaagde, tegen. den koers van 90 pCt.; zij bracht dus ruim
8 millioen in kas, waarvan 4 millioen verbonden voor de
nieuwe lijn. Op enkele obligaties na, bleef de conversie
der Engelsche leening achterwege, de houders zagen in
den roil, waartoe zij f 70.— per stuk moesten bijpassen,
geen voordeel.
De hoop, dat men thans over voldoende middelen zou
beschikken om de spoorwegen te kunnen voltooien, werd
Diet verwezenlijkt, en reeds in April '70 moest de arbeid
aan de lijn Semarang—Vorstenlanden tijdelijk worden. gestaakt. Door voorschotten van de Indische Regeering en
van de landhuurders kon hij echter weder worden hervat,
in afwachting dat de middelen gevonden waren om ook
nu in den geldnood te voorzien.
Daartoe was slechts een weg, nu van verdere help der
regeering wel geen sprake kon zijn: de aandeelhouders
besloten, het nog niet voor de obligatieleening verbonden
deel der rentegarantie beschikbaar te stellen als annuIteit
voor rentebetaling en aflossing van 2 millioen gulden.
Maar voordat nog deze leening was afgesloten, brak
de Fransch-Duitsche oorlog uit, en daarmede verviel voorloopig de kans op plaatsing. De regeering kwam nu in
zoover te hulp, dat zij uitstel voor de oplevering der werken toestond en nogmaals f 200.000 voorschoot; zoodra de
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vredespreliminairen geteekend waren (1VIaart 1871) kwam
de leening tot stand. Zij werd te Londen geplaatst tot een
bedrag van £ 189.000, tegen eene rente van 5 pCt. ; nett()
vloeide 86 pCt. in kas.
Op 1 Januari 1873 waren de beide spoorwegen voltooid.
De toestand was nu zoo, dat de aandeelhouders, ,wier
kapitaal dat alles had te voorschijn gebracht", in zekeren
zin met voldoening konden spreken van hunne volharding
en van hunne opofferingen •, maar aan die voldoening was
een bittere bijsmaak : sedert 15 Januari '69 was de rente
op 2.7 pCt. teruggebracht, na 15 Juli 1870 was geen rente
meer betaald, en men wist nog niet wat de uitkomsten der
exploitatie zouden zijn.
Intusschen, het bestuur was vol goeden moed : „het
zal nu onze tack zijn, door alle behoorlijke middelen den
bloei der maatschappij te vermeerderen en de inkomsten
blij vend grooter te makers", en niet zon der bitterheid voegde
het hierbij : „zonder twijfel zal ons ook daarbij weder veroordeeling en beschuldiging ten deel vallen van menschen,
die al de voordeelen genieten maar niets hebben toegebracht
om die te verkrijgen". Het stelde, terecht, op den voorgrond „dat geen spoorweg goed of goedkoop kan worden
geexploiteerd die geen voldoende rente aan de aandeelhouders geeft", maar hield zich verzekerd dat, wanneer
deze regel werd gevolgd, het „na een ander tiental jaren
hetzelfde antwoord zoude kunnen geven als nu, na afloop
van den aanleg: Ziet op de uitkomst".
De schuld aan den Staat, ontstaan door de rentelooze
voorschotten wegens rentegarantie, bedroeg bij den aanvang
der exploitatie bijna drie millioen en steeg van 1873—'75
tot . f 3.334.429.661; zij bleef in 1876 op dit cijfer staan,
doch werd toen, eerst met kleine sommen — in 1878
b.v. niet meer dan bijna f 5000 —, later steeds krachtiger
afgelost. In 1894 was de geheele schuld gedelgd.
Zooals wij reeds mededeelden was de heer Poolman bij
de oprichting der maatschappij opgetreden als voorzitter
van den Raad van Beheer. Hij had al de moeilijkheden
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meegemaakt, maar het was hem niet gegeven, to aanschouwen hoe zijn geesteskind tot gezonde ontwikkeling
kwam. Elij overleed den T en Juli 1873.
De talloozen, die nu, rechtstreeks en middellijk, de
vruchten plukken van Poolman's initiatief en optimisme,
mogen zijn naam wel in eere houden !
Het bestuur kwam nu in handen van den heer J.
Groll, die sedert 1866 den heer Poolman had ter zijde gestaan, en van den heer G. C. Daum 1).
.Bovenaan op hun program stond: verbetering van den
ilnancieelen toestand.
In de eerste plaats door volstrekte, misschien in de
latere jaren wel wat overdreven zuinigheid. G-een beter
bewijs hiervoor dan het feit dat, ondanks de groote toeDeming van het vervoer, de daarvoor steeds noodige vermeerdering van rollend materieel enz., de constructie-rekening
van den spoorweg Semarang—Vorstenlanden in een tijdvak
van 20 jaren (ult. 72—ult. 92) van 18,8 tot niet meer dan
19.9 millioen steeg. Behalve behoorlijk onderhoud is dus,
destijds, al zeer weinig gedaan aan verbetering van weg
en werken, of van stationsgebouwen. In latere jaren, toen
de middelen dat veroorloofden, is terecht anders gehandeld,
en heeft men niet-alleen gedaan wat vroeger was uitgesteld,
maar ook verder rekening gehouden met de eischen des
tijds. De constructie -rekening bedraagt nu ruim 29 millioen.'
In de tweede plaats werd gezorgd voor het vormen van
vernieuwings- en reservefondsen, door jaarlijksche afzondering van mime bijdragen nit de ontvangsten. Die fondsen
hadden in 1886 de gestelde maxima (f 2.300.000) bereikt.
En in de derde plaats werd, zoodra de maatschappij
genoeg crediet genoot onder het geldbeleggend publiek,
de hand geslagen aan de conversie harer schulden die en
door de hooge rente, en door den korten aflossingstermijn
(35 jaar) het jaarlijksch budget zeer bezwaarden.
1) De heer Groll nam in 1883 zijn ontslag; in de eerstvolgende jaren
was de leiding der vennootschap hoofdzakelijk in handen van de heeren
Daum en G. F. Lucardie, — sedert 1900 in die van de heeren Dr. J. L.
aluysenaer en Lucardie.
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Bij den aanvang der exploitatie had zij de volgende
schulden :
de Engelsche leening van 1887, waarvan uitgeg. f 1.977.000
9.023.000
„ 1869,
Hollandsche „
2.230.200
„ 1871,
Engelsche
If

If

II

,,

If

samen f 13.230.200
van welk bedrag, na aftrek van agio en kosten, niet meer
dan f 11.627.612 in de kas der maatschappij was gevloeid.
Ter aflossing allereerst van de beide Engelsche leeningen, en zoo noodig ter voorziening in kapitaalbehoeften,
werd in het laatst van 1874 besloten tot de uitgifte van
eene 41/2 pCts.-leening groot zes millioen gulden, aflosbaar
bij annuiteit in 90 jaren. A_an de houders der obligatien
van deze nieuwe leening werd het recht toegekend, die
stukken tot het jaar 1918 tegen aandeelen te verwisselen ;
deze bevoegdheid beteekende voor het oogenblik weinig
(de aandeelen stonden op 60 pCt.), inaar kreeg weldra, waarde:
in 1878 hadden de aandeelen den parikoers overschreden.
In verband met bet recht van conversie werd het
maximum van het aandeelen-kapitaal met zes millioen verhoogd. In de eerstvolgende jaren zijn 1450 obligaties tegen
aandeelen verwisseld di.t verklaart hoe er, thans nog,
11450 aandeelen in omloop en 4550 in portefeuille zijn.
De nieuwe leening had wel succes : in December 1874
werden 1706 obligaties van f 1000.— verkocht tegen den
koers van 95 pCt., waarmede voorloopig over voldoende
kasmiddelen kon worden beschikt om de leening van 1871
geheel af te lossen en dus de vaste jaarlijksche lasten met
omstreeks f 65000.— te doen dalen, en de gelegenheid te
opener' tot riffling van obligaties van 1867 tegen nieuwe ;
voor deze ruiling waren echter slechts weinig gegadigden.
In het laatst van 1878 was in omloop :
van de leening 1867, een bedrag van f 1.613.000
1869,,,8.289.000
,,
2.216.000
1874, ,,
,,
,,
If

,,

If

If

,,

lf

te samen f 12.118.000
De bekwame financiers die bij de maatschappij de
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leiding hadden — in den Raad van Commissarissen hadden
o. a. de heeren A. W. van Eeghen en A. C. Wertheim
zitting namen nu een vender strekkenden maatregel in
overweging. Men had, then de koers der aandeelen zich
steeds in opwaartsche richting bewoog, de uitgifte van
obligaties der leening 1874 gestaakt en zelfs, van de reeds
uitgegevene, naarmate geld ter belegging beschikbaar was,
weder zooveel mogelijk van die stukken ingekocht ; maar
nam thans het besluit, de geheele leening met het einde
des jaars 1879 aflosbaar te stellen. Eene halve maand later
werd ook de leening 1867 geamortiseerd.
Het bestuur was daartoe in staat door de geleidelijke
plaatsing van eene driepercents-leening, nominaal groot 14
millioen, mede bestemd tot aflossing van de leening 1869.
Deze aflossing was in 1885 afgeloopen, zoodat de
maatschappij met het eind van dat jaar alleen de leening
van 1879 tot haar last had.
Men kan zich het best een denkbeeld vormen van den
vooruitgang der maatschappij door na te gaan wat, op het
eind van 1885, reeds uit de inkomsten was betaald:
f 4.595.240
Aflossing van rentedragende schuld
rentelooze schuld (a/d. Staat) „ 2.153.796
Bijdragen aan reserve- en vernieuwingsfondsen „ 2.263.319
te zamen f 9.012.355
Tegen over de boekwaarden der beide spoorwegen, Coen
f 23.314.395, maken deze cijfers zeker geen slecht figuur.
Maar men was nog niet waar men wezen moest.
Immers, voor afschrijving op de bezittingen was nog niet
zoo heel veel gedaan ; de verplichtingen der maatschappij
bestonden uit :
f 11.450.000
Aandeelen-kapitaal
Schuld aan den Staat „ 1.180.634
„ 8.093.600
Obligatie-schuld
f 20.724.234
Het dividend was, van 2,8 pCt. in 1873, met eenige
schommelingen, gestegen tot 7,50 pet.; maar in de moeilijke tijden welke Java, zooals bekend, destijds doormaakte,
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bleek wel duidelijk het nut van het sedert 1873 zoo consequent gevoerd financieel beheer: ondanks de belangrijke
verniindering van den rentepost daalde het dividend in.
1888 tot 6 pCt. Het ging daarna langzamerhand weer on).hoog; over 1893 was het 8,1 pet.
Intusschen was geregeld met schulddelging voortgegaan, en de uitkomsten van evengenoemd jaar stelden de
maatschappij in staat, het restant van de rentelooze schuld
af te doen.
De obligatie-schuld was toen gedaald tot f 4.238.400;
mu kon men de maatschappij „kerngezond" noenien, volkomen bestand ook tegen mogelijke ongunstige tijdsomstandigheden. Het oogenblik was thans gekomen on). te
denken aan uitbreiding van haren werkkring.
Alvorens de bespreking der maatregelen van financieelen aard te besluiten, willen wij nog vernielden dat
in 1896 eene 2 1/2 pCts.-leening werd uitgegeven om de
nog uitstaande schuldbrieven der 3 pCts.-leening af te betalen, te voorzien in de bouwkosten der beneden te noenien
uitbreidingen, en dertien tonnen gouds te schenken aan
het toen opgericht pensioenfonds voor de Europeesche en
daartuede gelijkgestelde beambten der Maatschappij en
hunne na te laten weduwen en weezen. Die leening kwam
op een gunstig oogenblik — de algemeene rentestandaard
was laag —, en eene vrij snelle aflossing werd toegezegd.
Maar toch kan wel als bewijs dienen van het crediet,
waarin de Maatschappij zich mocht verheugen, dat de eerste
f 9.114.000 van de nieuwe leening werd geplaatst tot een
koers van 90 pCt.
Van die leening, waarvan in 't geheel voor bijna 23 millioen aan obligatien zijn uitgegeven, staat thans nog slechts
f 4.886.000 uit. Latere leeningen, die van 1901 en 1906,
dienende tot bestrijding van verdere nitbreidingen, worden
slechts langzaam afgelost, zij zijn van het 3 1 /2- en 4 pets.type en min of meer met onze Staatsfondsen te vergelijken.
Zij zijn samen f 25 millioen gulden groot volgens de
laatste opgaaf is daarvan nog slechts f 778000 geamortiseerd.
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hebben thans na te gaan wat de Maatschappij,
then alle schuld aan den Staat was gedelgd en zij onder
de alleszins soliede ondernemingen kon worden gerekend,
deed om haar werkkring te verruimen.
De tusschen de jaren 1873 en '94 in die richting aangewende pogingen, waarbij rentegarantie werd gevraagd
en de verkoop van de lijn Batavia—Buitenzorg ter sprake
kwam, kunnen wij laten rusten, daar zij Loch tot geen
uitkomst leidden.
De eerste, bescheiden, uitbreiding was de tramlijn
Djocja—Brossot, waarvoor de reeds eenige jaren te voren
gevraagde concessie in 1893 werd verleend. Die tramlijn,
bereden door het materieel van den spoorweg, was feitelijk
eene 23 K.M. lange verlenging van dien spoorweg en bestemd om de producten der ondernemingen ten Z. van
Djocjakarta op de hoofdlijn te brengen. Zij was dus eenvoudig een voedingslijn.
De tweede uitbreiding bestond in den aanleg van den
stoomtram Djokja-Magelang, in 1900 gevolgd door dien
van Magelang naar Willem I. De geheele lijn, DjokjaWillem I, is 111 K.M. lang; zij werd gebouwd van 1896
tot 1898 en van 1900 tot 1904.
In verband met de groote werken tot irrigatie van de
Solovallei werd voorts concessie gevraagd, en in 1896 verkregen, voor den aanleg van een stoomtramweg, loopende
van Goendih, een punt tusschen Semarang en Solo aan
den spoorweg, oostwaarts naar Soerabaja. Deze lijn, met
inbegrip van enkele zijlijntjes 245 K.M. lang, was in 1903
voltooid; en door de staking van de Solovalleiwerken, en
door de omstandigheid dat de lijn veel meer kostte dan
geraamd was, scheen zij de eerste jaren een zeer onvoordeelig
bezit der maatschappij doch van lieverlede heeft zich het
vervoer zoo zeer ontwikkeld, dat zij thans in bescheiden
mate tot de winsten der maatschappij bijdraagt.
Eindelijk moet nog melding worden gemaakt van de
lijn Solo-Bojolali,.lang 28 K.M. Aanvankelijk als paardentram gebouwd, werd zij door de Spoorwegmaatschappij
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exploitatie genomen en tot een stoomtram verbouwd
(1907-1908).
Om een denkbeeld te geven van de door een en ander
verkregen uitbreiding van den werkkring der maatschappij
zij hier opgemerkt dat de drie tramwegen, Djokja-Brossot,
Djokja—Willem I en Goendih—Soerabaja op het einde
des jaars 1912 te zamen ruim 25.5 millioen gulden hebben.
gekost.
Het ligt voor de hand dat de Maatschappij, met de
gunstige uitkomsten van de aangelegde stoomtramweg en
voor oogen, op verdere uitbreidingen is bedacht geweest.
Na behoorlijke voorbereiding en overleg met de Indische
Regeering is thans overeenstemming verkregen omtrent
den aanleg van belangrijke verlengingen op zijtakken van
bestaande lijnen, en van een stoomtramweg die Semarang,
met het station Gambringan van de lijn Goendih—Soerabaja verbinden zal.
Het tramwegnet der Maatschappij, thans 418 K.M.
zal, wanneer deze planner zijn uitgevoerd, eene lengte
hebben van 714 K.M. ; naar den maatstaf der bestaande
lijnen zal daarvoor allicht nog een kapitaal van 22 millioen
noodig wezen.
[Tit de hier en zooeven genoemde bedragen blijkt wel
de wenschelijkheid, om het vroeger terecht gevolgde stelsel
van snelle aflossing der leeningen thans te verlaten; het
heeft weinig zin, per jaar b.v. een millioen of te lossen en
weder voor meer dan dat bedrag eene nieuwe leening aan
te gaan. Men is echter, door de voorwaarden waarop de
21 pets leening, van 1896 is aangegaan, gedurende enkele,
jaren nog aan de snelle amortisatie gebonden.
Een deel van het kapitaal, voor de uitbreidingen
noodig, zal gevonden worden uit de gelden, door. den
Staat te betalen voor den aankoop van de lijn BataviaBuitenzorg.
Hierover thans een enkel woord.
Na den vooral in geldelijk opzicht door de Maatschappij van 1863—'73 ondervonden togenspoeci. was het
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niet denkbaar dat particulieren, tenzij voor enkele, zeer
voordeelige lijnen, genegen zouden zijn tot den aanleg van
spoorwegen op Java op voor den Staat aannemelijke
voorwaarden.
De minister van Bosse, overtuigd van de noodzakelijkheid om voor de ontwikkeling van Java de handen aan
het werk to slaan, diende derhalve in November 1871 een
wetsontwerp in tot den aanleg van eenige lijnen van
Staatswege 1) ; dock de tijden waren daarvoor nog niet
rijp. De meerderheid van de Tweede Kamer gaf aan
concession de voorkeur, evenals van Bosse's opvolger, van
de Putte, die het wetsontwerp introk en den raad van
eene commissie van bankiers inwon omtrent de voorwaarden,
waarop concession zouden kunnen worden verleend. Die
voorwaarden waren echter zoo ongunstig, dat de volgende
minister, van Goltstein, geen anderen weg zag dan staatsaanleg, waartoe in '75 voor een lijntje, van Soerabaja naar
Pasoeroean besloten werd. Eerst aarzelend, in latere jaren
met vasten tred, ging men op dien weg voort, en aldus
toont de kaart van Java ons thans een aangesloten net
van Staatsspoorwegen, ter lengte van 1985 K.M.
In 1881 was het eerste gedeelte der, van Buitenzorg
ultgaande, Preangerlijn voltooid.
naarmate zij Oostwaarts verlengd werd
Dat deze
in steeds toeneinende mate een voedingslijn zou worden
1) Dit wetsontwerp deed den peer van Herwerden weder naar de
pen grijpen (Een 8poorwegnet over Java, 1872). „Als Nederlander die den
Staat bijna een kwart eeuw in Indio heeft gediend", mocht hij niet zwijgen.
Hij stood — maar nu veel feller! — nog op bet standpunt van 1863.
Een paar aanhalingen mogen hier tot illustratie dienen; hij vond
weinig volgelingen weer, en het is due onnoodig de geheele brochure to
analyseeren.
(Bl. 24): „Man zal zich in zijne voorbeeldelooze verblinding, als in
veel, to laat bedrogen vinden, en nog wel eens bitter berouw gevoelen, aan
de dooperij in het grout, aan agrarische wetten en spoorwegontwerpen to
hebben toegegeven!"
(Bl. 29-32): .. „En wat zullen voor Java, en in de eerste plaats voor
het Gezag aldaar, dus ook voor orde en rust, van een Spoorwegnet de gevolgen zijn
„spoorwegen over Java zullen dat eiland openstellen voor zwernien
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voor de lijn Batavia—Buitenzorg, was duidelijk 's lames.
belang bracht dus mede, deze in het staatsnet op te
nemen, v66rdat zij, door de toeneming van het vervoer,
eene veel hoogere comaiercieele waarde (en daarmede eene
hoogere naastingswaarde) zoude hebben verkregen.
Herhaaldelijk zijn daartoe pogingen aangewend, die
echter op den tegenstand van de volksvertegenwoordiging
afstuitten. De noodzakelijkheid deed zich echter de laatste
jaren meer en meer gevoelen, de lijn in handen van den
Staat to doen overgaan : de spoorwegen uit Bantam, van
Tandjong Priok, van Krawang, van Buitenzorg komen
op 44n punt samen, en het bleek ondoenlijk daar behoorlijke stationstoestanden te scheppen zoolang in het complex
van banen 44n stuk van 5t K.M. in particuliere handen
vreemdelingen uit alle oorden der wereld. Gelukzoekers van allerlei slag en
stempel.. zullen, voor betrekkelijk geringe transportkosten het laud afreirien,
den sluwen Chineesehen speeulant in den arm nernen, gronden uitkiezen,
het yolk misleiden en demoraliseeren, ea zich tijdelijk neerzetten waar het
hun goed duekt. Zelfs de Squatters vaa het naburig Australia, geruineerde
gouddelvers van Nieuw-Holland, een ras van avonturiers, niet ongewoon om
op de oorspronkelijke bewoners van dat uiLgestrekte Vast-laud, waar ze
hen in den web tredeu, als op het wild der bosschen jaeht te maken,
zullen niet in gebreke blijven, de ruirnte die lien van Java seheidt over te
steken om aldaar hun geink te beproevea, en welliebt meenen in den
Javaan. een Nieuw-Hollander voor zich te zien!
„Wie val den Javaan tegen den overinoed, tegen de knoeierijea en
bedriegerijen van inhalige, yreernde iudringers in bescherming nernen? De
autoriteiten? Maar meent men in ernst dat — en men lette bierop wel
van Java dan worden moet, van hun getag, van hunnen
—z6alRdetos/w
invloed op regeuten ea hoofden, nog lets rid overblijven?..
.. „Men mal dus wel doen, voorsLands er op te rekenen dat op de
Indische begrootiug, tengevolge van het spooriveguntwerp jaarlijks eenige
millioenen meer voor Let bouwen van bentengs en voor uitbreiding van
krijgsmaeht zullen dienen uitgetrokken te worden".
031. 37): „Men zij nogrnaals gewaarsehuwd."
„De openstelling van Java voor alle volken, met een Spoorwegnet
daarnevens, ral ons spoedig den vreemdeling boven het hoofd doen -wa-Isen
en, vroeger dan men vermoedt, voeren tot den Ondergang onzer Souvereiniteit in Indie I"
Er zijn thans op Jay a, en Madoera, ruim 4000 K.M. spoor- en stoomtramwegen, meer dan v. H. rich bij mogelijklieid beeft kunnen voorstellen.
Maar van zijne sornbere voorspellingen is Beene vervuld.
O. E. XIV 1
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bleef. Niet dus als voorheen nit overwegingen van financieelen aard, maar ter wille van eene behoorlijke exploitatie van dat complex werd eindelijk, in 1913, besloten tot
aankoop van den bedoelden spoorweg, die, door de
belangrijke ontwikkeling van bet vervoer, thans eene
veel hoogere waarde verkregen had. Ten deele was die
ontwikkeling verkregen, zoowel door de verbinding van
Batavia met Tandjong Priok als door de verlenging van
den spoorweg voorbij Buitenzorg, beide van Staatswege ;
tengevolge van deze handelingen van den Staat werden
de inkomsten grooter, werd de lijn Batavia-Buitenzorg
meer waard.
Dat niet tijdig tot aankoop werd overgegaan — de
daartoe geopende gelegenheid mislukte in 1881 in de
Eerste Kamer was oorzaak dat men later genoodzaakt was
vrij wat meer geld te besteden, daardoor hebben 32 jaar
lang de aandeelhouders het profijt getrokken dat de Staat
had kunnen genieten, en is deze belemmerd geweest in
zijne bewegingen, zoo wat aanleg als wat exploitatie betreft.
Een bewijs, zouden wij zeggen, dat het „gouverner,
c'est prevoir" niet voldoende in het oog werd gehouden.
In 1913 dan heeft de Staat den spoorweg — zonder
het daarbij behoorend rollend materieel — die ruim J 3,2
millioen gekost had, aangekocht voor f 8,5 millioen, terwij1

hij bovendien de toezegging deed, eenige gewenschte
wijzigingen te brengen in de voorwaarden van concessie
der tramwegen ; de koopsom moet worden betaald binnen
acht jaren, en zoolang de betaling niet heeft plaats gehad
wordt daarover rente vergoed. Terloops zij opgemerkt
dat de transactie ook thans nog voor den Staat voordeelig
is : de spoorweg brengt meer op dan voor de rentebetaling
vereischt wordt. Maar de hoofdzaak is, dat de Staat nu,
bij de exploitatie zij ner lijnen, de vrij e hand heeft.
Ons overzicht zou — al wordt geen volledigheid beoogd onvolledig zijn, indien wij geheel zwegen van de
verbinding der Ooster- en Westerlijnen van den Staat over,
de lijn Solo—Djocja der Maatschappij.
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De eerste spoorweg, van Semarang naar de Vorstenlanden, was n.1. aangelegd op de spoorwijdte van 1.435
meter (afstand, van midden tot midden, der beide spoorstaven), Welke in 1863 als de normale werd beschouwd.
Eenige jaren later werd echter, op grond der adviezen van
eene deskundige commissie, in beginsel aangenomen, op de
te bouwen Staatsbanen de spoorwijdte van 1.067 M. toe
te passen, die, voor de behoefte voldoende, de bouwkosten
— ook doordien men dan de bochten een kleiner straal
kon doen beschrijven — niet onbelangrijk zou doen dalen.
Alle verdere spoorwegen op Java, ook die van Batavia
naar Buitenzorg, zijn met dat smaispoor gebouwd. De toestand was dus omstreeks bet jaar 1894 zoo, dat het geheele
net der Staats-Westerli..inen te Djocja eindigde, en dat
der Oosterlijnen te Solo ; terwijl beide netten door het
baanvak Solo—Djocja gescheiden waren.
Dit had natuurlijk verschillende nadeelen ; vooreerst
moest bij het spoorvervoer op beide plaatsen veelvuldig
overlading plaats hebben. Maar vooral was het een nadeel,
dat Ooster- en Westerlijnen beide tot haar eigen materieel
waren beperkt, zoodat in tijden van groot vervoer de een
de ander niet met materieel te hulp kon komen. Eindelijk
was de verbinding der beide netten in het belting der verdediging, al ware bet slechts om bij eene. landing des
vijands bet spoorwegmateried buiten zijn bereik te brengen
en er zelf zoolang mogelijk de beschikking over te houden.
De Staat heeft dus, met toestemming en medewerking
der Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij, in bedoeld baanvak,
tusschen de twee aanwezige rails, een derde gelegd, zoodat
de weg geschikt is genaaakt voor breede en voor smalle
locomotieven en rijtnigen. Zoo eenvoudig dit lijkt, is het
niet ; men denke slechts aan de wissels in de baan. Het
duurde dan ook vrij fang voordat de ontwerpen goedgekeurd en het werk uitgevoerd kon worden, eerst in 1899
kwam alles gereed.
De vraag blijft echter, of het op den langen dour niet
noodig zal blijken, op den spoorweg Semarang- Vorstenlanden met de lijn Djocja-Brossot tot spoorversmalling
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over te gaan, nu alle andere spoor- en trambanen op Java
met uitzondering van enkele lijntjes van plaatselijken
aard, waar in den laatsten tijd een spoorbreedte van 0.60
M. is toegepast — op de spoorwijdte van 1.067 M. zijn
aangelegd. Tegenover de bijna 4000 K.M. smalspoor van
laatstgenoemd type staan niet meer dan 229 K.M.
breed spoor.
Voor het vervoer is, natuurlijk, eenheid van spoor
wenschelijk ; maar men zal tot de verandering wel niet
spoedig overgaan, omdat de kosten hoog loopen. Niet
alleen wegens den arbeid op de baan, maar vooral ook omdat het rollend materieel of geheel vernieuwd, Of belangrijk gewijzigd moet worden ; en dat materiaal staat voor
bijna 5 2 millioen gulden te boek.

Hoe is thans, twintig jaren nadat de rentelooze schuld
aan den Staat, uit de boeken verdween, de financieele toestand der Maatschappij ?
Men zal met voldoende jiiistheid deze vraag kunnen
beantwoorden wanneer men de volgende cijfers voor zich ziet.
De spoor- en tramwegen, op ult. 1912 eigendom der
Maatschappij, hebben te zamen ruiin f 59 millioen gekost ;
bovendien is f 2.8 millioen in vernieuwings- en reservefondsen
belegd.
Daarentegen bedraagt het aandeelenkapitaalf 11.450.000
en stonden er f 30.234.000 aan obligaties nit.
Alle verdere balansposten gemakshalve buiten rekening
latende, kan men dus zeggen dat de Maatschappij een
twintig millioen, rechtstreeks en door amortisatie, uit de
winsten heeft gereserveerd.
Wat de belangen van den Staat betreft, onze lezers
herinneren zich dat de tegenstanders der concessie in 1863
spraken van eene „opoffering" van f 630.000 's jaars gedurende 33 jaren. De uitkomst is geweest, dat de Staat
bijna 3z millioen voorschoot, die in 1894 waren terugbetaald. Maar tegenover den rentewaarborg had de Staat
recht op een deel der winsten, uit de lijn Semarang-Vorsten-
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landen te trekken; tot heden heeft hij dientengevolge
ruim vier millioen ontvangen (over 1912 ruim 3 ton).
Bovendien zal op ult°. 1971 de spoorweg „met alle toe-.
behooren", doch zonder het rollend materieel, kosteloos
aan den Staat overgaan, wat, bij eene boekwaarde van
c.c. 23 millioen en een rentevoet van 4 pCt. thans eene
contante waarde beteekent van c.c. 2.4 millioen.
Ten slotte nog een enkel woord over de dividenden,
in de laatste jaren aan aandeelhouders uitgekeerd.
Alle omstandigheden werken thans mede : op Java
kan men algemeen, ook in het gebied van de spoor- en
tramwegen der Maatschappij, eene economische opleving
constateeren die alle goede verwachtingen overtreft het
aandeelenkapitaal is naar verhouding van de waarde der
bezittingen gering een goed deel van deze, bijna een
derde, is betaald uit de winsten.
Het dividend, in '98 geklommen tot 10 pCt., steep de
drie volgende jaren tot J 2.4, maar daalde in het ongunstige jaar 1902 weder op 10 pCt. het heeft Coen gedurende
5 jaar tusschen 10 en 12 pCt. geschommeld, eerst van
1908 of is de toeneming belangrijk : achtervolgend bedroeg
het 13.7, 14.10, 15.6, 16.8 en 17.2 pCt.
Dit laatste cijfer is zeker verblijdend voor de aandeelhoud.ers, die nu de vruchten plukken van het, in den
goeden zin conservatief beheer van de leiders der onderneming. Maar men kan niet zeggen dat het te danken
is aan te hooge tarieven. homers, in 1912 werd betaald:
aan aandeelhouders
obligatiehouders
afschrij vin gen
If

Samen

1.969.400
„ 901.087
„ 252.394
f

f

3.122.881

zijnde bijna 5,3 pet. van de boekwaarde of het in de
onderneming gestoken kapitaal.
De bloeiende toestand, waarin de Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaatschappij verkeert, geeft den waarborg dat
zij, mochten er weder slechte tijden komen, deze zonder
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veel bezwaar zal kunnen doorstaan. En hij stelt haar in
de mogelijkheid, door den aanleg van nieuwe banen verder
mede te werken tot de vermeerdering van welvaart in een
goed deel van Java.
Overigens, men verlieze Dimmer uit het oog dat de
winsten, door de aandeelhouders verkregen, ten slotte van
zeer weinig beteekenis zijn tegenover de zeer groote voordeelen, welke de aanleg en de exploitatie hunner verkeerswegen aan de belastingschuldigen, zoowel Europeesche
ondernemers als inlandsche bevolking, afwerpen. Wat zou.
er, Om eens iets te noemen, van een goed deel der zoo
belangrijke suikercultuur op _Java zijn terecht gekomen
wanneer er, in de crisisjaren 1884 en daarna, geen spoorwegen waren geweest?

EEN NATIONALE KERK
DOOR

S. I. VAN ZITYLEN VAN NYEVELT.

In een opstel over den Roomschen 'modernist' Tyrrell,
in Februari j.l. verschenen 1), deed de bekende Anglikaansche
geestelijke, Dr. Rashdall, een uitspraak, waarvan de beteekenis, in verband met het onderwerp, waarvoor de belangstelling van den lezer wordt gevraagd, in het oog loopt.
Hij zegt: „Perhaps the greatest value of Tyrrell's life and
writings.. . lies in his keen appreciation of the defects of
Protestantism as... understood by German Liberal theologians. He understood the meaning of the words Church,
Worship, Sacrament as hardly any continental Protestant
understands them, and he may help English-speaking
liberals tot avoid the mistakes of their continental masters."
Of Dr. Rashdall al dan niet gelijk heeft in zijn beoordeeling van het „continentale Protestantisme", of van dat
gedeelte, dat hij weer bepaald in het oog heeft, doet bier
niets ter take. De groote waarde, die hij zelf hecht aan
de kerk, (voor hem de Anglikaansche), en aan al hetgeen
er mede in verband staat, blijkt duidelijk uit zijn woorden,
en in dezen 'Dag hij gerust beschouwd worden als de tolk
van alle Anglikanen, tot Welke richting zij ook behooren.
1) „The Modern Churchman", Maandschrift. Febr. 1913.
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merkwaardig is ook de verklaring van het bekende weekblad, „the Spectator", dat Been bepaalde kerkelijke strekking heeft : „We hold that the State even at the
apparent disadvantage of favouring a particular body, fulfils one of its supreme offices in definitely associating itself
with religion" 1).
Bij nadere kennismaking met Engelsche toestandeD,
wordt men inderdaad hoe langer hoe meer overtuigd van
den grooten invloed der Anglikaansche kerk, en telkens
op nieuw getroffen door openbaringen der geestdriftige
gehechtheid waarvan zij het voorwerp is, wel is waar niet
van 'de geheele natie, doch zeker van een groot deel daarvan.
Het zou even onmogelijk als ongewenscht zijn om de
algemeen christelijke, van de specifiek-anglikaansche bestanddeelen in het nationale te scheiden. Doch in
deze bladzijden zal gepoogd worden den eigenaardigen en
veelzijdigen invloed der Anglikaansche kerk en, voor zoover mogelijk, de oorzaken daarvan op te sporen. Tutusschen voor eene diepgaande studio, die den tbeoloog en
den historicus zou bevredigen, ontbreken hier beide de
noodige bevoegdheid en de noodige plaatsruitnte.
De meeste Engelschen spreken liever van de „nationale"
dan van de „staatskerk", en inderdaad schijnt die benaming
de juistere te wezen. Eene staatskerk veronderstelt of een
kerkelijke belasting, Of de bestrij ding der kosten van den
openbaren eeredienst en der traktementen der geestelijken
uit de zakken der belastingbetalers. Zulks is hier niet het
geval. De eenige Anglikaansche geestelijken, die betaald
werden door den staat, zijn de kapelaans in Leger en vloot,
in gevangenissen en werkhuizen ; in dat opzicht staan zij
gelijk met bunne, even eens door den staat bezoldigde, nonconformistische en rootnsch-katholieke collega's. 2)
De inkomsten der Anglikaansche kerk zijn afkomstig
1)' Spectator. Dec. 28. 1912.
2) Vroeger ward wel van tijd, tot tijd een lokale kerkelijke be1asting
geheven, de zoogen. „Church rates", doch, na eerst beperkt to zijn tat
plaatsen, waar de meerderheid der inwoners met de heffing instemde, word
zij in 1868 geheel afgeschaft.
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nit de opbrengst van „glebes" (landerijen aan de kerk geschonken of vermaaki), uit „tithes" of tiendrechten, uit
kerkelijke fondsen, die telkens vermeerderd worden door
belangrijke schenkingen en legaten, en uit andere vrijwillige
bijdragen harer leden. Het bedrag at komstig van vaste
goederen of ka,pitalen (endowments) wordt globaal geschat
op £ 5.753.500. De vrijwillige bijdragen voor kerkelijke
doeleinden van allerlei aard (waaronder ook kerkelijke
philanthropie) beliepen in het boekjaar, dat met Paschen.
1912 eindigde, 7.764.777 (waarvan £ 907.395 buiten Engeland werd besteed, ineest voor zending.) Bij deze sons worden niet gerekend de belangrjjke bijdragen van A nglikanen
aan genootschappen, die ook ondersteund worden door
niet-Anglikanen, zooals de bekende „British and Foreign
Bible Society". Deze cijfers zij n zeker welsprekend.
Welke is de verhouding der Anglikaansche kerk, wat
ledental betreft, tot de andere kerkgenootschappen ? is
eene vraag, die de belangstellende lezer zich wel dadelijk
zal stellen. Zij is echter moeielijk to beantwoorden. De
Anglikaansche kerk heeft daarom geen statistiek harer
leden, omdat zij nog vasthoudt aan het oorspronkelijk
begrip dat zij synoniem is met de geheele natie. ook bij
een volkstelling wordt niet naar de godsdienstige gezindheid gevraagd. leder Engelschman, tenzij hij RoomschKatholiek of israeliet is, heeft als zoodanig aanspraak op
lidmaatschap der kerk en op de diensten der clergy zijner
parochie. 1) Hoewel, naar men weet, de officieele armenzorg
staatszadk is, bestaat daarnaast in bijna alle parochien
eene kerkelijke armenzorg, die zich, zonder den minsten
eisch van kerkbezoek, uitstrekt tot Dissenters.
Bij gebrek aan statistiek, schat men in Engeland zelf
(Wales niet medegerekend) de helft der bevolking als door
den doop behoorende tot de kerk.
De solidariteit der kerk met de natie openbaart zich
1) Whitaker's Almanack for 1913; p. 487: „The membership of the
Church of England is difficult to estimate, as every inhabitant of England
and Wales, who is neither a Roman Catholic nor a Jew, is legally a
member of the Established Church."

74

EEN NATIONALE KERN.

op verschillende wijze. Wanneer b.v. het hoofd der kerk,
de aartsbisschop van Canterbury, of in een kerkelijken brief,
Of bij de eene of andere openbare gelegenheid, de eene
of andere verklaring aflegt omtrent bestaande toestanden,
heeft hij steeds (behoudens vanzelf sprekende uitzonderingen) het oog op de geheele natie. Hij zal b.v. nooit een
deel der natie verantwoordelijk stellen voor allerlei maatschappelijke euvelen en het andere deel beschouwen als
bestaande nit onschuldige slachtoffers. Integendeel, hij
zal den toon aanslaan der oude Hebreeuwsche profeten:
„wij hebben gezondigd", sums met de bijvoeging „mitsgaders onze vaderen". (Het mag terloops worden gezegd
ten bate derzulken, die nieenen dat alle Engelschen in
een roes van nationale zelfverheerlijking levee, dat die
toon van ernstige boete meermalen wordt vernomen).
Het kan niet beweerd worden dat de non-conformisten
in het algemeen gediend zijn van dit veronderstelde lidmaatschap der kerk. Ernstige principieele bezwaren en
treurige historische herinneringen zijn de oorzaak eener
deels z66r verklaarbare verwijdering tusschen Anglikanen
en Dissenters. Evenwel moet men zich die niet al to groot
voorstellen. Samenwerking op menig gebied neemt met
den dag toe, en onderlinge oprechte waardeering, althans
bij de besten, zuivert hoe langer hoe meer de geestelijke
atmospheer.
De kathedralen en oude scads- en dorpskerken worden
ongetwijfeld als een nationaal bezit beschouwd. Zij zijn
nat-uurlijk in de eerste plaats heilig en dierbaar aan de
ware leden der kerk; bovendien zijn zij voor de meeste
Engelschen van eenige ontwikkeling een onuitputtelijke
bron van historisch en kunsfgenot.
Milton, de strenge Puritein, bezong immers in on.sterfe
lijke verzen :
The high embowed roof,
With antique pillars massy proof,
And storied windows richly dight,
Casting a dim, religious light.
IL PENSICROSO.
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In dit verband mag er op gewezen worden dat Anglikanen van iedere richting de zoopnaatule „continiiiteit"
hunner kerk op hoogen prijs stellen. De strengste Protestant onder hen dagteekent haar geschiedenis niet van de
Hervorming der 1 6 e eeuw, doch van de eerste prediking
van het Christendom. Hun bedehuizen zijn dus gewijd door
de herinnering aan eeuwenoude eeredienst. Deze zienswijze
leidt van zelf tot een buitengewoon groote belangstelling
in de algemeene kerkgeschiedenis, zoowel als in plaatselijke
en meer bepaald oudheidkundige bijzonderheden.
Het is eigenaardig hoe vele Engelschen, zonder de
minste aanspraak op vakkennis, goed op de hoogte zijn
der kerkelijke architectuur en de vier bouworden kennen,
die men hier hoofdzakelijk onderscheidt, en die, tot verschillende tijdvakken behoorende, tevens den tijd aanwijzen,
waarin een kerk of een gedeelte daarvan werd gebouwd.
In de meeste kathedralen en in tal van kerken zijn
sporen dier vier midden-eeuwsche bouwstijlen. B. v. in de
kleine, doch schoone kathedraal te Hereford wijst een
gewone kenner u gemakkelijk aan waar de ronde bogen,
zware zuilen en zig-zag ornamentatie getuigen van de
„Norman" of Romaansche bouwperiode (circa 1079-1148),
— waar de puntbogen, de hooge smalle ramen en verdere
kenmerken behooren tot de „early English", of vroeg
gothische periode (1186-1288). dan weer die gedeelten,
waar de gothiek zich ontwikkeld had tot de prachtige
„Decorated style", kenbaar o. a. aan de groote ramen en
de bijzonclere weelde van yrije en geniale versieringen
(1288-1367), — en eindelijk hetgeen zijn oorsprong dankt
aan het vierde tijdvak (1400-1535), dat van den zoogenaamden „Perpendicular style", eene zuiver Engelsche
ontwikkeling, gedeeltelijk verbastering, der gothiek, waarbij
de loodlijn een groote rol speelt.
De groote nationale plechtigheden, kroning, dank —
en bedestonden, begrafenissen, enz., die in Westminster
Abbey of St. Paul's Cathedral plaats hebben zijn aan
iedereen bekend. Men weet ook dat beide prachtige
kerken gedenkteekenen bevatten aan niet-Anglikanen,
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zoowel als aan trouwe zonen der kerk. Kort geleden
werd in Westminster Abbey een geschilderd venster geplaafst ter gedachtenis aan den beroemden John Bunyan
en bij die gelegenheid was o. a. tegenwoordig, Dr Clifford,
de felle bestrijder der staatskerk en, evenals Bunyan,
Baptiste predikant.
De .groote Livingstone, Schotsche Presbyteriaan, eenvoudige weverszoon, ligt begraven in Westminster Abbey,
terwiji hij onlangs bij gelegenheid van het eeuwfeest zijner
geboorte, op plechtige wijze werd berdacht, beide in die
kerk en in St.-Pauls.
Een dezer dagen was Westminster Abbey het tooneel
eener merkwaardige plechtigheid, Coen, in tegenwoordigheid eener groote schare eminence mannen, Britten en
Amerikanen, een raam werd onthuld ter gedachtenis aan
aan den natuur- en werktuigkundige, Lord Kelvin, die in die
kerk begraven ligt, en een treffend dankgebed werd
gesproken „for the singular and eminend gifts of genius,
which Thou didst bestow upon Thy servant, William, Lord
Kelvin".
De kerk is echt nation aal in haar meeleven met het
volle leven van haar tijd. Men denke niet dat de gebruikelijke kerkdiensten bij gelegenheid der installatie van een
Lord Mayor, bij den aanvang eener nieuwe zitting der gerechtshoven (zooals b.v. in Westminster Abbey zal plaats
hebben op 13 Oct. a.s. als zijnde „the first day of the
Michaelmas sittings of the Law courts, at which the Judges
and members of the legal profession will attend") ook bij
alle mogelijke medische en andere wetenschappelijke congressen, verouderde gebruiken zijn, die niet weer beantwoorden aan de thans bestaande behoeften. Het tegendeel
is waarl Hoewel de hier zeer gebruikelijke benaming „agnosticisme" zeker veler gemoedsstemuiing teekent, en anderen
beslist tegenover het Christendom staan, kan men veilig
aannemen dat, niet het minst onder het „denkend" deel
der natie, diepe godsdienstige behoeften bestaan, die in

EEN NATIONALE KERK.

77

den eeredienst der kerk eene voor de meesten sympathieke
uiting vinden 1).
Bij dergelijke gelegenheden treden de beste kanselredenaars op. Hoewel het gemiddeld peil der Anglikaansche
preken zeker niet hoog genoemd kan worden, bezit de
kerk vele treffende en sommige uitnemende predikers. Waar
o.a. Dr. Lang, de aartsbisschop van York, (een betrekkelijk jonge, zeer begaafde Schoi) bij gelegenheid eener bijeenkomst van de „British Association for the Advancement
of Science" te Sheffield in de voornaamste kerk aldaar bet
woord voerde over „The friendship of science and religion",
kan men verzekerd zijn dat de boorders onder den indruk
geraakten van een man, wiens scherp verstand en grondige
kennis klem gaven aan zijn fiere geloofsuiting.
De juiste verhouding der kerk tot den staat kan pier
moeilijk worden weergegeven. De vereischte historische en
juridische kennis ontbreekt in dit geval. Bovendien Engeland is bet land der tegenstrijdigheden op ieder gebied,
en het generaliseeren is er ,nog moeielijker dan elders en
nog gevaarljker voor de zuivere waarheid. Dit slechts kan
gezegd worden : bet woord „staatsambte-naren" strijdt geheel
met de werkelijke positie der Anglikaansche geestelijkheid.
Hun getal wordt op ± 25000 geschat. Van dat groote
lichaam worden enkel de bisschoppen, eenige andere dignitarissen en zeer enkele rectors of vicars (hoofden eener parochie)
door de regeering benoemd. Men kan niet ontkennen dat
politieke overwegingen niet geheel vreemd zijn aan de
benoeming der bisschoppen, vooral daar, zooals men weet,
de beide aartsbisschoppen (Canterbury en York) en vier
en twintig der andere bisschoppen zitting hebben in het
Hoogerhuis, dock de keus wordt natuurlijk gedaan in. over1) In dit verbaud is de volgende verldaring merkwaardig van een
der eerste Londensche geneesheeren, Sir Dyce Duckworth, die hair stellig
niet zou hebben uitgesprokeo, zoo hij tegenspraak rnoest verwachteu van
de zijde dergenen, wier folk hij meende te zijn. „The medical profession

has not fallen away from the Christian faith . As a body our profession
holds the Christian faith and intends to maintain it."
(Kerkelijk congres, gehouden te Halifax, Nova Scotia, in 1910.
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leg met kerkelijke autoriteiten en zij valt meestal op den
om goede redenen aangewezen man.
In het Hoogerhuis mengen zich echter de zoogenaamde
„Spiritual peers" hoe langer hoe minder in zuiver politieke kwesties en beperken zij hun bemoeiingen meest tot
znlke zaken als kerkelijke- en onderwijskwesties. De kerk
heeft reeds lang ingezien dat hare voormalige vereenzelviging met de Tories (hoewel de bisschoppen in de 18e
eeuw om begrijpelijke redenen meest Whigs waren) aan
haar geestelijken invloed zeer schadelijk is geweest. De clergy
in het algemeen houdt zich hoe langer hoe meer buiten
den politieken partijstrijd. Hoewel vermoedelijk de meerderheid aan de zijde der unionisten staat, zijn er ook vele
Churchmen onder liberalen, radicalen, en zelfs enkelen
onder „Christen-socialisten" te vinden. Men weet immers
dat Gladstone niet minder overtuigd Churchman, nog wel
van de Highchurch partij, was, dan zijn op dat gebied
hem gelijkende mededinger Salisbury. Omgekeerd zijn er
nonconformisten in beide kampen, hoewel de meesten zeker
naar historische traditie behooren tot de tegenwoordige
regeeringspartij.
Vele bisschoppen hebben zich naam verworven als
hoofd van een der groote scholen, Eton, Harrow, Winchester, Rugby enz. of, hoewel zeldzamer, in de eene of
andere belangrijke betrekking te Oxford of Cambridge.
Inderdaad het deel dat de kerk in het verleden gehad
heeft, en nu nog tot zekere hoogte heeft, in de opvoeding
der jeugd is ze6r aanzienlijk.
Hare tegenwoordige verhouding tot het lager onderwijs
kan pier niet besproken worden. Trouwens is zij eene der
brand'ende kwesties van den dag, die op eene bevredigende
oplossing wachten.
In de zoogenaamde „public schools" voor middelbaar
onderwijs treedt de invloed der kerk het meest aan het
licht. Enkele zijn, zooals men weet, middeneeuwsche stichtingen, Welke in nauwe betrekking tot de kerk stonden.
De nieuweren zijn eveneens vrije lichamen met eigen
kapitalen en vaste goederen, die geen penny nit de staats-
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kas trekker en onder het beheer staan van een zoogenaamde
„board of governors", welke o. a. de onderwijzers benoemt.
Eigenaardig is het feit dat kapitale uitgaven vaak bestreden
worden uit de bijdragen van oud-leerlingen wel een
overtuigend bewijs van de levenslange gehechtheid der
meeste „Etonians", „Wykhamites", „Harrovians" aan Eton,
Winchester, Harrow enz. enz.
De meeste onderwijzers nu aan die inrichtingen (tenzij
de scholen van non-conformistischen oorsprong zijn) waren
tot nog toe, en zijn nog voor een groot deel Anglikaansche geestelij ken.
Terecht of ten onrechte wordt op het Continent de
opvoeding door geestelijken vereenzelvigd met een systeem
van gedurige surveillance, zoo niet van bepaalde spionnage,
in ieder geval van angstvallige bewaring, van geestelijke
dressuur. Geheel het tegenovergestelde geldt van de
Engelsche public schools. Men weet immers dat de opvoeding gegrond is op de aankweeking van een sterk eergevoel,
dat de surveillance overbodig maakt. Zij is doortrokken
van zulke begrippen als de vanzelf sprekende eischen van
den Schepper alter dingen tegenover Zijne schepselen, de
absoluutheid van den plicht, verachting voor den lenge)].
(vooral misschien als lafheid), een gezond esprit de corps,
de onmisbaarheid van fair play, de noodzakelijkheid van
zelf-beheersching, de laagheid van machtsmisbruik tegenover zwakken en weerloozen. Vrijheid en strenge tucht
komen er beide tot hun reedit. De knapen voeden elkander
op; de ouderen hebben veel te zeggen over de jongeren ;
er is reeds op school gelegenheid tot de ontwikkeling van
„leiders".
Buitendien gaat er vaak van de persoon van den.
„headmaster", zoo hij behoort tot de waarlijk groote opvoeders, die niet al te zeldzaam zijn in Engeland, een
bepaalde invloed uit, dien men songs terugvindt in een
geheel geslacht zijner leerlingen. Het meest sprekend voorbeeld hiervan is wel Dr. Arnold, de hervormer der public
schools in de eerste helft der vorige eeuw, wiens levens-
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beschrijving door den lateren deken Stanley klassiek is
geworden.
Aan den headmaster biedt de kansel van de „schoolchapel", waar hij Zondags na de liturgische dienst, een
korte preek houdt, een niet te onderschatten gelegenheid
om het geheele jonge yolk te bereiken, dat b.v. te Eton
een duizend leerlingen bedraagt. De waarde dier toespraken
verschilt natuurlijk zeer en hangt er voornamelijk van af,
of de prediker al dan niet aan het scherpe jongensoog
den indruk geeft van diepe christelijke overtuiging en
consequenten levenswan del.
Daar uit deze scholen verreweg de meeste mannen
gekomen zijn, aan wie de uitbreiding en macht te dan ken
zijn van dat „verblindend rijk van Groot-Britannia", zooals
het onlangs werd genoemd, mag men wel eenig verband
zoeken tusschen het feit dier uitbreiding en macht en den
aard der bovengeschetste opvoeding 1).
Zelfs in de 18e eeuw, Coen de kerk in een toestand
van diep verval geraakte, was de heerschende opvoeding
niet geheel ontaard, zoodat Engeland betrekkelijk vrij bleef
van de sentimenteele, onwaarachtige, brave Hen drikstype,
a la Rousseau, die wij op bet continent al te goed kennen
tit dezen tijd. Het bekende signaal van Nelson aan de
vloot vOOr den slag van Trafalgar: „England expects every
man to do his duty" heeft een zuiverder klank dan de
geniale, dock vrij theatrale toespraak van Napoleon aan
het lea er in tegen woordigheid der Pyramiden.
Men vraagt zich intusschen wel eens af: zullen deze
typisch Engelsche inrichtingen passen in het net symmetrisch stelsel van staatsonderwijs, dat -Limns wordt aangekondigd 1-) Zal ook Engeland, het land van vrijheid en
initiatief, het slachtoffer worden eener alles beheerschende
bureaucratie ? Hoe het zij, er hebben dagelijks zulke ingrijpende veranderingen in het Engelsche leven plaats, dat zij
die het oude schilderachtige Engeland, waar men telkens
1) Natuurlijk moeten ouderlijke en andere invloeden niet onderschat
worden, te meer daar de vacanties vier maanden. duren. ,en de jongens due
1/3 van de schooljaren t'huis zijn.
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voor verrassingen staat, nog niet kennen en milks wensehen
te doen, zi(!h terdege mogen haasten.
Wat het hooger onderwijs betreft, men weet dat de
Universiteiten Oxford en Cambridge steeds nauw verbonden
waren met de kerk en dat de afzonderlijke „Colleges'
lang den stempel behielden van huii zuiver kerkelijken
oorsprong. Er is op dit gebied reeds reel veranderd
zeker niet zonder hooge noodzakelijkheid — en er zal nog
veel worden veranderd, doch de veelzijdige, ingewikkelde
kwesties, die hiermed.e gemoeid zijn, kunnen hier onmoge-:
lijk aangeroerd worden.
Eene der grootste veranderingen in het maatschappelijk
leven sedert ruim een eeuw, en eene, welke de meest
ingrijpende gevolgen gehad heeft voor de kerk, is wel de
gradneele verplaatsing van een groot deel der lande]ijke
bevolking naar de steden. In de 18e eeuw woonde 4/5 der
bevolking op het platte land. IVij, die sedert eeuwen
gewoon zijn aan het overwicht der steden, kunnen ons de
beteekenis hiervan moeielijk voorstellen. VO6r- en uadeelen
van het buitenleven voor de ontwikkeling van inclividueele
karakters, onbelemmerd door de tegenstrijdige in vloede n,
waaraan men in groote steden is blootgesteld, kwam en
nooit sterker uit dan in Engeland in het tijdvak, dat voorafging aan de reusachtige ontwikkeling der industrie met
al de gevolgen daarvan. De in vloed van den squire (landheer) en den parson (online), meest stand- en bondgenooten, was overwegend groot van de restauratie af tot.
het begin der 19e eeuw. Het gebeurde sonis dat de „squire"
tegelijk „parson" was; hij word dan met den eigenaardigen,
naam van „squarson" betiteld.
De meeste landeigenaars hadden (en hebben nog) het
recht van beroep van een of meer dorps- geestelijken. Voorbeen werd veelal de zoogenaamde „family living" aan een
der jongere zonen toegewezen ; een bepaalde vocatie voor
het heilig ambt was maar al te dikwijls afwezig. Echter
heft het onder de Anglikaansche dorpsgeestel i ken nooit
aan eclat vrome mannen ontbroken tot verschillende maatsehappelijke standen behoorende. Men denke b.v. aan den
0. E. X1V 1
6
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dichter George Herbert, broeder van den Earl (graaf) van
Pembroke, (1593-1632), die zelf het voorbeeld gaf van de
eenvoudige levenswijze, den heiligen wandel, den liefderijken omgang, die hij aan anderen aanprijst in zijn beeld
van den „Country Parson". Het is waar dat mannen van
lien rang in zijn tijd zelden onder de clergy werden gevonden, dock zou men in dat tijdvak onder ooze edelen
en patriciers zelfs 44n predikant kunnen vinden ?
VO6r het zwaartepunt hoe langer hoe meer naar de
steden werd verplaatst, vond men, meer dan thans, juist
op de dorpen mannen van beteekenis, zooals Keble en
Church, die hun groote geestesgaven en fijne beschaving
dagelijks in dienst stelden hunner gemeentenaren.
Men kan zich ,trouwens geen idealer leven bedenken
voor deg even, die niet door eerzucht geplaagd zijn, dan dat
in menige pastorie in de length en breedte van Engeland,
vooral dertig of veertig jaar geleden, noch een weer gezonde
moreele atmospheer voor de jeugd der meestal groote gezinnen om in op to groeien. Reeds de omgeving is meest
zeer aantrekkelijk. Een dorpskerk en pastorie oefenen op
velen onzer een zekere bekoring nit, al verheft zich de
bouworde niet boven het naleve peil der kinder-bouwdoozen.
In Engeland vind het oog meer bevrediging. Van de kerken
is reeds gesproken. De „rectories" en „vicarages" zijn meest
schilderachtige oude huizen, onregelmatig gebouwd, omdat
iedere bewoner ze mocht wijzigen naar eigen behoeften en
-smaak, dikwijls met verscheidene gevels, de ramen van
allerlei soort en grootte, vaak omringd van steenen lijsten
(mullions), die slechts zichtbaar zijn waar de klimplanten
pier of daar een stukje muur open laten. De pastorie heeft
vaak binnenshuis ook een eigen cachet. De donker eiken
betimmering van vele wanden, de donkeren, gladgeboende
vloeren en trappen, met spaarzame kleeden belegd, de gezellige kamers, ongelijk van grootte en hoogte, met haar
open haardsteden en, aan de muren, tallooze platen en aquarellen, en vooral de menigte boeken in slaap- zoowel als
zitkamers, tot in gangen en hoeken van trappen dit
alles maakt een harmonisch, zelfs artistiek geheel, al bezat
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het huis mogelijk niet 46n voorwerp van intrinsieke waarde.
Wat den thin aangaat, de Engelschman met zThn aangeboren
talent voor tuin-aanleg (landscape gardening) weet van
betrekkelijk kleine tuinen, vooral daar een parkachtige
achtergrond zelden ontbreekt, kleine buitens te scheppen,
terwijl de z66 algemeene liefhebberij in tuinieren de bewoners, hetzij bemiddeld of onbemiddeld, noopt zelve veel
aan de verzorging van grasperken (lawns) en bloemen te
doen. De pastorie grenst meestal aan het kerkhof, waar
zelden een eeuwenoude „Yew" (donkere iep) en andere
boomen worden gemist. Talrijke grafsteenen met menig
schoon opschrift — ook met eenigen van pathetisch- komischen aard getuigen van veler pieteit. Kerkgebouw,
zoowel als kerkhof en pastorie, is aan de zorg van den
vicar toevertrouwd, die verantwoordelijk is voor behoorlijk
onderhoud en in vele gevallen zelf belangrijke sommen
daarvoor bij
Wat hebben al deze uiterlijke dingen te maken met
de wezenlijke roeping der kerk ?, roept mogelijk deze ot
gene lezer ongeduldig nit. Men vergunne ons de wedervraag zouden gedachtenverbindingen (associations of ideas)
niet van invioed zijn op ons gemoedsleven? Indien nu de
kerk, waar zij het leven op tal van punten raakt, sympathieke gewaarwordingen opwekt, dragen deze dan niet bij
tot haar algemeene aantrekkingskracht ? In ieder geval
is zulks het geval in Engeland.
De eerepost voor den hedendaagschen jongen clergyman, vooral voor den curate, (hulpprediker) in het eerste
stadium van zijn loopbaan, is echter niet lan ger in de eerie
of andere bekoorlijke omgeving, doch in een zoogenaamde
,, slum-parish", waar hij het voile, actueele leven op zeer
realistische wijze leert kennen. Aan dergelijke parochien
ontbreekt het niet. De snelle uitbreiding der groote steden
heeft ten gevolge dat overal de bestaande parochien worden
verdeeld en weldra nog eens verdeeld, steeds met den
bouw van eigen kerk en pastorie, ook „wijklokalen" van.
velerlei aard. Het is namelijk een vaste regel in de Anglikaansche kerk dat de clergy in hun parochie moeten
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won en. De bisschoppen, wier gezag op sommige punter
groot is, laten hoe larger hoe minder uitzonderingen toe.
Het gevolg is dat menige domino's vrouw van goeden huize,
mogelijk op een schoon buiten grootgebracht, jaren doorbrengt in een arbeiderswijk, waar de lucht steeds grijs is
van den rook der fabrieksschoorsteenen en het nauwelijks
ontloken bloempje in haar tuin reeds zwart is van het
onophoudelijk vallenden roet.
Het zij pier terloops gezegd dat de vrouwen en dochters der clergy, sedert onheugelijke tijden een z6er werk
zaam aandeei hebben in het parochiale leven. Door verschillende omstandigheden nemen haar huiselijke plichten
haar. Diet in die mate in beslag als meest het geval is
onder haar buitenlandsche collega's.
De beroleke zijde van het christelijk leven vindt ruimschoots gelegenheid ter ontplooiing in dat van tallooze
clergymen. Wij denken o.a. aan den „kapelaan" op een
schip, dat voornamelijk landverbuizers transporteert haar
Canada of Australia. Hij wordt, als tusschendeks passagier, uitezonden door bet oude genootschap, Society
for the Propagation of Christian. Knowledge, als S. P. C. IC
bekend. Van hem wordt verwacht behalve bet houden van
godsdienstoefeningen, dat hij met deze veelal ruwe en onbeschaafde menschen vriendschappelijk zal omgaan, spelen
voor hen organiseeren, kinderen bezighouden, vechtenden
scheiden, stervenden bijstaan.
Het gebied der zending, waar overal stille helden en
heldinnen te vinden zijn, is gelukkig geen monopolie van
eenige kerk. De Anglikaansche kerk behoeft in dit verband geen bijzondere vermelding, behalve slechts deze
opmerking, dat onder Anglikaansche zendelingen het aantal
betrekkelijk groot is der mannen en vrouwen met een
amdemischen graad e nip het algemeen dergenen, die in
hun land eene aangename, zelfs schitterende toekomst mochten verwachten. Dit was het geval reeds velar 1857, toen.
Livingstone zijne sedert beroemde toespraak hield in het
Senaatshuis te Cambridge en vrijmoedig vroeg om de
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„beSte mannen", die de beide oude Universiteiten konden
opleveren voor het werk der zending.
Organisatie wordt gewoonlijk geacht eene bij uitstek
•
Engelsche gave te zijn. Het is begrijpelijk dat beide lichten schaduwzijden daarvan sterk uitkomen in kerkelijke
aangelegenheden. Tegenwoordig is bijna iedere parochie
voortreffelijk georganiseerd. Vaak echter ziet die •organiSatie er beter nit in de maandelijksche „Parish magazine"
dan dat zij in werkelijkheid is. Waar echter de vicar
berekend is voor zijn taak en geschikte mannen en vrouwen
weet te vinden, worden juist door middel dier organisatie
sluimerende krachten gewekt en kan er, in onze hedendaagsche ingewikkelde maatschappelijke verhoudingen, op
mime schaal beantwoord worden aan de Apostolische vermaning : Dient elkander in de liefde.
Het woord van Vinet : „Les influences fecon.des ne
s'exercent que par la sympathie" is hier van toepassing.
De opmerkelijke invloed van menigen vrij alledaagschen
clergyman laat zich gedeeltelijk verklaren door zijnonogelijk half onbewuste, overtuiging dat „Infinite sympathy
is needed for the infinite pathos of human life". De edit
Engelsche gave van „humour", die in staat stelt alle
snaren van het gemoed te doen trillen en den blik verheldert voor het relatieve gewicht der dingen, komt hem
ook dikwijls te hulp.
De parochie is slechts een onderdeel der „diocesan"
•
organisalie. Groote waarde wordt aan het episcopaat
gehecht, beide door Protestantsche Anglikanen en door hen,
die zich bij voorkeur Anglo-Catholics noemen, hoewel niet
op geheel de zelfde gronden. Men kan zich moeilijk een
denkbeeld maken van de groote beteekenis en van de
overstelpende werkzaamheden van een hedendaagschen
Anglikaanschen bisschap. De regeering en administratie
zijner diocees, zijn bemoeiingen met de candidaten voor den.
H. dienst, zijn „ordinations", zijn „confirmations" (bevestiging van nieuwe lidmaten), zijn kerkelijke vergaderingen,
voor eenigen het bijwonen der zittingen in het Iloogerhuis,,
nemen reeds tijd en krachten zd6r in beslag. Toch zijn,
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er enkelen, Wier ijver hen noopt aan dit alles het werk

der zoogenaamde evangelisatie te voegen.
Reeds vijftig jaar geleden trad Tait, de toenmalige
bisschop van Londen, als straatprediker op. Het bisschoppelijk prestige (men erkent nam. een bisschop aan zijn
eigenaardige kleeding) draagt er zeker toe bij de voorbijgangers tot luisteren te nopen. De bisschop van Manchester,
Dr. Knox, houdt sedert jaren, bijgestaan door een beside
clergymen en leeken, in de maand Augustus openlucht
predikaties op het door duizenden bezochte strand te
Blackpool.
De Bisschop van Londen, Dr. Wilmington. Ingram, voorheen een bekend figuur als straatprediker in de Londensche
parken, is onvermoeid in allerlei arbeid buiten de kerkgebouwen. B.v. in de maand December j.l. hield hij in den Adventstijd op weekdagen drie opeenvolgende toespraken voor. . .
beursmannen in de historische „Guildhall" van het Londensche „Mansion House" (de ambtelijke mooning van den
Lord Mayor). Alle drie dagen had hij een gehoor van ±
1200 dier heeren. Men vraagt zich af: In Welke andere
Europeesche hoofdstad zouden beursmannen bijeenkomen
om zich door een prediker te laten hapittelen ? Het is te
meer opmerkelijk, omdat Dr. Ingram intellectueel uiet z66
hoog staat als hij zulks in ieder ander opzicht doet 1).
Men weet dat de beide aartsbisschoppen (van Canterbury en York) en de andere hoofden van diocesen eene
maatschappelijk hooge positie bekleeden. B.v. naar de vaste
regels, die den voorrang bij officieele gelegenheden bepalen,
volgt de Aartsbisschop van Canterbury, als hoofd der kerk,
onmiddellijk op de naaste bloedverwanten des Konings
en op de ambassadeurs der vreemde mogendheden, en gaat
dus voor den ganschen Britschen adel. Aan hun ambt zijn
groote traktementen verbonden en ambtelijke woningen,
dikwijls van vorstelijken aard, die ook in de wandeling
„paleizen" hoe ten. Hoewel die traktementen in de laatste
1) Nataurlijk is veel, dat hier van de Anglikaansche kerk wordt vermeld, toepasselijk op andere kerken ook in andere landen, hoewel het
riglikaansche zooveel mogelijk in een holder daglicht werd gesteld.
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eeuw z4er verminderd zijn, valt het niet te ontkennen dat
zij in veler oog, ook van menigen Anglikaan, een steep
des aanstoots zijn, te 'neer daar vele clergymen in Wr
behoeftige omstandigheden verkeeren, vooral sedert de
waardevermindering der ,.glebes" en „titkes" en de stijgende levenskosten. Er zal in die richting zeker nog meer
worden veranderd, doch voor het argument dat de bisschoppen in. het algemeen docr hun levenswijze onwaardige
opvolgers der apostelen zouden zijn, is de Anglikaan niet
toegankelijk. Hij gelooft vast dat de historische ontwikkeling der kerk in zekeren zin den gang der veranderde
maatschappelijke toestanden heeft moeten volgen.
In dit verband mag het volgend verhaal pier een plaats
vinden, omtrent wijlen den aartsbisschop Temple, die, het
zij in het voorbijgaan gezegd, allerminst een hoofsche
prelaat was, een stoere, rondborstige, door en door achtenswaardige man, van vrij eenvoudige afkomst. Toen hij nog
bisschop van London was en eons op het punt stond in
zijn rijtuig to stappen, riep een workman hem toe : „Zeg
mij, zou de apostel Paulus, wanneer hij thans op aarde
ware, bisschop van London wezen ?" — „Stellig Diet", was
het onmiddellijk antwoord, „hij zou aartsbisschop van
Canterbury zijn."
Aan de enorme emolumenten der hoogere geestelijkheid, zijn echter verplichtingen verbonden, waarvan wij,
gewoon aan de zoo verschillende Hollandsche toestanden,
ons moeielijk een denkbeeld kunnen maker!. De meeste
bisschoppen b.v. geven thans huisvesting aan de candidaten voor den H. dienst gedurende verscheidene dagen
voorafgaande aan hun „ordination".
De tienjaarlijksche confereutie van Anglikaansche bisschoppen uit alle werelddeelen (ook van de Vereenigde
Staten) had in 1908 van 6 Juli tot 5 Augustus in het
aartsbisschoppelijk „paleis" to Lambeth plaats. Dagelijks
werden toen de lunch en tea door den Aartsbisschop en
Mevrouw Randall Davidson aan die 242 episcopale heeren
aangeboden.
In weerwil van dit alles, zijn enkele bisschoppen min
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of meer verlegen met hun groote inkomsten. In Sept. 1912
liet de aarisbisschop van York zich aldus over dit netelig
punt uit, in eene vergadering bijgewoond door 2 a 3000
mannen (meest uit den werkenden stand) bij gelegenheid
van het kerkelijk congres te Middlesbrough, eene fabriekstad in Yorkshire. Wat zijn groote inkomsten betrof, zeide
Dr. Lang, was zijn geweten niet volkomen gerust, dock
noch de Bisschop van Londen (die eveneens aanwezig was)
noch hij hadden de groote verantwoording daaraan verbonden gezocht. Zij konden slechts trachten er het best
mogelijk gebruik van te maken. Veel meer dan een derde
kwam regtstreeks de diocees ten goede.... Hij wenschte
zijn huis, dat veel grooter was dan hij verlangde, te maken
tot de „great home" der diocees. In het afgeloopen jaar
badden meer dan 400 gasten er gelogeerd en meer dan
2000 personen hadden kunnen genieten van den twin.
Deze openhartige bekentenis is ook een treffend bewijs
van de toenemende begeerte der jongere Anglikanen om
in voeling te komen met de zoogen. „masses".
VO6r wij dit gedeelte van ons onderwerp verlaten —
het algemeen karakter der kerk — moet er last not least
gesproken worden over het „Book of Common Prayer".
Het is bijna onmogelijk om, zonder den schijn van overdrij ving op te wekken, een juist denkbeeld te geven van
de plaats, Welke dat boek in het godsdienstig levee van
alle ernstige Anglikanen inneemt. Merkwaardig is daaromtrent het gefuigenis van mannen en vrouwen van alle
kerkelijke richtingen en van de meest verschillende geestesontwikkeling en levensomstandigbeden.. Hun geliefde liturgie draagt inderdaad het ken merk van kalme verhevenheid, stillen eerbied, diepen ootmoed, die nergens gestoord
worden door valsch pathos, gezochte uitdrukkingen of
hartstochtelijke subjectiviteit.
Ook tot de letterkundige vorming der natie heeft
dit merkwaardig boek bijgedragen. Macanley beweert dat
diens stijl, rechtstreeks of zijdelings, invloed heeft gehad op
Bien van bijna alle goede Engelsche schrijvers.
Het is begrijpelijk dat de onderlinge band tusschen
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Anglikanen wordt versterkt door het aanhoudend gebruik
der gemeenschappelijke liturgie. Men denke daarbij Diet
enkel aan de formulieren voor den morgen- en avonddienst,
doch ook aan de vaste psalmen (onberijmd) voor iederen
dag der maand, aan de voorgeschrevene schriftgedeelten
nit 0. en N. Testament voor het gansche jaar, aan bet
aloude „epistel en evangelic" met voorafgaand kort gebed
voor zon- en feestdagen en aan de formulieren voor de
bediening der sacramenten, voor huwelijk, begrafenis enz.
De eenzame moeder, wier kinderen over bet gansche rijk
verspreid zij troost zich bij de gedachte dat in bet Leger
en op de vloot, in o-fficieele kringen en onder planters en
colonisten, zelfs onder vreemde volken (het prayer book
is Dam. in 157 vreemde tongvallen vertaald), dezelfde godsdienstoefening hen vereenigt of altbans kan vereenigen.
Men mag zich verwonderen dat bij een y olk van
krachtige persoonlijkheden, gelijk- het Engelsche, die verplichte „uniformiteit" Diet nicer drukkend wordt bevonden.
Doch het individualisme der 'Engelschen wordt op ieder
gebied getemperd door bun gemeenschapszin (sense of
corporate life). Hun common sense leert hen dat overdreven individualisme eigenlijk aan ieder gemeenschappelijk-e godsdienstoefening in den weg staat, terwij1 zij er
minder bezwaar in vinden hun stem te voegen bij die der
aloude kerk, al klinkt er voor hen hier en daar een wan.klank in het accoord dat zij aanslaat, dan den enkelen
evangeliedienaar te volgen, bij wien de kans op volkomen
instemming zeker niet grooter is.
Het bock heeft een zeer gemengden oorsprong. Het
eerste volledige Engelsche „book of common prayer" verscheen in 1549 en was zeer stellig een vrucht der hervorming;. Toch was het ontleend aan zeer verschillende
bronnen, waaronder die tot de allereerste Christeneeuwen
behoorden en anderen die later in de kerk waren ontstaan.
Het was echter grootendeels
het eigen werk van den herb
vormer Cranmer en andere qdgenooten, die o.a. gebruik
maakten van een liturgie door Melancthon en Bucer opgesteld voor den hervormingsgezinden Hermann, bisschop
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van Keulen. Pit eerste boek werd in 1552 op sommige punters
gewijzigd in meer Protestantschen zin. Het laatste is in
hoofdzaak het thans bestaande. Echter beroepen velen
zich thans bij voorkeur op het voorgaand.e. I) In het algemeen heeft het, vooral in de laatste eeuw, tot hevige polemiek aanleiding gegeven. En thans is om allerlei redenen
de kwestie van „revisie" aan de orde van den dag. Men
begrijpt dat ontzettend veel bezwaren hier aan verbonden
zijn. Er zal nog wel veel water onder de Theems vloeien, voor
zij tot stand komt, hoewel het verlangen vrij algemeen
mag genoemd worden, niet het minst van orthodoxe zijde.
De drie hoofdrichtingen in de Anglikaansche kerk
worden in de wandeling aangeduid door de korte benoemingen : „High", „Low" en „Broad". Bij de „High. Churchmen" behooren de Ritualisten of „Anglo-Catholics"; de
„Low Churchmen" zijn meestal, doch niet altijd, „Evangelicals"; de „Broad Churchmen", de vroegere „Erastians"
of „Latitudinarians" noemen zich thans bij voorkeur „Liberal
Churchmen". Bij alien bestaan vele schakeringen. Bovendien worden wij bij iedere poging om hen van elkander
te onderscheiden, telkens herinnerd aan het woord van
Prof. Lindsay in zijn „History of the Reformation" : „Religious types always refuse to be kept distinct and always
tend to run into eachother".
Alle drie partijen zijn diep geworteld in de geschiedenis. Men vergunne ons dahrom een korten terugblik, die
niet verder behoeft te gaan dan het tijdvak van Koningin
Elisabeth.
Onder de zesjarige regeering harer voorgangster Maria,
de vrouw van Philips II, werd de hervorming oogenschijnlijk geheel uitgeroeid, doch de brandstapels, waarop in
drie jaren ongeveer 288 ketters (waaronder de aartsbisschop
Cranmer en de bisschoppen Ridley en Latimer) het leven
lieten, wakkerden meer dan iets anders den anti-Paapschen
geest aan. Toen Koningin Elizabeth de Croon besteeg en,
naar de liefelijke gewoonte dier dagen, de koers moest
1) Dit geldt alleen voor ritueele kwesties. De tekst van het Prayerbook mag niet veranderd worden.
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aanwijzen, dien haar yolk op godsdienstig gebied zou hebben
te volgen, moest zij wel rekening houden met het sluimerend Protestantisme. Zij wilde echter tot iederen prijs een.
godsdienstigen burgeroorlog, zooals in Frankrij.k en Duitschland, onmogelijk maken, en, bij haar poging om. de kerk
met de •atio te vereenzelvigen, moest zij de aanhangers
der oude leer trachten te verzoenen met de aanstaande, ook
om politieke redenen onvermijdelijke, breuk met Rome.
Het was haar streven, evenals dat der meeste leiders der
Engelsche hervorming, om door groote gematigdheid de
onderwerping van alien aan de nieuwe kerkorde te vergemakkelijken. De 39 geloofsartikelen in 1563 vastgesteld,
die zeker een Protestantschen klank hebben, zijn echter
volgens theologen noch Luthersch, noch Calvinistisch en
laten opzettelijk menig netelig punt onbeslist. Maar „men
kan de Anglikaa-nsche kerkvaderen niet met billijkheid
van opzettelijke dubbelzinnigheid beschuldigen" 1 ). En de
bekende bisschop Westcott noemde de finale regeling der
verschillende godsdienst-kwesties (the Reformation settlement) niet een compromis, doch een eerlijke erkenning
van meeningsverschillen, die toch vereenigbaar werden
geacht met de „Apostolische kerkorde en de geloofsleer
der Catholieke (algemeene) kerk" 2).
De zoogen. „Act of Uniformity" (de derde dier wetten)
legde aan iedereen de verplichting op om op Zondag de
openbare godsdienstoefening bij te wonen, op straffe eener
kleine geldboete ten bate der armen. Vele Roomschen
gingen wel naar de kerk, doch vierden de mis in het
geheim in hun wouingen.. Hun positie werd. moeielie.jker,
then een pauselijke bul in het jaar 1570 de Koningin
vervallen verklaarde van de troon. Vaderlandsliefde bleek
echter in vele gevallen sterker to zijn bij hen dan geboorzaamheid aan den pans, vooral toen de vrees voor Spa*
toenail' en Engeland in 1588 bedreigd word door de Armada.
Eon en ander verklaart gedeeltelijk het thans bestaande
Roomschgezinde element in de kerk en tevens het feit dat
1)

The Cambridge Modern History. Vol. II Ch. XVI. M. Maitland LLD.

2)

Bishop Westoott, Lessons from Work.
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van de bevolking van Engeland en Wales slechts ongeveer
6 % tot de Roomsch_-Katholieke kerk behoort.
De strengere Protestanten, weldra Puriteinen geheeten,
verlangden echter eene meer grondige hervorming in
kerkleer en eeredienst dan die had plaats gevonden en stelden
zich de Schotsche, Fransche en Hollandsche kerken ten
voorbeeld. In den dubbelen strijd tegen het Puritanisme
en tegen de Roomsche kerk is de specifiek Anglikaansche
theologie • gekozen. Tusschen 1594 en 1597 verscheen in
verscheidene deelen het groote werk van Hooker, „Ecclesiastical Polity", dat weldra aan de Universiteiten de
,Institutie" van Calvijn verving, hoewel de schrijver voor
den persoon van den Franschen hervormer de grootste
vereering koestr,,rde.
Eene poging om die theologie hier to formuleren zou
al to gewaagd zijn. Slechts mag gezegd worden dat volgens
een gezaghebben den, hedendaagschen schrijver 1), zij een
beroep deed op den geheelen mensch, op rede, hart,
geweten, en dat zij den nadruk leg de op geloofservaring
en ethiek in tegenstelling tot den eisch van onderwerping
aan een uiterlijk gezag, waardoor het gevaar ontstaat van
het geloof to verwarren met bloot verstandelijke instemming
met zekere geloofsformules. Hij beweert niet dat zijn
kerk geheel aan dat gevaar is ontkomen, doch in meerdere
mate dan althans in Duitschland het geval geweest is in
de 17e en 18e eeuwen.
Hoewel de beide partijen niet zuiver afgebakend waren
en b. v. niet alle Puriteinen tegen het Episcopaat gekant
waren, noch alle Episcopalen anti-Calvinistisch gezind
waren, werd de strijd hoe langer hoe heviger, tot dat s de
zegepraal der Episcopalen binnen de kerk haar blijvend
karakter bepaalde. Echter was er van een eigenlijke
reactie tegen de hervorming geen sprake tot de zoogenaamde
,,Laudian revival" onder Karel I, die nog een toetssteen
is der hedendaagsche geesten. Evangelicals en Broad
Churchmen betreuren het streven van den bekenden aarts1) Dr. Gwatkim. The Knowledge of God. vol. II.
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bisschop Laud als eene afbreking van den arbeid der
bervormers en eene verwijdering van andere Hervormde
kerken, terwijl de High Churchmen hetzelve beschouwen
als een terugkeer tot het „primitieve" Christendom en
een vernieuwing van den band met de algemeene Christelijke
kerk. Evenwel waren Laud en zijn vrienden sterk gekant
tegen Rome.
Intusschen groeide de liefde der aanhangers der kerk
voor haar en bovenal voor het prayerbook steeds aan.
Sommige sehrijvers beweren dat, ware het niet dat de
RoyaEsten hun prayerbook beclreigd zagen door de sterke
Puriteinsche partij in het Parlenient, Karel I letterlijk
alleen had gestaan tegenover zijn y olk, daar alle Engelschen
in den grond gekant waren tegen zijn inbreuken op bun
aloude rechten. Pat de vrees der Anglikanen niet °ligegrond was, werd overtuigend bewezen door de houding der
zegevierende partij tegenover de kerk gedurende bet commonwealth. Het zijn treurige blad.zijden in de geschiedenis,
waar die wederzijdsche godsdienstige ver y olgingen zijn
geboekt. Want de rol der kerk, voor .al na de Restauratie
van Karel II, was zeker niet minder droevig dan die der
Puriteinen. Zelfs kerkelijke schrijvers erkennen dat men
thans met het zoogenaamde „political anti-Churchmanship"
een der groote factioren in den hedeudaagschen strijd oogst hetgeen de kerk in vorige eeu wen heeft gezaaid.
De omwenteling van 1688 en de invloed van -Willem III
en Koningin Maria maakten wel is waar een eind aan de
schandelijke, hoewel sporadische vervolgingen tegen de
Dissenters, en de zeer gebrekkige „Toleration Act" gaf,
zelfs naar het oordeel van Macaulay, het maximum van
godsdienstvrijheid, die op dat tpstip mogelijk was.
In weerwil van dit alles, was de echte Puriteinsche
geest niet zonder invloed op de kerk zelve. De merkwaardige
voortduring der bekende „Engelsche" Zondagsviering na de
Restauratie is hiervan o.a. een sterk bewijs.
In de 18e eeuw geraakte beiden de kerk en de
„Dissenting" genootschappen in een staat van diep verval.
Doch de groote „Methodist Revival", die in 1739 een aan-
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Yang nam met de machtige prediking van Wesley en
Whitefield (beiden Anglikaansche geestelijken, te Oxford
opgeleid) had voor gansch Engeland gevolgen, die moeilijk
te overschatten zijn. Lecky beschouwt de Wesleyaansche
beweging als eene der voornaamste oorzaken dat Engeland
vrij bleef van eene Revolutie, gelijk die in Frankrijk plaats
vond. Niet een man in den ganschen loop der Engelsche
geschiedenis heeft ooit, volgens bevoegde beoordeelaars,
zulk een uitgebreiden invloed gehad als deze merkwaardige
prediker, die eater z66 weinig demagoog was dat van hem
is gezegd : „he had all the scholar's scorn of rhetoric and
exaggeration". Gedurende 51 jaren trok hij gansch Engeland te paard door en predikte hij gemiddeld 5000 maal
per jaar, veelal in de open lucht, soms voor een paar
dozijn boeren, dan weder voor een gehoor van duizenden
menschen.
De kerk dier dagen, in haar toestand van schromelijke
apathie, kon geen plaats vinden voor een man als Wesley.
Wel bleef hij zijn leven lang aan haar gehecht, doch hij werd
zijns ondanks de stichter der Methodisten of Wesleyanen,
die thans in Engeland en Amerika circa 30 millioen aanhangers tellen. Echter is aan zijn invloed, aan dien van
Whitefield, die in tegenstelling met hem Calvinist was, en
aan andere geestverwanten, waarvan velen in de kerk bleven,
de zoogenaamde „Evangelical Revival" binnen de kerk te
danken, waarvan de hedendaagsche „Evangelical party"
haar oorsprong ontleent.
In het begin hadden de Evangelicals, (dikwijls als
schimpnaam Methodists genoemd) het zwaar te verantwoorden in een maatschappij, waarin zij beschouwd werden
als dwepers, die de wereld in beroering trachtten te brengen. Intusschen bewezen niet alleen aan hun kerk,
doch ook aan hun vaderland onschatbare diensten. Onder
de vele, thans algemeen geeerde namen -van Evangelicals
der vorige eeuw, kan hier slechts herinnerd worden aan
het Parlementslid Wilberforce, vooral bekend door zijn
1) England in the 18th Century vol. II Ch. IX.
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levenslangen strijd voor de afschaffing der slavernij, welke
eindelijk in 1833 met succes werd bekroond (toen het
Parlement niet minder dan 20 millioen pond sterling als
schadevergoeding aan de eigenaars afstond) en aan Lord
Shaftesbury, den grooten philanthroop, den onvermoeiden
socialen hervormer (dit laatste reeds als Lord Ashley in
het Lagerhuis en daarna in het Hoogerhuis), in een tijd,
toen philaiithropie en sociale hervormingen in veler oog
synoniem waren met bemoeizieke dweepzucht.
Wanneer men het voorrecht gehad heeft eenigen der
meest uitnemende Evangelicals van nabij te kennen, valt
het moeilijk op de schaduwzijden hunner „partij" te wijzen.
Doch het mag niet verzwegen worden dat de beschuldigingen van engheid, partijzucht en onverdraagzaamheid,
die tegen hen worden ingebracht o.a. in de bekende biographieen van Dr. Arnold, I. Robertson en J. D. Maurice,
niet van grond ontbloot waren, hoewel zij meer de pers
der partij, dan bepaalde personen treffen. Op dat punt is
echter in den laatsten tijd eene gelukkige kenterirg gekomen. De gedachten-horizont is bij de meeste Evangelicals
ontegenzeggelijk veel ruimer geworden. I. Robertson zou
thans niet van de meerderheid kunnen zeggen hetgeen in
zijn tijd misschien van velen (en volgens hem ook van de
„Tractarians") gold : „zij spreken van de waarheid, als
geleek dezelve op een waar men om heen kan
wandelen en waarvan men kan zeggen, daar is nu de
waarheid. . . . deze vijver is gegraven door onze groote
theologen, en is groot genoeg om haar ganschelijk te
bevatten" 1).
Men zou geen beter bewijs kunnen hebben van die
gunstige verandering dan een werkje getiteld : „The English Church in the XIXth Century" door den ook bij ons
in sommige kringen z6er bekenden Evangelical, Dr. Eugene
Stock. Het is een model van getrouwheid aan ons goede
spreekwoord : „kwaad is kwaad en goed is goed, of het
vriend of vijand doet."
1) Robertson's Life and Letters TI p. 40.
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Het wordt door de andere parti.jen aan de Evangelicals
verweten dat zij op wetenschappelijk-theologisch en apologetisch gebied weinig presteeren. Hoe dit zij, op dat der
practische vroomheid, zijn zij meesters. Wanneer men in
aanraking komt met de beste Evangelicalkringen, ontvangt
men een indruk, die bij nadere kennismaking slechts wordt
versterkt, van persoonlijke godsvrucht, absolute toewiiding,
geestdriftigen ijver, werkzame liefde, volharding en geduld
tegenover bezwaren en verzet, gepaard met een zekere
frischheid en spontanelteit, Welke laatste onwillekeurig
doen denken aan de jeugd der Christelijke kerk, zooals
die in de Handelingen der Apostelen wordt beschreven.
De High Church-type is anders, men zou haast zeggen,
meer eigenaardig Engelsch. De High Churchman is meestal
minder nalef en openhartig dan de Evangelical; hij heeft
meer dier typisch Engelsche terughouding, die z66 vaak
en meest ten ourechte voor koelheid doorgaat. (Trouwens
ook vele Evangelicals hebben deze eigenaardigheid, vooral
on der de meest ontwillkelden). De High Churchman is meer
ontvankelijk voor invloeden buiten den kring zijner geestverwanten, dan de gemiddelde Evangelical; hij is 'neer in
aanraking met het groote maatschappelijk leven en heeft
dahrom ontegenzeggelijk veel meer deel aan de vorming
der „publieke opinie", dien machtigen factor in het Engelsche leven. En Loch verscheidenheid van type beteekent
hoegenaamd niet eenige minderheid wat het essentieele
van het christeli-jk geloofsleven betreft. Wie oog heeft
voor de zuivere lijnen van een werkelijk schoon christelijk
karakter, dat niet of nauwelijks ontsierd is door uitwassen
van ijdelheid of zelf-verheffing of eenige meer subtiele zelfzucht, zal zuiks in niet weinige Anglikanen der verschillende richtingen kunnen waarnemen. En van hen alien
geldt hetgeen de Schotsche dichter zegt:
Not their own, all! not from earth was flowing
That high strain to which their souls were tuned,
Year by year we saw them inly growing
Lifer Him with Whom their hearts communed.
Then to Him they pass; but still unbroken,
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Age to age, lasts on that goodly line,
Whose pure lives are, more than all words spoken,
Earth's best witness to the life divine.
J. C. SHAIFP.

Er behoort thans om verschillende redenen meer zedelijke moed toe om een geprononceerde Evangelical dan
een gelijksoortige High Churchman to zijn en dahrom zijn
er waarschijnlijk onder de clergy der laatste, thans beslist
de heerschende rich Ling, meer dier „wereldsche" typen,
die aan de vijanden der kerk stof voor gegronde critiek
leveren. En toch, de High Church partij dankt haar herleving juist aan een krachtig protest tegen den wereldschen geest ten tijde der merkwaardige beweging in de
3Oers en 4Oers der vorige eeuw, bekend als de Oxford
movement.
Gelijkq dig met de heftige gisting op politiek gebied, die
aan de Reform Bill van 1832 voorafging, en vooral volgende
op de aanvankelijke verwerping daarvan door het Hoogerhuis,
die voornamelijk aan de bisschoppen wend verweten, outstond onder liberalen en radicalen een geest van felle vijandsehap tegen de „Established Church", met haar groote privilegies en destijds haar ontegenzeggelijk groote misbruiken.
Het gevaar, waarin de kerk verkeerde, maakte diepen indruk op een kring van zeer begaafde, zeer ernstige jonge
'Panne') aan de Iluiversiteit to Oxford. Zij stelden zich de
vraag op welke gronden de kerk aanspraak kon makers
op de gehechtheid barer leden en verdedigd kon worden
tegen haar vijanden. Eenparig verwierpen zij het heerschende „Erastianisme", dat de kerk verlaagde tot een
onderdeel van den staat 1) en, in ruil voor de bescherming
en de uiterlijke voorrechten, die zij genoot, haar geestelijke vrijheid prijs gaf.
Er kwamen ook andere invloeden bij : die der toenmaals overal heerschende romantiek, van het poetisch
1) Het is merkwaardig dat de Engelschen twee richtingen in bun
kerk naar vreemde theologen noemen: de bovengenoemde naar Erastus,
een Duitscher in de 16e eeuw en het bekende Arminianisme naar onzen
Armin; us.
O. E. XIV 1

7
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mysticisme van Coleridge en Wordsworth, en bij de meesten
vooral een hartgron dig verlangen naar een diepere opvatting van het christelijk leven dan in de kerk in het algemeen gangbaar was. Zij konden in dit opzicht bij de
Evangelicals, die zij trouwens weinig kenden en dikwijls
schroomlijk miskenden, geen bevrediging vinden.
De voornaamste leiders der beweging waren Keble, de
bekende dichter van het „Christian Year", de vroeggestoryen Richard Hurrell Froude (broeder van den nicer bekenden geschiedschrijver), Newman, de latere Kardinaal,
en jets later Pusey, naar wien de partij dikwijls Puseyites
werd genoemd.
Het eerste middel, dat zij aangrepen was de uitgave
en verspreiding eener serie tractaten; vandaar hun bijnaam
in di en tijd: „Tractarians". Deze waren, schrijft een latere
partijgenoot, Dean Church, in den aanvang, . „clear,
brief, stern appeals to conscience and reason, sparing of
words, utterly without rhetoric, intense in purpose. They
were like the short, sharp, rapid utterances of men in
pain and danger and pressing emergency". 1)
Zeker, van eerzueht, ijdelheid, literaire bij-oogmerken,
moet men de leiders dezer merkwaardige beweging vrijspreken. Doch onwillekeurig was de vorm, waarin zij hun
gedachten uitten, edel en gekuischt, omdat zij mannen
van de allerfijnste beschaving waren. Onwillekeurig kreeg
de beweging een aristocratisch karakter, in intellectueelen
meer nog dan in maatschappelijken zin.
Zij beweerden terug to keeren tot het geloofsartikel:
ik geloof Male heilige, algemeene, christelijke kerk, waaronder zij verstonden de zichtbare kerk, zooms volgens hen
Christus en Zijn apostelen die gesticht had met haar aloude
episcopale organisatie en geregelde opvolging van behoorlijk
geordende bisschoppen. De hervorming, in het oog der
meesten hunner een noodzakelijke en gezegende zuivering
der kerk, had de Engelsche kerk niet losgescheurd van de
Algemeene Berk, waarvan zij een tak was en bleef, evenals
1) Dean Church. The Oxford Movement.
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de Roomsch-Katholieke en de Grieksche. Geen mensch had,
naar hun opvatting, ooit het recht zich los te scheuren
van de kerk, omdat zij hem op goede of slechte gronden
mishaagde; die zulks deden waren vaak ze4r uitnemende
Christen en, doch niettemin buiten de ware kerk staande
schismatieken.
Jaren van strijd verliepen. Men bestreed hen op aller-.
lei gronden ; men betwistte hun het recht van in de immers
Hervormde kerk te blijven. Zij beriepen zich op de boven
in herinnering gebrachte historische feiten, die het blijvend
„Catholiek" element in de kerk overthigend bewezen.
In 1845 kreeg de beweging oogenschijnlijk een doodelijken slag, toen hij, die er de ziel van was, Newman na
hevigen strijd zich bij de Roomsche kerk aansloot. Zijn
beroemd verweerschrift tegen de aanvallen van Kingsley
op zijn waarheidsliefde„Apologia pro vita sua", teekent
dien strijd. Hij brengt er o. a, een treffende hulde aan de,
waarde van zijn „Evangelical" opvoeding. Velen volgden
zijn voorbeeld; anderen keerden zich vermoeid en ontnuchterd van alle theologische, al te dikwijls van alle
godsdienstige vraagstukken af. Doch Keble en Pusey bleven
.op bun Anglikaansch standpunt. Onder hun leiding vormde
zich weidra een vernieuwde, krachtige High Churchpartij,
die na verloop van eenige jaren de heerschende in de
Anglikaansche kerk is geworden 1).
De groote invloed dier richting werd zeker niet verworven door pogingen om populariteit of uiterlijk succes
te erlangen. Zij dankt dien voor een deel aan de verhevene
en vruchtbare denkbeelden, die van haar uitgingen en die
ingang vonden in een ruimen kring van staatslieden, rechters, letterkundigen, wetenschappelijke mann en. Nog
zoekt en vindt zij menig aanrakingspunt in letterkunde,
wetenschap en kunst. Haar protest tegen het enge indivi1) Treffend is de volgende nitspraak van den Wesleyaan, Hugh
Price Hughes. „The Anglican Church revived and revived in Newman's
direction. We witness today on every side the vast results of the Newman
era. Many of these are beneficial in the extreme ; others cannot be welcome
to those who belong to the schools of George Peg and John Wesley."
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dualisme de nadruk dien zij legt op den gemeenschapszin voornamelijk, doch niet uitsluitend, in kerkelijk verband haar telkens terugkomen op de verscheidenheid
van given, die het onderling dienstbetoon mogelijk en verplichtend tnaakt — dit alles weet zij te staven met aanhalingen uit de werken der meest geliefde Engelsche
dichters. Van de kunst heeft Browning immers gezegd:
„Art was given us for that,
God uses us to help. each other so,
Lending our minds out."
Een dichter is in de woorden van Matthew Arnold,
„A priest to us all
Of the wonder and bloom of the world,
Which we see with his eyes and are glad" 1).
De groote beteekenis, die zij hecht aan de sacramenten
en in het algemeen aan de symboliek, brengt zij in ver-

band niet alleen met de ervaringen van den eenvoudigsten
mensch, immers de nieesten oiizer handelingen zijn min
of meer symbolisch — doch ook met een wijsgeerigen
ondergrond, dien wij niet in staat zijn weer te geven.
Het denkbeeld, dat in de wijdste ook (alder
non-conformisten, hoewel natuurlijk niet Dieu w, weerklank
vend, was hun opvatting van den plicht en het voorrecht
der zuivere aanbidding (worship) afgezien van alle utiliteitsgron den.
Van het eerste begin of bracht de ontwikkeling en
toepassing dier algemeene beginselen groote onderlinge
meeningsverschillen aan het licht. De oudere Tractarians
hadden meest een afkeer van al te veel ritueel en vooral
van alles wat zweeinde naar een directe navolging van
hedendaagsch Roomsche kerkgebruiken. De zoogenaamde
/) moderate High Churchmen" staan nog op dat standpunt.
Daarentegen zijn de „Ritualists!' hoe langer hoe meer
genaderd tot een eeredienst, die y ank weiiiig verschilt van
die van Rome. In eenige gevallen kan hetzelfde gezegd
worden van hun leer. Ernstige, degelijke, vrome mannen
1) „The Church" in het hekende „Lax Mundi" in 1889 verschen:en.

EEN NATIONA.LE KERB.

101

en vrouwen ontbreken bij hen niet, zooals hun leider, Lord
Halifax, voor wien zijn meeste besliste tegenstanders oprechte hoogachting koesteren. Men heeft echter niet weinige
oppervlakkige, wereldsche Ritualisten, bij wie men zou
zeggen dat zelfs de beteekenis hunner symboliek zoek was;
anderen weder, die de treurigste trekken der meest bekrompen bigotterie in hun persoon vereeDigen.
Vooral de laatsten stichten veel kwaad. Hun bonding
tegen nonconformisten maakt de kloof steeds grooter tusschen Anglikanen en Dissenters en vermeerdert de moeilijkheid om tot een gewenschte oplossing der scboolkwestie te
komen, vooral wat de dorpsscholen — de zoogenaamde
single school area's — betreft. Zedr weinigen in Engeland verlangen een godsdienstlooze school en de vijandige
houding van velen tegen de „church schools" (waarvoor
de kerk in bet verleden groote offers bracht en zulks nog
doet) is dikwijls alleen te danker aan. de ultra „AngloCatholic" partij.
De strijd der Protestanten binnen de kerk tegen de
Ritualisten duurt steeds voort, al gaat men tbans niet tot
gerechtelijke vervolgingen over, zooals in de vorige eeuw.
De meeste Bisschoppen trachten de Ritualisten in bedwang
te houden, doch met weinig gevolg. Hier en daar komt
een al te geavanceerde in opstand tegen bet episcopaalsch
gezag ; het gevolg is meestal dat bij zich bij de Roomsche
kerk aansluit, waar hij feitelijk thuis hoort.
De derde groep is nog moeielijker te omschrijven dan
de beide andere. De benaming „Broad Churchman" is
zonderling onbestemd. Allen, die weigeren zich High
Churchmen of Evangelicals te noemen, worden in de
wandeling bij hen gerekend, doch z6er velen der hedendaagsche High Churchmen zijn, in tegenstelling met de
oude Tractarians, tevens „broad" en enkele Evangelicals
worden, om hun deelneming aan schriftkritiek, ook bij hen
geteld. De laatsten noemen zich bij voorkeur Liberal
Evangelicals.
Wanneer men zich de namen voor den geest roept
der voornaamste Broad Churchmen in de vorige eeuw,
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Kingsley, Maurice, Stanley, 3 owett, Robertson, beseft men
de vermetelheid van hen alien met een zelfde formule te
willen kenschetsen. Zij hadden dit met elkander gemeen,
dat zij op het, een of ander punt in botsing kwamen met
de heerschende theoleg'e en tegenstand ondervouden van
de beide andere partijen. Enkel uit dit laatste oogpunt
kan b.v. Maurice gerekend worden bij hun „partir te behooren ; zijn gebeele leven was een protest tegen kerkelijke
partijen en hij placht de verkeerde neigingen van alien
met volkomen onpartijdigheid te kastijden, daarbij telkens
met eigenaardigen ootmoed herhalende dat hij de kiem
dier booze neigingen in zich zelven bespeurde.
Hoewel Maurice geenszins de tueest typiscbe eigenaardigheden van den Engelschen geest bezat, en bij voor
„misty or mystical" gold, — eerie booze bescbuldiging van
Engelseh standpunt, vooral in die dagen — is zijn invloed
feitelijk zeer diepgaand, uitgebreid en blijvend geweest.
Als Unitarier opgevoed, was hij juist sterk gehecht aan
die leerstellingen der kerk, die met hun leer in directe
tegenspraak zijn. , Zijn zoon en biog,raaf, de pas overleden
generaal Maurice, zegt dat men een boekdeel zou kunnen
vulleu met dankbrieven van gewezen twijfelaars en sceptici,
die hij geholpen had oni dat geheel onschatbaar bezit te
erlangen: een vast geloof aan God geopenbaard in Christus.
Maurice echter staat Diet alleen in zijn afkeer van
partijbenamingen. Velen van de uitnemendste Anglikanen
weigeren halsstarrig zich in bezit te later semen door de
eerie of andere partij. Men neemt dan, om hen te kenschetsen, zijn toevlucht tot de weinig beteekenende benaming: „moderate Churchmen". Doch men behoeft daarbij
niet noodzakelijk te denken aan lauwheid of laffe voor,
zichtigheid. Een Engelsch schrijver zegt met waarheid:
It is a great mistake to suppose that enthusiasm can only
be for extremes; an enthusiasm for moderation is one of
the most English characteristics." (J. K. Spender).
Het aantal der werkelijk kleurloozen en der echt
wereldsche clergymen, die een eeuw geleden Wr talrijk
waren, neemt met den dag af, gelijk dat der kerkbezoekers,
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die alleen dahrom Zondagmorgen in de kerk verschenen,
omdat zulks in hun kring tot den „goeden Loon" behoorde.
In de Broad Church partij is thans een linkervleugel,
bestaande uit zoogenaamde „Modernists". Deze verlangen
z6er ingrijpende veranderingen in de liturgie en eene veel
grootere leervrijheid dan de bestaande om niet genoodzaakt
te zijn de ook door hen z(5(5 geliefde kerk te verlaten. 1) Of
de bepaalde leervrijheid, die zij wenschen, al of niet bestaanbaar is met het wezen der kerk, levert een der branden de kwesties op, die in de naaste toekomst eene oplossing zullen moeten vinden.
De groote kwestie van „disestablishment en disendowment", in andere woorden van scheiding van kerk en staat
met gedeeltelijke of geheele onteigening der kerkelijke
goederen is, wat betreft de vier (gedeeltelijk) in Wales gelegen
diocesen, zooals weet, reeds aan de orde van den dag.
Hoewel de kerkelijke toestanden eenigzins anders zijn in
Wales dan in Engeland, is de principieele kwestie dezelfde.
Valt de „nation ale" kerk in Wales, dan zijn waarschijnlijk
haar dagen in Engeland ook geteld. Intusschen geven
ooze dagbladen slechts een flauw denkbeeld van den tegenstand, dien reeds deze „bill" opwekt.
Echter zijn er wel Anglikanen, vooral Ritualisten, die
gaarne, zelfs tot zwaren prijs, vrij zouden zijn van iedere
staatsbemoeiing. Zelfs de besliste voorstanders der „Established Church" zouden de scheiding veel weer betreuren
om hare gevolgen voor de natie in het algemeen, dan voor
de kerk zelve.
Welke gevolgen die scheiding voor de kerk zou hebben, vooral met het oog op haar innerlijke verdeeldheid,
kan niemand voorspellen. Vele uitnemende Anglilianen
echter zien de mogelijkheid daarvan kalm tegemoet, vast
geloovende aan de toekomst hunner kerk, aan haar specifieke tank in de Christenheid en aan de zekerheid der
Goddelijke bestiering.
Deze zeer onvolkomen schets der Anglikaansclie Kerk,
van enkele oogpunten bezien, moet hier eindigen. Doch ten
1) Deze veranderingen echter slechts faenitatief voor enkele parochi8n,
niet opgelegd aan de gansche kerk.
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bewijze, dat de groote liefde, welke hare leden voor haar
koesteren en hun brandende zucht om haar bloei to bevorderen, slechts een onderdeel zijn van een veel hoogere liefde
en van een veel edeler verlangen, mogen hier twee kenmerkende citaten volgen.
Een bekende Amerikaan, Dr. Talmage, bezocht den
liberalen staatsman, Gladstone, in zijn hoogen ouderdom,
en vroeg hem, terwijl zij wandelden, of de jaren zijn
christelijk geloof hadden versterkt of verzwakt. „He
stopped suddenly on the hill-side and regarded me with
a searching earnestness that made me quake. Then he
said : Dr. Talmage, my only hope for the world is in the
bringing of the human mind into contact with Divine
revelation .. .. We may talk about questions of the day
... there is only one question, and that is how to apply
the Gospel to all circumstances and conditions."
Ten slotte een stout toekomstbeeld, dat onwillekeurig
doet denizen aan de krachtige ets van een meester. Het
is geteekend door een der jeugdige schrijvers van een boek,
dat onlangs in de theologische wereld ger de aandacht
heeft getrokken 1), den Rev. N. S. Talbot, „Fellow" en
„Tutor" in een der voornaamste Oxford Colleges, het
bekende Ballial . „He (Christ) has been impotent for
centuries owing to the spiritual complacency of man. He
has suffered every degree of patronage by intellectuals who
have been interested in Him, but have no need of Him ...
But now His day returns and human hearts are loosened
to receive Him .... The times of the impotence of Jesus
Christ are passing. He was ever powerless with those
who did not need Him. A knowledge of darkness is
needed to urge indolent men upon the quest of light....
The light has been diffused into twilight, and in halfChristianised Europe generations have had no knowledge
either of the light or of the darkness. But today all
the light begins to shine anew, as men begin
changes
again to know the need of it."
1) Foundations : a statement of Christian belief in terms of modern
thought. By Seven Oxford men.

DE KOUDSTE PLEK OP AARDE
DOOR

Prof. Dr. J. D. VAN DER WAALS Jr.

1k wensch hier niet de vraag te bespreken of het
kouder is bij de noord- of bij de zuidpool. Ik vraag uw
aandacht niet voor reizen naar de Hudsonsbaai of naar
Nova-Zernbla. Een Nederlander trouwens, die in die streken
de koudste plek op aarde zocht zou zich schuldig niaken
aan de font van vein zoekers, namelijk die, wat men zoekt
te ver te zoeken. De koudste plek op aarde is in Nederland en wel to Leiden op de Steenschuur. Mogen te Werchojansk, een van de koudste plaatsen van Siberie temporaturen zijn gevonden, waarbij de thermometer —69,8
Celsius aanwees, op de Steenschuur te Leiden zijn temperaturen. van —270 waargenomen.
Daar staat namelijk het Natuurkundig Laboratorium
der Universiteit, dat door Kamerlingh Onnes is ingericht
tot Kryogeen Laboratorium, dat wil zeggen tot Laboratorium,
bijzonder ingerichtvoor waarnemingen bij zeer lage temperaturen en dat wegens zijn voortreffelijke, ik zou haast
zeggen volmaakte, inrichting een groote vermaardhei.d geniet.
Daar heeft Onnes de onderzoekingen verricht, waarin het
Zweedsche Nobel-Comite aanleiding heeft gevonden in.
1913 voor de derde maal sedert de instelling der Nobelprijzen in 1901, den Nobelprijs voor natuurkunde aan een
Nederlander toe to kennen.
Wij Nederlanders kunnen or trotsch op zijn, dat van
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de dertien Nobel-prijzen voor natuurkunde er drie aan
Nederlanders zijn toegekend : in 1902 aan H. A. Lorentz
en P. Zeeman, in 1.910 aan J. D. van der Waals en nu
ongeveer een maand geleden aan H. Kamerlingh Onnes.
Waarin is het groote belang van , waarnemingen bij
die uiterst lage temperaturen, waaraan Onnes deze onderscheiding te danken heeft, gelegen ? Toen Onnes begon
het onderzoekingswerk in het Leidsche laboratorium in
die richting te leiden, kan hij van dit belang nog slechts
een zeer onvolkornen voorstelling gehad bebben. 0, zeker,
er was aanleiding genoeg te trachten onze kennis in die
richting nit te breiden. Zoo was er bijvoorbeeld een theorie
opgesteld, waaruit volgt, dat alle gassen, ook diegene,
die men vroeger permanent noemde in de meening, dat zij
niet tot vloeistof verdicht konden worden, — bij voldoend
lage temperatuur in vloeistoftoestand zouden overgaan, en
het was van belang te toetsen, of de gassen zich werkelijk
in overeenstemming met die theorie zouden gedragen. Het
was dan ook niet te verwonderen, dat er een wedloop naar
het absolute nulpunt der temperatuur 1) ontstond. In dien
wedloop had de Engelsch man Dewar een tijd lang de leiding,
doordat het hem in 1899 gelukte waterstof te verdichten
bij een temperatuur van ongeveer dertig graders boven het
absolute nulpunt. Maar Kamerlingh Onnes sloeg zijn record
schitterend door in 1908 het Helium te verdichten. Dit
gas is het eenige, dat nog moeilijker in vloeistofvorm te
brengen is dan waterstof; het vereischt oni vloeibaar te
worden een temperatuur van minder dan vijf graden boven
het absolute nulpunt en met behulp ervan kunnen temperature.n verkregen worden, die nog slechts 1,6 graden van
dat nulpunt verwijderd liggen.
Maar waar voor den sportsman met het slaan van het
record het doel is bereikt, is dit voor den wetenschappelijken onderzoeker geheel an dens. Men zou eerder kunnen
zeggen, dat met het bereiken van die lage temperaturen
het werk eerst goed begon. Niet het bereiken van eel].
1) Dat bij --273 op de Celsius-Schaal is gelegen.
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temperatuur, lager dan de tot nu toe bereikte, is het belangrijke. Van veel meer gewicht is het te weten, hoe verschillende verschijnselen bij die temperatuur verloopen.
En ook hierin gaf Onnes ons een voorbeeld van een groot
opgezet wetenschappelijk onderzoekerswerk. Niet alleen
was hij de eerste, die die lage temperaturen bereikte, hij
wist ze ook zoo nauwkeurig mogelijk te meten, ze constant
te houden en er het verloop van talrijke verschijnselen bij
te bestudeeren. In geen enkel binnen- of buitenlandsch
laboratorium konden zulke onderzoekingen zoo nauwkeurig
geschieden als in dat van Kamerlingh Onnes. Talrijk zijn
dan ook de buitenlandsche geleerden, die eenigen tijd in
Leiden kwainen doorbrengen om daar in samenwerking met
Onnes de verschijnselen, met de studio waarvan zij zich
bezighielden, ook in het laagst bereikbare temperatuurgebied na to gaan.
En nu is er nit die onderzoekingen een hoogst belangrijke conclusie te trekken, namelijk deze, dat verschillende
verschijnselen bij zeer loge temperaturen een verloop vertoonen, dat niet in overeenstemming is te brengen met de
bekende wetter' der mechanica 1). De mechanica, waarin
men tot voor kort meende de strong nauwkeurige en
algemeen geldige grondwet der natuur voor zich te hebben,
bleek dus niet algemeen streng geldig to zijn. Zij moot
gewi.jzigd warden. En doze belangrijke uitkonist, die bezwaarlijk door Onnes voorzien kan zijn, is het, die mij boven
deed zeggen, dat hij bij het begin van zijn onderzoekingen
bij lage temperaturen van het groote belong dozer onderzoekingen nog slechts een onvolkomen voorstelling kan
gehad hebben.
Het is waar, dat er ook andere verschijnselen bekend
zijn, waaruit de onhoudbaarbeid van de zoogenaainde
klassieke mechanica volgt. Reeds een zoo eenvoudige
grootheid als het bedrag der soortelijke warmte van lucht
bij kamertemperatuur is niet met de geldigheid dezer
1) Niet slechts bij de door Onnes toegankelijk gemaakte Heliumtemperaturen is dit het geval; hetzelfde was ook al bij jets hoogere bij
voorbeeld bij de waterstof-temperaturen gebleken.
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mechanica te rijmen. Maar de onderzoekingen bij lage
temperaturen zijn van deze onhoudbaarheid een nieuw en
zeer overtnigend bewijs.
Voorloopig moeten wij helaas bij deze negatieve conclusie blijven staan. De onhoudbaarheid der oude mechanica is gebleken, maar een nieuwe, die ervoor in de plaats
zou kunnen treden is nog niet opgebouvvd. Wel heeft de
Berlijnsche hoogleeraar M. Planck een theorie ontwikkeld,
waarbij van die afwijkingen een verkiaring wordt gegeven
met behulp van de onderstelling, dat de .energie door trillende deeltjes niet continue, doch in afgepaste porties, de
zoogenaamde energie-quanten, kan worden afgegeven, en
deze theorie heeft grooten opgang gemaakt. Maar eensdeels
komt het mij voor, dat er nog aan getwijfeld kan worden,
of in deze richting inderdaad de oplossing der moeilijkheden moet gezocht worden, en anderdeels — en dit heeft
Planck zelf in zijn rector-rede aan de Berlijnsche hoogeschool opgemerkt — is de quanten-theorie, ook indien zij
juist is, er nog verre van verwijderd ons een even bevredigend inzicht in de verschijnselen te geven, als de klassieke
mechanica deed van de verschijnselen, die we' door haar
kunnen worden verklaard.
Maar waar ons een bevredigend theoretisch inzicht in
de oorzaak van deze afwIjkingen van de klassieke mechanica
nog ontbreekt, hebben wij althans eenig denkbeeld van de
wijze, waarop de bij verschillende verschijnselen geconstateerde afwijkingen samenhangen. En dit denkbeeld hebben
wij voornamelijk te danken aan de onderzoekingen bij lage
temperaturen.
En zoo zien wij dus het uitnemende belang voor de
ontwikkeling der natuurkundige wetenschap van onderzoekingen bij uiterst lage temperaturen, welke onderzoekingen
grootendeels door het werk van Kamerlingh Onnes mogelijk zijn geworden. En daarom is het met vreugde, dat wij
het besluit van het Nobel-comite begroeten, waarbij aan
dezen onderzoeker de Nobel-prijs voor natuurkund.e in
1913 wordt toegekend.

BRITA
DOOR

D. LOGEMAN—VAN DER WILLIGEN.

Rotsen, fjord, bosch en hoeven waar ik kijk. En ik
word niet aloe van het rondkijken, bewonderen en droomen.
VOor niij rotsen, een aaneengescbakelde rij. Hoog en
donker-dreigend. Sorel s bijna tot aan den top begroeid.
met lage dennen. Ook wel kaal, glimmend zwart, met
slechts hier en daar een recite streep groen. Maar alle
vertoonen sneeuwplekken op den top. Naar ben kant
worden de sneeuwplekken grooter, de hoeveelheid neemt
toe bij iedere rots tot op eens, heel omhoog, een gletscher
zich uitstrekt als een groot, wit laken vlak onder den
blauwen bemel to bleeken gelegd.
Ook de fjord is don ker gekleurd en spiegelglad in het
blijde zomerweer. De zon weerkaatst bet groen der rotsen
en heel in de diepte herleeft ook het wit der sneeuwplekken.
De hoeven liggen verspreid tegeu de belling der bergen,
of vlak aan den oever der fjord. Afwisselend grijs en wit
van kleur, rustend op een steenen oudergrond, opgebouwd
nit zware balken alle.
Achter mij eveneens hooge rotsen. Maar begroeid met
den en beck. Sneeuwloos geheel de toppers.
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Tusschen die rotsen en de helling, die aan de fjord
grenst, een grintweg, afwisselend dalend en stijgend, omzoomd met fijne berken en lijsterbessen.
Die grintweg slingert zich tusschen de rotsen voort
en voert van het eene gehuchtje naar het andere. Aan
den weg hier en daar een modern gebouwde houten villa,
wonderlijk afstekend bij de grauwe, bijna droeve hoeven.
De tuinen der villa's staan in een bonte schittering van
bloemen. Rozen in rijken overvloed. Hooge stamrozen
en kleine klimroosjes, die opklauteren tegen veranda en
balkon en zich guitig slingeren om hekken en tuinhuisjes.
Achter de villa's boomgaarden en moestuinen. Aalbessenen frambozenstruiken gluren door de wit geschilderde om..
heining. Kersenboomen luiden blij hun wijn-roode klokjes.
Appel- en perenboomen bezwijken haast onder hun zware
vrucht. Alles draagt hier tegelijk vrucht in dit wonderland !
Zelfs de kleinste hoeve heeft haar boomgaard. Heel de
lacht is doortrokken van den geur van rijp wordend fruit
dat door de zon gekust en gestreeld wordt.
Het is een genot om te dwalen tusschen boomgaarden
en velden en droomend te denken aan tijden die waren.
Oude Noorsche sagen spelen mij door het hoofd, y olkslegenden en volkssprookjes en oude Noorsche goden
niet het minst. Misschien omdat de streek genaamd heet
te zijn naar Ullr, den god, die in Hardanger bizonder vereerd werd. Of wel omdat hier „gravhaugene" zijn, grafheuvels uit den heidenschen tijd. In de groote „Kongshaugen" ligt zelfs een koning begraven, en als ik om mij
heen kijk meen ik in iedere puntige verhevenheid een
grafheuvel to zien en ik zou niet verbaasd zijn. als de
geest van den doode mij in den een of anderen vorm genaderd was. De dooden werden zoo begraven dat zij het
gezicht op de hoeve hadden en konden volgen wat daar
gebeurde. Maar de geest van den doode ontvlood dadelijk
het afgestorven lichaam en als die een zonde had uit to
boeten werd die dikwijls gedoemd te verblijven daar ginds
in de ijzige kilte van den gletscher, totdat het toeval hem
er nit verloste. Zou ik niet het wonderwoord bezitten,
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waarmee ik de ijspoort van de blauwe tunnel onder de
eeuwige sneeuw ontsluiten kon? Ik ril en sla mijn oog
op naar de witte bergtoppen waar vrede woont, maar voortdrooraen moet ik. Nog pas hoorde ik immers nit den mond
van een ouden -Hardanger boer hoeveel vondsten hier gedaan zij n uit den ouden tijd. Slijpsteen.en, bijlen en vaatvv. erk nit het steentijdperk, zwaarden en messen nit het
ijzertijdperk, — alles als waardeloos weggeworpen door
onwetende boeren. Bewaard is gebleven een groote runesteen, met het inschrift:
„Berging, woon in vrede, zuster mijn, dierbaar aan
mij Vag," dat dateert uit de zesde eeuw na Christus.
Ik blij f staan voor een hoeve van waar een sterke geur
van kamperfoelie naar mij opstijgt. Voor de deur zit een
vrouw te breien aan een lange, wollen kous. Ik kijk even
om me heen om mij te orienteeren en roep dan tegen de
vrouw :
„Is dit Oppedal ?"
„Ja", antwoordt zij kortaf zonder op te kijken.
Ik heb moeite om mijn vreugde te bedwingen, want
Oppedal is juist de hoeve, die ik zien wilde en nu brengt
mij het toeval vlak er voor de deur.
„Hoe lang woon je bier al?" vroeg ik voort.
„Zoo lang ik getrouwd ben."
Dat bracht me niet veel vender.
Gelukkig kwam er een flinke boerenmeid aangeloopen,
die zonder groeten mij aan bleef staren.
„Is dat je dochter?"
„Ja."
„De oudste ?"
„Ja."
Het gesprek met de landbewoners in Noorwegen vlot
nooit erg. Zij zeggen nooit meer dan noodig is.
„Mag ik eens rondkijken op je erf?" vraag ik, vast
besloten om me door niets te laten terughouden, want ik
had er nu eenmaal mijn zinnen op gezet om Oppedal-gaard
eens goed te bekijken. Ik had gehoord van overblijfselen
van een oud klooster
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Ondertusschen kreeg ik geen antwoord, maar de vrouw
legde Naar breikous neer, keek me aan en vroeg then op
haar beurt :
„Naar kom je vandaan ?"
„Als ik je mijn heele levensgeschiedenis vertel, zal je
mij dan ook antwoord geven op al mijn vragen P" vroeg
ik, terwiji ik op een steen ging zitten naast de vrouw.
„Vraag maar. Maar waar kom je vandaan ?"
Ik gaf haar de ge7, enschte inlichfingen en vroeg tom;
of er jets te zien was van een klooster dat bier eeuwen ge-,
leden gestaan had. Ik had gehoord dat er nog overblijfselen
waren.
„Brita, Deem haar mee en laat zien wat er is", gebood
de vrouw. En Coen ging ik met Brita., de dochter, den
boomgaard in. „Daar stond de Munkegaard", wees Brita
en „daar is nog de Munkekjello" zei zij in haar dialect.
Van de Munkegaard bestond nog een groot stuk van den
kelder. Veel verstand heb ik er niet van, maar ik zag wel
dat de groote steer en op een geheel andere wijze op elkaar
gelegd waren dan elders. Niet ver vandaar lag de put.
Een wonderlijk gevoel kwam in mij op van de onvergankelijkheid vau goed uitgevoerden arbeid. De put was nog in
zulk een goeden staat alsof die eerst onlangs gegraven en
gebouwd was. Mijn geestelijk oog zag den witten broeder,
die daar water putten kwam, ik hoorde bet rammelend
neerlaten van den ketting en de zachte, gelijkmatige voetstappen van den kloosterling als hij zwijgend • den emmer
naar het klooster brengt.. iij keert zelfs het hoofd niet
om als andere voetstappen achter hem aankomen... Voetstappen van vele monniken, die uit de kapel komen, die
zich verheft op eenige honderde meters afstand van de
„gaard.". Wat hadden zij goed gezien, die ernstige broeders,
dat juist daar bet allermooiste plekje was om te zingen
van God's oneindige heerlijkheid, Hem te loven en te prijzen
in de oneindigheid der eeuwen !
Van de kapel is niets over dan een vrij lang stuk
rauur, dat schitterend bewaard gebleven is en zeer zeker
een prachtig document van bouwkunst is uit de twaalfde
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eeuw. Wat is er achter dien muur gebeden, geleden en
gestreden ! Maar ook, hoe veel gem akkelijker moet het geweest zijn 0111 een goed mensch te zijn, daar in die groote
eenzaamheid, te midden dier schitterende natuur waar God
zooveel sneer nabij schijnt.
„Weet je wat een monnik is ?" vroeg ik aan Brita.
„Hoe zou ik dat weten ? Ze zijn imniers al lang dood",
antwoordde Brita, eenigszins verontwaardigd.
„Geloof je niet dat er nog monniken bestaan ?" vroeg
ik voort.
Toen keek Brita me aan met een gezicht alsof ik haar
gevraagd had of zij nog geloofde aan bet bestaan van
„huldre" en „trolds", en zij antwoordde met lets dat op
trots geleek:
„Dacht je nou heusch dat ik zdo done was?"
Ik kreeg lust orn haar eens te vertellen van monniken,
die in de stad waar ik woon nog dagelijks in hun
eeuwsche kleederdracht op straat te zien zijn .
Van begijntjes, en zelfs van dochters van de heilige
Birgitta, naar wie bet Hardanger meisje zeker onbewust,
genoemd was.... Dat moest ik nog eens vragen
Maar ik vond bet per slot onnoodig haar verder in te
lichten en vroeg of ze mij eens naar den overkant van de
fjord wilde roeien, waar ik wist dat ook jets bizonders to
zien was.
„lVlorgen", zeide Brita. „Het is nu te laat."
„Zou je moeder bet goed vinden ?" vroeg ik.
„Natuurlijk. Mijn grootmoeder woont er."
„doe heet die."
„Brita."
„Birgitta, bedoel je ?"
„Neen, Brita. Grootmoeder, moeder en ik heeten allernaal Brita."
„En jou oudste dochter zal ook weer Birgitta heeten ?"
„Brita. Ja, natuurlijk."
1k had in Hardanger al heel wat Brita's ontmoet en
aan alien gevraagd of zij niet eigenlijk Birgitta, heetten
en van alien hetzelfde an.twoord gekregen.
s
0. E. X1V 1
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Maar ik liet me alweer niet afschrikken, ik wilde zoo
graag eindelijk van 46n enkele Brita toch eens hooren dat
wist dat zij genoemd was naar de Heilig e Birgitta van
Z weden.
Heilige Birgitta. . . Met haar dacht ik weer op eens
aan de kloosterbroeders die op Oppedal gewoond hadden
en aan alles wat ik over verschillende kloosterorden in
Noorwegen gehoord had en vooral aan den grooten invloed
dien de kloosters hadden uitgeoefend op den twin- en akkerbouw in de noordelijke landen. Dit klinkt haast onwaarschijnlijk, geneigd als men is den invloed van kloosterbroeders
zoo heel weinig als van practischen aard te beschouwen.
Een Noorsch Luthersch predikant, 0. Olafsen, sogneprest
te Ullensvang, heeft in het Noorsche theologische tijdschrift
(Norsk theologisk Tidskrift, 3dje Band, 1902) een artikel
gewijd aan : „Tuinen en tuinbouwkunst in de Noorsche
kloosters der Middeleeuwen" :
„Al is , bet ook moeilijk en gedeeltelijk onmogelijk tot
in bizonderheden na te gaan van welke beteekenis de
kloosters zijn geweest voor de ontwikkeling van den tuinbouw in de noordelijke landen, toch is het zeker dat die
beteekenis zeer ()Toot geweest is en dat de kloosterlingen
ook op dit gebied onze eerste leermeesters zijn geweest,
zooals ook op zoo menig ander gebied het geval was.
Wij kunnen moeilijk beg rij wat een zegen de kloosters
ons in menig opzicht gebracht hebben en vooral onze
moderne tijd kan moeilijk de rol begr4en, die de kloosters
van een kultuur-historisch standpunt, in de middeleeuwen
speelden. Wij zijn zoo gewend om monniken en kloosters
te hooren belasteren en bespotten, dat het geen kwaad
kan hen ook eens van een anderen kant te beschouwen."
Deze uiting van een predikant in het Luthersch gezinde
Noorwegen is niet zonder belang en wat hij vertelt in zijn,
artikel is niet minder interessant.
Toen, tengevolge van het Christendom, monniken naar
het noorden kwamen, kwamen zij in vele opzichten als
dragers van een nieuwe kultuur, die weldra superieur bleek
te zijn aan de oude.
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Dit geldt ook op het gebied van den tuinbouw.
De eerste kloosterlingen in de noordelijke landen
kwamen uit Engeland en Duitschland.
De heilige Benedictus had zijn monniken bevolen zich
in verlaten streken neer te zetten en daar den grond om
te werken en te bebouwen ten einde dien te herscheppen
in vruchtbare akkers.
De schitterende kloostertuinen in Duitschland, Frankrijk
en Engeland zijn door de vlijt der monniken ontstaan, daar
waar vroeger niets dan woeste gronden waren.
Volgens den regel der Benedictijner-orde moesten de
broeders buiten den tijd gewijd aan gebed, meditafie en
rust, zich voornamelijk bezighouden met arbeid op het veld
en tuinbouw.
De Engelsche en Duitsche kloosterlingen brachten
betere gereedschappen uit hun vaderland mee, zij hadden
grootere bekwaamheid en een beter inzicht in den arbeid
op het veld en plantten nieuwe gewassen, uit hun vaderland afkomstig.
De Benedictijnen legden zich spoedig meer op wetenschappenlijke studie
studie en literatuur toe. Daardoor is de rol,
die zij in den land- en tuinbouw speelden, minder groot dan
die der Cistencienser monniken, die de kunst misschien als
hun erfdeel nit Rome naeebrachten. Die drong de Gerinaansche volkswereld binnen met zooveel anders wat door het
Christendom van Rome naar elders vloeide. Maar de
Benediciijnen hebben in ieder geval den eersten stoot geheven. voor een Benedictijn, die tot een oud geslacht behoorde, en in wien in echt Romeinschen geest een practisch
oog op het werkelijk leven samen ging met de wijsheid
en liefde van het Christendom, sprak het van zelf dat hij
zich aan den tuinbouw wijdde. Italie was het vaderland
van den tuinbouw en nergens was die tot hooger ontwikkeling gebracht. Bovendien hadden de kloosterlingen
plantaardig voedsel noodig voor hun levensonderhoud en
moesten het zich zelf verschaffen.
Andere Kloosterorden volgden het voorbeeld der Benedictijnen en aangevuurd door Bernard -de Clairvaux werden
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vooral de Cistenciensers met grooten ijver bezield, en daardoor van groote beteekenis voor de Europeesche kultuur.
Niet dat zij optreden als moderne wandel-leeraars in
land- en tuinbouw, maar eenvoudig omdat zij den grond
bewerken om nut uit de aarde te trekken voor hun onderhoud, zooals de kloosterregels het hun voorschreven.
Zoodoende werkten zij als voorbeeld. De bewoners der
streken waar zij zich neerzetten, zagen het en trachtten
het te volgen.
Sporen waar kloosters gestaan hebben zijn nog hier
en daar te volgen in Noorwegen. Overal zijn de mooiste
plekjes uitgezocht, waar de grond het vruchtbaarst was.
Op het eiland Lysii stond een groot en zeer rijk Cistencienser klooster, dat op verschillende plaatsen in Noorwegen „g aarde" bouwde. Die „g aarde" hadden gewoonlijk
uitgestrekte gronden, die zij zichzelf verworven hadden.
Als er een bosch moest uitgeroeid worden ging de abt
van het klooster voorop met het crucifix en het wij water
en nam den grond in bezit. Daarop velden de incisores de
boomen, rukten de ex3lirplitores de wortels uit en verzamelden
de incensores de takken leder groot Cistencienser
klooster had bovendien zijn may ister pomerii, terwij1 souls
een priester, maar meestal een gewone monnik den tuinarbeid leidde.
Tot de goederen van het klooster op Lys8, Lyseklooster
genaamd, behoorden ook vele „gaarde" in Hardanger,
waaronder ook de hoeve Oppedal.
Wat er over is van klooster en impel hebben wij
boven gezien, maar de geest der broeders leeft voort in
de vruchtbare boomgaarden. De Noorsche landbouwer had
zich zelf nooit de groote tuinbouwkunst en vruchtenteelt
eigen geniaakt, indien zulke schitterende voorbeelden hem
niet gegeven waren.
In Noorwegen zijn de streken waar vroeger kloostertuinen b
hebben heden ten dage nog bekend als de
b
g elegen
vruchtbaarste en wel:
Het land om het vroegere Lyseklooster, aan de Lysefjord gelegen. Dat on]. het HalsnOklooster op het eiland
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HalsnO aan de Kloosterfjord. De streek waar het Utstei-aklooster (bij Stavanger) gestaan heeft, en het Glints&
klooster (bij Skien).
Botanici beweren ook dat thans planten in bet wild
gevonden worden, die oorspronkelijk in kloostertuinen gekweekt moeten zijn, zooals
Inula Helenium L. (alant), Bellis perennis L. (madeliefje), Levisticum oflicinale, (lavas), Aquilegia vulgaris L.
(akelei) en vele, vele an Jere.
Dit alles speelde mij zoo door het hoofd, dat ik 's nachts
droomde van Cistencienser monniken die in een boot de
fjord over voeren met manden vol appelen. Aan bet roer
Op eens sloeg de boot
stond de abt met het crucifix. .
een
watergeest
bad
haar
naar
de
diepte getrokken
om,
En ik werd met een gil wakker
II.
Brita kwam mij den volgenden morgen met haar
bootje halen. Zij had haar mooiste kleeren aangedaan voor
het bezoek aan haar urootmoeder. Het zilver ;aloe van
haar roode lijfje schitterde in de zon en haar hemdsmouwen
wedijverden in witheid met de sneeuw van den gletscher
daar boven. De geur van het zilte fjordwater vermengde
zich met de reine berglucht en met de sterk riekende
kamperfoelie, die Brita voor me had meegebracht. Toen
we drie kwartier geroeid hadden, vroeg Brita mij om nit
to stijgen. hadden zwijgend voort geroeid. Brita's
stemgeluid schrikte me op als nit een droom.
Uitstijgen was gemakkelijker gezegd, dan gedaan. De
steenen waren zoo glad van het zeewier, dat nergens mijn
voet houvast had. Ten slotte kroop ik naar op handen en
voeren naar wal en bromde wat over die mooie landingsplaats. De sterke Brita trok met een ruk de boot op bet
droge en liep mij hard voorult. Bij een grooten steen bleed'
zij stilstaan en riep :
„Kom eens hier en leg je oor eens op dien steen."
1k ehoorzaanicle, benieuwd wat er komen zou. Toen
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ik met, mijn oor tegen den steen lag, sloeg Brita met een
klein steentje verscheidene malen op den steen, op korten
afstand van mijn oor.
„Hemel!" riep ik. „Wat is dat ? Nog eens !"
En Brita sloeg er op los dat het een lust was. Dichtbij.
Verder af. En steeds hoorde ik een wonderlijken metaalklank.
Misschien klinken alle stee p en wel zoo, dacht ik. Ik
had nog nooit zoo dicht met mijn oor tegen een steen
gelegen..
Ik probeerde allerlei rotsblokken. Nergens hoorde ik
dat zelfde geluid.
„Het is precies een klok", zeide ik tegen Brita.
„Het is een klok", antwoordde het meisje beslist. En
Brita ging op de harde steenen zitten, midden tusschen
braamstruiken en hooge brandnetels.
„Een klok, stel je voor", zei ik. „Dat maak je mij
niet wijs", en ik ging naast Brita zitten, meer voor haar
plezier dan het mijne.
„Au!" gilde 1k, juist toen Brita aarzelend vroeg :
„Wil ik je de geschiedenis vertellen ?"
„Alsjeblieft", zei ik.
„Op den berg waar wij nu zitten", beg on zij.
„Ik zie geen berg", zei ik, terwijl ik eens om me
heen en achter mij keek en niets zag dan groote en kleine
steenblokken verward door en op elkaar, waar struiken
en planten tusschen opwiessen.
„Vroeger is het een berg geweest, maar die is door
een aardschuiving ingestort", vervolgde Brita. „Op den
berg woonde eens in een klein hutje een reuzin, die
bekencl was om haar grooten rijkd.om en gierigheid. In
het dal woonde een knappe, jonge boer en daarmee Wilde
de reuzin trouwen. De jonge man verklaarde zich bereid.
De schatten van de reuzin lokten hem aan. Hij maakte
zich gereed om to trouwen in de kerk, die dicht bij de
hut van de reuzin stond en waarvan de klokken reeds
het humetijk inluidden. Maar op weg naar boven werd
hij verpletterd door de groote klok nit de kerk, die de
reuzin uit den toren gebaald had en naar den op rijkdom
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belusten bruidegom geworpen had... Die kiok is pier
blijven liggen en na verloop van tijd versteend."
,,Brr !" wat een griezelig verhaal.
Op eens dwarrelden er allerlei verhalen van klokken
door mijn brein. Klokken van schepen die vergaan waren
en of en toe in de diepte luiden en brave zeelni aan het
schrikken waken. De klokken uit het bemelrijk, die op
eens begonnen te luiden toen het kleine Tyrolsche meisje
verdwaald was boven op de bergen. Doodsklokken die
begonnen te luiden toen de bruid, die tegen_ haar zin voor
het altaar gestaan had, de kerk verliet.... Maar Brita
liet mij niet veel tijd tot droomen. Wij moesten verder
en het duurde niet lang of wij 1andden onder aan den
berg, waar de hoeve op lag van haar grootmoeder. Ik
keek omhoog, bijna recht boven mij de groote gletscher,
schitterend als zilver in de zon met blauwe sehaduwen,
blauw als de hemel zelf. In de verte onder mij het uitgestrekte groene dal en het stille, blanke fjordwater.
Wij klauterden naar boven langs een smal paadje, waar
vruchtboomen ons aan beide kanten hun rozige appels en
helroode kersen aanboden. We bieven staan bij een huisje,
waar een oude vrouw op een bank zat met een acht-jarig
meisje, dat zich verlegen verstopte toen zij mij zag.
„fleet je Britar vroeg ik, terwijl ik haar gezichtje onihoog trok aan haar lange, blonde vlech.ten.
„Neen, ThorbjOrg", zei het kind. Ik wist dat die.
naam eigen was aan de plaats, en weer geregeld van
moeder op dochter zou overgaan.
Terwijl Brita ons bezoek ging aankondigen, keek ik
de plaats eens rond. Weer, als overal in Hardanger, had de
grootste hoeve de plaats haar naam gegeven en waren er
allerlei andere hoeven opgebouwd, die bijna als in een
stad vlak op elkaar stonden. De meeste woningen schenen
verlaten. De bewoners waren zeker op het land, want ik
zag wel dat doze oever van de fjord niet minder vruchtbaar was dan de andere.
Brita kwani mij roepen en bracht mij naar de „stor
siren" van de hoeve, een salon, met smakelooze, moderne
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meubelen. 1k was veel liever in de keuken ontvangen.
Daar kwam ook de oude grootmoeder aangestrompeld, de
eigenares der hoeve. Zij was niettegenstaande haar negentig
jaar toch nog in Hardanger costuum. Het witte hemd
prijkte met sierlijk bordnursel en het roode lijfje was afgezet met bonfgekleurd lint. Moeder Brita gaf mij een hand
en begon mij op zeer on-Noorsche wijze te ondervragen.
Er werd bessenwijn opgezet en ik werd op zandtaart onthaald. Moeder Brita was weduwe en haar man was „stortingsmand" geweest. Het deed me, als altijd, even vreemd
aan dat de boeren daar zitting hebben in het parlement.
Toen werden de medailles voor den dag gehaald. en de
oude vrouw hing mij de gouden medaille met gouden ketting om den hals, die haar man van Koning Oscar gekregen had. Ik was verrukt van een prachtige gouden
snuifdoos, een geschenk van Karel XV en niet weinig geinteresseerd in oude stukken, die moeder Brita te voorscl4n haalde. Het waren geschriften nit de zeventiende
eeuw op perkament, nog in uitstekenden staat. „Die moet
u naar Christiania zenden", zeide ik, „die zijn interessant
voor het museum of voor de bibliotheek". „Nooit", zeide
de oude vrouw beslist, „die ze zien wil kan hier komen."
Van het huisje kreeg ik, tot mijn spijt, verder niets
te zien.
Brita bracht mij met een vrouw uit de buurt naar de
oude „rOgstue", die ik zien wilde.
De „rOgstue" was in vroeger dagen het hoofdgebouw
der hoeve. Gewoonlijk was het een langwerping vierkant
gebouw samengesteld uit de dikste balken. Hoe zwaarder
de wanden des te warmer was de „stue". Die werd de
ragstue genoemd omdat de rook (r8g) er door een gat in
het dak, de „ljore" ontsnapte. Dat gat was midden in
het vertrek aangebracht en daardoor viel ook het licht
naar binnen, want vensters had de oude rOgstue niet.
Vroeger was het vuur „aaren" genaanid aangebracht recht
onder het rookgat, maar in deie rOgstue was de haard reeds
naar den hoek verplaatst. Groote stee p en verhinderden dap
bet vuur om in aanraking te komen met de houten balken.
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De grond was onbedekt. Stee p en- of houten vloeren waren.
onbekend. Zoodra de rook van bet vuur in den hoek het
vertrek begon to vullen, werd de deur opengezet, waardoor
er trek ontstond en de rook door het rook-gat wegtrok.
De meubels in de rogstue waren zeer scbaarsch. Vlak
tegen den wand over de deur, met zeer hoog en drempel, —
de vloer der kamer was altijd veel lager —, stond de houten
tafel die bijna de geheele breedte besloeg en altijd uit
een stuk bestond. De beer des huizes zat midden aan de
tafel op de houten bank langs den wand. Naast hem zijn
vrouw, daarna dochters en dienstmeiden volgens den ouderdom gerangschikt. De zoons en knechten zaten aan de
zijtafels op ban -ken. Stoelen waren onbekend. Alleen een
rijke boer of een hooggeplaatste had wel Bens een stool,
een rechten stool met gebeeldhouwden rug en goud-leeren
zitting, die nog bij oude families to vin den is. In den
hoek stond de „hjOrneskabet" de hoekkast, waarin de boer
zijn geld en papieren van waarde bewaarde. Links van de
deur gewoonlijk het bed. De kinderen sliepen, althans in
lateren tijd, in de „trove", een klein kamertje tusschen de
voordeur en de deur der stue. _Widen en knechts sliepen
in de schuren.
Al wat het gezin bezat aan kleeren en huishoudgoed
was geborgen in de „kiste". Zulk een „liste" kreeg ieder
meisje 'nee ten huwelijk, en was dan gevuld met eigen
geweven kleeren en beddegoed. De kist was met rozen
beschilderd en prijkte met den naam der bruid, die de
kist heel haar leven zuinig bewaarde en gebruikte.
De rOgstue die ik zag behoorde tot de oudste van
bet land en dateert uit de dertiende eeuw. Het gebouwtje
rust op een muur van vier ellen hoog. In de dertiende
eeuw was zulk een gemetselde muur in Hardanger een
groote bizonderheid. De boeren verstonden de kunst van
metselen niet. Zij hebben die geleerd van de kloosterlingen die uit den vreemde kwamen. Dat de monniken
zelf hun woning bouwden is genoeg bekend, evenals dat
zij vaak de hulp inriepen van den landbewoner. Het feit
dat de oude rOgstue zulk een grooten gemetselden onder-
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grond heeft, bewijst reeds dat die gebouwd is voor een
vermogend man. Vroeger leidde een deur van de stue naar
de huis-kapel, ook een bewijs dat de bezitter geen gewoon
landbouwer was. De eigenlijke rOgstue is thans omgeven door
houten muren, om des te beter bewaard te blijven. Een
trap voert er heen, terwijl rechts een deur is die naar den
kelder leidt. Wij noemen het kelder, al is het dat volgeng
onze begrippen niet, daar de kelder hier boven den grond
is. De rOgstue zelf is sterk gemoderniseerd. Er zij u vensters
in aangebracht en een houten vloer en de zoldering is
ook gedeeltelijk vernieuwd. Maar onveranclerd en stevig
zijn nog de ontzettend zware balken die de stue vormen.
Aan geen oude hoeve, in geen museum, aan geen oude.
„stavekirke," heb ik ooit balken gezien van dien omvang.
Die zullen ook nog lang het nageslacht vertellen van het,
soliede bouwmateriaal uit lang vervlogen tijden..
Onder het naar huts roeien begon het te regenen. De
bergen waren weldra in nevel gehuld.
„Ben je niet bang ?" vroeg ik Brita lachend. „Nu is
het goed weer voor „trolds" en „huldre" en de watergeesten
zouden ons ook wel eens een poets kunnen spelen."
„Of ze", zeide Brita, die er op inging tot mijn verbazing.
„Weet je waar de huldre vandaan komen?" vroeg ik.
„Niet precies."
„Ik wel", zei ik. „Nu zal ik jou eens lets vertellen en
nog wel een sprookje uit je eigen land. Als je het kent
moet je het zeggen... Eens, lang geleden had Onze lieve
Heer een lange wandeling gemaakt en was zoo moe dat
bij bij Adam en Eva een beetje ging uitrusten. Eva was
juist bezig om de kinderen te wasschen, maar zij waren
nog lang niet allemaal schoon. Toen zij Onzen lieven
Heer hoorde aankomen, stopte zij de kinderen die nog
niet klaar waren, gauw in een donkere least.
„Onze lieve Heer ging hijgend op een stoel zitten en
streek de kinderen over de schoon gewasschen wangetjes.
,,,,Wel, Eva," zeide Hij Coen vriendelijk, „zijn dat al je
kinderen ? .Ik dacht dat je er nog veel meer had."
,,,,Meer heb ik er niet," jokte Eva, die een kleur kreeg.
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„Toen werd Onze lieve Beer boos en riep met donderende stem
„Alle sons er dulde
skal verta hulde !"
dat zij n nu de huldre."
„Zie je
Brita lachte en zeide dat zij ook nog veel sprookjes
kende. Die zou zij mij een ander maal eens vertellen.
De regen was opgehouden. De nevel verhief zich langzaam, als een doorzichtige sluier van grijs, kronkelend van
de bergen en bleef als wolkjes hangen boven de oppervlakte van het donkere, ernstige water....
Lofthus, Hardanger,
Augustus 1913.

TIEN JAREN PRAKT1JK DER
ONGEVALLENWET 1901
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

In den zomer van 1913 is onder den bovenaangehaalden
titel een merkwaardig boek verschenen, waarop wij buiten
bet beperkt kader der Leestafel de aandacht willen vestigen 1).
Het „Voorwoord" waarschuwt ons dat dit werk geen officieel
karakter draagt, doch een verzameling is van opstellen van
verscbillende schrijvers, die — ieder voor zich — de verantwoordelijkheid voor hunne meeningen op zich nemen;
het boek is — zoo wordt ons vender gezegd — niet een
geheel, „doch door onderling overleg is er naar gestreefd
een zoodanige verscheidenheid to leveren, dat deze de
voornaawste onderwerpen met betrekking tot de Rijksverzekeringsbank omvat."
Uit deze laatste woorden, welke den inhoud juist
weergeven, ziet men dat die inhoud feitelijk niet geheel
en al wordt gedekt door den titel, welke meer (of althans
iets anders) belooft dan de hoofdstukken bevatten. „Tien
1) „Tien jaren praktijk der Ongevallenwet 1901"; 1 Februari 1903-1
Februari 1913, samengesteld door L. del Baere, H. P. Berdenis van Berlekom,
J. F. Brast, H. L. van Deyl, P. Keulemans, Ph. Kooperberg, K. Lindner,
IL Macalester Loup, M. J. D. Merens, C. F. G. Metsch, J. J. L. Pieters,
G. J. Raaymakers, A. Stenger, A. J. van Thiel en G. H. Veenhoven. —
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1913.
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jaren praktijk der 0. W." 1) is een opschrift dat ons in
uitzicht stelt een beschrijving van de wijze, waarop in
verschillende opzichten, in allerlei richtingen en met betrekking tot uiteenloopende belangen en kringen van belanghebbenden de 0. W. sedert hare inwerkingtreding op 1
Februari 1903 heeft gewerk.t. Natuurlijk wordt daarvan
in dit boek wel een en ander meegedeeld, maar bet geeft
een behandeling van eenige „onclerwerpen" met betrekking
tot de R. V. B., wat niet hetzelfde is als : tien jaar praktijk
der wet. Dat trots den titel niet dit laatste, maar het
eerste bier wordt gegeven, is gereedelijk daaruit te verklaren dat bier aan bet woord zijn ambtenaren der R. V. B.,
die de werking der 0. W. bezien van hun ambtelijk standpunt en die — gelijk blijken zal er vooral behoefte
aan gevoelden zich te rechtvaardigen tegenover de openbare meening voor het ongunstig oordeel, dat door velen
en over de werking der 0. W. en over de gestie der R. V. B.
is en wordt geveld.
Inderdaad, wij bier in Nederland zjn langzaam aan,
limners van den allereersten aaiivang af! gewend geraakt
aan klachten over de wet en over bet liebaam, waaraan
de wet een zoo overgroot deel van haar uitvoering opdroeg.;
gewend geraakt, ook in dien zin, dat men stil-aan niet
'eer bijzondere aan dacht daaraan schenkt. Met de onzen
volksaard eigen lankinoedigheid in zulke dingen komen
wij er meer en meer toe tot onszelven en elkaar te zezg.en
— wanneer wij er nog over spreken — dat die 0.W. een
lastige, ongelukkige wet is, die den daarbij betrokken
werkgevers heel wat hinder en kosten veroorzaakt en dat
de R.V.B. met haar omslachtige administratie de zaken
voor de menschen nu joist niet eenvoudiger en minder
kostbaar heeft gemaakt. Dat weten wij nu eenniaal en wij
zijn geeindigd er ons bij neer te leg gen ; zulke wetter
gewijzigd te krijgcen, acb, het is bekend wat een onbegonnen
werk dat is ; wij „zitten ermee" en blijven nu en dan wait
mopperen op den weg der berusting. . . Slechts wanneer
1) Wij duiden bier en in bet vervolg met 0. W. aan de Ongevallen.
wet 1901 en met R. V. B. de Rijksverzekeringsbank.
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er nieuwe verzekeringswetten in den maak zijn als een
Ziektewet, een Invaliditeitswet, dan verschijnt weer plotseling voor ons het getob met de O.W. als een baken in
zee en wij bezweren den wetgever bij deze nieuwe gelegenheid nu toch de klippen te omzeilen, waarop de schepper
van de wettelijke regeling onzer ongevallenverzekering zoo
jammerlijk is gestrand. Doch overigens zijn wij na aan de
berusting toe.
In die stemming komt dit boek ons storen. Het vertelt ons veel, en luidruchtig hier en daar, van de groote
moeilijkheden, waarvoor het bestuur der R.V.B. en Haar
ambtenaren stonden bij de tack der uitvoering van die
eerste, groote arbeidersverzekeringswet in ons land, van
een wet, die de bezwaren voor de administratie opeenhoopte
tot een barricade van hinderpalen, terwijl alsof dat alles
nog niet genoeg was — de rechtspraak van de Raden van.
Beroep dock vooral van den Centralen Raad die moeilijkheden nog kwam vermeerderen en verzwaren. Zoodat wij
tenslotte, onder den indruk van al deze klachten, meewarig
ons hoofd gaan schudden over de ongelukkigen, die onder
zoo ongunstige omstandigheden een zoo onmogelijke wet
onder toezicht van zoo weinig mede-, p een, zoo beslist
tegen-werkende rechters uit te voeren kregen en wij bijna
geneigd zouden zijn hun uit sympathie de hand te druklien
met de verzekering dat zij, alles in aanmerking genomen,
toch waarlijk nog dank en hulde verdienen voor wat zij
ervan hebben terecht gebracht !
Wet, rechtspraak, administratie, aan wie de schuld,
de meeste, de grootste schuld De laatste zegt dat met
zulk een wet en zoodanige rechtspraak de zaken wel niet
of nauwelijks beter gaan konden dan zij gegaan zijn. In
die aanklaeht ligt de verkapte erkenning dat het niet fraai
gegaan is en niet vlot geloopen heeft, en dat bet ook nu
nog niet fraai gaat en niet vlot loopt. Dit nu is tot op
zekere hoogte het belangrijkste, en zal den meesten menschen het belangrijkst toeschijnen velen zullen geneigd
ziijn. te zeggen : mij laat het tamelijk koud wie van de
drie de meeste verwijten verdient, hoofdzaak is : dat de
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rechtmatigheid der verwijten niet wordt ontkend. Toch
mag men zich, natuurlijk, niet zoo maar van de zaak afmaken, want waar de foot ligt, daar moet de remedie
liggen. Zou men met een ander bestuur, met een anders gevoerd beheer, een gewjzigde organisatie der R. V. B.
veel verder zijn gekomen? Of baatte dat niets zoolang de
wet ongewijzigcl bleef ? Zal wetswijziging en reorganisatie
der R. V. B. weinig, effect opleveren als zij de rechtspraak
ongemoeid laat? Op vragen als deze zal Loch een antwoord
moeten vinden wie beterschap brengen wil. Vindt hij dat
antwoord in dit boek ? Neen, naar wij stellig meenen, en
dat was ook niet te verwachten. Want bier was een der
drie aan het woord en richt over de fouten der anderen.
Maar wel zal dit boek bij het zoeken Haar wegen ter verbetering zekere diensten kunnen bewijzen het toont hoe
de uitvoerende macht in deze over de wetgevende en de
toeziende machten oordeelt en welke tekortkomingen zij
bij deze twee meent aan te treffen. Een bijdrage tot de
kennis van de oorzaken der misstanden en tot het verkennen
van den „way out" geeft deze bundel ons we', voor een
alleszins betrouwbaren gids is er, als vanzelf sprekend, aan
deze zij de niet de noodige onbevangenheid.
Aan een bespreking van dit boek kunnen wij niet zoodanige uitbreiding geven dat daaiin het aandeel van elk
der trias-genooten in de rechtmatige grieven tegen onze
wettelijke ongevallenverzekering zou worden bepaald; die
bepaling zou bovendien eischen een zeer diep gaand en
voor buiten de administratie staanden uiterst moeilijk, zoo
niet onmogelijk onderzoek, hetwelk zich over heel het veld
van de tienjarige praktijk der wet zou moeten uitstrekken.
Wij beperken ons dus lot het weergeven van indrukken,
bij de gezette lezing van dit geschrift ontvangen.
Het boek opent met een beschouwing van Mr. R.
Macalester Loup, voorzitter van het bestuur der R. V. B.
„de vrucht van tien jaren ongevallenverzekering", daarna
is aan het woord Mr. L. del Baere, referendaris, over: „wet,
administratie en rechtspraak"; vervolgens Mr. H. P. Berdenis
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van Berlekom, lid en plaatsvervangend voorzitter van het
Bestuur, over „Renteherziening". De Heer J. Brust, arts,
administrate-tar bij den geneeskundigen dienst en plaatsvervangend medisch-adviseur heeft met Dr. Ph. Kooperberg,
die arts en naedisch-adviseur is, een bijdrage geleverd over
„de toepassing der 0. W., van geneeskundige zijde beschouwd". Mr. Dr. H. L. van Duyl, lid van het Bestuur,
schrijft over „De 0. W. 1901 op en nabij de belling" en
de agent, tevens inspecteur der agenten P. Keulemans over
„De agenten der R. V. B." De Heer K. Lindner, referendaris
en plaatsvervangend wiskundig-adviseur, behandelt „De
R. V. B. als risico-drager", waarna de hoofdcommies Mr.
J. D. Merens ,,De Bank-adwinistratie in bistorisch overzicht" laat zien. „De invloed van de R. V. B. op de bedrijfsbeveiliging" wordt nagegaan door de Heeren C. F. G. Metsch,
w. i. en A. Stenger beiden zijn agenten. De referendaris
J. J. L. Pieters gaat de „belegging" na. Over „het personeel
der R. V. B." deelt de Heer P. J. Raaymakers, secretarisgeneraal, een en ander mee. Nadat mr. A. J. van Thiel,
referendaris, de jurisprudentie onitrent het begrip „bedrijfsongeval" heeft ontvouwd, sluit een ander referendaris, de
Beer G. H. Veenhoven de rij der schrijvers met een verbandeling over „de(n) verzekeringsplicht ingevolge de 0. W.
1901".
Men ziet : keur van „onderwerpen met betrekking tot
de R. V. B." alle door bevoegden besproken en dus zeker
wel belangwekkend..
Het is een vrij povere genoegdoening voor hen, die
indertijd, bij en na de indiening van en de beraadslagingen
over het ontwerp dozer wet, verschillende bedenkingen
tegen het stelsel en zijn uitvoering to berde brachten, to
ervaren dat de praktijk der wet hen niet slechts volkomen
in het gelijk heeft gesteld, maar nog sterker misstanden
heeft doen ken-nen dan door hen waren voorspeld. De
schrijvers van verschillende hoofdstukken in dit boek
behooren tot de kringen diergenen, die destijds doze bedenkingen met een breed gebaar ter zijde schaven, het opperen
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daarvan toeschreven aan baatzuchtigen tegenstand van
werkgevers n hun traw cnte,n tegen een regeling, die
de lasten dezer verzekering uitsluitend op de ondernemingen
deed druk-ken de aangevoerde bezwaren heetten toen
sterk overdreven de reehtszekerheid des getrofrenen duld.de
geen ander dan het door de Regeering aangeboden stelsel ;
de sombere profetieen waren ingeblazen door eonservatisme
en zouden straks wel blijk-en ongegrond te zijn Denkt
men aan dien strijd van meeningen terug en leest men dit
bock, dan is het meer dan de arnizalige voldoening van
„Reehthaberei" die er op wijst dat zeer veel, ja verreweg
bet meeste van wat om. en bij 1901 tegen dezen opzet
onzer wettelijke ongevallenverzekeriug in bet midden werd
gebracht, ten deele openlijk en dan vaak in zeer stellige
en krasse bewoordingen, ten deele bedektelijk maar ook
dan toch voor den goeden verstaander geheel ondubbelzinnig wordt toegegeven door hen, die door bun ambtelijk
werk, men mag wel zeggen: door bittere ervaring de feilen
der wet en van haar stelsel van zeer nabij hebben leeren
kenn en.
Deze wet — zoo werd onder meer door de voorstanders
van een geheel andere regeling betoogd — zoekt haar
kracht in het „publiekrechtelijk karakter" der verzekening,
hetgeen meebrengt dat aan den Staat en zij organ en een
rol van geheel overwegende beteekenis in de uitvoering
wordt toegedacht; de ervaring zal leeren dat die uitvoering
door publieke organ en noodwendig stroef loopt en langzaam,
dat zij leidt tot een steeds zich uitbreidend funetionarisnie
met den "' asleep van hooge kosten, die op de nijverheid
worden gelegd zonder dat zij rechtstreeks den verzekerden
ten goede komen, en van een formalistisehe toepassing der
wetsbepalingen. De wetgever acht alles wat hij op papier
vaststelt uitvoerbaar, "'mar de ondervinding zal ongetwijfeld
uitwijzen dat de practisehe verwerkelijking van deze op
papier o zoo fraaie voorsehriften de grootste moeilijkheden
oplevert: de on dersebeidi_ng en de indeeling van verzekeringsplichtige ondernemingen naar Naar bedrijfsgevaar en de
toewijzing van eel) gevarenpercentage als grondslag voor
0. E. XIV 1
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de bepaling der aan de R. V. B. te betalen premie zal
allerlei bezwaren met zich brengen ; dat zal ook het geval
zijn bij de onderkenning van wat wel en wat niet is een
/, bedrijfsongeval" in den zin der wet, ook bij de toekenning
van schadeloosstellingen aan getroffenen, de schatting
hunner arbeidsongeschiktheid, het opsporen en de waardeering van omstandigheden die daarop van invloed zijn.
Laat toch — aldus luidde de slotsom van dit hies boven
slechts zeer kort samengevat betoog laat toch de wet.
gever enkel stellige regelen voorschrijven nopens wat den
getroffene wegens door hem beloopen let sel toekomt en
nopens de wijze waarop zal komen vast te staan of hem
dit hem toekomende wordt uitgekeerd ; m. a. w. geef den
arbeider rechten en verschaf hem de zekerheid dat hij zijn
recht krijgt, maar laat overigens de uitvoering van een en
ander aan de wederzijdsche belanghebbenden over.
Dit was voor doovemans ooren gepredikt ; de vooruit
strevendheid scheen in die dagen met geen minder „etatistische" dan de door minister Lely ontworpen en verdedigde
regeling genoegen te kunnen nemen. Verwerping van de
door de Tweede Kamer reeds aangenomen voordracht was
noodig om de Regeering te drijven tot althans gedeeltelijke
tegemoetkoming aan hen, die gezegd hadden indien gij
de voile lasten dezer verzekering door de werkgevers doet
opbrengen, dwing hen dan toch niet tot Mile enkele wijze
van voldoening doch geef hun de keuze of aan de R.V.B.
premie te betalen Of het risico zelf (of over) te dragen.
Deze laatste bevoegdheid werd toen nog met bekwamen
spoed in een paar schematisch opgezette artikelen in de
wet vermeld ; overigens bleef de grondslag ongewijzigd.
En de O.W. van 1901 trad, krachtens seen onverwacht en
overipd besluit van December 1902, op 1 Februari 1903 in
werking, hoewel de voorbereiding der uitvoering op dat
tijdstip onmogelijk reeds voltooid kon zijn en dan ook
metterdaad onvoltooid was.
De bedenkelijke zijden allereerst van die te gehaaste
invoering, daarna van de wettelijke regeling zelve traders
natuurlijk spoedig aan het lieht ; klachten over trage
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afdoening van zaken werden vernomen de administratie
der R.V.B. kwam weldra in een reek van omslachtige
paperasserie to staan ; werkgevers in de meest uiteenloopende
bedrijven uitten rechtmatige grieven ; na weinige jaren
stond de R.V.B. voor een tekort van vier millioen gulden;
in en buiten de Volksvertegenwoordiging werd over de
werking der wet gesproken ; zij, die de nu aan steeds meer
kritiek blootstaande regeling verdedigd hadden en haar
nog wilden verdedigen, wierpen zich op de instelling der
risico-overdracht als de bron van alle kwaad, totdat het
onhoudbare van dit verweer in telkens breeder kringen
werd ingezien en zelfs — in de laatste jaren — de risicooverdracht voortdurend aanhangers won onder haar vroegere
bestrijders. Ontwerpen tot wijziging der O.W. werden er
verscheidene ingediend ; kleinere veranderingen zijn in de
wet aangebracht ; technisehe herziening bleef tot dusver
achterwege. En algemeener werd de erkenning dat het
vooral en bovenal het stelsel der wet was, waaraan de vele
nu Loch wel ontwijfelbaar vaststaande fouten moesten
worden geweten.
Thans komt dit boek : een bundel hoofdstukken over
„tier jaren praktijk", bevestigt veel van wat reeds bekend
was, vertelt een en ander dat nog niet zoozeer gemeengoed
was van velen en spreekt tot den lezer als een welgegrond,
doorloopend requisitoir, waarin eerst recht duidelijk gezegd
wordt in welke opzichten, in welke mate en door welke
oorzaken onze wettelij ke ongevallenverzekering als proeve
van wat zou moeten zijn weldoordachte, practisch-geregelde,
weinig-kostbare, vlot-loopende en vlug-werkende organisatie
niet veel beter is dan een jammerlijke mislukking ! Ziedaar
wel den algemeenen indruk, dien o. onbevangen lezing
van dit verzamelwerk moet wekken.
De wet trad in werking voordat men met de voorbereiding der uitvoering gereed was. Men kan, zoo men wil,
daarop den Heer Merens naslaan. Dat was, zegt hij, een
hard machtswoord van den stiefvader (dr. A. Kuyper), dat
het geesteskind van minister Lely op 1 Februari 1903 tot
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loopen dwong. De tijd van voorbereiding was toch „geheel onvoldoende" en het oogenblik van inwerkingtreding
dus „ten eenen male ontijdig". ,,De geheele opzet werd
administratief in groot gevaar gebracht." Een debacle
werd afgewend, maar door de • overijling werd een „hopelooze verwarring" gesticht. Een „ontzaglijke arbeid" was
noodig om „een behoorlijk verband" in den administratieven
opbonw terug te vinden.
Maar hoeveel misere was aan deze niet reeds voorafgegaan ! Voordat de verzekerings-machine zou gaan loopen,
moesten de werkgevers op ten postkantore verkrijgbare
formulieren aangifte van hun onderneming doen. Doch
hoeveel formulieren zou de R. V. B. voor elk postkantoor
beschikbaar moeten stellen Men wist het niet; „de knoop
werd doorgehakt." Bijna 50.000 aangiften kwamen in ;
nit die stukken bleek dat de werkgevers er niet veel van
begrepen hadden, vat geen wonder was want de Beroepswet gaf aan het begrip werkgever een geheel anderen uitleg dan de 0. W. Gevolg verwarring. Daarbij : onzekerheid, want hoe zou de rechter bij twijfel beslissen Zijn
uitspraak zou met een slag de sedert maanden en maanden
opgebouwde adniinistratie kunnen omverwerpen. „En toch
moest er voortgewerkt worden, al was het dan ook op
hoop van zegen"... Bij de overhaaste inwerkingtreding
der wet speelde vooral de instelling der risico-overdracht
(volgens dezen schrijver) aan de Bank-administratie leelijke
parten. Had men maar de classificatie der ondernemingen
ongestoord kunnen afwerken, en had de R. V. B. dus bare
portefeuille kunnen vormen, de behandeling der verzoeken
om risico-overdracht zou geen bezwaar hebben opgeleverd.
„Dam zou de portefeuille zijn ingekrompen en niet welhaast
hopeloos zijn ontredderd, zooals inderdaad het geval was."
De overhaaFting dwong er nu toe aan art. 52 O. W. (de
risico-overdracht regelend) eene uitlegging en toepassing
te geven, welke — zegt de Heer Merens noch met de
letter noch. ook met de economie der wet strookte. „Zij
bad het voordeel, dat er geageerd kon worden, zonder dat
er ook maar in het minst rekening mede behoefde te worden
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gehouden, of deze actie adminisfratief tot practische resul.taten kon leiden; zij bad bet schromelijk gevolg, dat de
verdere opzet van de Bankadministratie bijna ondoenlijk
was." Slotsona : „de eerste tijd was een leerschool voor velen,
maar deze leerschool was buitengemeen bard."
Ligt het aan ons, of is er werkelijk jets verbijsterends
in de sterke uitdrukkingen, waarmee deze ambtenaar der
R. V. B. den toestand der adininistratie in de eerste jaren
teekent P wij lezen hier, alsof het zoo maar niets is, van
doorgehakte knoopen, verwarring, onzekerheid, van hopelooze ontreddering der portefeuille, van werken op hoop
van zegen, van een actie die „het voordeel" had in 't
midden te laten of practische uitkomsten bereikt zouden
wordeit, doch die het schromelijk gevolg had dat de verdere
administratieve opzet bijna ondoenlijk was. Een buitengemeen harde leerschool! In zoodanige termen komt ons
hier een ambtenaar der R. V. B. vertellen „hoe het was
en hoe het werd" en hij beduidt ons — trouwens niet hij
alleen — dat men dezen waarlijk ontstellenden staat van
zaken tool' wezenlijk aan niets anders mag wijten dan
aan den wetgever, die zich zoo onduidelijk uitdrukte, die
tot zooveel formalisme en omslachtigbeid dwong, die bovendien zijn regeling veel te vroeg in welling bracht, enz.
enz., ook aan de rechtspraak, wie weer andere verwijten
treffen. En wij moeten dus wel begrijpen dat de hoogere
en lagere beambten der R. V. B. geen enkele blaam kan
treffen, dat zij integendeel onder allerongunstigste omstandigheden al het mogelijke hebben gedaan om nog
z6oveel als maar ken de zaak goed te doen loopen, dat
hun misvattingen vergeeflijk waren en verklaard worden
door het geheel nieuwe van de reusachtige taak en de
onvoorziene van alle kanten rijzende moeilijkheden
Vraagt men ons: is dit pleidooi overtuigend? dan antwoordenwij
wij:: dat hier 4en der partijen aan het woord is;
dat zeker de tekst der wet in vele punten onduidelijk en
ongetwijfeld haar stelsel ondeugdelijk is; dat de rechtspraak stellig wel bij haar beSlissingen zich niet zal hebben
afgevraagd of zij daardoor altemet ook de administratie in
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een lastig parket bracht — maar dit alles bewijst nog
niet dat, alles in aanmerking genomen, de erkende moeilijkheden niet door andere personen op gelukkiger wijze
overwonnen waren. Men krijgt, dit hoofdstuk (en andere)
lezend, den bepaalden indruk dat de taak aan de daarmee
belaste menschen over het hoofd groeide, m.a.w. dat die
menschen voor die taak niet berekend waren. Vraag:
waren er lieden te vinden geweest, die deze zelfde bezwaren
uit den weg hadden weten te ruimen ? of, Dm het anders
te zeggen, waren de aangestelde leiders van dit moeilijk
staatsbedrijf de daartoe meest geschikten? Gaf hun ambtelijk verleden waarborg dat zij opgewassen waren tegen dit
lastig dat het hun — familiaar uitgedrukt niet
„over den kop" zou loopen ? Bezaten zij niet slechts evenveel ijver als goeden wil, maar ook en vooral dat zeldzaam organiseerend talent, hetwelk orde weet te scheppen
in den administratieven bajerd, neen, dat het ontstaan van
den chaos voorkomt door de stof te beheerschen, boven
de zaak te staan, voor alle besognes de besten te kiezen ?
Had het niet beter kunnen gaan dan het gegaan is ?
De wetgever van 1901 heeft in zijn (waan)wijsheid
ex cathedra een regeling ineengezet, die, op belangrijke
punten van buitenlandsche modellen afwijkend, uiterst
bezwaarlijk in de praktijk zou blijken, omdat men eenvoudig allerlei voorschriften opstelde zonder er zich rekenschap
van te geven hoe daaraan zou moeten worden voldaan.
Een op papier fraaie regeling: wettelijke verzekering tegen,
geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen in verzekeringsplichtige ondernemingen, welke de daartoe noodige middelen
zouden opbrengen volgens een zeker premie-tarief. Zooveel
woorden, of althans zooveel begrippen, evenveel
heden. Welke zijn de geldelijke gevolgen van een ongeval ?
Hoe de arbeidsongeschiktheid te onderkennen, te bepalen ?
Hoe Naar wijzigingen na te gaan ? Wat is en wat is niet
een ongeval en een bedrijfsongeval? Wat is een bedrijf en
wat is een onderneming ? Welke ondernemingen zijn. ver-
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zekeringsplichtig? Hoe het premie-tarief vast te stellen en
toe te passer' 1-)
Wie jets Waders wil weten van al de zwarigheden, die
bij de toch noodzakelijke practische beantwoording van die
vragen zich telkens weer voordeden en nog steeds voordoen,
die kan bij de bier aan bet woord z1;inde schrijvers terecht.
Mr. Macalester Loup begint zjn beschouwing met er
aan te herinneren dat in 1901 nog slechts Duitschland,
Oostenrijk. en Noorwegen ons op den weg der wettelijke
regeling waren voorgegaan, en dat men in die drie landen
wederkeerig verband gebracht heeft tusschen ongevallenen ziekteverzekering. [Stern men, die daarop aandrongen,
zijn ook ten onzent opgegaan, doch verklonken in, deserto].
De in ons ontwerp, op zes weken bepaalde „wachtqd"
kronip in tot twee dagen, zoodat van den aanvang af,
dadelijk na het ongeval, in de behoefte aan geneeskunclige
behandeling moet worden voorzien door het overheidsorgaan,
hetwelk met ' de uitvoering der wet is belast. De beide
schrijvers over „de toepassing der 0. W., van geneeskundige zjde beschouwd" zeggen het volkomen dnidelijk :
,,Het stelsel, waarbij aan een centraal lichaam de zorg
wordt opgedragen voor geneeskundige behandeling in
ruimsten zin, kent men in het buitenland nergens.... Om
ZOO te zeggen, tastenderwijze moest dus een toestand worden geschapen, die het mogelijk zou maken, dat op 1
Februari 1903 van Noord tot Zuid, van Oost tot West,
geen stad zoo groot, geen dorp of gehucht zoo klein te
vinden zijn zoude, waar niet onmiddellijk, nadat een volgens
de wet verzekerd werkman een ongeval zou overkomen,
vanwege de Bank hem al datgene verschaft zou worden,
waarop hij volgens de wet aanspraak kan doen gelden."
De verdere lezing van dit speciale hoofdstuk, die wij belangstellenden aanbevelen, doet zien dat men bij de „tastenderwijze" gemaakte regeling nogal eens misgetast heeft.
Op dat genusvan gelijktijdige invoering van ziekteverzekering wijst met nadruk ook mr. dr. van Duyl: „De
0. W. 1901, ingevoerd met de verwachting, dat zoo spoedig
mogelijk een deel van haar taak zou worden overgenomen.
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door de wettelijke ziekteverzekering, heeft zich gedurende
'neer dan tien jaren moeten gedrag en, alsof zij op zichzelve een afgerond geheel vormde en Dimmer te rekenen
had op den steun van verwante sociale wetten". Men kan
hieraan toevoegen dat deze toestand nog steeds wordt
bestendigd....
Luisteren wij nu weer naar den voorzitter van het
bestuur der R. V. B. „Bij het doorvoeren dezer in theorie
zeker onaan vechtbare regeling, zijn de moeilijkheden der
praktijk onvoldoende voorzicn en ook -Limns nog geven zij,
die over de werking der ongevallenverzekering kiagen,
zich doorgaans onvoldoende rekenschap van de moeilijkheden, waarvoor deze regeling de uitvoerders stelt. In het
theoretisch fraaie stelsel lag de kiem voor vele teleurstellingen". Zoo o.a. voor deze: dat de uitkeeringen zich vaak
zoo lang lieten (en laten) wachten. , „In het stelsel der
O. W. is vertraging onvermijd.elijk". Neemt men kennis
van des schrijvers meedeelingen over wat er gebeuren moet
als een ongeval heeft plaats gehad, voordat de uitkeering
volgt, dan klinkt het zoo wonderlijk -niet daarna te vernemen, „dat er al zeer licht tien a veertien dagen overheen
moeten loopen, alvorens de eerste geldelijke bijdrage den
getroffene bereikt; dat bij eenige complicatie de ten-14n
van 14 dagen licht overschreden wordt, en dat het niet
vreemd is, als een termijn van 3 weken geen uitzondering
blijkt". Er wordt steeds naar bespoediging gestreefd en er
is langzamerhand verbetering gekomen, niaar het lange
wachten blijft „een bezwaar, waarin men wel heeft leeren
berusten, doch dat nog steeds gevoeld wordt".
Van nog andere grieven erkent deze schrijver de
rechtmatigheid. Het hangt „van vaak specieuse onderscheidingen" of of een ongeval als een bedrijfsongeval zal
gelden. Het komt jaarlijks tusschen de 2200 en 3500 niaal
voor, dat een aangegeven geval niet als ongeval wordt
erkend; het onderzoek of beraad duurt dikwijls lang en
de werkman hoort dan eerst na eenige weken van onzekerheid dat hij niets krijgt. Voorzag een ziekteverzekering
in, die gevallen, de zaak zou minder erg zijn.
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Dat gemis van ziekteverzekering leidt ook tot dezen
misstand : de getroffene moet natuurlijk dadelijk geneeskundige hulp ontvangen, kart daarop niet wachten totdat
het bedrijfsongeval als zooclanig is erkend. 1Viaar nu komt
vast te sta,an dat er geen „bedrijfso-ngeval" was ; moet
dan toch de R. V. B. de inmiddels verleende hulp betalen
Neen, zei bet bestuur der R. V. B. „en had daarbij ongetwijfelcl de letter der wet op zijn zijde". Doch die weigering wekte een storm in de kringen der medici ; zij wezen
er op, dat bun de bonafide verleende hulp moest worden
vergoecl en dat zj niet konden uitmaken of er een
bed.rijfsongeval was. De minister overwoog dat handhaving
van het standpunt der R. V. B. de geneesheeren zou
brengen tot weigering van hulp in twVelachlige gevallen
en „om deze utiliteitsreden" betaalt nu de R. V. B. ook
de bij niet-bedrijfsongevallen verleende bulp, d.w.z. tot
op den dag dat den medicus de afwiLjzende beslissing omtrent den aa,rd van het geval bekend wordt. Aldus komt
ten laste dozer verzekering wat niet tot haar domein
behoort.
De inkrimping van den wachttijd tot twee dagen leidde
natuurlijk tot opdrijving der administratiekosten. „Het
eerste jaar kostte de administratie f 427.000, waartegenover
de uitkeeringen — de geneeskundige hulp daaronder begrepen — een bedrag van f 929.000 vertegenwoordigden".
M. a. w.: elke betaalde gulden vorderde 46 centen aan
beheer! Sohn wijst er op dat die (dan toch ook wel heel
krasse) wanverhouding gaandeweg beter werd en dat b.v.
de in het eerste jaar behandelde ongevallen in later jaren
weinig uitgaven meebrachten. ITit cijfers, over volgende
jaren opgegeven, blijkt dat over '12 de uitkeeringen zich
tot de adwinistratiekosten verhouden 3 : 1, zoodat de
beheerskosten 33 cents per uitbetaalde f 1 — zijn. [Het
zijn zegt schr. zeer to recht vooral de zeer vele kleine
ongevallen die naar verhouding admini-stratief het duurst
zijn.] Intusschen geven de weergegeven cijfers geen volkomen juist beeld van de verhoudiiig; rekent men de
contante waarden mee, dan komt men over de eerste 5 jare
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tot een gemiddeld percentage van ruim 18, „nog wel een
belangrijk cijfer, maar niet buitensporig hoog", zegt de
voorzitter. Ja, zeker wel belangrijk — zeggen wij — en
zeker ook wel hoog, vooral als men in aanmerking neemt
dat het Rijk de helft van de salarissen der R. V. B.-ambtenaren betaalt en dat de R. V. B. geheel kosteloos van de
haar in zeer ruime mate verleende diensten der postkantoren gebruik maakt !
Er worden in dit artikel van Mr. Macalester Loup nog
andere belangwekkende punten aangeroerd, die wij niet
alle bespreken kunnen, maar waarvan wij toch enkele
willen aanstippen, bij voorkeur die, waarover ook andere
schrijvers in dit boek hun licht doen schijnen.
Daar is b.v. de gewichtige quaestie : of en in hoever
de wettelijke ongevallenvoorziening gunstig werkt in de
richting van „Unfallverhiitung", m. a. w. of de werkgevers
door het stelsel der wet gedreven worden tot bedrijfsbeveiliging boven en behalve die waartoe reeds de voorschriften.
van Arbeids- en Veiligheidswetten en het toezicht op de naleving daarvan door de Arbeidsinspectie hen nopen. O. i.
hangt deze vraag zeer nauw samen met de wijze van betaling door den werkgever; in 't algemeen toch zal, meenen
wij, de zaak aldus staan : de bij de V. B. tegen vaste
premie verzekerde patroon beschouwt de van hem
door de R. V. B. gevorderde gelden als een op zijn
bedrijf door de overheid gelegde belasting; heeft hij die
voldaan, dan is hij daarmee van de zaak af; gebeuren er
bij hem weinig of veel, onbeduidende of ernstige ongevallen,
het gaat buiten hem mai; hij heeft zich verzekerd; de
R.V.B. moet maar zien hoe zij met zijn premie uitkomt.
Waartoe zou hij meer doen dan de arbeids-inspectie van
hem verlangt? In de hoop dat dan de R.VB. hem voor
een lager premie aanneemt dan voor zijn minder zorgzamen
concurrent? Misschien, n.l. als hij er kans toe ziet de
ambtenaren der R.V.B. van de voortreffelijkheid zijner inrichting to overtuigen en wanneer die overtuiging deze
ambtenaren dan ook werkelijk tot premie-verlaging duet
besluiten, twee twijfelachtige punten. .. De patroon, die
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zijn risico heefb overgedragen aan een premie-verzekering,smaatschappij, geeft daardoor blijk van de begeerte zoo
mogelijk zijn kosten te beperken tot beneden hetgeen de
R.V.B. van hem zou vorderen. Er is kans dat de maatschappij scherper zal toezien dan de R.V.B. en dat deze
werkgever dus eer en m eer naar beveiliging streeft dan
de premie-betaler der R.V.B. Maar eenumal voor zeker
bedrag door een maatschappij aangenomen, mist toch ook
deze werkgever den voortdurenden drang om al bet mogelijke voor beperking van gevaar te doen. Treedt echter
bet hoofd der onderneming in een zuiver onderling werkend
verband van werkgevers, gelijk de Centrale Werkgevers
Risico-Bank, dan ziet hij dat zijn jaarlijksche ongevalkosten
beheerscht worden door do fiequentie der ongelukken in
zijn eigen fabriek en voorts ook (in meerdere of mindere
mate) door de ongeval-frequentie in die fabrieken, met
welker leiders hij in een vereeniging van gelijke of aan
elkaar verwante bedrij y en is getreden. Die aldus vereenigde
industrieelen betalen dan niet een premie voor de geschatte
kosten der geraamde ongevallen, inaar de wezenlijke uitgaven
ter zake der inderdaad voorgevallen ongelukken. Zal dat
bedrag lager zijn dan de R.V.B.-premie, dan is (stel dat
die R.V.B.-premie over heel het bedrijf juist getaxeerd is)
zoodanige besparing slechts mogelijk door in het verband
alleen hen toe te laten, die niet voor de anderen de markt
zullen bederven door zorgeloosheid, slordigheid, onverschilligheicl enz. In die vereeniging zal dus vanzelf elk op zich
en elk ook op de anderen letten, alien op elkaar. Ieders
en aller streven zal zijn, ongewenschte elementen nit het
onderling verband te weren, streng toe te zien dat 13.j elk
alles gedaan en gelaten wordt wat aan de bedrijfsveiligheid
ten goede kan komen. Zoo bezien, is het toch wel heel
duidelijk dat geen stelsel meer dan dit tot werkelijke,
stelselmatige „ITufalIverhiitung" kan leiden.
Wat zegt nu onatrent deze dingen de voorzitter van
het R. V. B.-bestuur? Hij zegt eigenlijk niets daarvan,
omdat wonderlijk genoeg! — de boven geschetste, toch
zoo voor de hand liggende werking der onderlinge onge-
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vallenverzekering van werkgevers behoort tot de „imponderabilia", Welke bij de ambtenaren der R. V. B. Diet wegen.
Men leest bij hem te dezer zake weinig anders dan deze
algemeene opmerkingen de wetenschap, dat hem na een
Ongeval schadeloosstelling gegeven wordt, kan en zal
wellicht in zekere mate den arbeider zorgeloos makeii,
naar de statistiek geeft geen aanleiding dien factor hoog
aan te slaan ; men kan niet zeggen dat de O. W. zelve
toen.emen de ongevallenfrequentie in haar gevolg heeft
gehad onder de 0. W. hebben de factoren, die tot bep-erking.
van ongevallengevaar leiden, sterker gewerkt dan die. tot
vermeerdering van dat gevaar bijdragen.
Maar wat hebben ons dan de Heeren Metsch enStenger hieromtrent in bun 28 blz. over den invloed der
R. V. B. op de bedrijfsbeveiliging mee to deelen ? Eerst
wordt ons eene bespiegeling gegeven over de theoretische
mogelijkheid dat de R. V. B. op de bedrijfsbeveiliging
voortdurend een waakzaam oog gevesligd houdt; zij bezit
daarvoor limners alle elementen en moet met de bijzondere
toestanden ook rekening houden bij de premie-bepaling.
Vervolgens worden ons eenige beschouwingen geleverd
over het verband tusschen de R. V. B. en de Arbeidsinspectie en hooren wij dat sedert 1910 (dus zeven jaar
na de inwerkingtreding der 0. W.!) een „bevredigende"
samenwerking tusschen beide organen is tot stand gekomen.
De 0. W. — zoo wordt ons herinnerd legt den invloed
der R. V. B. op de bedrijfsbeveiliging, geheel vast aan. de
toekenning van een gevarencijfer der onderneming (naar
welk cijfer haar premie wordt berekend). Maar, aldus
lezen wij met groote belangstelling: „bij het ontwerpen
van de wet heeft men zich een systeem van indeeling
[n.l. der bedrijven in gevarenklassen] voorgesteld dat uifging
van de feitelijk onjuisle veronderstelling, dot van iedere onderneming het risico met groote nauwkeurigheid was te.bepiden."1)
Aanvankelijk vroeg de B. V. B. aan de arbeidsinspectie
of eenige onderneming „gewoon" dan wel „verl.aagd" of
1) Cursiveering van mij. H. S.

TIEN JAREN PRAKTIJK DER ONGEVALLENWET

1901. 141

„verhoogd" gevaar opleverde. „In de eerste jaren kwam
er dus weinig van de wisselwerking tnsschen de Arbeidsinspectie en de R. V. B. en had de toepassing van de 0. W.
in het algemeen Diet reel invloed op de verbetering en
de controle van de bedrijfsbereiliging."
zoo begrijpen wij, was dit to wijten aan bet feit dat men
in het begin aan de R. V. B. bet reel te druk had om de
ongevallen-statistiek naar den eisch in to richten. Pat
blijkt ook uit wat ons voider verteld wordt : „De onderzoekingen, verbonden aan de sainenstelling van de financieele statistiek, opgemaakt over de eerste 5 jareD, sedert
de wet in werking trad, leerden dat het bovenaangegeven
systeetn van indeeling der ondernemingen niet de*leqk
was." [Merkwaardig is de daaroprolgen de, met zeker
gewicht gemaakte opmerking: „Uitvoerige onderzoekingen
toonden aan, dat bepaalde factoren Diet onder alle omstan dig heden denzelfden geraarvermeerderenden of verminderenden invloed uitoefenen."]
Nu, men brak dus met het oorspronkelijk toegepast,
ondeugdelijk gebleken systeeiii en koos een ander, waarbij
in den regel slechts op grond van een „bedri,ifstechnisch"
oordeel van eon ambienaar der R. V. B. wordt afgeweken
van het middencijfer der gevarenklasse, waartoe de onderDeming volgens het daarin uitgeoefend bedrijf behoort.
„Alzoo was sedert Juli 1909" [dus 6 1 / o jaar Da de inwerkin gtreding , der wet!] „de basis gelegd voor een eerste
werkelijke en doelbewuste actie der R. V. B. tot het leggen
van een zeer duidelijk, voor den werkgever begrijpelijk,
verband tusseben de premie, welke door een werkgever
verschuldigd zal zijn, en de door hem aan den dag gelegde zorgvuldigheid bij de inricliting en leiding van zijn
bedrijf." 1VIaar die „doelbewuste actie" word niet aanstonds
streng doorgevoerd: „Het spreekt wel van zelf — vooral:
in verband met het zeer groote aantal der bij de R. V. B.
aangesloten ondernemingen dat zulk een Dieuw stelsel
maar Diet onmiddellijk in voile") onirang op onaantastbare
wijze is in to voeren. Het ligt in den aard der zaak, dat

de gewenschte ervaring en het gewenschte inzicht, in de
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bronnen van het ongevallengevaar niet in een korten tijd
volledig verworven worden."
In 1910 is men dan tot samenwerking met de Arbeidsinspectie gekomen, waarbij „het eindoordeel en de opperste
leiding der R. V. B." in alle gevallen, waarin ook de Arbeidsinspectie bevoegd is, aan dozen dienst wordt overgelaten.
M. a. w. : het zwaartepunt der bedrijfsbeveiliging ligt niet
bij de R. V. B., maar bij de Arbeidsinspectie deze laatste
kan van de zijde der R. V. B. wenken, waarschuwingen,
inlichtingen krijgen, maar de R. V. B. als zoodanig laat
,.de opperste leiding" en het „eindoordeel" in zake bedrijfsbeveiliging aan een ander orgaan over !
„Men moet zich" — zoo voegen later deze schrijvers
nog aan hun beschouwingen en mededeelingen toe — „men
moet zich ook niet voorstellen, dat het binnen bet bereik der
R. V. B. zou liggen, langs den weg der premie-verhooging
de gewenschte verbeteringen regelmatig of te dwingen.
Zeer groot is integendeel het aantal gevallen, waarin, niettegenstaande de verhooging der premie, de werkgever onwillig blijft om door verbetering weer normale indeeling
te bevorderen. Zeus zijn er heele categorieen van werkgevers, waarbij zich dat geval voordoet"..
Nu dan, wat zal na overweging van dit alles onze
slotsom zijn omtrent de rol, die de verzekering bij de R. V. B.
practisch vervult ten opzichte van bedrijfsbeveiliging? Welke
andere dan deze: dat er niet veel van terecht koint !
Het is, zonder wijdloopig te worden, niet wel doenlijk
even uitvoerig bij andere belangwekkende punten stil te
staan. Wij doers dus nog slechts hier en daar een enkelen
greep.
„De vaststelling van het prernietarief, v66rdat de
ervaring gesproken had, kon niet anders dan een sprong
in het duister zijn." Aldus terecht Mr. Macalester Loup.
Men sprong dan ook mis. Maar hoe lang duurde het eer
men dat inzag en de Pout herstelde of trachtte te herstellen ? Wat die tariefbepaling betreft, kan men met den Heer
Lindner in zijn opstel over de R. V. B. als risicodrager
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zeggen „Onze 0. W. stelde en stelt nog in menig opzicht
eiscnen, aan welke zelfs thans na 10 jaren ervaring nog
in de verste verte niet kan worden voldaan". De zelfde
schrijver verklaart dat het eerste tarief der R. V. B. in
zijn geheel genomen met onvoldoende bleek, maar dat
„toch vele bedrijven te hoog — andere weder te laag getaxeerd" waren (De „sprong in het duister" !) Elders in zijn
artikel merkt deze ambtenaar op, dat dit eerste tarief, berekend over Ole ondernemingen en het geheele tijdvak [der
eerste 6 jaar] mini 20 % te hoog was. Het was intusschen
dit tarief, hetwelk het bekende -v;ier-millioen-tekort der
R. V. B. opleverde, hetgeen van de zijde der R. V. B.
geweten wordt en aan de risico-overdracht, welke gunstige
en vooral de te hoog getarifieerde risico's aan de Rijksinstelling onttrok en aan den geduchten tegenvaller met
het Rotterd.amsch stuwadoorsbedrijf, welks bij de R. V. B.
verzekerde ondernemingen haar wegens ongevallen veel
meer kostten dan zij inbrachten. „Toen de font ontdekt
was, heeft het geruimen tijd geduurd, alvorens zij volledig
kon worden hersteld, zoodat het deficit op dit zeer omvangrijke bedriif buitengewoon is opgeloopen". Aldus Mr. Macalester Loup. Wij voegen er aan toe : het heeft ook buitengewoon lang geduurd voordat men de font „ontdekte", lees
haar bestaan erkennen wilde, want men was reeds vrij
spoedig gewaarschuwd dat de indeeling van dit Hotterdamsch bedrijf geheel mis was !
In voce het tarief der R. V. B. bevat het artikel van
den Heer Lindner heel wat, dat de moeite der kennisneming
waard is. Hij geeft eenigszins diepzinnige beschouwingen
over de grondslagen der ,,sociale" verzekering, welke
schijnen mee te brengen dat goed ingerichte ondernemingen
niet veel lager dan andere, meer riskante, molten worden
belast, — een opvatting, die geen steun vindt in het hoofdstuk over de „bedrijfsbeveiliging" en die ook niet door de
directie der R. V. B. bij haar waardeering van risico's
schijnt te worden gehuldigd. Het opstel van den Heer
Lindner is wat men een doorwrocht stuk werk pleegt te
noemen, maar het wekt niet den indruk dat de R. V. B.
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thans op een gezonde, geldelijke basis berust: integendeel
spreekt hij over en wijst met klein op „de groote onzekerheid, welke onvermijdelijk, zoolang bet premiestelsel voor
de R. V. B. voorgeschreven blijft, de flnancieele tockomst
van die instelling zal blijven ken merken" en op ,,de inderdaad niet te onderschatten moeilijkbeden, welke aan het
opstellen van een tegelijk voldoend en billijk tarief voor
elk beJrijf in den weg staan."
Klachten over de rechtspraak vindt men ook bij dezen
schrijver. Men vindt ze trouwens pa ssim zoo wat door het
heele bock heen, in allerlei toonaarden. Mr. del Baere heeft
het o.i. in die klachten het verst gebracht: een administratieve rechter, die zich laat verlokken door burgerrechtelijke tendenzen en Romeinsch-rechterlijke adagia ; troebel
en vertroebelend formalisme ; absurditeiten ; ziehier slechts
enkele stijlbloempjes ter keuze.
Klachten en nog eens klachten ! En ook waar de
schrij vers niet klagen, daar klaagt dan toch de lezer of
schudt het hoofd en denkt er het zijne van, zoo, waar de
Heer Berdenis van Berlekom ongetwijfeld terecht er
op wijst dat de arbeidsongeschiktheid van een getroffene
zoo moeilijk in percenten te schatten is, gelijk toch de
wet vordert ; er op wijst ook dat een onjuiste schatting
van een biijvende rente niet gewijzigd (verbeterd) kan
worden, tenzij zich bepaaldelijk Dieu we feiten of onistandigheden voordoen, terwiji zelfs dan de onjuiste schatting als
grondslag der wijziging wordt aangenomen ! Zoo mede, waar
de lezer „de 0. W. op en nabij de belling" ziet en daarbij
ervaart hoe lang het duurde eer misstanden werden erkend
en door den wetgever weggenomen, terwiji er na Februari
'11 niets ulcer gewijzigd is, hoewel toch waarlijk wel nog
een en ander te herzien is overgebleven. Of waar hij nit
het artikel van den Heer Keulemans over den dienst der
agenten den indruk krijgt dat de wetgever geen juiste
voorstelling had .van wat deze ambtenaren zouden moeten
cloen ; ook op dit gebiA zijn proeven gen omen, oorspronke-.
lijk gevolgde stelsels verlaten. En wat blijkt uit dit artikel
omtrent de contrOle, door agenten op rentetrekkers uit-
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geoefend „Den agenten worden daarom 1) de namen en.
woonplaatsen der getroffenen en renteirekkers niet medegedeeld". „loch is sedert eind. 1909 een (zegge 4en) agent
werkzaam, louter met bet onderzoek betreffende getroffenen,
die vaste renter genieten. Hij ziet zich bet geheele land
als werkkring aa-ngewezen ..."
En het artikel van den beer Merens, waarop wij in
den aanvang reeds de aandacht vestigden ! Na, klachten
over den tekst en de redactie der wet, de meedeeling dat
de bij de behandeling der wet in de Tweede Kamer op
40 a 50 per dag geraamde ongevallen welbaast tot 250
klommen ! Zijn waarlijk merkwaardige uiteenzetting van de
omslachtige regeling, waartoe de wet de R. V. B. dwingt!
Zijn herinnering aan het „dakkamertje", waarin ambtenaren dezer Rijksinstelling gevolgd door de opmerking dat, toen er meer ruimte was, „met meestal nieuw,
op dit terrein adniinistratief geheel ongeschoold personeel"
moest worden gewerkt en dat toen opnieuw „papier-lawines" de administratie dreigden to overstelpen. En wat te
zeggen van zinnetjes als deze : „In 1905 kon worden aangenomen, dat eindelijk, dank zij zeer veel arbeid, de eerste
groote moeilijkheden waren overwonnen. Het geheel kon
allengs worden overzien en, op grond van de ondervinding,
welke toen werd opgedaan, was weldra de meening algemeen, dat bet noodzakelijk werd, om de administratie om
te zetten"? ! Met die omzetting is men dan „na ampele
voorbereiding" in 1908 begone en, in '09 werd de regeling
ten voile doorgevoerd .... En thans weer ligt een plan
voor een ingrijpende wijziging ter tafel, ,,waarvan een ieder
de nuttige strekking erkent, wat intusscben niet wegneemt,
dat eene meerderheid huiverig is om het plan te verwezenlijken."
De schrijver van dit hoofdstuk zegt aan het slot dat
de Ban kad mini stratie „geen waardeering" heeft on dervon den.,
wat hij bier aan toeschrijft dat een Nederlander nu eenmaal een blinkenden en hard tikkenden bazaar-wekker mooi
1) Omdat het toezicht „van medischen acrd" is.
O. E. XIV 1

10

146

TIEN JAREN PRAKTIJIC DER ONGEVALLENWET

1901.

vindt doch van een planetarium niets begrijpt. „De administratie van de Bank verb oudt zich tot datgene, wat gemeenlijk onder het begrip „Administratie" wordt verstaan,
ongeveer als het planetarium tot den wekker en aangeziei
er nu eenmaal zeer weinigen zijn, die aan diepgaande
kennis van de O. W. voldoende administratieve kennis
paren, is het volkomen verklaarbaar, dat waardeering uitbleef."
Bij deze peroratie onthouden wij ons maar liefst van
eenige kantteekening, zij het in astrale of andere beeldspraak zij mocht eens lichtelijk ironisch uitvallen ! Zij
ons slotwoord slechts de opmerking dat dit merkwaardige,
door ambtenaren der R. V. B. samengestelde boek, een uiterst
belangwekkend document is voor het recht begrip van de
wijze, waarop de wettelijke ongevallenverzekering in Nederland is geregeld en wordt uitgeoefend, een ernstige waarschuwing tevens voor den wetgever, die sociale verzekering
regelen gaat; hij kan nit deze bladzijden althans leeren
wat daarbij moet worden vermeden ! En dit is niet weinig !

VERZEN
DOOR

FRANK GERICKE.

HET WIER.
Dat op de dorre Steen en groeit,
Zich met het zilte water voedt,
Het wier dat nimmer levenszat
Door alle stormen wordt gebeukt
En in den ongenegen s.chijn
Van zon op zon gelaten bloeit,
deemoed, die tot eenig loon
Zich de uitverkoren blijdschap won
Gods 'even aan 't onvruchtbaar strand,
Aan d'onvertogen zeewind, die
Der boomen stain en blaren krookt,
Aan 't onvermurwbare geweld
Dat rug aan rug de baren stuwt
Op 't vlijmscherpuitgevreten zand,
Gods leven aan den blinden dood
Met blooden weerglans op te doers
En in den nooitverstilden nacht
Der ruimte 't nietig al te zijn
Dat Godes is en Code leeft, —
Om op dees onherbergzame aard
Het groenend wier gelijk te zijn
Is de eenge schat in 's Vaders hand
Dien ik mij tot een duurzaam goed
Van zijne mildheid smeek en bid.

GEBED.
0 wader rijk en vroed
Die alle leven voedt,
Wend uwe zeegnende oogen
Niet of van 't biddend kind
Dat zwak en willig blind
Voor U leit neergebogen.
Misgun Gij, die hem laaft
En licht en leven gaaft,
Ook uwe speelsche wijzen
Niet aan zijn teedre keel;
Mocht, als een zuivre veel,
Ze in eeuwigheid U prijzen!

EL

Kleintjes, duistertjes
Groeit op de hei,
Aan den blinkenden grindweg,
Een pijnboomrij.
De wolkjes schuiven,
De vogeltjes slaan,
En ik zie er een eenzaam
Boerinnetje gaan.
Aan de wijkende blauwte drijft
Helder en ijl,
Op het briesje gestuwd, een
Zonnewit zeil.
Het licht is zoo glanzend,
Mijn hart zoo blij,
Want ik min de heide
En de heide mij !

HERESY IN DE RIJNLANDEN.

Aan mijn reisgenoot
G. H. Dijkmans van Gunst.

Musst nicht vor dem Tage fliehen,
Denn der Tag den du ereilest
Isc nicht besser ale der heutge.

A.ls we op den heuveltop gezwind den bilk ontloken,
Te lang verstoken
Van 't vreugdig ware' om 't weidsch en cirkelend verschiet,
Hoe striemde daar de storm met toomelooze vlagen
En geeselslagen
Ons aanzicht dat, verdwaasd, slechts damp en neevlen ziet!
Nog komt, een oogwenk, 't Licht op de uitgestrekte kronklen.
Van 't water monklen
Dan schuilt het in den nacht die 't wolkig ruim beklimt.
De storniwind wast. De kim, op 't mistig morgenscheemlen,
Ontsluit heur heemlen
Daar 't licht, verstard en geel, uit de open kolken grimt.

De zwarte Rijnstroom, wit van alle n-urksche buien,
Vergeelt in 't zuien
En wacht den hagelslag die 't huivrend ruim beren'.
Ai zie ter noorderzij de opalen weerschijn glimmen
Die op gaat klimn3en
Tot alle wijdte en wind zijn heerscherslach erken'.
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Nog ruischt het woud; nog dwarle', ontsteld, de dorre blare]] ;
De win den varen;
Het zwangre izwerk ontlaadt zijn waatren met geweld...
Hoe waait de luwte ons aan ? Hoe stilt de storm ? o Wonder
Nu blank en zonder
Ontsteltenis het licht nit de effen blauwte welt!

Hier vangt het feesttij aan! Hier wentelen de wegen
De vreugde tegen
Die opwaart hit het dal om schacht en delling gloort.
Hier gaat de wijdte ons op, die 't ruizelende leven
Poet steigre' en streven,
En over 't grazig groen
kronklend 't beekje boordt.

O najaarspurperpracht, o goudgevlamde loovren
Die 't licht betoovren
En 't hart ontsteken kwaamt met heimnisvol ontzag,
Hoe heeft uw heerlijkheid me de uitgestrekte weiden
Ten voet doen spreiden
Dat ik als koningszoon nvv thin betreden mag?

De bergen, overglansd met blonde en bruine vachten,
Staan 't uur te wachten
Dat zich, oneindig, nit het aandachtsvolle woud,
De Godgewijde vree in glorie zal verheflen
Om 't licht te treffen
Dat, roerloos, aan den toog, ter duistre diepte schouwt.

De blinde tijd vervlucht. Zijn 't oogenblikke' of uren
Die wijke' en duren,
Twijl in hun teedren band zich de aard gevangen houdt?
Ik zal geen andren stond dan d' eenen stond ervaren
Die, met dees blAren
Verdwarrelend, en kind en vader is van 't woud.
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Al meerder, meerder vre-ugd! Nu rekken waar we komen
Zich de appelboomen
Ons toe, en bieden 't zoet van 't zuurgewonnen fruit:
Zoo wilde, om met dit ooft ons lands den weg to laver
Al 't aardrijk slaven
En stuwde zich ten schoot de zilvre sappen nit.

Is de avond nu genaakt P Vloeit daar de Rijnstroom weder
Geruischloos neder
Tot daar in . 't vaderhuis een teerder vreugd ons beidt P
Zoo keer u, en gedenk nog eens het romlend zuchten
Van de onweersluchten :
Daar peerlen ze, verklaard tot starlende eindloosheid!

BU ITEN LAND.
Niet de Balkan maar Duitschland, en in dat land de kwestieZabern heeft in de afgeloopen maand heel wat te doen gegeven.
Men berinnert zich de zaak van den jongen luitenant, die zijn
recruten als ,,schooiers" betitelde en dies fraaien titel als een algemeen Elzassisch prerogatief beschouwde. Welnu, de Rijksdag heeft
de zaak ter sprake gebracht of liever die, welke later daaruit voortkwam, namelijk de hardhandige bejegening van de burgerij van
Zabern door de militaire overheden aldaar naar aanleiding van een
standje op de markt van dat plaatsje, waar de „fromme Knecht
Fridolin" eenmaal het hekende avontuur had, door Schiller zoo
treffend bezongen. De Rijksdag riep den „schneidigen" minister
van oorlog Von Falkenhayn en den rijkskanselier zelven ter verantwoording. De eerste antwoordde uitdagend, de tweede onliandig
laveerend, zoodat de Rijksdag den rijkskanselier zelfs een votum
van wantrouwen naar het hcofd wierp wegens zijn onvoldoende
bespreking der waarborgen tegen militaire machtsoverschrijding.
De rijkskanselier toonde echter heel weinig lust om been te gaan
voor dit votum, dat in een zuiver parlementair geregeerden staat
noodzakelijk dat gevolg of een Kamerontbinding ten gevolge zou
gehad hebben. Maar Duitschland is een monarchale staat en de
rijkskanselier bleef volharden bij de verklaring, dat hij genoemde
waarborgen zeer zeker dacht te bandhaven maar dat de zaak in
onderzoek was en niemand nag kon zeggen, wie schuld had. Vooral
de socialisten traden beftig tegen hem op en wezen op de tegenstelling in het leger tusschen de „officierskaste" en den gemeenen
soldaat, die even erg als, ja erger zou zijn dan die tusschen leger en
burgerij. Natuurlijk is van een en ander wel jets waar maar bet
is inderdaad geen vraag, of niet eerst de geheele zaak onderzocht
moet worden, alvorens men kan zeggen, dat bier „bet recht geschonden" is en zoo ja, in welke mate, en dan nog, hoe het eventueele
misdrijf bestraft is. Goolang dat een en ander nog niet is nagegaan,
zou de rijkskanselier wel dwaas zijn, als hij heenging, en het is zelf
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zeer de vrang, of hij zal heengaan, zelfs als het resultaat minder
gunstig voor hem zou zijn. Maar in dat geval is er een conflict to
wachten tusschen hem en den hem toch niet zeer welgezinden
Rijksdag, ja tusschen dezen en den Keizer zelf misschien, wiens
naam in dit alles natuurlijk ook gerioemd is. Dat de rijkskanselier
voorloopig in een moeilijk ,parket zit, vale niet to ontkennen maar
evenmin, dat de zaak een machine de guerre tegen hem is geworden
en dat hijzelf daaraan schuld heeft door zijn zwakke houding bij de
eeiste bespreking, die geheel den indruk maakte alsof hij tusschen
het militaire en het burgerlijke gezag in het nauw geraakt was.
Z ijn geluk is het in ieder geval, dat een generaal in zijne plaats door
den Rijksdag in het geheel niet zou begeerd worden en dat er
verder niemand schijnt te zijn, die als zijn erfgenaam zou kunnen
worden gedoodverfd. Op de algemeene politick heeft dit alles geen
invloed, al toonde men zich in den Elzas en over de grens niet
weinig verontwaardigd, met name over eene beweerde beleediging
der Fransche vlag door denzelfden „luitenant van Zabern", die
intusschen door den krijgsraad veroordeeld is.
In den Balkan zit Tarkije nog altijd rustig te onderhandelen
met Servie en Griekenland, soms even kletterend met den sabel
maar dan spoedig weer terugkeerend naar de diplomatentafel, waarop
het altijd zoo fortuinlijk was. De eilandenkwestie en die der zuidgrens van Albanie zijn nog niet opgelost, al krijgt Albaniö na
half Januari den prins von Wied tot vorst, den kfeinzoon van
onzen prins Frederik, die zelf in 1830 de Grieksche kroon afsloeg.
De mogendheden stellen vertrouwen in den nieuwen vorst, een
verstandig en welwillend man, niet misdeeld aan gaven van hoofd
en hart naar alien getuigen.
En Huerta houdt het in Mexico. Dc nederlaag der rebellen bij
Tampico en hun meer en meer bandietachtig optreden deed de
Amerikaansche sympathie dalen, zelfs de sympatliie voor de Mexieaansche petroleumbronnen, die bier een groote rol schijnt to
spelen. De vredelievendheid van president Wilson wast met den
dag, met het succes der Mexicaansche regeering ?
Onlangs verhaalden de couranten van een kerk ergens in.
Frankrijk, die door verwaarloozing ingestort was, waarbij een kostbaar hoogaltaar en verschillende kunstschatten to loor gingen. Er
was uit te lezen, dat bet laatste bedrijf nog niet is afgespeeld van
het drama der geschillen tusschen de Roomsche K.erk en de derde
Republiek. Wij makers er bier melding van niet om na to pleiten
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over de mate van schuld on verantwoordelijkheid der beide partijen
aan de scheidingswet, maar om te doPn uitkomen, dat de kloof,
die het Fransche yolk verdeelt, niet spoedig te detnpen is. Trouwens
ook de litteratuur houdt er zich in verschillende vormen mee bezig.
Roman en tooneel zoowel als historie verhalen van deze zaken.
De Revue des deux monde.s van 1 December bevat het begin van
een zeer lezenswaardig artikel van Maurice Barrôs ; la grande pitia
des 6glises de France; bet schildert de ruwbeid, waarmede gemeentebesturen kerken sloopten, zonder eerbied noch voor het gevoel van
een deel de bevolking, nod) voor het stuk nationaal verleden, dat
doze kerken vertegenwoordigen. Er blijkt genoeg nit, dat wat
heden noodig is in Frankrijk waarlijk niet in de eerste plaats is
de „defese republicaine" of de „ecole Bet is inderdaad
opmerkelijk, dat zulke holle leuzen steeds weer schijnen in te slaan.
Op het oogenblik hebben zij een, waarschijnlijk kortstondigen,
triomf behaald.
In 1913 heeft Frankrijk niet minder dan vier ministeries gehad. Met Nieuwjuar 1913 was Poineare nog win bet bewind, maar
na diens verkiezing tot president der Republiek moest Briand het
Kabinet vernieuwen, dat al aanstonds zija hoofd en daarbij Bourgeois
moest missen, terwijI ook Millerand voor een intrigue had moeten
wijken. Briand bleef aan de leuzen getrouw van R. P. („scrutin
de liste"), en bevorderen der weerbaarheid door driejarigen dienstplicht. Op het eerste punt viel bij wel had de Kamer met fluke
meerderheid voor de zooveelste maal de reform-bill aangenomen,
maar de Senaat, bolwerk van het verzet der linkerpartij( verwierp de wet. Nu trail Barthou op als hoofd eener regeering, die
een vergelijk zou zoeken tusschen Kamer en Senaat en voorloopig
slechts de tweede helft van 't program zou uitvoeren. Aan de
energie en vastberadenheid van Barthou gelukte het dan ook den
driejarigen oefentijd voor bet, leger in Kamer en Senaat te doen
aannemen. Tocli bleven donkere wolken zich samenpakken, en
konden de radico-socialisten op bun congres te Pau onder aanvoering
van Caillaux verzamelen blazen om het ministerie, en kon bet zijn
over bet ministerie been Poincare zelf, to treffen. Er waren trouwens
in gewichtige departementen van 't ministerie Barthou kwetsbare
plekken ; Etienne bij oorlog, Dumont bij financiön. En op financi8n
kwam bet nu bijzonder aan, niet slechts gelijk de oppositie
Wilde beweren — door de dure legerwet, mar vooral door de
roekelooze sociale wetten, waarmede vorige ministeries 's lands
draagkracht op zware proof hadden gesteld. Zoo gelukte het aan
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den welsprekenden Caillaux het ministerie Barthou to doen vallen
op de vraag van de immuniteit der rente der nieuwe leening van
1300 millioen, die was voorgesteld. Terecht meende de regeering,
dat het crediet van den Staat onmogelijk stand zou houden, indien
zulk een groote leening niet de zekerheid medebracht van onverkorte couponbetaling. De „groote financier" Caillaux, uit zijn vorig
ministerie door zeer twijfelachtige manoeuvres bekend, zal nu zijn
toevlucht moeten nemen tot expedienten ale schatkistbilletten en
apdrijven van directe belastingen.
Het radico-socialistische 'cabinet, dat optrad na een psar vergeefsche pogingen een gematigd bewind to vormen, wordt aanstonds van liberale zijde, als Revqe des duex mondes met
weerzin, vooral met minachting ontvangen. De premier Doumergue heeft de portefeuille van Baitenlandsche Zaken moeten nemen
(waartoe hij volkomen onbevoegd is) omdat hij den bekwamen
Piclion aan den wrok van Cletnenceau moest opofferen. De eenige
figuur in 't ministerie is Caillaux zelf, die editor door zijn onderhandsch geknoei met Duitscliland in de Marokko-zaak nog berucht
is. Overigens zijn de nieuwe ministers oude doublures als 11onis,
Viviani, Bienvenu Martin, of obscure nieuwelingen, die hun ure gekomen achten om de voordeelen van de macht to genieten. Partij
politiek in den laagsten zin van 't woord, onder overheerschenden
invloed van Jaurês en van die beide schadelijke grijsaards uit
den Franschen Senaat: Combes en Clemenceau. De revanches voor
de keus van Poincare, dien men wel ga;trne tot aftreden zou
dwingen, gelijk indertijd Casimir Perier, maar die al to diep wortelt
in zijn populariteit allerwege.
Doch de groote revanche komt. De algemeene verkiezingen
naderen. De nu regeerende bent zal alles doen om ze tesuboturen.
Maar het is waarscliijnlijk, dat het yolk, door bittere ervaring
leerd, gericht zal houden over lien, die geen vaderland kennen,
maar aan de bekrompenste partijbelangen al het wezenlijke opofferen: weerbaarheid, crediet, welvaart.

LEESTAFEL.
Cornelis Veth. Prikkel-Idyllen IV en V. Bussum, C.
A. J. van Dishoeck, 1913.
Zooals wij reeds vroeger hij de drie eerste nummers zeiden:
ze zijn prachtig, die „prikkel-idyllen" van Cornelis Veth; oak deze
twee volgnurnmers IV, „Roberto en Ewalda of wel Rooverhoofdman en Harem-Dame (Familie-roman)'', en V, „Onthullingen door
een kamenier ten Hove" zijn elk in bun genre schitterend No. IV
is geschreven in een heerlijk koeterwaalselde, waarvan ons reeds
dadelijk de inleiding (of verbeeldt het een prispectus?) dit smakelijk
voorproefje geeft: ,,Door den leveusgang te volgen van twee gelieyen, gevuld met folteringen en heldendaden, is dit werk hij uitstek
aangenaam orn lezen, en verdient in alle huisgezinnen te door.lringen! Volgens wij dusdanig durven verhopen zal de lezer bestatigen
kunnen, dat dit uitstekend roman met geen hoegenaamde schae
kan gelezen warden, en bijzonder onder opzicht van moraal, afwisseling, dramatische stonden, oprecht onvergelijkelijk ma; worden
geheeten." In no. V. is de kamenier zeif aan het wooed; onbescheiden zal ze niet zijn: ,,\Vees u daar gerust op en als we in
Boliemen niet al Lang en breed afgetreden waren. en uitgestorven
ook, wat dat aangaat, zou ik dat ook wel stil houden, maar hoe
dikwijls heeft mUn nieht Augusta Victoria, eerste linnenmeid. in
Savoye, en mijn petekind Gitje, Naar man is koetsier van de
gouden koets in Montenegro ('t was eerst wel beneden Naar stand,
mar nou zijn ze oak een koninkrijk, dus ga ik ook weer met ze
om), me niet ann mijn hoofd gesoebat, tante zegt ze, dat moest a
toch eens opschrijven, dat is nog eens de moeite, zegt ze, zoodoende
is bet er van gekomen, dus neem ik bij deze de pen op . . ."
Men ziet uit deze enkele, kleine proefjes met hoeveel virtuositeit Cornelis Veth deze twee schrijftranten bezigt. Eu de inhoud,
vooral van V. is kostelijk-mal.
Dus: opnieuw alle hulde. Mnar wij blijven de vraag stellen of
de auteur met zijn „idyllen" lets anders bereikt dan dat hij ons
heel vroolijke oogenblikken bezorgt (op zichzelf een verdienstelijk
werk) en groote vaardigheid toont iu bet persifleeren van „Selland"-
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literatuur. Zal hij de liefhebbers der door hem belachelijk gemaakte
ware modellers daarvan afschrikken ? Daaraan blijven wij twijfelen.
Intusschen, al wordt dat doel gemist, we zijn Cornelis Veth dankbaar voor wat hij ons geeft.
H. S.
Kathe Sturmfels. Het Vrouwengevaar. Geautoriseerde
vertaling door B. Nolthenius-Mertens. Baarn. HollandiaDrukkerij, 1913.
Dit is inderdaad een merkwaardig en tot op zekere hoogte
een moedig boekje: het bevat een met veel warmte en innerlijke
overtuiging geschreven, een goed-gedacht en helder geargumenteerd betoog tegen het feminisme. Kathe Sturmfels heeft zich eerst
tot de vrouwen gewend met een werkje, waaraan zij opzettelijk
een aalokkelijken titel gaf („wat is de vrouw geoorloofd, als zij
liefbeeftr) en dat dan ook in 22000 exemplaren verbreid is. Maw'
zij heeft niet de zekerheid gekregen dat zij daarmee haar doel
bereikt heeft en daarom wendt zij zich nu tot ons, mannen. Gotuigt het wellicht van diplomatieke tact dat zij haar lezers, den
xnannen, komt voorhouden : heerschzucht is de overwegende eigenschap der vrouwelijke natuur en die echt vrouwelijke heerschzucht
is de groote drijfveer der vrouwenbeweging? Moeten wij ons ook
gevleid gevoelen door de verzekering der schrijfster dat de man
scheppend, zelfstandig is en de drager van het ideale, de vrouw
ontvangend en de bewaakster der werkelijkheid in haar engen
kring? Neen, wij meenen dat Kathe Sturmfels zulke kleine middelen om onze instemming to winners versmaadt en dat zij zuiver
de dingen zegt, gelijk zij ze gevoelt. Voor haar is de vrouwenbeweging een ontaarding, een verschijrsel dat op verval wijst en dat
self weer tot nog dieper verval leidt. Dit en veel meer nog wordt
met gloed — en ook met kracht van stevige redeneering — in
dit boekje betoogd. Zij zegt hierin allerlei belangwekkende dingen,
waarmee gij als lezer of lezeres bet niet eens behoeft te zijn (of
niet in alien deele,, maar die het toch zeker wel de moeite waard
is ernstig to overwegen. ,,Over de grondslagen der vrouwenbeweging",
„de. vrouwenbeweging voor den waarnemer", „het feminisme in
vroegere tijden", „de dames van de sexueele ethiek''„.het „sociale"
feminisme", „feminisme, jodendom en sociaaldemocratie"; — wij
doer maar een greep nit de titels der verschillende hoofdstukken,
uit de onderwerpen, waarover schrijfster tot ens spreekt. Zij
doet dat, als wij reeds zeiden, met veel warmte, met den duidelijkberkenbaren gloed eener eerlijke en. welgegronde .overtuiging ;
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verwerpt daarbij de zwakheid, sentimentaliteit, verteedering des
harten, die de volkskracht ondermijnt, pleit voor kraeht, voor zelfbewustzijn, nuchterheid, gezond verstand. „Het zich bezighouden
met de sexualiteit is een teeken van onzen tijd. Het is een teeken
van het zedelijk verval van ons yolk"; met die woorden opent zij
haar beschouwing over „de dames van de sexueele ethiek", waarin
zij de ,,dubhele moraal", de „Mutterschutz" en de moederschapsverzekering behandelt om te eindigen met de verzuchting : „als er
niet zooveel door vrouwen en feministen gekwebbeld werd over de
verhouding der beide geslachten, dan zouden die er beter aan toe zijn''.
„Het zijn" — zoo beet het in „De oplossing van het vrouwenvraagstuk" „het zijn niet de echte vrouwen, die de vrouwenbeweging maken. Integendeel, zij weerleggen reeds door haar
eenvoudig „er zijn'' bet goed recht der vrouwenheweging. Er zijn
heden ten dage in ieder land nog vele vrouwen, aan wie de
vrouwenbeweging onberoerd voorbijgaat. En er zijn ook velen, wier
innerlijke gezondheid alle moderne invloeden van deze soort to
schande heeft gemaakt. Zij zijn hartverkwikkende, barmonisch
klare vrouwenfiguren. Zij zijn een zegen van God in haar engen
kring, en 'mar zonen en docliteren dragen haar op de handen. Als
er een oplossing van het zoogenaamde vrouwenvraagstuk moet
worden gevonden, dan kan dit alleen op den weg van schijnbaren
terugkeer geschieden: de rnoderne vrouwelijke „menschen" moeten
weder eenvoudige vrouwen worden, slechts vrouwen, die op deze
stillen in den lande gelijken".
Een merkwaardig en wat men noemt een „suggestier boekje;
moge bet veel gelezen worden, ook door onze vrouwelijke en
mannelijke feministen. Zal bet hoar en lien ergeren? Wellicht in
dezelfde mate waarin de schrijfster geergerd werd. Maar ook de
feministen moeten een stootje kunnen verduren. En wanneer zij na
ernstige overweging van het vele dat Eathe Sturmfels hun to
zeggen heeft en te denken geeft, geen duimbreed van bun inzichten zijn afgeweken, nu dan beeft in elk geval hun overtuiging
gewonnen in innerlijke kracht. Het kan althans geen mensch schaden dlt stevig pleidooi te lezen en to overdenken.
H. S.
Elise Soer. Tot hoogen prijs. Amsterdam.

L. J.

Veen.

Lezers van Ooze Eeuw zullen in „Tot hoogen prijs" de historische novelle herkennen, welke zij in dit tijdschrift onder den
titel „Donkere dagen in 1812" hebben genoten. Allicht zullen zij
gaarne in dit deeltje nog eens de tragische geschiedenis van Marie
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van Haesteren Tenninck willen meeleven, gelijk de schrijfster ons
die op haar eenvoudigen trant heeft verteld. Vergissen wij ons
niet, dan heeft Elise Soer aan haar verliaal, gelijk dat bier verscheen, een korte beschouwing toegevoegd over Napoleon in zijn
H. S.
verhouding tot de vrouwen.
Marie Koenen. filet Hofke. Bussum. Paul Brand.
MCMXIII.
Met sympathie is bet gevoelvolle werk van deze schrijfster,
zoowel haar poehie als haar proza, reeds in dit tijdschrift besproken.
Doch niet met uitbundigheid. Natuurlijk temperde niet het innigroomsche karakter van Naar work de sympathie ervoor. Neen, dat
de lof er van wel gemeend doch niet uitbundig klonk, lag aan de
kwaliteit van dit werk.
Evenzoo moet het oordeel luiden over dit bundeltje van twee
novellen, getiteld naar de grootste : Het .Ho/ e. Deze novelle vertelt eenvoudig en met gevoel den strijd van de oude deftige hoerderij Het Hof ke tegen haar nieuwe, schreeuwend-rijke geburin
Het Zonneveld. Welke strijd eerst acuut wordt als Milia, het eenige
meisje van Het Hofk e, en 'Willem, de eenige jongen van het Zonne-•
veld, elkaar lief krijgen. Mooi wordt verteld hoe de vrome Milia
Naar liefde ten afar brengt aan haar plicht, Willem's vrouw en
kinderen trouw bijstaat, en daarvoor wordt beloond als zij Willem's
tweede vrouw wordt. En toch . . . .
Deze dorpsnovelle doet in de verte denken aan BjOrnson's
SynnOce Solbakken, daar Solbakken, als een vertaling van Zonneveld,
ook ligt tegenover Granliden, dat, al is het niet in naam, jets lieeft
van het Hot ke. Doch deze herinnering is to uiterlijk om de mindere
bekoring to verklaren die van deze holiandsche dorpsnovelle uitgaat.
Ik schrijf die liieraan toe dat p ier meer de gedachte dan de visie
aan het werk is geweest. Een gezonde, een nobele gedachte voorzeker, maar die, waar ze litirair werk gaat leveren, den diepen
blik der visie op het raadselachtige leven mist.
Hetzelfde zeggen we van de tweede novelle Dolls Zonde,
vertelt hoe zijn vrouw Bette boete doet voor de gierigheid van haar
overleden man. Ook dit is goed en nohel werk, maar wat vlak.
Het leven, ook van dorpsrneuschen, van hen vooral, heeft dieper
G. 1. H.
dalen en blinkender hoogten.

Overneming verboden.

SANCTA SIMPLICITAS
DOOR

ESJEE.

1.
Bij het lage ijzeren hekwerk dat twee villa's scheidde,
stonden een paar dames to praten. De eene een blonde, die
er wat gejaagd en verfomfaaid uitzag, sprak rad en zenuwachtig, de andere een opvallend knappe vrouw —
luisterde rustig.
„Ja, Betsy, verbeeld je toch hoe ongelukkig dat nu
treft . Ik vertelde je gister al dat ooze Marietje zoo
hangerig en lusteloos was. Van nacht werd ze erg onrustig
en zoo liet ik van morgen den dolkter komen."
„En wat zei die ?"
„Sleehte troost . Er zijn hier gevallen van roodvonk
en hij was bang dat 't daarop uit zou looperi."
„Nu, misschien valt 't mee," troostte de buurdame,
de mooie mevrouw Betsy van der Plaets. afwachten
is 't eenige !"
„Jawel, je hebt goed praten ! Ik vertelde je toch dat
ik vandaag een logeetje wacht, een jong meisje ."
„Ja, dat is waar ook, dat was ik vergeten."
„Wat moot ik nu beginnen? 1k mag dat vreemde
meisje toch niet aan besmetting bloot stellen . . . En boven11
0. E. XIV 2
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then staat m'en hoofd er nu heelemaal niet naar me veel
met haar bezig te houden en haar pleziertjes aan te doen..."
„Telegrafeer haar af," ried mevrouw Betsy, wie de
zaak altijd nog zeer eenvoudig voorkwam.
„Dat kan niet.. Ze is al onderweg .. En hun huis
is gesloten, haar moeder is naar een duitschen bloedverwant."
Betsy scheen met zich zelve te overleggen .. en vroeg
then :
„Wie is ze ?P. ."
„Ina Ankerslot. . Haar vader, nu al jaren dood, was
president van de een of andere rechtbank, waar weet ik
niet meer . van heel goede familie ."
Betsy knikte.
„En wat voor soort meisje is ze ? — En hoe ziet ze
er uit ?"
„O, 't is een snoepig persoontje. uiterlijk en innerlijk.
Ze is anders dan de meeste jonge meisjes van tegenwoordig.. .
ze geeft niet veel om sport en al dat . . . Ze is altijd veel
met haar moeder geweest, een allerliefste, verstandige vrouw.
— Die twee zijn dol op elkaar. . ."
„Is ze mooi?"
„Nu, mooi . dat weet ik zoo precies niet. In alien
gevalle ziet ze er heel aantrekkelijk uit. Een Gretchen
kopje. . . Zij had Goethe kunnen inspireeren tot zijn
loftuiting van „„das ewig weibliche" ". Ik geloof dat 't
de oogen zijn die dat bizonder bekoorlijke aan haar geven. . .
groote blauwe kinderoogen, die je zoo prettig eerlijk en
open aankijken."
„En houdt ze van kinderen ?"
„O ja, dol."
„Nu dan, doe haar aan mij over, zoolang je nog in 't
onzekere bent wat 't met Marietje wordt."
„Graag," zei mevrouw Acting, die dit resultaat van
den beginne af gehoopt maar 't niet ronduit had willen
vragen. „Heerlijk, hoor. ." zei ze dankbaar, „je bewijst
me een grooten dienst".
„En hoe laat zou je log4e komen ?"
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„Met den trein van elf uur negentien."
„Best, dan zal ik maar dadelijk in je rechten treden
en haar zelve gaan halen. . . Zou ik haar niet misloopen ?"
„Kijk maar uit naar een aardig jong ding met een
kinderlijk figuurtje en buitengewoon vriendelijke oogen."
Betsy lachte.
„Nu ja, maar aan dat signalement beantwoorden zooveel
jonge meisjes ."
„TOch niet . t6ch niet ." ijverde mevrouw Alting.
„Ze heeft juist iets heel eigens. Als je dat snuitje eenmaal
gezien hebt. . . nu, wacht maar. ."
Toen de trein aankwam stond mevrouw van der Plaets
in een modieus nauwsluitend grijs mantelpakje op 't Perron,
haar achtjarig zoontje Frans aan de hand. Haar oog
zocht naar een jong meisje dat aan de beschrijving van
haar buurvrouw beantwoorden kon. Daar zag ze tusschen
de zich haastig reppende reizigers een jong figuurtje in
't wit . . . eenvoudig maar zeer smaakvol Een krans
van korenbloemen op den grooten witten hoed. . . een
zijden lint van dezelfde kleur blauw als ceintuur.
Zou
ze dat zijn ? dacht mevrouw Betsy en stapte op haar af.
„Juffrouw Ankerslot zeker ?" . vroeg ze innemend.
Het jonge meisje sloeg de oogen naar haar op. En
nog eer ze bevestigend had kunnen antwoorden, wist
mevrouw Betsy dat ze het rechte persoontje voor had. Dat
waren de oogen die mevrouw Alting haar beschreven had !
„Ja, mevrouw, ik ben Ina Ankerslot . Maar. .."
„Ik begrijp uw verwondering u hadt natuurlijk
verwacht mevrouw Alting aan den trein to vinden. Ik ben
haar plaatsvervangster, mevrouw van der Plaets. En ik
zal u uitleggen waarom ik hier ben en niet zij. Laten we
intusschen maar opwandelen."
Toen zij villa „Erica" bereikt hadden, was Ina geheel
op de hoogte .
Daar stond mevrouw Alting op het balkon boven de
voordeur en vroeg ondeugend :
„Nu, Betsy, kon je haar vinden ?"
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„D at zie je . ."
„Dag Ina . . over een paar dagen haal ik je bij mij ."
„Beterschap met Marietje " .riep Ina terug.
Frans had onderweg weinig gezegd, maar er zich toe
bepaald de nieuwelinge grondig op te nemen. Hij was een
sierlijk-gebo-uwd blond kereltje met fijn besneden gezichtje.
Frissche rose beenen kwamen uit het blauw-en-witte linnen pak steken . . . De halve kousen lagen meest gekruld
over den rijgschoen.
Ina beviel hem, onverdeeld.
Nu kwam hij paar haar toe en vroeg, bij wijze van
kennismaking :
„Yin je ons huis niet mooi ?"
„Ja," zei Ina. „'t Lijkt wel een paleis. En hoorf deze
heele tuin er bij ?"
Hij knikte gewichtig. En toen :
„Woon jij ook in zoo'n groot huis ?"
„Keen," lachte Ina. „Naar ik ben ook alleen met
mijn moeder."
„Zal ik je je kamer eens wijzen ?"
„Heel graag, dan kan ik me meteen een beetje opfrisschen."
Mevrouw Betsy zag het glimlachend aan, ze hadden
vriendschap gesloten, die twee.
„Je koffer is al boven. ma... ik mag framers wel
„Ina" zeggen ?"
„O," bood Frans galant aan .. „zal ik helpen uitpakken ?"
„Hij is lang geen slechte hulp, ma.. hij weet precies
waar alley hangen moet . ."
Frans wipte de trap op en stond zijn gunstelinge
boven op te wachten.
Ina sloot den koffer open en lichtte er de bovenste
lade nit, die ze op het bed zette.
Voorover gebogen, de kleine stevige knuistjes op de
knieen gesteund, keek Frans met alle aandacht toe.
De linnen doek met „Goede reis" er op geborduurd
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werd weggenomen . en allemaal lieve lichte kleurtjes
kwamen to kijk.
„He. ." zei Frans .. „mooi . zijn dat allemaal jurken ?"
,,Ja, jurken en blousjes en manteltjes ."
„En wat is dit dan?"
En hij trok een nuffig, licht-blauw zijden dingetje met
lange linten er uit.
„Wat prachtig. wat doe je daarmee ?"
„Dat is een auto-kapje .. dat zet ik op m'n hoofd
als we met de auto uitgaan."
„Doe 't is .. zet 't 's op . ." drong hij.
Ina gaf hem zijn zin.
„Fijn," zei hij en bleef haar bewonderend aankijken.
„Ik zal ma zeggen, dat ze zich ook zoo'n ding koopt. •
ma is ook mooi, yin je niet ?"
„Of ze !" lachte Ina. „Ma is veel, veel mooier dan
ik Maar vent, waar moet ik nu met die spulletjes heen ?"
„O hier.." en hij wees haar een groote eikenhouten
kast...
„AVat een mooie.. mag ik die gebruiken ?"
„Hij is heelemaal niet mooi. Moet je die op ma's
kamer zien . . die is mooi. . Kon1 maar mee .."
„Neen, neen, daar mag ik niet komen, dat vindt je
moeder niet prettig . ."
„O zeker wel. .." en hij greep haar hand en trok haar
mee. In een ommezien stond ze in een groote kamer voor
een breede mahonie kast in drie afdeelingen.
„Zie je"... legde Frans nit . „midden in waar de
spiegel is, dat is voor japonnen. En aan beide kanten,
waar laatjes en plank] es zijn. voor zakdoeken en zoo ..."
en hij wilde alles opensluiten.
„Neen, p een" weerde Ina of en hield de deur tegen
„laat maar dicht, dat kan ik me wel voorstellen ."
Ze keek eens om zich keen wat een mooie, ruime
kamer.. . en zoo voornaam gemeubeld... alles mahonie
met koper ingelegd.. .
Er stond maar een bed. Zou mevrouw van der Plaets
weduwe zijn P.
dacht Ina, maar wilde het ventje niet
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uitvragen. Maar Frans zelf hielp haar op weg. „Hier slaapt
Maafje. .. En hiernaast juf met Guus en Lien. En ik
heb een klein kamertje er tegenover en Paatje slaapt
boven Ja", babbelde hij door, „vroeger sliep Paatje
hier ook, maar Maatje zei dat Paatje zoo vreeselijk snurkte
en dat ze daarvan niet slapen kon . en then is Paatje
naar boven gegaan. Wil ik je zijn kamer ook laten zien ?"
„Neen, neen," weerde Ina haastig af. „We zullen nu
gauw mijn „jurken" " zooals jij zegt eens gaan uitpakken,
anders knoeien ze zoo. .."
„Wat heb je een boel," zei Frans waardeerend, Coen
het eene dunne, luchtige kleedje na het andere nit zijn
benauwde positie bevrijd en opgehangen werd.
„Veel? ja, dat moet wel. Dat lachte goed wordt zoo
gauw vuil. En van vuile dingen houd ik niet, jij wel ?"
Frans haalde onverschillig de schouders op. „Maatje
zegt : voor een jongen doet 't er niet toe. . . En juf zegt
dat ik niets nut ben. Ik mag maar twee schoone pakken
in de week aan."
Daar ging beneden de gong voor de lunch.
„Nu moeten we naar beneden," zei Frans. „Ik heb
vreeselij ken honger, jij ook ?"
ik was van morgen
„Ja, 't zal me best smaken
al zoo vroeg !"
Hand in hand kwam het tweetal de eetkamer binnen.
Mevrouw was al gezeten, juf en Guusje ook.
„Ma, mag Ina naast mij zitten ?" bedelde Frans.
„O ho," lachte mevrouw, „mag dat maar zoo, dat jij
een vreemde dame bij den naam noemt?"
„Wat moest ik anders zeggen?" klonk 't verbaasd.
„Wel, „juffrouw" natuurlijk !"
„O neen, Ina is heelemaal geen „juffrouw", ze is Ina. . ."
„Dat zeg ik ook en als je moeder 't goed vindt, kom
ik graag naast je zitten."
Ina keek de tafel rond .... was er niet voor den heer
des huizes gedekt ?
„Neen," helderde mevrouw op, „mijn man heeft zijn

SANCTA SIMPLICITAS.

167

werk in de stad en komt eerst tegen het diner t' huis. Bel
even, juf, wil u ?"
Het dienstmeisje kwam binnen en ging met een warmen schotel rond.
Er heerschte een prettige vroolijke toon aan tafel en
de opgewektste van alien was mevrouw. Ze praatte onderhoudend met Ina, plaagde Frans en schertste met juf.
Toen de vruchten rond gingen, vroeg ze :
„Wat zullen we nu van middag eens doen ? Een ritje
maken ? of liever een eindje wandelen ? Of een spelletje
croquet ?"
„O, croquet," zei Frans heel beslist.
„Rijden," vond Guusje.
„Praat jij nou 's niet me6, je bent nog een kind". . .
wees de twee jaar oudere broer uit de hoogte terecht.
„Jij zeker niet," gaf Guusje prompt tern g.
Mevrouw lachte. „We zullen Ina zelf laten beslissen.
Wat kiest onze logee ?"
„Ik zou graag den tuin en den omtrek eens verkennen
en tot besluit een spelletje croquetten."
„Zie je wel," juichte Frans en keek vernietigend op
Guusje neer.
Het was een groote tuin, die er uitzag of hij zoo uit
des tuinmans hand was gekomen, keurig onderhouden,
uitstekend verzorgd, naar behooren besproeid. De gazons
waren onberispelijk geschoren, de kanten scherp afgestoken
geen dor blaadje wend geduld op de grintpaden, geen
kiezelsteentje op het fluweelige gras. De bloemen stonden
afgemeten op omrasterde perken, de heesters waren door
het snoeimes streng binnen de hun gestelde grenzen gehouden. De stamrozen rezen kaarsrecht op, ieder gebonden
aan een frisch-groen geverfden stok met hel-wit puntje !
Nergens een dartele loot die uitsprong, nergens een tak
of twijg die den doortocht belemmerde ! — Een witgelakte
latten bank in Engelschen Stijl hield met vier dito stoelen
trouw de wacht om een dito-dito tafel. Geen stofje of
vogelonbehoorlijkheidje ontsierde hun smettelooze witheid.
Ina was teleurgesteld, zonder zich dadelijk rekenschap to
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kunnen geven waarom. Van den tuin liep langs een grasveldje een aardig lommerrijk laantje naar een dennenbosch.
„Hoort dat er ook bij ?" vroeg ze met een kleur van verrukking en liep vlug het laantje door en het bosch in.
Tot hier strekte zich de zorgende hand des tuinmans niet
uit. .. de vergeelde dennenaaldjes lagen in ongestoorden
vrede op het zand, tusschen de boomen, op het mos. En
het rook er zoo lekker, zoo lekker ! De verschillende paadjes
liepen nit op de hei. . . Nu wist Ina op eens wat haar in
dien tuin zoo gehinderd had . . . het poesmooie, het opgeprikte . . . Wel tuin, maar geen natuur ! Op het grasveldje
werd het croquetspel opgezet. Mevrouw, Frans, Ina en
juf, die kleine Guus hielp, waren de spelers. Er was veel
animo. Zelfs mevrouw juichte als haar bal in Mnen door
een poortje ging en riep ach en wee als een vijandige
mogendheid haar dwarsboomde, haar uit een gunstige
stelling verjoeg en den bal het laantje in sloeg.
Toen ze een uurtje gespeeld hadden, wierp Frans op
eens zijn hamer weg en holde onder den uitroep : „daar
is vader al !" den tuin in.
Verbeeldde Ina zich dat het vroolijk-lachende gezicht
van haar gastvrouw betrok ?
Daar hoorde ze Frans druk babbelend nader komen
zeker vertelde hij vader het belangrijke feit van den dag,
de onverwachte komst van de loge4. En daar kwam hij
triomfantelijk met vader aan een knappen, blonden man
met een bleek, fijnbesneden, ietwat melankoliek gezicht.
„Je bent vroeg vandaag," zei mevrouw. Maar er klonk
geen blijdschap uit haar stem.
„Jai," schertste meneer . „ik had zeker een voorgevoel
van de verrassing die me hier wachtte . .." en hoffelijk begroette hij Ina.
„Ik hoef niet to vragen of u de papa van Frans is .
wat lijkt hij op u..."
„Ja
behalve de krullen . . ." en hij wees lachend op
zijn gemillimeterd hoofd.
Mevrouw riep Frans bij zich.
„Hier vent . . . breng mijn hamer aan papa, en vraag
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of hij mijn partij af wil spelen. Dan ga ik nog even een
visite in de buurt maken."
En zonder verder om te zien schreed ze den zonnigen,
kleurigen thin door en het huis in.
Wat is ze mooi, dacht Ina . . . haar na-oogend.
Wat een statige figuur . en wat een vorstelijk donker
hoofd
Enkel de diadeem ontbreekt.
En terw_ij1 het jonge meisje geheel verdiept was in
bewonderende beschouwing, nam de heer van der Plaets
zijn jeugdig logeetje eens op. Een glimlach als verteedering gleed over zijn droefgeestig gezicht. Wat jong.
wat bekoorlijk jong en lief en blond !
„Willen we doorspelen ?" vroeg hij. „Of zullen we
daar op die bank gaan zitten en eens rustig kennis maken ?"
Frans had hen intusschen ook in den steek gelaten
en zoo werd tot 't laatste besloten.
Ina vertelde hem nog eens uitvoerig wat zijn zoontje
hem ook al bij stukjes en beetjes meOgedeeld had. En
toen ze uitgesproken had vroeg hij
„Wat zal je mama er wel van zeggen dat je nu hier
bij ons bent"
ze zal u bizouder dankbaar zijn, dat u me zoo
gastvrij opneemt en me buiten de besmetting houdt !"
„Ben je er zelve ook bang voor ?"
„Neen," zei Ina eenvoudig .. .. „ik niet, maar mijn
moeder is altijd zoo bezorgd voor me. Ze heeft ook maar
enkel mij, moet u denken !"
„Ja 't is een heele risico zoo'n schat onder vreemden
te zenden."
„Nu, die risico is niet groot als die schat zoo veilig
aanlandt als hier."
„Zoo, dacht je dat ?" en weer gleed die eigenaardige
glimlach over zijn fijnbesneden gezicht.
„Komt u altijd pas zoo laat thuis ? vindt u dat niet
jammer?"
„Waarom jammer ?"
„Wel, dan hebt u toch zoo weinig genot van alles
hier. En zoo ongezellig voor mevrouw en de kinderen ."
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Zijn lippen openden zich reeds tot antwoorden.
Maar Coen hij in die oogen keek, zoo onschuldig, zoo
heerlijk goed van vertrouwen, hield hij de woorden terug,
de bittere, sarcastische woorden die hij had willen zeggen
En hij debiteerde schouderophalend een paar gemeenplaatsen
Zaken zijn zaken en
„Och, wat zal ik je zeggen
alles wordt gewoonte . ."
Hij zag dat ze niet bevredigd was door dat antwoord.
Hij voelde die eerlijke kijkers doordringend vriendelijk op
zich gevestigd. .
Toen keek hij langs haar heen en begon over iets anders..
God ! wat oogen had dat kind! . . Oogen waar geheel haar
jonge, reine ziel in lag. Wie of wat had dit jonge schepseltje zoo bekoorlijk, zoo onbedorven gehouden ? Hij had
kijk op vrouwen en wist dat deze bloem van God's schepping al een heel kostbare en zeldzame was. Hoe frisch, die
afwezigheid van coquetterie Geen op 't effect berekend
neer- en opslaan van de oogen, geen handig de aandacht vestigen op den kleinen welgevormden voet in sierlijk
schoentje gestoken, geen vervelend, conventioneel liefgedoe !
„Hoe zou 't nu met Marietje van hiernaast gaan ?"
zei Ina plotseling. „Ik ga eens even aan de deur vragen,
de dokter moet er in den loop van den middag geweest
zijn . ."
En weg was ze.
Glimlachend oogde hij het ranke, Hate figuurtje na,
dat vlug en bevallig door den tuin ging.
II.
Drie dagen was Ina nu op villa Erica. En van verhuizen naar mevrouw Alting was geen sprake meer, want
Marietje had werkelijk roodvonk gekregen ; een waarschuwend bordje dat in groote, zwarte letters de gevreesde
ziekte vermeldde, stond aan de deur. Meneer en mevrouw
beide hadden Ina verzekerd dat ze hun heel welkom was,
hoe langer hoe liever. Maar Ina zelve had er niet recht
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vrede Mee . Haar eerste indruk toch dat Erica zulk een
heerlijk oord was, had zich al spoedig gewijzigd. Och, het
oord en de omgeving waren mooi genoeg. Maar er hung
lets in de lucht daar dat het jonge meisje drukte. Den
eersten dag aan tafel had zij dat gemerkt. Vreemd, zoo
vroolijk en opgewekt en echt gezellig het twaalf-uurtje
was geweest, zoo gedwongen en pijnlijk-stijf ging het aan
tafel toe. Betsy scheen op eens een andere vrouw, met
strak gezicht en koude stem. De heer des huizes zei al
niet meer dan strikt noodig was. Beide onderhielden zich
met de kinderen en richtten"maar zelden het woord tot
elkaar. En gebeurde dit een enkele maal dan klonk haar
toon scherp en geprikkeld, terwijl hij pijnlijk hoffelijk en
vormelijk was.
Drie dagen lang was dit nu al zoo geweest. Trof Ina
Betsy alleen, dan was deze vriendelijk en vroolijk en
innemend als dien eersten dag. Maar zoo gauw kwam haar
man niet binnen of de lack verstierf op haar gezicht. En
als ze zich in zijn gezelschap be y ond, zonder zijn vrouw,
bleek hij lang niet afkeerig van een vriendelijk praatje
en kwam er weer leven op dat strakke, sombere gezicht.
Hoe zou het toch gekomen zijn, dacht Ina. . dat die twee
menschen, die ze ieder voor zich zoo waardeerde, elkaar
zoo hinderden en in den weg zaten... Zij werkten als
dompers op elkaar. En waar de een was, daar bleef de
an der 't liefst vandaan. Raadselachtig was dit. Want
beiden — meende Ina — waren toch zulke beste menschen.
Wat was zij mooi en verstandig en innemend. . hoe voortreffelijk zorgde zij voor haar groot, ingewikkeld huishouden. Wat een braaf, opofferend huisvader was hij !
Zoo den geheelen dag te werken voor zijn gezin, zich
nooit rust of uitspanning te gunnen. En wat hielden zij
alle twee zielsveel van de kinderen. Beide zulke goede
menschen dat moest toch weer in orde kunnen komen !
En in heiligen eenvoud meende ze dat getrouwde menschen,
die oneenigheid hadden, even gemakkelijk tot elkaar te
brengen waren als kibbelende kinderen. En ze nam zich
in aanbiddelijke naleveteit voor daartoe haar best te doen.
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Hoe ? Ja, dat wist ze nog niet ! — Maar het zou toch
zoo heerlijk zijn !
Misschien kreeg ze wel een ingeving !
De dag die volgde was geen aangename voor haar,
maar wel geschikt om haar eenig dieper inzicht in het
moeilijke van haar taak te geven.
Betsy kwam laat aan het ontbijt en zag er vreemdverstoord en ontstemd uit. Ze vergat zich van een boterham
te bedienen en staarde absent op haar bord.
Juf, die deze stemming scheen te kennen, merkte beschroomd op : „Mevrouw, weet u dat de doperwten gekomen
zijn voor den Weck-inmaak ?"
„Ja.
vat zou dat ?"
„O, ik meen maar. ik bedoel voor 't doppen weet
u. .. nu Dirkje met vacantie naar huis is."
„Dan mag ik zeker wel meehelpen ?" stelde Ina verheugd voor, blij zich een weinig verdienstelijk te kunnen
maken.
Mevrouw knikte even. En tot juf gewend: „Breng ons
dan maar een mand in de serre." En zoo gingen ze samen
zitten in de groote serre aan den tuinkant .... en dopten
. dopten . . . dopten . , . Gesproken werd er niet. Geen
ander •geluid dan telkens dat zacht knappen van de openspringende doppen onder den dwingenden druk van den
duim . .
„Ze zijn mooi jong en egaal," merkte Ina op.
„Ja," zei mevrouw. En het zwijgen trad weer in.
Ina nam met angst waar, dat de gemoedsgesteldheid
van haar gastvrouw er niet zachter en kalmer op scheen
te worden. Het anders zoo voorname, aristocratische gezicht
was nu hoog, paarsig rood en de ademhaling ging snel en
hoorbaar. Het jonge meisje voelde zich niet op haar gemak.
Daar hoorde ze het fluiten van een locomotief in de verte.
En ze vroeg om aan dat benauwende zwijgen een eind te
mak en :
„Hebt u ook reisplannen, mevrouw ?"
Betsy keek verbaasd op. „Ik ? Wel peen . . . ik zou
niet weten met wie . ."
„Wel, met meneer, dacht ik."
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„Wij met ons beiden Zonder anderen er bij P.
Neen,
dank je."
De toon was zoo scherp en bitter dat Ina haar met
groote, verschrikte oogen aanstaarde.
Een oogenblik hoorde Betsy een waarschuwende stein
die haar maande te zwijgen tegenover dit onervaren kind.
Maar haar stemming was te verbitterd nu om zich over de
uitwerking van haar woorden te bekommeren.
„Wat een idee," beg on Betsy weer, „wij met ons
beiden !
Neen poor, dan honderd maal liever t'huis !"
„Maar," opperde Ina schuchter, „meneer zou 't misschien wel prettig vinden. ."
„Hij P. " en Betsy lachte schamper. „llij zou zich
Been grooter koopje kunnen voorstellen! Daarom alleen
neemt hij nooit vacantie, hoewel hij 't ieder oogenblik zou
kunnen krijgen."
„Maar dat is vreeselijk ." ontviel Ina, als ondanks
zich. zelve.
„Wat is vreeselijk. .?" vroeg de ander geprikkeld.
„Wel. . ." stamelde Ina, rood en verlegen
„dat u
toch man en vrouw bent... en — z(56 denkt..."
„Juist omdat wij man en vrouw zijn," kionk 't met
grenzenlooze verbittering. „Waren we maar vreemden, dan
zou 't veel beter gaan. . God, wat een instelling'ook, dat
huwelijk ! Wat een vrijheidsberooving ! Ik zeg je, het
huwelijk is de dood voor de liefde. .."
Ina's eerlijk jong gezicht teekende zooveel afkeuring,
zooveel ongeloof ook, dat Betsy steeds geprikkelder uitviel:
„Meen je dan niet, dat drie kwart van de getrouwde
menschen zijn als wij ... of erger nog?. .."
„Neen, o neen
ik hoop van niet !. .." en het jonge
meisje strekte afwerend de handers
„Nu, geef je oogen dan maar den kost en kijk eens
om je p een. Leefden je ouclers misschien als een paar
tortelduiven?"
Ina kreeg de tranen in de oogen.
„Ik herinner me weinig van mijn vader. Maar zn ij
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moeder spreekt altijd met groote liefde en vereering over
hem," zei ze zacht.
„Nu, dan zijn ze zeker heel kort getrouwd geweest.
Trouwens, de mortuis nil nisi bene ." en ze haalde de
schouders op.
Ina antwoordde niet meer
dat laatste gezegde
stuitte haar te veel.
Maar Betsy kon nog niet zwijgen.
„Nu, ik zeg je dan dat als ik alles geweten had, ik
nooit getrouwd zou zijn ! Nooit, nooit, nooit ! En als je
een raad van mij wilt aannemen, blijf dan wie je bent en
trouw nooit ! — God, kind, ik wou dat ik nog met je
ruilen kon!... Niet gebonden aan een man, dien ik niet
uitstaan kan
een weelde om niet in te denken ! —"
„Maar . . ." waagde Ina schuchter „Wat heeft hij u
dan. gedaan ?"
„Och, gedaan .. gedaan .. we passen niet bij elkaar .
daar is al 't andere uit voortgekomen. En ik kan dat
eeuwige martelaarsgezicht nu niet meer zien !"
„Maar waarom — waarom hebt u hem dan genomen,
als u toch niet van hem hield ?"
Betsy lachte weer dat schampere, onaangename lachje.
„Och kind, wat praat je toch? .. Niet van hem houden? . .
Ik was dol op hem, gewoon dol ! . Ik moest en zou hem
hebben. Mijn ouders waren er tegen
maar ik heb 't
doorgedreven.
Ik zou alles op 't spel gezet hebben.
En dit is nu 't Bind
Vroolijk, he?" .
Ina rilde en wendde haar oogen af. Ze voelde nu
afschuw voor die vrouw, die mooie, voorname vrouw, die
ze gisteren nog zoo bewonderde.
„Je denkt misschien waarom wij niet scheiden ? — Alsof
dat maar zoo gemakkelijk gaat als er kinderen zijn !
Enfin, we hebben nu zoo weinig mogelijk last van elkaar . .
ieder gaat zijn eigen weg en heeft zijn eigen vertrekken —
De eetkamer is de eenige plaats waar we elkaar ontuaoeten .
En daar blijft hij nog zoo kort mogelijk !
"
„Hoe vreeselijk ." zei Ina weer. „Dat zou ik niet
uithouden . . ."
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„Oda, je zou wel moeten. Je went er aan, als aan
alles. — Geloof me, een mensch kan veel hebben. Maar
spiegel je aan mij en wees niet zoo dom ! — Trouwens,
al die goede raadgevingen helpen toch niets leder vliegt
er in op haar beurt en is heilig overtuigd dat 't haar, —
o haar natuurlijk — niet gaan zal als anderen."
Ina gaf geen antwoord meer, maar de groote oogen
in het verbleekte gezichtje zeiden genoeg.
„0, ik weet best wat je denkt ! Je vindt me afschuwelijk ! Och kind, meen je dat ik niet even goed mijn illusies
had ? . Dat zou eerst een geluk zijn, dat van ons! Een
huwelijk uit liefde gesloten, zonder eenig bij-oogmerk. Een
paar menschen die voor elkaar zouden leven. Elkaar's steun
en hulp en toeverlaat ! Als goede kameraden door het
leven gaan . . . harmonie . . . intimiteit . . . en al dat ! .. .
't Is nog al uitgekomen !"
Er trok een kramp over Betsy's gezicht. En plotseling
zette ze het mandje met de gedopte erwtjes van haar schoot
en ging overhaast de serre nit.
En Ina, wie het onbehagelijk te moede was in tegenwoordigheid van die bitter-booze vrouw en bang dat ze
misschien zoo terug zou komen, sprong op en snelde den
lichten, zonnigen tuin door en het dennenbosch in. Maar
Betsy dacht niet aan terugkomen. De golven waren zoo
hoog gegaan ... de dam ston d op 't punt van doorbreken.
Had Ina haar tranen gezien, haar tranen van echt-gevoelde
ellende over verloren illusies en bedrogen verwachtingen,
ze zou meer naedelijden gehad en haar billijker beoordeeld
hebben. Nu voelde ze enkel afkeer van die mooie vrouw;
voor haar was Betsy van 't voetstuk gevallen.
Aan de lunch zag Ina haar gastvrouw niet. Juf deelde
mee, dat mevrouw hoofdpijn had en boven bleef.
Het jonge meisje voelde zich verlicht door die tijding,
ze zag er tegen op Betsy weer te ontmoeten na het voorgevallene van straks.
En na den maaltijd vroeg ze plichtmatig aan juf of
ze nog helpen kon met de erwtjes. Maar juf vond het niet
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noodig. En zoo ging ze naar haar kamer met een boek.
Maar er kwam niets van lezen, haar aandacht was er niet
bij. Ze zag aldoor het booze gezicht van Betsy voor zich
en hoorde haar bittere woorden. Wat had drie dagen geleden die mooie elegance, innemende Betsy haar geimponeerd haar bekoord. . En nu... Hu, wat akelige ding en
had ze gezegd en wat had ze er afstootend uitgezien ! En
ze kon niet laten te denken dat als Betsy vaak zulke
heftige buien had, 't haar man Diet kwalijk te nemen was,
als hij haar ontliep.
Ina was niet gewend aan heftige tooneelen, in de
atmosfeer waarin zij leefde, kwamen stormen niet voor.
Haar moeder was een zachte, fijnvoelende vrouw, die het
leven van haar kind zoo aangenaam mogelijk maakte.
Tegen vier uur kwam Betsy weer beneden met bleek
gezicht en flauw staande oogen. Ze ging in de voorkamer
zitten waar het koel en donker was. Ina zag hoe ze zich
opsloot en blijkbaar Diet op eenig gezelschap gesteld was.
Wat een vreemde dag ! En met nieuwe beklemraing
dacht ze hoe het straks aan tafel wel zou gaan.
Maar de dag zou nog grooter emoties brengen en het
etensuur geheel anders verloopen dan zij zich voorgesteld had.
Ze had nog ruim een uur den tijd en besloot zoo lang
wat te gaan wandelen. Een drie kwartier was ze nit geweest en kwam weer langs den grooten weg terug. Niet
ver van villa Erica ging de tram, die van de stad kwam
waar haar gastheer zijn taken had, haar voorbij. De heer
van der Plaets stond op 't voorbalkon maar hij zag haar
niet, zeker keek hij nit of zijn kleine jongen hem ook
tegemoet zou komen. — En ja, daar zag ze in de verte
Frans het hek uitstormen. Maar wat was dat ?. Wat
gebeurde er ? . . . Ze zag den heer van der Plaets, ver
voorover gebogen, heftige gebaren maken ... en nit alle
plotseling de gil van een
macht iets roepen . . . Toen
kind. • • Frans' vader, die van de tram afspringt . de
tram, die stopt . . . een motorfiets, die voorbij snort...
allemaal passagiers die de tram overhaast verlaten . . . een
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oploop van menschen om iets of iemand heen... Wat is
er gebeurd ? En waar is Frans?... 't Zal toch niet om
hem zijn?... Gevallen... overreden?...
Alle kleur uit de wangen geweken, de knieen trillend,
verhaast ze haar stap... God — ja — daar ligt de kleine
man... zijn vader, doodsbleek, over hem heen gebogen.
Uit een van zijn bloote beentjes loopt bloed... Maar hij
beweegt zich niet... bewusteloos? . . . dood?... En de
omstanders vertellen door elkaar: de jongen had willen
uitwij ken voor een boerenwagen... had zeker de motorfiets niet gehoord die — uit een zijweg geschoten — hem
achterop kwam... de vader had het gevaar gezien... gewenkt... geschreeuwd... 't was toch gebeurd... de motorfiets had hem aangereden en tegen den grond gesmakt...
„Zou 't erg met hem zijn?" fluisterde Ina. Men haalde
de schouders op.
Maar daar belde de tram — driftig ongeduldig —
de koetsier was aan zijn tijd gebonden... de menschen
stapten weer in.
Ina stond plotseling bij na alleen naast den heer van
der Plaets... 't was vlak bij huffs.
Ze raakte even zijn arm aan.
„Zal ik u helpen hem binnen brengen ?"
Hij schudde 't hoofd, nog geheel ontdaan. Toen zei
hij, heesch van ontroering:
„Ik kan 't beter alleen.... maar waarschuw Betsy
even. .. zeg 't voorzichtig..."
Het duurde even voor ze Betsy vond. Ze was niet
meer in de voorkamer... niet in de eetkamer ook...
Gelukkig, daar kwam ze de trap af... de gang in...
En haastig stamelde Ina:
„Mevrouw, ik moest u even zeggen... er is iets geToen meneer met de tram...."
beurd... een ongeluk.
„Een ongeluk, zeg je P... Meneer ?"
„Neen, mevrouw, 't is Frans... hij is..."
„Frans? wat zeg je, Frans ?" klonk 't plotseling op
doodelijk verontrusten toon.... „mijn God, waar is 't
kind ?..."
12
O. E. XIV 2
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Maar daar was de heer van der Plaets ook al — het
bewustelooze kind voor zich uit dragend. Hij ook had de
verandering in Betsy's stem gehoord en er kwam een harde
trek op zijn. gezicht.
Voorzichtig lei hij het gewonde kind op den divan in
de voorkamer en zei :
„Ja Betsy . . . 't spijt me dat 't de jongen is . . Maar
ik heb 't niet kunnen voorkomen, dat zul je wel willen gelooven.. " Betsy verwaardigde hem met geen woord of blik,
maar knielde bij haar zoontje neer, voelde of ook iets geluisterde naar zijn ademhaling ... Goddank,
broken was ...
hij leefde tenminste.
„Gauw telephoneer om den dokter. . En als hij niet
thuis is naar 't Ziekenhuis om hulp — En laat dadelijk
inspannen, dan kan hij gehaald worden van waar hij is . . .
En stuur juf bij me .. met schoon linnen en water en
verband. . ."
De dokter was er geweest. De wonde aan het been was
niet gevaarlijk en er was niets gebroken, maar de verschijnselen duidden op hersenschudding. De patient mocht niet
naar boven gebracht worden . . . de grootst m.ogelijke rust
en stilte waren geboden .. .
Betsy liet zich door den dokter geheel op de hoogte
brengen van wat er gedaan en hoe er gehandeld moest
worden .
En toen Frans' bed beneden in den salon opgeslagen
was en de dokter het kereltje er in gelegd had, zei ze :
„Ziezoo, nu blijf ik voorloopig hier bij den jongen en
neem de verpleging op me. Rust en stilte, heeft de dokter
gezegd. . dus wie hier niet meer noodig heeft, doet beter
de kamer to verlaten. . ."
Betsy reikte haar man den hoed, die nog op een stoel
lag .. En met Ina en juf ging hij de kamer uit.
Zacht sloot Betsy de deur achter hen.
Het etensuur had lang geslagen, maar niemand dacht
aan eten. Ina dwaalde wat in den tuin rond. . Plotseling
stood ze' voor den heer van der Plaets die met de hand
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onder 't hoofd op de witte bank zat. Ze ontstelde van de
uitdrukking van zijn gezicht . En een innig meelij met
hem kwam over haar. En ze was boos op Betsy, boos omdat
ze haar man zoo gegriefd had en omdat ze hem als een
kwajongen had weg gestuurd — 't was toch ook zijn kind!
Arme man ! Arme, arme man ! —
En zachtjes kwam ze naar hem toe en vroeg deelnemend :
„Hoe gaat 't u zelf meneer ? Wat moot u geschrokken
zijn ! Zag u het g,ebeuren?"
Hij knikte enkel.
Zijn sombere oogen verg;rootten zich hij doorleefde
weer dat oogenblik, dat nooit to vergeten oogenblik, dat
hij het gevaar zag en het niet afwenden kon.
In een onbedwingbare behoefte haar medegevoel te
toonen greep ze zijn hand. Maar in 't volgend oogenblik
ging ze verschrikt achteruit, zulke gevolgen had ze niet
vermoed. De spieren in zijn gezicht vertrokken krampachtig. een heftige snik scheurde zich uit zijn keel. . .
de groote, forsche man huilde als een kind.
„Verschrikkelijk," bracht hij met moeite uit. „En 't
verschrikkelijkst is, dat niet ik het ben aan mij zou niets
verloren zijn!"
„O neon, neon, dat mag u niet zegg;en !" en de tranen
liepen het arme troosteresje nu zelve over de wangen.
„En o toe, schrei u zoo niet! —"
Hij wendde zich oin en deed moeite zich to beheerschen.
Toen keerde hij zich plotseling weer naar haar toe,
greep de kleine, koude hand en drukte die dankbaar.
„Je bent een best, lief kind Ina. . . Dank je kindje.
dank je..."
En toen liet hij haar staan en ging met haastige
schreden het bosch in.

Vol angstige spanning waren de dagen die nu volgden.
In huis sloop ieder op de teenen rond en men fluisterde
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elkaar de dingen toe die gezegd moesten worden. Ina
overlegde bij zich zelve of het nu niet beter was dat zij
heen ging. In haar eigen huis kon ze wel is waar nog
niet terecht en haar moeder kwam vooreerst ook nog niet
terug, waar ze had toch kennissen bij wie ze zich aan
kon melden. Was zij in deze omstandigheden hier niet
te veel ? Zat ze niet in den weg ?
En niet wetend hoe deze moeilijke kwestie anders op
-te lossen, schreef ze een briefje aan Betsy en liet dat haar
door juf even ter hand stellen.
Betsy verscheen in de deur en wenkte het jonge
meisje tot zich.
„Of ik 't niet beter vied dat je weggaat ? Neen, kindje,
beslist niet. Als je me plezier wilt doers, blijf dan nu . . .
Juf weet den gang van 't huishouden wel. Let jij nu
wat op de kleintjes, zorg dat ze uit de buurt van de ziekekamer blijven en geen leven maken. En doe allerlei dingen,
die je mij hebt zien doen . . . Aan tafel zorgen dat alles
geregeld gaat 's avonds thee schenken, en zoo al meer,
wil je ?"
„O zeker, heel graag, als u denkt dat ik van eenig
nut kan zijn . .."
En zoo was ze geblever.
Gelukkig, na enkele dagen nam de ziekte van Frans
een gunstigen keer. En hoewel nog steeds rust en kalmte
gebiedend noodzakelijk waren, zoo was het gevaar toch
geweken. Dat gaf ontspanning in de huiselijke atmosfeer.
Men praatte weer op gewonen Loon, er werd weer eens
gelachen.
Voor Betsy was de taak niet gemakkelijk den kleinen
patient, van nature een levendig kereltje, stil en rustig
te houden. Hij leed nog veel aan hoofdpijn, moest steeds
in bed blijven en mocht zich met niets druk maken. Ina
bewonderde Betsy wel vaak, zoo flink en zorgzaam als ze
was. En daarbij scheen ze zoo tevreden en opgewekt. Ze
had niets meer van de Betsy van den boozen uitval, die
haar zulk een schrik had aangejaagd, die met zoo ruwe
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hand bad aangeraakt wat zij zachts en teers in haar jong
hartje omdroeg.
Maar de Betsy van nu was weer anders . . . geheel
anders ook dan haar gastvrouw uit de allereerste
dagen van haar verblijf op villa Erica. Daar zat ze nu,
dag in dag uit in dezelfde kamer. Haar mooie slaapvertrek
betrad ze niet, haar mooie kleeren droeg ze niet, van al
de voordeelen die de rijkdom haar gaf, genoot ze niets
Niets, niets, niets ! . Den langen dag, met enkel haar
een eenpatientje bij zich... een divan tot slaapplaats
voudig morgenkleed van den ochtend tot den avond
en ze scheen tevreden en gelukkig !
Verbijsterend was 't ! —
En ook de heer Van der Plaets gaf haar te denken.
Die eerste dagen was hij stiller en in zich zelf gekeerder
dan ooit. Ina had innig met hem te doen . . . hij ging
zoo klaarblijkelijk onder den toestand gebukt. Tot haar
bevreemding scheen het gemeenschappelijk leed de echtelieden nog meer van elkaar te vervreemden in plaats van
ze tot elkaar te brengen. Wel vaak ging de heer Van
der Plaets eens naar zijn zoontje kijken. Maar hij bleef
er kort en kwam er telkens ontstemd van daan . 't Was
of de aanwezigheid van zijn vronw hem wegdreef. Ina
vermoedde dat hij niet alleen leed omdat zijn kind ziek
was, maar omdat 't hem hinderde en drukte dat heel de
toestand was zooals die was. Ze had innig meelij met
hem. En ze deed wat ze kon OM hem wat op te beuren.
't Was haar zulk een groote voldoening dat droefgeestig
gezicht wat te zien opklaren In die dagen nam ze de
gewoonte aan hem 's middags een eind tegemoet te komen
samen wandelden ze dan terug. Hoe Frans dien dag was
geweest, wat hij gezegd of gedaan had, of de dokter hem
vooruitgegaan vond . . . dat waren altijd de nieuwstijdingen
waarme€A ze hem begroette. En naarmate iederen dag de
berichten gunstiger werden, kwam er ook meer opgewektheid
en belangstelling in andere dingen bij haar gastheer. Ina
was kinderlijk blij over 't resultaat van haar pogen. Dat
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haar eigen persoontje er ook iets mee te doen kon hebben,
kwam niet in haar op.
's Middags aan tafel zat Ina op Betsy's plaats en deed
met grappige deftigheid al wat de vrouw des hnizes gewoon was te doen. Vleesch snijden, de kinderen bedienen.
Grietje orders geven omtrent het wegnemen van borden en
zilver. En ten slotte het eten klaar maken voor den kleinen
Fik. Fik, die gedurende den maaltijd geen oog van haar
of hield en haar met zijn gulzig-schitterende oog en de
lekkere hapjes nit den mond trachtte te kijken. Een raadsel
hoe deze Fik, die tot geen enkele erkende hondenfamilie
te brengen was, een Plebejer in hart en nieren, zijn weg
gevon den had tot deze deftige huizinge ! Hij werd nu goed
onderhouden, maar in zijn neigingen en aspiraties bleef hij
straathond. Hij was nu eenmaal liever vuil dan schoon.
en als de dagelijksche kwelling van kammen en borstelen
was afgeloopen, ging hij zich overhaast in 't zand — of
erger nog — wentelen. Maar ondanks alles was hij zoo
grappig en jong en dol! Eigenlijk hoorde hij aan Frans,
maar sedert die naar Fik's opvattingen saai en vervelend
was geworden en in zoo'n half donkere kamer lag, liet
Fik zijn jongen baas zonder eenig gemoedsbezwaar in den
steek. Maar intelligent wds hij ! Met de verandering van
ministerie had hij gedacht zijn slag te kunnen slaan en
probeerde zich aan allerlei heerlijke, maar verboden dingen
schuldig te maken: bedelen, opspringen, .ongeduldig aan
de kleeren krabben, blaffen snoepen zelfs ! Maar Ina,
hield streng de hand aan zijn opvoeding, bracht den weerspannige telkens hoogst ernstig het verkeerde van zijn
handelwijze onder 't oog en strafte nauwgezet ieder vergrijp.
Verder dan kijken en of en toe eens onderdrukt grommen,
dorst Fik dan ook niet gaan. De heer Van der Plaets
moest glimlachen en zijn somberheid week van hem als
hij die aardige bedrijvigheid aanzag.
„Ik geloof, dat u me uitlacht ?" zei Ina eens. „Doe ik
het zoo gek ? Doet mevrouw het a,nders?"
„loch niet, Loch niet, je doet het heel goed !" Maar
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glimlachen moest hij tech I Onwillekeurig bleef hij langer
aan tafel zitten en na den maaltijd ging hij met Ma en
Guusje me e naar den thin, waar Fik zijn eten kreeg.
En dan bleven zij staan toekijken . . . 't Geneerde Fik
in 't minst niet, maar het vermaak duurde kort. Fik scheen
van meening dat je nooit zeker van jets kon zijn vddr dat
je 't veilig naar binnen hadt . En zoo schrokte hij zijn
maaltijden naar beneden.
Het thee schen ken was voor Ina bepaald een genoegen.
Thuis was dat ook haar werk. En Betsy had zulke mooie
dingen op haar theetafel, het was zoo prettig die te gebruiken. Heel reel eer had ze anders niet van haar bemoeiingen want noch Betsy, noch haar man zagen haar in
functie achter de theetafel. Juf kwam voor zich zelve de
thee halen, en Ina bracht Betsy de bare bij Frans en den
beer Van der Plaets de zijne op de studeerkamer.
„Wel Ina, wat verwen je me," zeide hij eens vriendelijk, toen ze hem als naar gewoonte op een nuffig met
kanten kleedje belegd blaadje, een dampend kopje bracht.
„Mag ik mij dat nu maar zoo laten aanleunen ?"
„Natuurlijk, ik vind 't een prettig werkje en dan verbeeld ik me, dat ik 't druk heb ! Over een kwartiertje
krikt u een tweede kopje."
„Je mag het me anders ook wel alles ineens in een
tumbler geven, dan ben je met 44n keer van me af!"
„O foei neen... thee nit een tumbler . . ." zei Ina met
zoo grappig-voorname geringschatting, dat de heer Van
der Plaets zich die levensvereenvoudiging eens voor al nit
't hoofd zette !
„Komaan," en hij schoof galant een leeren halfmaantje voor haar aan, „doe me nu 's het genoegen hier
even te gaan zitten. Het gebeurt me zoo zelden jongedames-bezoek te krijgen !"
„Wat doet 't hier geleerd," en Ina keek om zich heen.
„Wat een reuzen-bureau en wat 'n boeken • . En wat
ruikt 't hier naar rook . . . ."
„Niet erg naar je smaak zeker
„O neen, ik zou 't heel anders inrichten. . Die schrijf-
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tafel en boeken weg ... wat mooie platen aan den muur .. .
een gezellig hoekje met aardige stoeltjes wat planten
en bloemen ."
„Heb je thuis een boudoirtje ?"
„Ja," lachte ze, „zoo noem ik 't tenminste, al heeft
't meer van een hokje . . . meer dan twee vriendinnen te
gelijk kan ik er niet bergen ! . Maar wacht, daar poor
ik juf om haar thee komen."
Een poosje later stond ook de heer Van der Plaets
op. Het was toch te erg haar zoo vaak heen en weer te
laten loopen . . . hij zou zijn tweede kopie nu maar 's zelf
gaan halen.
Verrast bleef hij in de deur staan. Ina had het te druk
om op hem te letten. Ze lag geknield voor Fik, die met
zachte overredende woordjes en bescheiden tikjes op snoet
en voorpooten gedwongen werd te blijven opzitten. Fik
vond 't een heel flauwe aardigheid, zijn ooren lagen verdrietig in den nek, hij schommelde en wankelde heen en
weer. Maar het koekje dat Ina hem voorhield, deed hem
zijn uiterste krachten inspannen.
„Begrijp nu eens goed, Fik
Ik zal tot Lien tellen
en als je dan nog netjes rechtop zit, krijg je dit . Een.
— twee — drie ... pas op Fik ! ... vier — vijf — zes —
zeven ... pas op — pas op ! . . . Kijk nu", zei ze verwijtend, want bij tel acht sloeg Fik als een zoutzak over zij.
De heel- Van der Plaets barstte in een vroolijken lach
uit en zei ondeugend : „Wel wel, Ina, wat heb je een
succes met je dressuur."
„Ja, ja, spot u maar ! Hij doet mij schande aan, Zor
bij ons kon 't veel gauwer. Hij is ook zoo lui, die Fik !"
Maar Fik, wel lui maar niet doin, zag plotseling zijn
kans schoon, snapte het koekje uit haar hand en rende
er mee weg. Ina sprong lachend op. „Zoo'n rakker . .. nu
is hij mij toch te gauw geweest, maar ik zal hem ! Zijn
gerechte straf mag hij niet ontloopen !" En ze snelde den
twin in.
Lachend ging de heer Van der Plaets naar zijn kamer
terug. Maar zijn gedachten bleven nog verwijlen bij het
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tooneeltje van daareven en bij Ina. Wat een aardig ding
was ze toch . Geen typisch-modern meisje, zooals hij er
zoovele kende . . . niet geemancipeerd . of geleerd . . . niet
coquet ook ... of geestig en gevat . Maar zoo echt vrouwelijk zacht en lief. . . zoo kinderlijk eenvoudig en natuurlijk
en zoo heerlijk rein en onbedorven .... Een meisje
zooals je je eigen dochter zou wenschen
dacht hij met
vaderlijke genegenheid.
IV.
Al bijna drie weken was Ina nu op villa Erica en
iedere dag was helder en warm en zomersch. Een eenige
Juni-maand. De warmte was zoo gezond en weldadig ; alles
groeide en bloeide, alles tintelde van leven in 't vroolijke,
koesterende licht ; Been drukkende onweerszwoelte vertroebelde de zuiverbeid van de atmosfeer. Alles stemde tot
vreugdevol, dankbaar genieten. En ach, wat werd pier op
villa Erica weinig genoten ! Wat hadden die beiden —
haar gastheer en gastvrouw — weinig plezier van hun
vele bezittingen en grooten rijkdom, dacht Ina. Die Betsy !
Dat hoefde toch niet, zich zoo op te sluiten met haar
patientje
zich zoo van alles en alien terug te trekken .
Frans ging goed voornit en Ina zag mevronw Van der
Plaets nu wel vaak even . Ze vond haar dan stil en wat
droevig, maar toch zacht - en vriendelijk gestemd.
De rollen schenen omgekeerd, nu was de heer Van
der Plaets de meest opgewekte van de twee. Kwam het
omdat de tegenwoordigheid van zijn vrouw hem niet drukte
en dompte en in boeien sloeg 1' Of werkten er ook nog
andere invloeden mee Ina was vaak verbaasd . . . Dat die
stille, oogenschijnlijk zoo sombere man zoo aardig kon
wezen en tot grapjes en plagerijtjes in staat !
Van of die eerste dagen had zij de gewoonte gehouden
hem bij zijn thuiskomst nit de stad tegemoet te gaan.
Het was zulk een schilderachtig-mooie streek ; haar gastheer
wist er goed den weg en liet haar telkens een ander
stukje natuur zien.
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Op zekeren dag had ze met haar buurvrouw bij het
hekje staan praten. Mevrouw was overgelukkig. Marietje
was nog zwak, maar geheel zonder koorts en buiten gevaar,
het huis was ontsmet en het schrik aanjagende bordje
weggenomen.
„Kom je nu nog bij mij ?" besloot mevrouw .. „Of
durf je niet recht om de besmetting ?"
„0 neen, dat niet.. Maar ik kan ieder oogenblik een
brief van mijn moeder krijgen om t' huis te komen. ."
„Ja, ja, dat zeg je nu maar .." plaagde mevrouw...
„Maar je vindt 't daar zoo prettig dat je niet Z011 willen
ruilen ."
„Meneer en mevrouw zijn erg aardig voor me, dat is
waar. ." zei Ina ontvvijkend.
En toen ging ze naar binnen.
Daar hoorde ze den tram aankomen.
Al zoo laat? dacht ze verbaasd.
Even later kwam de heer Van der IPlaets haastig de
kamer in — een bekommerde uitdrukking op zijn gezicht.
„0 neen," stelde Ina dadelijk gerust. „het gaat heel
goed met Frans. . Was u daar bang voor omdat ik u niet
tegemoet kwam? 't Is enkel dat ik mijn tijd heb staan
verpraten ."
Het gelaat tegenover haar klaarde onmiddellijk op:
dat had het trouwens gedaan zoo gauw hij haar zag.
Hij legde een met zachtkleurige zijden lintjes dichtgemaakt pakje voor haar op tafel.
,,Wat zit daar in ?" vroeg ze met vrouwelijke nieuwsgierigheid.
„Kijk maar eens ." en glimlachend ging hij naast
haar zitten.
Ze strikte de lintjes los .
wikkelde het papier af. . .
„0, wat ziet er dat smakelijk nit ! Geconfijte vruchten !
En wat een allerbeeldigste doos ! Wat zal Frans daar blij
mee zijn! , . Mag ik ze hem dadelijk gaan brengen ?"
En toen ze hem zoo aankeek met die heldere, stralende
oogen, waarom zei hij toen niet, dat hij ze eigenlijk voor
haar zelve bedoeld had? .. Op 't punt de deur uit te gaan,
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scheen haar jets in te vallen. En vriendelijk — overredend
drong ze :
„Toe, breng u morgen ook eens jets aardigs voor
mevrouw raa. ! Die heeft toch ook zoo'n stil, eentonig
leventje tegenwoordig !"
De heer Van der Plaets keek haar met een eigenaardigen
blik na.. Daar lag verbazing in, grenzenlooze verbazing..
En toen moest hij lachen. Maar 't was een lachje vol
bitterheid
Daar was Ina weer terug, een ,frisch kleurtje op haar
wangen. .. de oogen schitterend van voldoening. „Frans
was toch z66 in zijn schik ! Aardig om die blijdschap te
zien ! En hij vond de doos meer dan mooi.. en won er
later zijn plakplaatjes in bewaren. Ik heb gezegd, dat de
vruchten voor patient en verpleegster beide waren.. was
dat goed ?"
Hij maakte er een grapje van.
„Wel, je stelt me voor een fait accompli, ondeugd.
Maar komaan, we hebben nog een paar uur den tijd voor
tafel, wat dunkt je van een -wandeling?" .
„Dolgraag . ik ben z66 terug.. even m'en hoed
krijgen ."
En toen ze even later naast hem voortstapte, zei hij :
„Wel Ina, ik maak je mijn compliment over je smaak !
Wat zie je er weer allerliefst nit !" En bewonderend liet
hij zijn oog gaan over het slanke figuurtje in 't soepele
witte kleedje dat met rose bloemetjes als overstrooid leek ..
De fijn geplooide kant, die het ranke nekje en den mooigevormden beneden arm vrij liet, gaf lets zwierigs aan het
overigens hoogst eenvoudig japonnetje.
„Dat compliment komt meer mijn moeder toe dan mij .."
zei Ina eenvoudig. „Zij is 't, die alles voor me uitzoekt
en bestelt . ."
„Nu, dan heeft je moeder er uitstekend kijk op wat je
staat . Geef je er zelve niet °in?"
„O, zeker -wel.. Ik heb niet graag, harde kleuren aan
hard-rood — of hel-groen. . of schel-blauw..."
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„Neen, dat kan ik me voorstellen dat hoort ook
niet bij jou . ."
„'t Kan anders vaak prachtig zijn . Rood bijvoorbeeld
staat mevrouw zoo goed .. 0, die warm-roode hoed, dien ze
de eerste dagen op had . . . Eenig mooi bij haar zwarte haar
en donker teint .. Vindt u zelf niet ?". .
„Ik herinner me den hoed niet. ."
„Werkelijk niet? Dat mat-roode stroo met die gloeiend
roode roozen ? Maar zoo iets kan alleen een mooie vrouw
als zij dragen !"
„Zoo .." zei hij droogjes. „vin je m'n vrouw mooi?"
„Ja, natuurlijk, dat zal iedereen wel vinden . U toch
ook ?"
„Och, ik ben er aan gewend. . . en dan let je er niet
meer op .. ." rIij haalde de schouders op. „Trouwens, als
je eenmaal getrouwd bent, dan kijk je daar niet meer naar ."
„Wat jammer. . ." zei het jonge meisje. En daarna
werd ze stil.
De wending, die het gesprek genomen had, bracht haar
weer Betsy's woorden en de slechte verhouding der echtgenooten en haar eigen verzoeningsplannen te binnen.
Als ze 't nog eens waagde ? Maar hoe te beginnen ? Hoe
het in te kleeden ? Was het niet al te vrijpostig en ongepast ? Zij, zoo'n kind, tegenover zoo veel oudere menschen !
En ze bleef zwijgen. Maar vrede daarbij had ze ook niet.
De heer Van der Plaets keek verbaasd naar dat peinzende
gezichtje, waarop de zachte blos kwam en gin g. Wat was
ze toch een allerbekoorlijkst schepseltje ! En waarom ze
toch telkens zoo bloosde? en plotseling zoo stil geworden was?
„Wel, Ina", zei hij lachend, „wat ben je pensief! Zoo
peinzend ben ik je niet gewend. Ik ben toch nieuwsgierig
wat of wie die ernstige gedachten gelden. Komaan, biecht
eens op, aan zoo'n oud mensch als ik kun je alles zeggen !"
Maar ze schudde ontkennend 't hoofd.
joist niet aan u. . ."
„Neen, dat kan ik niet
„Wel, wel, nu maak je me hoe langer hoe nieuwsgieriger ... Golden die gedachten dan soms . mij?"
Ze knikte.
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Ja. . . u... en. .."
„Nu, en?"
mevrouw !"
„IT en...
't Was er nit en haastig, hoog-kleurend diet ze er op volgen:
„Ja, ziet u... 't is naisschien erg brutaal... maar ik
vind 't toch zoo treurig... dat u en mevrouw zoo ...
weinig prettig samen bent ! En allebei bent u toch zulke
goede menschen. . En het zou toch zooveel heerlijker zijn
ads het anders was.. ."
Hij gaf geen antwoord.... En Ina kon niet zien wat
er in hem omging. hij keek strak naar den grond en
zijn wangen waren donker gekleurd. Angstig keek ze hem
aan. 0, wat had ze geclaan? Het was onbehoorlijk geze had hem gegriefd en pijn. gedaan
weest .
En vol zelfverwijt riep ze uit :
„0, ziet u nu wel? Ik had 't niet moeten zeggen.
0, had ik me maar stil gehouden ! En nu is u zeker boos
op me ? 0, bet was ook to erg ! Nu is u boos, is 't niet?..."
en ze bleef staan, legde beschroomd de hand op zijn arm
en keek hem smeekend-onderzoekend in 't gelaat.
Ze had er geen begrip van wat er in die oogenblikken
bij hem omging. Maar zijn stilzwijgendheid verontrustte haar.
„Ja ?" herhaalde ze zacht. .. „is u boos ?"
Hij keek op en blikte haar in de oogen, in al de
onschuld en reinheid van die lieve, eerlijke meisjesziel.
En met zonderling bewogen stem antwoordde hij :
„Ik boos op je ?. .. Kind, je weet niet half hoe verrukkelijk je bent !"
Maar zijn verzekering stelde haar toch niet gerust.
Dadelijk daarop sloeg hij den weg naar huis in en er werd
niet meer gesproken.
En sedert was 't of hij haar vermeed.
En dat deed haar pijn.
V.
Frans was nu zoo good als hersteld, maar hij bleef
nog zwakjes en moest ontzien worden. Maar Betsy maakte
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nog geen aanstalten den toestand van isolatie op to heffen
en de huishouding weer op den ouden voet in to richten.
Wel verscheen ze gedurig weer eens in den huiselijken
kring en liep vaak met Ina den thin door. Maar de maaltijden gebruikte ze nog altijd bij Frans, voor wien het
beter en rustier was, naar ze beweerde.
Ina zelve voelde zich nu meer thuis op villa Erica,
dan in den beginne. Ze had haar kleine plichten en werkzaamheden lief gekregen en vervulde ze met groote nauwgezetheid. En onbewust — dat lag zoo in haar aard —
was zij er op uit voor ieder der huisgenooten iets te zijn.
Tot het keukenmeisje toe, wie ze met veel interest naar
de vooruitzichten van „den vriend" vroeg. Ze had geen
flauw vermoeden hoe allerliefst 't haar afging, als ze daar
in de keuken of op de plaats met een ernstig, belangstellend
gezichtje stond te redeneeren. En soms dacha Ina dat haar
gesprek met den peer Van der Plaets toch misschien wel
iets uitgewerkt had. Tenminste .. een paar maal had hij
zijn vrouw wat bloemen meegebracht en wat kostbare kasvruchten .. die Betsy met een paar vriendelijke woorden
aannam. En ze vond dat die twee meer tegen elkaar
spraken dan vroeger en dat zijn toon dan minder koudbeleefd en de .hare minder geprikkeld klonk. Een ding
speet haar. Na dien dag waarop zij 't gewaagd had haar
gedachten nit to spreken, had hij haar nooit weer voorgesteld samen to wandelen. Zou hij haar die inmenging
toch niet vergeven hebben ? . ze haar als een grove onbescheidenheid aanrekenen ?
En op zekeren dag stond ze.weer bij de halte van den
tram. Er schoot een vreugdeglans over zijn gezicht.
„Daar ben ik weer," zei Ina eenvoudig. „Het is zoo
heerlijk buiten na die regenbui. . Weet u wel, dat dit de
eerste echte regen is dien ik hier bijwoon? Hebt u den
tijd voor een wandeling ?"
„Zeker, heel graag.. . Waar zullen we heen
„O, ik zou dolgraag nog eens door die bosschen van.
Emstervelde; weet u wel, waar 't zoo doodstil is en je nooit
iemand tegenkomt... Of is dat te ver ?"
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„O neen, we hebben alien tijd . .. Maar durf je wel,"
schertste hij, ,,zoo'n eenzaam, verlaten oord ?"
„Nu, alleen zou ik er misschien minder op mijn gemak
maar met u1" en ze sloeg een zijlaan in.
zijn
„Hoe hebt u 't vandaag gehad ?" vroeg ze belangstellend, „drukke zaken ?"
„Ja, ze hebben me op 't kantoor 't hoofd warm gepraat met alierlei vervelende nonsens-dingen." En hij nam
den lichten Panama af en liet de frissche lucht om zijn
warm hoofd spelen.
„% Is een g,enot buiten te komen en dat alles achter
je te laten . . En dan door zoo'n aardig log4etje opgewacht te worden, dat is wel een heel ongedachte surprise,"
zei hij hoffeiijk.
„Ja ?" zei Ina vroolijk. „Nu, als dat zoo is, dan mag
u ook niet meer zoo donker kijken, anders denk ik . . ." en
aarzelend zweeg ze en kleurde.
,,Nu, ga door. .. wat denk je anders ?"
„Dat .
dat u nog een beetje boos op me bent over
laatst.
„Neen kindje, in 't minst niet. Trouwens, ik lokte het
zelf nit. Maar nu we er toch over spreken, wilde ik er
nog even op terugkomen. Je hebt toen zulke eigenaardige
ding-en gezegd."
„Heb ik ?" En Ina trachtte zich alles precies te herinneren.
„Je hebt gezegd, dat ik „goed" was. Hoe kom je
daaraan ?"
„O," zei ze met grappige beslistheid, „dat voel je wel !
En waarom zou u niet goed zijn ? Daar maakt u nu heelemaal den indruk niet van !"
„O, jou lieve sancta simplicitas ! Kind, weet je wat er
in een menschenleven, in een mannenhart kan omgaan en
weet je, dat ik al een heel stuk leven achter den rug heb ?
En je zegt 't, alsof 't de natuurlijkste zaak van de wereld was !"
Ze bleef even nadenken. „Ja," zei ze toen, „ik ben
ik
nog erg onervaren, dat is waar
Maar ik blijf er

192

SANCTA SIMPLICITAS.

zou niet weten in Welk opzicht ik u niet goed gelooven
moest."
Hij glimlachte, eigenaardig maar droevig.
„En Ina, je hebt gesproken over onze verhou ding .. .
van mijn vrouw en mij . Jij, met je naIeve voorstellingen, aan wie denk je dat de schuld ligt ?"
Het jonge meisje zweeg ; niet omdat ze 't met zich zelve
oneens was, maar het kwam haar zoo unfair voor een afwezige te beschuldigen. Beiden liepen een pons zwijgend door.
„Wel, Ina," begon hij weer, „nu heb je me nog niet
geantwoord . . . wie geloof je dat de meeste schuld heeft ?"
„Ik had gedacht, van...
mevrouw," klonk 't aarzelend.
„Zij kan soms zoo . . . zoo onaardig zijn en zulke bitse
dingen zeggen . En u komt nooit in iets tegen haar te
kort. • . Is het zoo ?" vroeg ze beschroomd.
„Neen, kindje, dat heb je mis."
Wat dreef hem tot deze openhartige bekentenis ? was
het haar eerlijkheid, die gelijke eerlijkheid afdwong ? Wilde
hij haar waarschuwen ?
„Wij hebben beide schuld als er van schuld tenminste
sprake is. Maar mijn vrouw niet de meeste. In 't oog
van de wereld gaat zij vrij uit. -En ik niet.. Al staat het
te bezien of ze mij door haar manier van zijn en doen
niet tot dingen gedreven heeft die „men" nu eenmaal niet
goedkeurt. Maar dat alles begrijp je niet . "
Neen, Ina begreep 't niet.
„Maar", waagde ze bescheiden op te merken — „is
het dan niet weer goed te maken, als u er nu toch allebei
spijt van hebt ?"
„Wat in den loop van jaren, langzaam aan, zoo geworden is, verander je niet op eens. Wij zouden zelfs niet
er zijn dingen
meer kunnen, al wilden we. Bovendien
."
die een vrouw niet vergeeft
Ina. keek hem vragend aan, met zulke rustige, heldere
oogen dat hij uitriep :
„Och, och, wat hebben die oogen nog weinig slechts
aanschouwd ! — Kind, hoe ben je toch zoo. . zoo als je
bent ? . . Je kijkt de menschen aan of 't allemaal engelen
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waren! En durft je moeder je flu maar zoo van zich laten
gaan ?.. Of vertrouwt zij op de bijbelspreuk: U w geloof
zal u behoudenr
„Foei," berispte Ina.. „u mag niet profaneeren !"
„Dat doe ik ook niet. Ik meen . het in vollen erns-L..
Onschuld en reinheid hebben hun bescherming in zich
zelven. — Maar je moeder zal er toch hard naar verlangen haar parel van zoo groote waarde weer bij zich
te hebben."
,,Nu, dat tijdstip is aanstaande. Zij was niet voor
haar plezier daar in Duitschland bij oom Karel.. er-waren
familie-aangelegenheden te regelen. Maar de zaak is nu
in orde en ze zal wel haast waken weer thuis te konaen..
-leder oogenblik kan ik door haar opontboden worden."
„Nu, ik hoop van nog in lang niet. We kunnen je
niet meer missen.. de weldoende fee van villa Erica. ."
Bij een buiging van 't pad stond ze op eens stil en
riep verrukt:
„O, hier zijn we bij die mooie laan! Ziet u wel? Kijk
toch eens hoe prachtig... Geen zonnestraaltje dat doordringt.. Haast een kerk zoo plechtig! bog, hoog boven
ons dat gewelf van groen... En zoo stil... je kunt hooren
hoe stil... hoort u weir
En ze leg-de luisterend haar vinger tegen de iippen
en dwong hem ook stil te staan. En hij deed het. Maar
hij keek niet naar boom of blad. . . Hij zag enkel dat jonge
slanke figu-urtje in 't lichte zomerkleedje tegen de donkere
stammen.
hij dwong zich
Het was hem zonderling te moede...
de oogen van de Here verschijning, af te wenden. Toen liep
hij alleen door een zijpad in...
Even later hoorde ze nit de verte zijn stem.
„Ina, kijk eens. . . was dat ijzerdraad hier laatst ook al.?"
Ylug kvvam ze aanloopen.
„Neen, dat moet er nu pas gekomen zijn. He, hoe
jammer, moeten we nu denzelfden weg terug P Ik won
toch zoo dolgraag nog even naar dien heuvel met dat
schilderachtig groepje ceders, weet u wel 1-) Wacht, ik
13
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kruip er onder door. .. dat zal 't beste zijn. .." en meteen
wierp ze parasol en taschje al naar d6n anderen kant.
Toen bukte ze zich — heel diep. Maar dat viel niet mee.
De venijnige punten van 't prikkeldraad grepen in haar
kleedje... hielden haar vast.
„heen, neen, Ina, dat gaat niet, je scheurt je overal.
Wacht, ik zal je helpen. .." en hij hielp haar aan de
ijzeren dorens te ontkomen. „Dat's een gek geval, nu
liggen je eigendommen al aan den overkant! Wat uu te
doen? Zal ik er je overheen tillen ?"
„Kunt u dat? Is 't niet te hoog en zou ik niet te
zwaar zijn ?"
„Nu, een athleet ben ik niet, maar dat zal nog wel
lukken, denk ik !"
Hij nam den lichten last voorzichtig op zijn armen.
En toen hij haar jonge leden tegen zich aan voelde...
het lachende snuitje vlak bij zijn gezicht • begon zijn
hart onstuimig te kloppen... En langer dan strikt noodig
was, hield hij haar zoo. Toen zette hij haar ietwat bruusk
over de gespannen draden heen.
„Was ik zwaar?" vroeg ze, ziende hoe rood hij geworden was en hoe zijn borst zwoegde.
Hij scheen haar vraag niet te hooren, nam een flinken
aanloop en sprong over het draadwerk heen.
En plotseling scheen hij haast te hebben, keek op zijn
horloge en zei, dat ze wat aan moesten stappen.
Den verderen weg over bleef hij stil en in zich zelf
gekeerd.
Ina had er geen begrip van wat storm van passie ze
in den van nature hartstochtelijken man ontketend had
en Welke gevaarlijke toevoegsels die vaderlijke genegenheid
voor het jonge, aardige logeetje gekregen had.

VI.
Onder tafel kreeg Ina een brief. En na hem gelezen
te hebben wendde ze zich tot haar gastheer en zei ver-
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heugd „Daar had ik van middag onder de wandeling
zeker een voorgevoel van ! De brief is van mijn moeder
en ze wacht me morgen voor den eten weer t'huis !"
„Je zegt het zoo vroolijk Ina, verlang je hier weg to
komen ?"
„O foei, wat ondeugend van u ! Natuurlijk niet !"
De heer Van der Plaets zei verder niets. En Coen' het
dessert werd opgezet, stond hij op, zeggende dat hij te
werken had. Hij ging naar zijn kamer, zette zich voor
zijn schrijftafel, maar keek geen stuk of papier in.
Dus ze ging weg. Morgen al ! Dan was 't weer uit
met gezelligheid en fleur en plezier aan menschen en
dingen ! Dus voortaan weer zaken en plicht plicht en
zaken ! En als hij in de stad was, op zijn kantoor, niets
dat hem naar zijn villa deed verlangen. De kinderen
och, Betsy bemoeide er zich veel mee, of ze waren
bij juf.
Voortaan weer niets, dat hem schadeloos stelde voor
de dorheid van proces-stukken en ingewikkelde rechtskwesties ! Geen vriendelijk paar oogen dat je zoo aardig
welkom heette, geen vroolijk bedrijvig doers, dat je altijd
weer een glimlach ontlokte ! In de laatste weken had hij
meer gelachen en geschertst dan in maanden daarvoor !
Erica weer zonder dat stukje jong, frisch leven, zonder dat
kind met haar heerlijk, gezegend goed geloof en haar
warm, vriendelijk hartje ! En dan weer zijn vrouw en hij
— zonder derde. Dat gedwongen praten met elkaar, dat
angstvallig ophouden van den hoffelijken toon. . . voor de
kinderen en het personeel dat uitrekenen hoe lang men
welstaanshalve de conversatie diende te rekken ! God, 't
was afschuwelijk, ondoenlij ! Ondoenlijk langer die comedie
te spelen ! Hij kon 't niet meer. Hij stond bruusk op en
schoof zijn stoel zoo woest achteruit, dat een zwaar met
boeken beladen tafeltje tegen den grond sloeg ! Hij keek
er niet naar om, maar liep met saamgetrokken wenkbrauwen
en op elkaar geperste lippen de kamer op en neer.
Bah, hoe hij in den grond van zijn hart alles hier
haatte, hoe alles hem drukte en benauwde ! Hoe die rijk-
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dons hem een last en al die pracht een walg was ! Vaak
als hij dat groote, dikke huis binnenging was 't hem of
hij een gevangenis betrad. Als de kinderen er niet waren. ..
Alles wat hij aan natuurlijke opgewektheid bezat, had hij
al lang ingeboet. Wat waren de vreugden die hij smaakte ?
Bah, hij haatte er zich nu om. Zij — Ina — had weer
hij kon weer' lachen
een ander mensch van hem gemaakt...
zich op iets verheugen. Wat was zij
en vroolijk zijn .
lief en bekoorlijk. ja, bekoorlijk ook, gevaarlijk, verleidelijk bekoorlijk ! Dat hij in dien korten tijd zoo van haar
was gaan houden! Dien middag toen hij haar in z'n amen
hield. . hij was geschrikt voor zich zelf. . . God, wat was
de verzoeking groot dat jonge, bloeiende schepseltje hartstochtelijk tegen zich aan te drukken. haar te kussen
op dat frissche roode mondje, die zacht-blozende wangen !
Al z'n wilskracht had hij noodig gehad tegen zich zelf in
to gaan. . door niets te verraden wat er in hem omging.
De storm in zijn binnenste nam steeds in hevigheid toe.
Eindelijk kon hij 't ook in de kamer niet meer uithouden
en liep den tuin in.
Na den eten was Ina dadelijk naar Betsy gegaan om
haar van den brief te vertellen. 't Jonge meisje verheugde
zich blijkbaar in 't vooruitzicht morgen weer met haar
moeder samen te zijn. Maar Betsy zei neerslachtig :
„'t Spi.jt me, liefje. 't Zou egoist zijn je langer te houden,
't is hier gees fleurige omgeving voor zoo'n jong ding.
Maar mij spijt het, ik heb je vroolijk gezichtje lief gekregen"; en ze trok het blonde hoofdje naar zich toe en
drukte er een hartelijken zoen op. Ze scheen nu niet
boos of bitter, maar oneindig droevig gestemd. En ze hield
Ina's hand vast en streelde die zacht en liefkozend . En
toen kwam er een diepe zucht.
„Ja, we zullen je missen kindje . . . wij allemaal. Tot
de meiden toe die al gezegd hebben, dat „dit nu al zoo'n
bizonder aardige juffrouw" was ! .. De kinderen hielden
ook zoo van je.. En het was zooveel vroolijker en prettiger
hier — ondanks ons patientje —." En bij zichzelf dacht ze:
En dan begint hier het oude leven weer. Het oude leven
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dat haar loodzwaar op de ziel drukte. Het was of alles
beter ging sinds Ina er was, of het leven zich makkelijker
leven liet! En haar man's gezicht stond anders en was
haar niet een voortdurende ergernis. Ina's tegenwoordigheld scheen ook hem op te wekken. Och, ze kon het
ook best begri,jpen, 't moest een aardige afleiding voor hem
zijn. Aan zijn eigen vrouw had hij niets meer, in geen
enkel opzicht. En zij was zoo aardig om 'nee te praten,
zij met haar naieve voorstellingen begrippen, haar aantrekkelijk goed geloof in menschen. En ads ze nu weer
weg was, die kleine Ina, dan zou er weer die zekere nitdrukking in zijn oogen komen, dat martelaarsachtige dat
haar soms buiten zich zelf maakte van kribbigheid en
prikkelbaarheid. Alsof hij ten slotte nog de beleedigde
partij was ! En dan dat diepe hoorbare zuchten van hem,
misschien wist hij 't zelf niet. Maar 't was niet om aan
te hooren !
„Ja", zei Betsy plotseling als resultaat van haar on-uitgesproken overleggingen „en wat zeg je nu wel van ons?
Niet veel goeds zeker? 'n Wonderlijke huishouding en 'n
wonderlijk paar menschen, is 't Diet?"
In Ina, geboren vredes-apostel, kwam dadelijk de
verzoenings-behoefte met kracht boven.
En kleurend over haar vermetelheid fluisterde ze
beschroomd :
„Lou er niets aan te doen zijn ? Ik heb n zoo bewonderd dezer dagen . zoo opofferend en toewijdend als u
toch bent . . . kunt u het niet weer goed maken ? Hij
meneer . is toch ook niet erg gelukkig . .."
„Neen, dat is wel zeker !" Maar er kwam een harde
trek in Betsy's gezicht en ze liet het zachte handje los.
Beide zwegen.
Toen begon Betsy weer :
„Jou kleine, lieve onschuld je zou een steenen hart
vermurwen. De zaak schijnt jou zoo eenvoudig alsof het
gold. Frans en Guusje na een kibbelparti_jtje weer tot
elkaar te brengen. Maar zoo eenvoudig is de zaak niet.
Of er iets aan te doen is ? Er zijn maar twee wegen: elkaar
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verdragen of scheiden. En het laatste kan niet om de
kinderen. Dus het eerste, zoo goed en zoo kwaad als 't
gaat . .." liet ze er schouderophalend op volgen. Weer
zweeg ze en zei then ernstig, heel ernstig als wilde ze dat
het jonge meisje inprenten:
„Onthoud het, verliefdheid is nog geen waarborg voor
liefde. En zonder liefde is het huwelijk een hel ! Geloof
me er zij n maar weinig waarlijk gelukkige huwelijken en
er wordt in den echtelijken staat veel geleden door beide
partijen. De meeste romans eindigen als de hij en zij
elkaar hebben . . . alsof ze dan niet eerst beginnen moesten !
Dan eerst komen de moeilijkheden. Dan moeten de
paardjes, die tot nu toe hun eigen weg op eigen wijze
gingen, leeren in 't zelfde gareel te loopen . . ."
Ze bleef een wijle voor zich uitstaren. Toen was 't
als maakte ze zich met geweld uit dien gedachtengang
los. En zich tot het jonge meisje wendend, zei ze weder :
„Weet je wat ik me verwijt, mijn kleine Ina I) Dat ik
Ik had
me die eerste dagen zoo geuit heb tegen je....
't niet moeten, niet mogen doers ! Neen, en als ik
je gekend had zooals ik je nu ken, zou ik je zelfs niet
voorgesteld hebben hier te komen. Je hebt nog Diets
noodig met zulke verhoudingen en toestanden als je hier
bijwoont. Blijf maar lang zooals je bent. Och, 't was me
toen in hoofdzaak te doen eens een vreemde over den
vloer te hebben."

VII.
Na het gesprek met Betsy was lna haar koffer gaan
pakken. De warmte van den dag ping nog in de logeerkamer, zoodat ze blij was toen ze er alles in had. Gelukkig,
dit was weer gebeurd. En nu naar den twin om op te
koelen, daAr kon ze meteen haar spoorboekje nakijken en
een trein uitzoeken voor morgen. Ze zette zich op de
witte bank en hief het hoofd op om zooveel mogelijk van
het zoeltje op te vangen, dat verkoelend langs haar gloeiende
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wangen streek. Eindelijk begon ze in haar spoorweggids
te bladeren. De trein van 11.03... zou ze dien maar
niet nemen . Een geschikt uur ook om weg te gaan,
bracht in de huishouding niets in de war. Maar had ze
goed gezien. zich niet verkeken ? 't Werd al zoo donker
onder de boomen.
Daar hoorde ze een v oetstap op het grint en de heer
Van der Plaets stond voor haar.
„Is u daar ? 0, dat treft heerlijk Zou u me even
willen helpen met 't nakijken van de treinen ? Lijkt die
van 11.03 u ook niet de beste? In A. moet ik toch in elk
geval overstappen .... is 't niet ?"
Werktuigelijk nam hij 't boekje van haar aan.
De uitdrukking van zijn gelaat zag ze niet, zoo was
het in de schaduw.
„Naar je meent 't immers niet, dat je weggaat, Ina ?"
„Zeker wel meneer, mijn moeder rekent vast op me."
„Maar lieve meld, dat wag ik als gastheer niet toelaten." Hij trachtte het schertsend te zeggen, maar zijn
stem klonk zonderling.
„Je hebt hier zulk een vervelenden tijd getroffen.
Neen, neen, je moet nu nog wat blijven om plezier te
waken. Komaan, noem nu maar's van allerlei op dat je
dol prettig vindt en ik beloof je, 't is je van te voren toegestaan."
Ze lachte enkel vroolijk.
„'t Is heel vriendelijk van u maar neen, heusch niet!
Morgen om dezen tijd zitten moedertje en ik weer samen
in onze kleine serre."
Hij liep met gejaagde stappen op en neer.
Onder de boomen was het donker nu.... In het huis,
op vrij grooten afstand, zag men hier en daar een verlicht
raam. Geluiden van den grooten weg, het bellen van de
tram, het dreunend voorbijgaan van een vrachtwagen,
drongen onduidelijk tot hen door.
Plotseling kwam de heer Van der Plaets vlak voor
het jonge meisje staan. En zonder eenige voorbereiding,
met heesche hartstochtelijke stem bracht hij er uit:
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„Ina, je mag niet gaan — ik laat je niet gaan ! God
kind, ga niet heen, ik kan niet meer zonder je ! Ik heb
getracht sterk te zijn . . Maar ik kan niet. En ik ook
niet meer! Wat kan mij alles schelen als 't weer worden
moet als vroeger ? Die hel verdraag ik niet langer ! Ina,
Reveling, doe met me wat je wilt, maar zeg dat je bij mij
blijven wilt ! Stoot me niet van je, wees m'en goede fee,
voor altijd ! Zeg ja lieveling, en we gaan waarheen je maar
wilt. God, een nieuw 'even beginnen . . . . een Leven met
jou . m'e. n goede engel. All es vergeten wat achter me
ligt .... met blijdschap laat ik alles in den steek, als ik
jou maar heb."
Het jonge meisje was opgesprongen maar weer op de
bank teruggevallen. Ze wilde geluid geven, maar haar stem
weigerde alien dienst.
De overgroote schrik sloeg haar met lamheid.
Wat was dit ? Wat gebeurde era Wat meende hij ?
Daar voelde ze zich bij de polsen gegrepen, hij boog
zich tot haar over, zijn heete adem ging over haar gezicht.
,,Je zegt niets Ina. . je stemt toe. 0 lieveling,
lieveling. God nog toe, je wilt van mij zijn ?"
En hij trok haar naar zich toe, sloot haar onstuimig
in zijn armen en kuste haar mond en wangen en
oogen.
„Laat los. • laat me los . .." stiet het meisje hijgend
nit. En de afschuw en de zucht tot zelfbehoud geven haar
reuzenkracht . ze verweerde zich met handen en voeten
en wist zich vrij te werken. En sidderend over alle leden
vluchtte ze weg, over gras en bloembedden heen, tegen
stammer, stootend, aan takken hakend in doodsangst dat
hij haar achterhalen en grijpen zou. En met een gezicht
waaruit alle kleur geweken was en oogen wild van angst,
stortte ze de verlichte gang in, de trap op naar boven,
haar kamer binnen. En D66 trilden haar handers, dat ze
den sleutel haast niet om konden krijgen. Eindelijk .
nu was ze veilig.
toch.. . . Goddank
Met bonzend hart en hijgende borst viel ze op haar
bed neer, en barstte in krampachtig schreien en snikken uit.
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Hoe lang ze zoo lag, wist ze niet . de tranen brachten
ontspanning. Maar in haar denken was geen orde nog . .
Daar schrikte ze
Hoe was dit verbijsterende gekomen ?
er werd op de deur getikt. 't Was juf, die
opnieuw
vroeg of de juffrouw geen thee kwam drink -en ? Neen, neen,
Ze won maar liever boven blijven . ze
van avond niet
had hooffipijn jokte ze.. Of juf haar een kopje boven
zou brengen?. . Neen, liever niet.. ze lag al te bed..
Maar ze verzocht mevrouw van haar goeden nacht te
zeggen .
En juf ging, heen.
Weer verliep een geruime poos.
Ze zat nu rechtop bij de tafel in donker. Ze kon er
niet toe komen het licht op te steken of zich nit te kleeden.
Ze zat maar en luisterde met angstig kloppend hart naar
ieder geluid. Daar hoorde ze de meiden goeden nacht
zeggen en naar hun kamertje gaan. En nu deed Betsy
nog even de ronde door huis. Ze schoof de grendels van
de achterdeur en riep Fik, dien men vergeten had binnen
te laten. Maar Fik aniuseerde zich zeker nog best op
eigen gelegenheid en kwam niet. En van af haar plaatsje
zag ze Betsy met het kaarslantarentje een eind den donkeren tuin ingaan. Haar stem klonk ongeduldig. „Fik .
Fik . verveleilde bond, waar zit je dan toch ?" . Eindelijk,
datr kwam hj aan en werd met een paar bestraffende
woorden naar binnen gestuurd. En nu schoof Betsy de
crrendels weer voor. Toen werd alles stil.
Maar haar angst nam niet af. Waar zou hij hij
wezen Hij had de gewoonte 's avonds laat te zitten
werken. En hij moest haar deur voorbij naar zijn slaapkamer. Le bled gespannen zitten luisteren met kloppende
slapen en ijskoude handen.
Daar ging beneden de deur van de studeerkamer en
de heer Van der Plaets kwam naar boven. Heel zacht om
het slapend gezin niet te storm Met wijd opgespalkte
oogen, die door het duister heen wild en boren, wachtte ze
af. Verbeeldde ze 't zich ? Hidden de zachte voetstappen
bij haar deur stil ? Stond hij te luisteren ? Ze hield haar
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adem in, als zou zelfs dat lichte geluid haar verraden en
bleef roerloos zitten. Hoe lang
Ze had zijn deur boven niet hooren gaan — stond hij
nog altijd daar ? En in haar zenuwoverspanning meende
ze haar naam te hooren fluisteren altijd maar weer . .
altijd maar op nieuw. En ze vloog overeind en sleepte
alles wat sleepbaar was tegen de deur.... de tafel, een
paar stoelen, haar gepakte troffer . En then viol ze weer
op haar bed met kleeren en al, drukte het bleeke ontdane
gezichtje diep in 't kussen en snikte : „O moedertje,
moedertje, moedertje, was het maar morgen en ik weer
bij u."
Toen• een bleek morgenlicht de kamer binnen scheen
werd ze wakker. . Ze voelde zich koud en onbehaaglijk
en sloeg verward de oogen op. Wat was er toch .. Maar
toen ze zich zelve zoo met kleeren en al boven. op 't dek
zag liggen .. de kamer in vreemde wanorde, de deur gebarrikadeerd .. moist ze opeens weer alles. Huiverend stond
ze op en bleef lang en tijd aan 't open raam staan. Nog
p ing er een lichte nevel, maar de zon brak meer en meer
door. Het was zoo stil daar buiten, zoo plechtig — ontroerend
stil, dat ook zij tot kalnite kwam. En toen de zon wolken
en nevels had opgetrokken en stralend — vroolijk in haar
kamer scheen, de vogels om 't hardst floten en zongen en
tjilpten — toen haalde ze diep en verruimd adem. Ze
bracht haar kamer weer op orde, zette alles weer op z'n
gewone plaats, kleedde zich toen uit en kroop nog voor
een paar uur onder de dekens.
Het luide geblaf van Fik wekte haar.. Fik die verwoed
jacht maakte op een kat, die het waagde zijn tuin over
te steken Plotseling ging het verontwaardigde gebas
over in janken . Zeker had poes hem de kracht van haar
nagels doen. voelen ... Maar daarna blafte hij weer.. triomfantelijk . zeker had hij zijn vijandin over de schutting
gejaagol.
Ina stond op en waschte en kleedde zich. Maar het
koude water deed slechts voor een oogenblik den blos op
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haar Wang en terugkeeren. En then ze klaar was had ze
lust 'mar beneden den tuin in te gaan en zich eens lekker
in 't zonnetje te zetten om warm te worden. Maar ze durfde
niet. Als ze hem eens tegen kwam . Of zou hij al naar
stad vertrokken zijn ? . .
Daar werd getikt. Wat was ze schrikachtig geworden !
Haar hart begon dadelijk heftig te bonzen.
Maar het was juf met de boodschap van mevrouw of
het logeetje niet kwam ontbijten ? En hoe 't met de hoofdpijn was
zei Ina terug. En ze was klaar, ze
0 reel beter
kwam dadelijk .
Ina liet juf heengaan, deed toen de deur open en
ging met trillerige beenen de trap af. In de ontbijtkamer
was alleen Betsy.. en Ina's zoekende oogen ontdekten
dadelijk een gebruikt bond en kopje die op 't buffet stonden
weggezet. Goddank, hij was dus weg ! . Ze herademde en
kon Betsy met een eenigszins verlucht gemoed goeden
morgen zeggen
„Maar kind, wat zie je bleek !" zei deze ontsteld.
„Zoo'n hoofdpijn gehad? Maar dan mag je straks niet
ik zal je moeder telegrafeeren !"
reizen
„O neen, neen, als 't u blieft niet," smeekte Ina. „Moeder
zou zoo schrikken !"
„Nu, wacht dan tenminste tot van avond, dan kan
mijn man je brengen."
„Neen, werkelijk liever niet, ik kan best alleen...
heusch ik ben heel wel."
„Het spijt me dat Van der Plaets nu juist vanmorgen
zoo vroeg naar zijn. werk is gegaan.... 0 ja. . en hij heeft
me verzocht je van hem goeden dag te zeggen . En hier
was 't spoorboekje, hij heeft een teekentje gemaakt bij
den trein, die hem 't geschiktst leek . . . 11,03 meen ik."
„Dank u."
Hoe ze de uren doorworstelde totdat het rijtuig voorkwam, wist ze niet. Maar ze moest zich goed houden, Betsy
zag haar telkens zoo ongerust aan. Ze mocht in geen geval
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lets van de waarheid vermoeden. 't Was Ina's eerste, zware
oefening in zelfbeheersching.
Eindelijk
eindelijk toch was de tijd om en reed
het rijtuig voor.
„Juf brengt je even weg, dat vind je zeker wel goed ?"
„Natuurlijk," zei Ina en nam hartelijk afscheid van
Betsy en de kinderen.
Juf bracht haar naar de coups en ging toen weer met
het rijtuig terug.
Een zucht van verlichting ontsnapte lna toen ze alleen
was en de trein zich in beweging zette. Goddank, Goddank,
nu was ze toch werkelijk weg en spoedig veilig thuis bij
haar moeder. Haar angst en onrust waren geweken. Maar
ze voelde zich toch nameloos ongelukkig. Wat er in haar
omging wist ze nauwelijks zelve, ze kon zich nog niet
terugvinden in het tumult daar binnen. Ze moest aldoor
aan gisteravond denken, hoe ze ook haar best deed dat
afschuwelijke van zich of te zetten niet telkens opnieuw
dat ellendige te doorleven . . . die hartstochtelijke woorden,
die omarming, en bovenal die. .. die brandende kussen
En bij die herinnering veegde ze met een vies gebaar over
den pijnlijk vertrokken mond, als voelde ze zich daar
verontreinigd.
Na een half uur was ze aan het station waar ze overstappen moest. Ze had er tien minuten den tijd en zocht
haar zaakjes bij elkaar
taschje — en-tout-cas — handschoenen . Daar werd het portier opengerukt. . Vlug
stapte ze op de treeplank en Wilde den conducteur vragen
waar haar trein stond. Maar plotseling ontstelde ze zóó,
dat ze zich vastgrijpen moest en de lichte bagage haar
uit de hand viel.
Vacir haar stond — hoffelijk den hoed afnemend —
de beer Van der Plaets.
Hij raapte de gevallen voorwerpen op en zei zocht en
deemoedig: ,.Mag ik je even helpen overstappen ? Wacht,
laat mij die dingen voor je drag en
."
En toen ze stom en bleek naast hem liep naar den
trein, die aan een ander perron klaar stond, legde hij uit :
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„Ik heb een auto aan 't kantoor laten komen om nog
bij hier te zijn. Ik wilde je even goeden dag zeggen.
Z66 kon ik je niet laten gaan."
HJ zag, hoe ze beefde.
„Wees niet bang Ina
ik ga z66 weer weg. Maar
ik moest je even om vergeving vragen ..."
En toen ze schu.w opkeek, ontmoette ze een paar
oogen die haar rustig en eerlijk maar hopeloos treurig
aanblikten.
„Kun je vergeten wat er gisteravond gebeurd is ?
En vergeven, Ina ? 't Was slecht van me. God, wat een
laagheid ! 1k zal 't mezelf nooit vergeven. Hoe kin, ik
't doe"' ? Hoe kon ik ooit denken dat jij .
juist jij
op zoo'n dollemans voorstel zou in.gaan_? Maar ik was gek,
wanhopig;.. geloof (Lit maar. En verdenk me niet van
lets geineens, lets bruuts . 't Was me heilige ernst op
dat oogenblik, al was 't de daad van een die niet bij
zinnen is. Dat zie ik nu zelf in en God weet wat 'n spijt
ik heb... hoe graag ik 't ongedaan zou. maken."
„Instappen alsjeblieft!" maande in de verte de conducteur, langs den trein loopencl.
„Wil je me een hand geven, Ina?"
Ze legde haar ijskoude vingers in de zijne. Zacht en
eerbiedig drukte hij de kleine, smalle hand.
„Arm kind, wat ben je koud ! En dat allemaal om
miej ! God, vv-at een ellendeling ben ik geweest.."
Toen help hij haar instappen en keek nog eens
smeekend in die betraande oogen. „'t Ga je goed, Ina.
En denk niet al te slecht van mij."
Even later stoomde de trein het station nit. Ze was
alleen en liet haar tranen ongehinderd vloeien. Dit onverwacbte weerzien bad toch ontspanning gegeven.. een nare
beklemming weggenomen. Ze kon nu weer anders over
hem denken. . Met nicer medelijden dan afschuw nu. ..
14 was te beklag.r,en • Arme man !.. Ja. . en arme Betsy
ook . . . Wat vreeselijk moest zulk een samenleven zijn !. . .
Dat achter zoo veel schoonen schijn zoo veel ellende kon
schuilen !.
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SANCTA SIMPLICITAS.

Haar jonge gezicht bleef een pijnlijke uitdrukking
behouden .. .
Eenige weken maar was ze weg geweest. Maar dezelfde
argelooze, goed-vertrouwende, blij-gestemde Ina was het niet
meer, die de verlangende moeder tegemoet stoomde. Sancta
Simplicitas had een kijkje in 't leven gekregen, dat haar
wijzer en wetender had gemaakt.

BISMARCK'S DAGEN VAN STRIJD
MET ZIJN KONING
DOOR

A. W. STELLWAGEN.

I.
Geen koninklijk regeeringsprogram.
Het heeft lang geduurd, voor Koning Wilhelm I er
toe besluiten kon aan Otto von Bismarck den post van
minister-president toe te vertrouwen. Zoolang er nog een
schijntje van mogelijkheid overbleef om met de Vertegenwoordiging over de legerhervorming tot een vergelijk te
komen, bleef Zijne Majesteit ongezind, aan Roon's aandringend verzoek ter wille van Bismarck's benoeming een
gunstig oor te leenen. Het kwam ten laatste echter zoover, dat de Koning geen andere keus overhield dan de
kroon neder te leggen en aan zijn 31-jarigen zoon Frederik
het gezag over fie dragen, of aan den eisch van den Landdag : „geen driejarigen, maar slechts een tweejarigen diensttijd" toe te geven. Want de meerderheid der Raadslieden
van de Kroon eischte ontslag uit Naar ambt, of afdoende
tegemoetkoming des Konings aan de tegenstrevende Ver-
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tegenwoordiging. Maar liever schreef de Monarch zijne
afstandsacte hij deed den Kroonprins komen om dezen
op de zaak voor te bereiden. Doch kroonprins Frederik
wilde het wanhoopsbesluit zijns Vaders zelfs niet inzien.
Neen, hij ken de regeering niet aanvaarden. Ook hij was
immers voor den 3-jarigen diensttijd en wat voor Wilhelm I,
indien hij zich naar het parlement wilde schikken, nog als
concessie zou mogen doorgaan, moest als eene nederlaag
beschouwd worden, indien, na troonsafstand van den Vader,
de zoon zijn optreden met een toegeven aan de oppositie
had te beginnen.
Toen werd nogmaals, en nu voor den derden keer, de
naam van Bismarck genoemd, sedert eenige maanden gezant te Parijs, en niet onbevriend met Napoleon III, die
hem hoogelijk onderscheidde. Dit laatste was echter geen
aanbeveling voor Bismarck; eerder eene reden tot wantrouwen bij vorst en yolk. Prins Radziwill b.v. had zelfs het
woord „landverrader" al eens gebruikt
aldus verhaalt
Hohenlohe-Ingelfingen
om. dien Bismarck wat reader
aan te duiden
Landverrader ? Erger kon het wel moeilijk. Kroonprins
Frederik zelf bezigde dien naam dan ook niet, maar wel
zeide hij tot den Koning, zijn Vader :
„Bismarck is een partijganger voor de zaak van
Frankrijk !"
En de Koning antwoordde : „des te minder behaagt
hij mij als minister; maar men dringt bij mij op zijne benoeming aan."
Noodgedrongen alzoo heeft koning Wilhelm Otto von
Bismarck tot zijn raadsman gekozen.
Den 22sten September 1862 eindelijk heeft de Monarch
D
hem dan tot zich geroepen. Bismarck was toen een man.
van 47 jaar. Hij had zich als gezant eerst bij den Bondsraad te Frankfort, en toen. te St. Petersburg, ten hoogste
onderscheiden. Maar in Rusland had hij zijne gezondheid
ingeboet had, door kou-vatten na een rijuur in de manege,
rheumatische aandoeningen in het linkerbeen gekregen,
was door een Petersburgschen medicus min of meer ver-
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knoeid, maar in Berlijn weer wat opgeknapt. Toen reeds
was er over zijne benoeming tot minister onderhandeld,
maar de Koning, had hem nog niet aangedurfd, en er was
op andere wijze over hem beschikt: hij was gezant bij
Napoleon III geworden. In Juli had hij vacantie gekregen
en was toen dadelijk naar Biarritz vertrokken ter badkuur
en beterschap zijner kwaal. De rust en het verblijf aan
zee hadden hem zichtbaar goed gedaan; hij voelde zich
verkwikt, en zoo versterkt naar lichaam en geest, dat hij
met hartstocht naar den arbeid verlangde, dien Roon hem
als zijne bestemming voorhield.
Nu was hij naar Babelsberg tot zijn Koning gegaan
oin te vernemen, wat van hem verlangd werd. Zoodra hij de
werkkamer van den Monarch binnentrad, zeide deze het
noodige omtrent den toestand : „Ik wil niet regeeren, als
ik het niet z66 kan doen, dat ik het voor God, voor mijn
geweten en voor mijne onderdanen verantwoorden kan.
Dit kan ik echter niet, indien ik het volgens den wil der
huidige landdagmeerderheid doen moet. En ik vind geen
ministers meer, die bereid zouden zijn, mijne regeering te
voeren, zonder zich zelve en mij aan de parlements-meerderheid te onderwerpen. Ik heb daarom besloten, de
regeering neder te leggen, en mijne afstandsacte, met de
aangevoeilde gronden gemotiveerd, reeds ontworpen." De
Koning zweeg toen een oogenblik, en herhaalde nog-eens,
zonder geschikte ministers niet te kunnen regeeren. Toen
Bismarck hierop zeide, reeds in Mei bereid geweest te zijn
met Roon en anderen als minister op te treden, vraagde
hem Zijne Majesteit of hij ook voor de militaire reorganisatie zou willen in de bres komen? Bismarck antwoordde
bevestig,end. „Ook tegen de meerderheid in den Landdag
en zijne besluiten hernam de Koning. „Ook tegen deze",
was Bismarck's antwoord. En nogmaals nam nu de Koning
eene beslissing: „Dan is het mijn plicht, met u den strijd
ook verder te probeeren, en ik abdiceer niet," zeide hij.
En er volgde eene wandeling in het Babelbergsche park ;
terwiji de Monarch een programme voor den dag haalde
van 8 foliobladzijden scbrifts, breed van uitwerking en
O. E. XIV 2
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ingaande op allerlei bijzonderheden van regeeringsbeleid.
Hij verzocht Bismarck het stuk te lezen, om er dan een
gesprek over te beginnen, teneinde er hem aan te binden.
Maar de minister in hope wist te goed, dat allerlei invloeden tegen hem bij den Koning hadden nagewerkt, hij
begreep terstond, hoe moeilijk het zijn zou om dit
oogenblik met Zijne Majesteit een vruchtbaar dispuut
beginnen over mogelijke geschilpunten omtrent het koninklijk
program. Het was het eerste oogenblik van strijcl tusschen
den Koning en den minister, het eerste moment voor
Bismarck van diplomatiek beleid om reeds bij zijn optreden
over den wil des Konings te zegevieren. Dat Zijne Majesteit
de man niet was om zich van denkbeelden, waarmee hij
zich vertrouwd had gemankt, op stel en sprong weer te
ontdoen, was den vriend van Roon zeker niet onbekend
gebleven. Doch ook dit wist hij, dat Koning Wilhelm I,
Wiens opvoeding eigenlijk wel wat beperkt was geweest,.
wat het bijbrengen van kennis betreft, in veel nog leiding zou
behoeven. In militaire zaken, die zijne liefde hadden, was
Zijne Majesteit niemands mindere, maar in zaken van
burgerlijk bestuur en NVetgeving kwam hij veel te kort.
En ook in andere opzichten waren er leemten in 's Konings
kennis. Bekend is het gesprek, dat Bismarck met hem
heeft gehad in 1853, toen Wilhelm nog Prins van Pruisen,
maar Loch reeds een man van 58 jaar was. Het liep over
Gerlach, die, zoo meende de prins, pietist was. „Wat verstaat
uwe Koninklijke Hoogheid onder een pietist ?" vraagde
Bismarck. En Wilhelm antwoordde : „Een mensch, die in
den godsdienst huichelt om carriere te waken !" Maar
Bismarck hielp den prins aan eene betere definitie, zeggen.de :
„Naar het tegenwoordige spraakgebruik verstaat men ond.er
een pietist iets anders, namelijk iemand, die orthodox aan
de christelijke openbaring gelooft en van dit zijn geloof
geen geheim maakt. En van dezen zijn er velen, die met het
staatsbestuur volstrekt Diets uit te staan hebben en aan eene
carriere niet denken." De Prins luisterde, en, leergierig
als altijd, meende hij het, toen hij zeide : „Wat bedoelt
gij met orthodox ?" En Bismarck weer : „Orthodox is b.v.
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iemand, die er ernstig aan gelooft, dat Jezus Gods zoon
is en voor ons is gestorven als een offer tot vergeving
onzer zonden. Ik kan 't op 't oogenblik niet juister
drukken, maar dit is het wezenlijkste der geloofsverschillen."
Toen werd de Prins rood in 't aangezicht, en sprak : „Maar
wie is dan z66 van God verlaten, dat hij dit niet gelooft."
En Bismarck mag wel gedacht hebben, dat de Prins
van Pruisen ook op theologisch gebied, ondanks zijne
rechtzinnigheid, min of meer een vreemdeling was in
Jeruzalem. NT1 is het verder ook bekend, dat de Prins,
toen hij tot de kroon geroepen werd, en reeds toen hij
als regent voor zijn krankzinnigen broeder optrad, zijn
tekort aan kennis in allerlei pijnlijk gevoelde en hard aan
den arbeid toog, dag en nacht, om zijne schade alsnog in
te halen.
Intusschen zijn menschen met beperkte kennis gemeenlijk het moeilijkst om lien van eens opgevatte
meeningen af te brengen, en daar zal Bismarck wel aan
gedacht hebben, toen de Koning hem het uitvoerige regeeringsprogramma, hierbo wen genoemd, wilde voorleggen.
Bismarck echter verlangde geen boeien of banden ; hij gaf
den Koning het programma ong,elezen terug, en zeide :
„Majesteit, het loopt hier niet over conservatief of liberaal
in deze of geene schakeering, maar over de vraag : hebben
we eene koninklijke regeering of eene parlementsheerschappij ? En ook hierover, dat de laatste onvoorwaardelijk,
door eene periode der dictatuur, kan worden afgewend".
Maar misschien zou de Monarch tegen zoo'n dictatorschap
wel eenig bezwaar kunnen hebben, dacht Bismarck, en hij
voorkwam 's vorsten mog,elijke ontstemming door eene
acte van toewij ding aan den persoon des konings in de
volgende woorden : „In deze positie zal ik, zelfs indien
Uwe Majesteit mij dingen mocht bevelen, die ik niet voor
juist held, 11 zeker deze mijn afwijkende meening, onomwonden ontwikkelen, maar indien Gij bleeft volharden,
dan zal ik liever met den Koning ondergaan dan Uwe
Majesteit in den strijd met de parlementsheerschappij in
den steek te laten."
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Dat waren intusschen min of meer gevaarlijke woorden,
beloften voor het oogenblik misschien, en die hun doel
bereikten, maar die den Koning dan ook het vooruitzicht
openden om te alien tijde de heer en meester der mogelijke
beslissingen te zijn. Bismarck's woorden sloegen bij den
Koning nu zoo in, dat zijne Majesteit het regeeringsprogram.A
ma verscheurde en toegaf.
Den volgenden dag werd de benoeming van Otto von
Bismarck tot (vooreerst nog tijdelijk) Minister-president en
Minister van Buitenlandsche Zaken publiek gemaakt, en de
Koning omklemde den regeerstaf opnieuw met vaste hand.

II.
IJzer en bloed beslissen.

De ontvangst in den lande van den nieuwen minister
was in hooge mate ongunstig. „Wie in 's hemelsnaam is
die Bismarck, dat men hem op zoo hooge piaats heeft
geroepen ?" vraagden de heel en half onwetenden. „Die
pochende jonkheer met zijne hone grootspraak in den
Landdag, moet die Minister-president zijn ?" riepen de
teleurgestelden. „Zijn optreden is eene uitdaging", zeiden
de mannen der uiterste linkerzijde. En de gematigde vrijzinnigen maakten het misschien nog erger met hun beweren,
dat „men dien Bismarck, die met zijne politieke denkbeelden maar dadelijk zoo plompverloren voor den dag kwam,
niet ernstig nemen moest". Hij „houdt het geen jaar vol",
voorspelde Gustaaf Freytag in zijn weekblad „Die Grensboten" ; de Landdag zou tegen hem opgewassen zijn.
En zes dagen later, den 29sten September, begon Bismarck's nadere kennismaking, nu als minister, met den
Landdag. Dadelijk stolid hij in 't midden van den strijd.
En de Vertegenwoordiging in 't harnas tegenover hem.
Hij had nog gehoopt de zaken eene pons loopende te
houden, om naar tijd en omstandigheden eene mogelijke
toenadering tusschen den Landdag en de koninklijke Regeering te bewerkstelligen, maar het ging niet. De Ver-
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tegenwoordiging kon niet toegeven, dat de Regeering de
uitgaven voor leg er en vloot voor hare verantwoording
mocht nemen, ofschoon de begrooting voor oorlog door
den Landdag met 273 tegen 68 stemmen was verworpen.
En de Regeering achtte het haar recht de weerbaarheid
des lands te blijven bekostigen, ook nu de Vertegenwoordiging de organisatie des legers, z66 als de Koning en
het Heerenhuis die begeerden, bleef tegenhouden. Het was
bij die gelegenheid, dat Bismarck- zich gaan liet en de
bekende gevleugelde woorden in de vergaderzaal wierp :
„niet door rederoeringen en besluiteii bij meerderheid van stemmen worden de groote tijdvrag beslist, — maw' door ljzer en,
bloed!"
Toen was er ontsteltenis onder de vergaderden. „Door
ijzer en bloed", dat was dus macht boven recht. Nu wist
men het maar ineens, en wie nog twijfelden, zouden thans
zeker dien Bismarck en zijne staatkunde den rug toekeeren.
Ook de Koning kon, zei men, zulke woorden niet goodkeuren, en zou wel een einde stellen aan zooveel ruwe
hardhandschheid.
Zelfs de oprechte vriend Roon had er, onder 't naar
huis gaan, Bismarck al een verwijt over gemaakt. Gelukkig
was de Monarch in deze dag en niet onder den invloed des
ministers, zoo troostte men elkaar. Zijne Majesteit was n.l.
den dag te voren met zijne gemalin naar Baden-Baden
geg aan om er den verjaardag van zijne dochter, de Groothertogin, te vieren ; hij was daar veilig voor anti-liberale
inblazingen. Wel het tegendeel zou hij daar vernemen,
want in Baden was de Regeering vrijzinnig. Ind_erdaad
deden ook 's Konings dochter en schoonzoon, in vereeniging
met de Koningin, alle mogelijke moeite on). Zijne Majesteit
nog eons nadrukkeNk op de toekomst te wijzen, indien
een minister, met zulke uitdagingen tegen de Volksverteg,enwoordiging, 's Konings raadsman moest blijven.
Neen, zoo'n minister ken niet aanbliiven
En Bismarck begreep, dat hem strijd wachten zou
met den. Monarch. Best was : den Koning, die den 8sten
October naar Berlijn terugkeerde, tegemoet te reizen tot
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Jiiterbog, in de hoop op een spoedig onderhoud over de
zaak. Inderdaad gelukte het Bismarck op het perron te
Jiiterbog den Koning te zien, en hij kreeg eene plaats in
de coupe van den vorst. Hij zag het dadelijk, dat „Wilhelm onder de nawerking van 't verkeer met zijne gemalin
in eene gedrukte stemming verkeerde." Maar hij was op
de komende ding-en voorbereid, en vroeg verlof tot spreken
over hetgeen tijdens 's Konings afwezigheid was gebeurd.
Dadeqk viel hem de Koning nu in de rede, zeggende :
„Ik zie heel good vooruit, hoe dit alles eindigen zal. Daar,
op het operaplein, onder naijn raam, zal men u het hoofd
een poosje later mij."
afslaan,
„Ik begreep", verhaalt Bismarck, „en het is me later
door getuigen bevestigd, dat de Koning gedurende zijn
acb_tdaagsch vertoef in Baden met herhalingen van het
theina Polignac, Strafford en Lodewijk XVI was bewerkt.
En toen hij zweeg, antwoordde ik met de sim.pele phrase :
„Et aprjs, Sire ?"
„Ja, apres, dan zijn we dood," here am hij.
„Ja," vervolgde ik, „dan zijn we dood, maar sterven
moeten we vroeger of later toch, en zouden we wel fatsoenlijker aan het einde kunnen komen ? Ik zelf in den strijd
voor de zaak mijns Konings, en Uwe Majesteit, terwijl ze
hare koninklijke rechten met het eigen blood bezegelde.
Of dit op het schavot gebeurt of op het slagveld, dat verandert niets aan het roemrijke in de bres stellen van lijf
en leven voor de van Gods genade verworven rechten.
TJwe Majesteit moot aan Lodewijk XVI niet denken, die
leefde en stierf in zwakkelijke gemoedsgesteldheid en maakt
geen goede figuur in de geschiedenis. Karel I daarentegen,
zal die niet steeds een voorname historische persoonlijkheid
blijven, als we ons herinneren, hoe hij, nadat hij voor zijn
recht het zwaard gebroken en den slag had verloren, ongebogen zijne koninklijke opvatting met zijn bloed bekrachtigde ? Uwe Majesteit verkeert in de noodzakelijkheid om
te kampen, U kunt niet capituleeren moet, zelfs indien
het met lichamelijk gevaar wezen zou, den overmoed
tegemoet treden."
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Zoo pleitte Bismarck, en hij voelde, dat hij terrein
won. „Hoe langer ik in dozen zin sprak, des te meer leefde
de Koning op en voelde zich in de rol van den, voor
Koning en vaderland kampenden, officier. Hij had zich tot
heden op zijne reis slechts afgevraagd, of hij voor het
voorzicht4i;er oordeel zijner gemalin en van de openbare
meening in Pruisen verantwoord zijn zou op den weg, dien
hij met mij insloeg. To dozen opzichte was nu de uitslag
van ooze bespreking in de donkere coupe van die beteekenis,
dat hij de, hem door de politieke omstandigheden toegewezen, rol meer van het standpunt des officiers opvatte.
Hij voelde zich bij de portepee geg,repen, en in de positie
van eon officier, die tot taak heeft een bepaalden post op
leven en dood te handhaven, of hij daarbij omkomt of niet.
En daarmee was hij met zijn ganschen gedachtengang op
een hem vertrouwden weg geplaatst, en vond hij in
weinige minuten de beslistheid terug, die hij in Baden
verloren bad. Zijne neerslachtigheid en moedeloosheid had
zich in eene vroolijke on strijdlustige stemming veranderd,
die zelfs door de hem ontvangende ministers en dienaren
ten hove opgemerkt word. Ik had mijn Koning teruggewonnen ; de Pruisische portepee had gezegevierd." En
gezegevierd had hij, minister Bismarck, ook „over de hem
vijandige macht in het kringetje der dames van de koninklijke
familie, Hare 1Viajesteit Augusta inbegrepen,
Maar welk eene menschenkennis is or aan besteed om
den Koning aldus in zijn zwak te tasten. Dat een Hohenzollernsch vorst den dood niet vreest, is van algemeene
bekendheid, en daar was zeker geen argument zoo kostelijk
om Zane Majesteit terug to winnen dan het beroep op
's Konings officiersplicht. Van nu af aan is Bismarck wel
volkomen zeker van 't vertrouwen zijns Vorsten. De Pruisische staatscourant zou daar ook van getuigen. In den
Landdag was des morgens het voorstel van Forckenbeck
aangenomen om de nieuwe oorlogsbegrooting (die Bismarck
nog gaarne wat uitgesteld had om alsnog tijd te vinden
voor een vergelijk met de Vertegenwoordiging) zeker v66r
31 December af te handelen. Zoodat de Regeering door
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dit spoedbesluit eene nieuwe nederlaag in den Landdag leed.
Welnu, in den avond van dienzelfden dag stored Bismarck's
benoeming tot minister-president, nu definitief, in de
regeeringsberichten. 0 ja, hij had in elk opzicht de overwinning behaald.

Niet naar den Vorstendag.
En nu was er, tot laat in den miter van 1863, volkomen overeenstemming tusschen den Koning en zijn
minister-president.. Maar dan komt er weer aanleiding tot
eene kleine tweespalt. Wat de zaak was en hoe ze haar
verloop had, zal Kier volgen.
Onder dagteekening van 31 Juli 1863 richtte Keizer
Frans Jozef aan alle Duitsche bondsvorsten en aan de vrije
steden eene uitnoodiging tot eene bijeenkomst, op den 16en
Augustus te Frankfort te houden. Het doel der bijeenkomst
was: hervorming van den Bond. Om het hooge belang der
zaak te doen uitkomen, kwam de Keizer op den 2den
Augustus persoonlijk naar Gastein, ten einde er koning
Wilhelm, die de baden gebruikte, te ontmoeten en hem
over te halen, een vroeger gekozen standpunt te verlaten,
en mee te werken tot hervorming van de verouderde bondswetten. Zonder de instemming van Pruisen's Koning, dit
erkende de Keizer, zou er niets tot stand komen, en daarom
moest Zijne Majesteit, gedenkende zijne plichten jegens
Duitschland, medehelpen aan eene poging om den Duitschen
Bond uit zijne moeilijke positie in Europa eens voorgoed
op te heffen. Frans Jozef wist den Loon te treffen, die
Koning Wilhelm tot toegeven kon leiden, en met een beroep op de oude sympathieen van 1813 nail' hij een hartelijk
afscheid van zijn koninklijken bondsbroeder. Maar dan ook
is Bismarck, die mede naar Gastein was gekomen, op zijn
post om den Koning van raad te dienen. En deze raad
ging lijnrecht in tegen de plannen van keizer Frans Jozef.
Bismarck was van 1851—'58 gezant bij den Bond geweest,
en hij had in die betrekking de besliste overtuiging . ge-
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kregen, dat de quaestie, waar het OM ging, niet door
Oostenrijk ken, maar zonder Oostenrijk, en waarschijnlijk
leg en de Donaumonarchie, moest worden opgelost. Deze overtuiging werd, zoo mogelijk, nu nog versterkt door het 35
artikelen-lange hervormingsplan, waarmee de Oostenrijksche
regeering in den Bondsraad optrad en voor zich zelve de
hegemonie uii Duitschland wilde handhaven. Het was b.v.
met zekerheid te voorspellen, dat in het, door Oostenrijk
voor te steilen, Bondsparlement aan de zijde der Keizerlijke politick op 160 stemmen zou gerekend kunnen worden,
terwij1 Pruisen met 131 stemmen bij iedere gewichtige
quaestie in de minderheid moest blijven. Zulk eene hervorming van den Bond zou de machtsverdeeling in Duitschland nog ongunstiger voor Pruisen maken dan ze was,
indien alles bij 't Dude bleef. Neen, naar de vorsten-bijeenkomst te Frankfort, daar door Keizer Frans Jozef bijeengeroepen, moest Koning Wilhelm niet gaan. Dit was Bismarck's raad. Maar die bij den Koning door allerlei hooge
invloeden werd tegengewerkt. Wat er in die dagen te doen
geweest is om Pruisen's monarch naar Frankfort te tronen,
en hoe Bismarck ook bier na dagen van zwaren strijd de
overwinning heeft behaald, blijkt best, indien we eene der
herinneringen Ans ineinein Leben van Prins Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen overlezen. Prins Hohenlohe verhaalt n.l.:
„In den nazomer van 1863 werd, zooals bekend is, een
heftige strijd gevoerd over een al of niet deelnemen van
Konin g Wilhelm aan bet Frankfortsche vorstencongres.
Bismarck was er zoo beslist mogelijk tegen, vorstelijke
invloeden deden er even beslist al het rnogelijke v66r. En
zoo kwam er naar Wildbad, waar de Koning als gast der
koningin-weduwe Elisabeth vertoefde, eene telegraphische
mededeeling, dat koning, Johan van Saksen naar Baden
op reis was gegaan, om daar Koning Wilhelm af te wachten,
teneinde hem te overreden, met hem, Koning Johan mee
naar Frankfort terug te keeren. Het was (nochtans) in
hooge mate wenschelijk den (65 jarigen) koning, na de
aangrijpende kuren, die 14 zoo pas had gedaan, alle opwindende overleggingen te besparen. Bismarck kwam dien-
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volgens op het denkbeeld, den Koning wat langer in Wildbad te doen blijven, in de hoop, dat Koning Johan dan
wel, indien Koning niet verscheen, onverrichterzake naar Frankfort zou terugkeeren. Het kwam er bovendien
zeer op aan, dat Koning Wilhelm en Bismarck in Baden
koningin Augusta alleen mochten aantreffen om nl. gelegenheid te . hebben, haar de gronden voor de te volgen politiek
uiteen te zetten. Trof koning Wilhelm den handigen, beminn.elijken en schranderen koning Johan bij koningin
Augusta aan huffs, dan had men van • diens overredingstalent veel te vreezen.
„Toen de Koning in Wildbad dus veel met koningin
Elizabeth ging wandelen en veel genoegen in het verblijf
ten parent toonde, vroeg ik hem, of hij niet een dag
langer blijven wou. Dat zou hij wel heel gaarne willen,
zeide maar hij was immers de gast van koningin
Elizabeth en Icon Loch niet zoo onheusch zijn, haar te
verzoeken, dat ze om zijnentwil het verblijf ter badplaats
zou verlengen. Alzoo sprak ik nu met de dienstdoende
hofdame, die me zeide, de Koningin.-weduwe zou den
Koning gaarne verzoeken nog langer te blijven, als ze
zeker was, dat dit aan de regeeringszaken en de reisplannen
van Zijne Majesteit niet ongelegen kwam. Ik kon de hofdame verzekeren, dat eene uitnoodiging den Koning zeer
welkom wezen zou. De uitnoodiging kwam dus, en de
Koning bleef een dag langer. Wij roemden al, dat honing
Johan voor niemendal naar Baden was gereisd, en verheugden er oils op, dat hij onverrichterzake naar Frankfort zou terugkeeren. Maar wij triomfeerden te vroeg. Op
zekeren namiddag ging ooze reis over den kam van het
Schwarzwald met de extrapost naar Baden. . .
Te Gernsbach werden we bitter ontnuchterd. Het was
reeds donkere nacht, en er viel een fijne aanhoudende
regen. Toen we stilhielden om van paarden te wisselen,
kwam er een lakei naar ons rijtuig en verzocht den Koning
nit naam der Koningin, dadelijk in haren wagen te komen.
Zij was hem nl. in een rijtuig met vier zitplaatsen te gemoet gereden. De Groothertogin van Baden en koning
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Johan waren in haar gezelschap. Wij kreg,,en intusschen
den voornamen inhoud van het rijtuig in 't geheel niet te
zien, en de wagon rolde, zonder ons, den weg op naar
Baden. We keken elkaar verbijsterd aan, Bismarck, Alvensleven en ik. Met treurige gezichten zooals de huidenvetters doen, in stoinme verbazing, indien de huiden in de
rivier weggedreven zijn, z66 volgden wij, zonder een woord
met elkaar te verhandelen, den weg naar Baden.
Het was zeer laat geworden, toen we in Baden aankwamen. De Koning, met de versche paarden nit de
stallen van den Groothertog, had veel sneller g,ereden dan
wij met de postpaarden. Het hooge gezelschap had zich
dus reeds lang ter slaapkamer teruggetrokken, toen wij
aankwamen, on we vernamen niets van hetgeen onderweg
mondeling was afgesproken. We brachten dan ook een
min of meer onrustigen nacht door...
Gedurende de volgende dagen hadden er nu levendige
onderhandelingen plaats tusschen de Saksers en ons. De
Koning, had, gedurende den rit van Gernsbach naar Baden,
geen bepaald alltwoord gegeven. Thans onderhandelde
Beust met Bismarck. Op een morgen echter zond me de
Koning om 9 uur naar Bismarck met eene order. Ik vond
den Minister nog to bed. Toen ik me nu eenigszins verschrikt aandiende en vroeg, of hij ziek was, wreef Bismarck zich het voorhoofd en zeide: „Neen, ziek ben ik
niet, maar het gonst me in mijn hoofd. Die vervloekte
vent, die Beust, heeft gisteren onophoudelijk met me onderhandeld. Toen hij me niet overtuigen kon, heeft hij geprobeerd me met bierdrinken de meester te zijn. Maar
toen was hij aan het rechte kantoor, daarin overtref ik
hem toch."
Des avonds dronken de Majesteiten thee bij de Groothertogin van Baden. Geen der heeren van 't gevolg was
mede nitgenoodigd, en alzoo was koning Johan met de
Groothertogin en ons koningspaar alleen. Hij had de beide
dames vO6r onze aankomst al benauwd gemaakt. Zij vreesden een ontzettenden broederoorlog in Duitschland. Een
zekere ondergang. van Pruisen scheen haar de natuurlijke
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afloop er van. Wat er echter verder op den thee-avond
besproken is, daarvan heb ik geene vertrouwbare berichten
gekregen. Koning Johan moet echter aan koning Wilhelm
verzekerd hebben, dat hij hem als zijn broeder liefheeft,
en hem zou willen redden van den afgrond, dien koning
Wilhelm zeker te gemoet gaat, indien hij weigert aan den
vorstendag te Frankfort deel te nemen. De vrienden van
Pruisen, de Oldenburgsche, Mecklenburgsche, Badensche
en Saksen-Altenburgsche vorsten, hebben schriftelijk en
dringend verzocht, dat de Koning toch mocht willen
komen om hen bij te staan. Ten slotte moeten gemalin en
dochter hem teederlijk gebeden hebben, dat hij toch zou
toegeven en den volgenden dag met koning Johan naar
Frankfort reizen. Al deze stormaanvallen op het gemoed
des Konings waren te veel voor zijne, door de kuren aangegrepen, zenuwen. Hij was ziek, dat was hem aan te
zien, toen hij in 't hotel Meszmer terugkeerde. Eerst werd
de dokter gehaald, en toen Bismarck. Ondertusschen bestelde koning Johan voor den volgenden ochtend 6 uur
een extratrein, die hem en koning Wilhelm naar Frankfort
zou brengen.
Toen Bismarck echter een poosje voor elven den.
Koning verliet, had hij het door Zijne Majesteit onderteekende antwoord, dat de monarch nooit-ofte-nimmer tot
dien vorstendag in Frankfort gaan zoude, bij zich. Bismarck
vertelde mij, tot den Koning gezegd te hebben : indien
Zijne Majesteit naar Frankfort gaan en hem, Bismarck, bevelen mocht ten geleide mee te reizen, dat hij dan wel als
secretaris wilde meegaan, maar niet als minister-president.
Maar den Pruisischen grond zou hij niet weer betreden,
want hij zou zich dan aan landverraad moeten schuldig
weten, zoo zeker was hij, dat de gang des Konings naar
Frankfort tot Pruisen's verderf zou leiden. En toen had
de Koning het weigerend antwoord onderteekend."
Maar het had moeite gekost, des Konings handteekening
te veroveren. „Dertig regeerende heeren en een koning als
koerier", had Wilhelm gezegd en hij beminde en vereerde
den Koning van Saksen, die onder de vorsten voor deze
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missie ook persoonlijk de geschiktste was. Eerst omstreeks
middernacht gelukte het mij, de handteekening des Konings
te veroveren. Toen ik den koninklijken heer verliet, waren
we beiden ten gevolge van de zenuwspanning der situatie
meer dan uitgeput, en mijn dadelijke mondelinge mededeeling aan den Saksischen minister von Beust droeg nog
den stempel van deze opwinding.
De crisis was echter voorbij, en „de koning van Sakse,n
reisde naar Frankfort terug zonder mijn meester, zooals ik
gevreesd had, nogmaals te bezoeken." Aldus Bismarck zelf
in de Gedan ken und Erinnerungen, I, 340.
En nu het vervolg bij Hohenlohe :
„Met het door den Koning geteekende stuk ging Bismarck het hotel van den Koning van Saksen binnen om
aan dezen de beslissing van Wilhelm over te brengen.
Den inhoud van 's Koning's brief deelde hj tevens mede
aan den heel. von Beust, die toen tegen Bismarck zeide,
terstond den extra-trein voor den volgenden ochtend te
zullen afbestellen, want koning Johan zou zeker niet zonder koning Wilhelm naar Frankfort willen terugkeeren,
maar den dag van morgen gebruiken om hem alsnog voor
de reis over te halen.
Doch nu verklaarde Bismarck met zijne eigenaardige
beslistheid :
„Ik geef u mijn eerewoord, dat er, indien morgenochtend om 6 uur de extra-trein met koning Johan niet
vertrokken is, om 8 uur een bataillon Pruisen nit Rastatt
in Baden zal aankomen en v6Or mijn Koning van zijn
bed opstaat, is zijn hOtel door troepen afgezet, die geen
andere order zullen hebben, dan dat er geen Sakser meer
bij Zijne Majesteit toegelaten wordt.
Beust echter antwoordde, dat „Pruisen niet het recht
heeft, in vredestijd troepen naar Baden te laten marcheeren.
Dat zou bondsbreuk en vredebreuk zijn."
Toen zette Bismarck zijne stem wat nit en hernam :
„Bondsbreuk en vredebreuk zijn me totaal onverschillig.
Van meer gewicht is me de gezondheid van mijn koning
en heer. Vandaag hebt gij hem al ziek genoeg gemaakt,
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morgen zal hij rust hebben. Een koning hebt gij ons in
Weenen en Dresden reeds te gronde gericht. Dat gij het
een tweeden koning van ons niet zult doen, daarvoor blijf
ik borg, zoolang ik minister-president zal wezen, en, als
dit noodig mocht zijn, zelfs met mijn hoofd."
Zoover is het niet gekomen. Afloop van alles was, dat
Bismarck's wil zegevierde. Koning Wilhelm deed den zin
zijns ministers; hij liet de dertig regeerende heeren in
Frankfort vergaderen, zoolang en zooveel ze begeerden, en
keerde zonder verder met hen voeling te houden naar
Berlijn terug. De vorstendag bleef daardoor een ijdel,
althans onvruchtbaar vertoon.

IV.
„De mot wi hebben."

De opstand der hertogdommen Sleeswijk—Holstein
tegen Denemarken, in 1848—'50, was door den Duitschen
Bond met Oostenrijksche troepen onderdrukt, en bij het
Londensche Verdrag van 1852 (door de 5 Groote Mogendheden en Zweden) werd bepaald, dat Prins Christiaan van
Sonderburg—Gliicksburg, de behuwdneef van den Deenschen koning Frederik VII, bij diens overlijden zijn opvolger zou zijn. Vooraf was gegaan eene onderhandeling,
geleid door Bismarck — toen gezant te Frankfort — met
hertog Christiaan August van Sonderburg-Augustenburg,
die de eerste erfrechten had, maar nu tegen ontvangst van
21/4 millioen Deensche daalders voor zich en zijne familie
beloofde : „niets te zullen ondernemen, wat den vrede in de
Staten van Frederik VII kon verstoren." Erfprins Frederik
van Augustenburg, de zoon van Christiaan August, achtte
zich echter niet gebonden aan zijn vaders zoogenaamden
afstand, en de Duitsche Bond hield zich buiten goedkeuring van het Londensche Verdrag.
Tien jaar later, 13 November 1863, zegevierde in Denemarken de Eider-deensche partij (die Denemarken's gebied
tot den Eider uitgestrekt wilde zien) en nu nam de Ver-
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tegenwoordiging een wetsontwerp aan, waarbij Sleeswijk
als provincie van Denemarken ingedeeld en van Holstein
gescheiden werd. En dit, ofschoon Sleeswijk en Holstein
bij verdrag van 1460 „up ewig ungedeelt" waren verklaard.
Toen echter minister Hall tot Koning Frederik VII
kwam om den monarch het ni.euwe wetsontwerp ter onderteekening voor te leggen, vond hij den zieken vorst ongeneigd om zijn naam onder het stuk te zetten. „Ik wil niet
teekenen," riep de zieke, „laat Christiaan het doen." Twee
dagen later stierf 14.
Voor den nieuwen koning Christiaan was er echter
geen ontwij ken mogelijk hij teekende het stuk, en alzoo
werd een dubbel onrecht bekrachtigd: Sleeswijk en Holstein moesten gescheiden worden en de erfrechtsbepaling,
dat alleen de mannelijke lijn bij de overdracht der souvereiniteit geldig was, zou van nu af aan niet meer tellen,
dat is geschonden zijn.
Dadelijk trad intusschen erfprins Frederik van Angustenburg met eene proclamatie naar voren, waarin hij de
Sleeswij k-Holsteiners zijne „getrouwe on derdanen" noemde.
Hij maakte tegelijk van Kiel zijne residentie, zorgde voor
eene hofhouding en een ministerie, en benoemde geheimraad Karel Samwer tot zijn voornaamsten raadsman. Heel
Duitschland besehouwde hem als den wettigen vorst, de

Sleeswij k-Holsteiners waren hoogelij k met hem ingenomen
en persoonlijk maakte hij op de menschen een uitmuntenden
indruk. Hij was, zegt Tiedemann (Aus sieben Jahrzehn ten,
1, 330), een waarlijk voornaam man, voornaam niet alleen
door geboorte en positie, maar ook in de diepste beteekenis
van het woord: door gemoed en denkwijze. Geen spoor
van vorstelijk grootdoen. Over zijn mannelijk, ernstig
aangezicht lag echter, als eene schaduw, een trek van
moeheid. Eigenaardig was ook de opslag zijner oogen: in
't eerste oogenblik zag men er alleen het wit van." In
later jaren, toen de fortuin hem steeds verder van de
hertogelijke waardigheid verwijderde, en hij als generaal
in Beierschen dienst den oorlog van 1870 meemaakte, had
hij jets verlegens in zijn blik, jets schuchters. Maar in den
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tijd van zijn optreden in 1863 en '64 behoefde hij niet schuchter
rond zich te zien. Want then had hij alles mee, en een
ieder was geneigd om hem te steunen. Vooreerst Kroonprins Frederik, zijn vriend en medestander in liberale
gezindheden, bevorderde zijne plannen. Ook Zijne Majesteit,
koning Wilhelm, rekende zijne aanspraken op de Hertogdommen volkomen wettig, en ontving hem overeenkomstig
zijne aanstaande waardigheden. En nu kwam daar nog, en
als om hem de hertogelijke kroon op een kussen voor de
voeten te leggen, de Pruisische Vertegenwoordiging bij,
want die nam (2 December 1863) met 231 stemmen voor,
en slechts 63 stemmen tegen, het besluit, dat : „de eer en
het belang van Duitschland eischen om hem, den erfprins, als
Hertog van Sleeswijk-Holstein, te erkennen en voor zijne
rechten op te komen."
Blijft over de vraag : en wat zeide Bismarck tot deze
dingen ? Veel goeds mocht de „Augustenburger", zooals
Pruisen's minister hem steeds noemt, van Bismarck's plannen
niet verwachten. Reeds het feit, dat de Pruisische Vertegenwoordiging in den tijd van den grootsten onvrede
met den, zonder wettige begrooting regeerenden ministerdictator, zich zoo in 't oog loopend voor hertog Frederik
ten strijde opmaakte, is geen gunstig teeken voor de leans
van de Augustenburgsche candidatuur. En inderdaad,
minister Bismarck had andere plannen. Zijne wenschen
waren al dadelijk bij den dood van Frederik VII op het
bezit der beide hertogdommen voor Pruisen gericht. In
den kroonraad sprak hij zijne meening onomwonden uit.
Hij herinnerde er den Koning aan, dat „iedere zijner
's Konings broeder zelfs niet uitgenaaste voorzaten
zonderd voor den Staat eene vermeerdering in grondgebied had verkregen : Frederik Willem IV Hohenzollern
en het Jandegebied, Frederik Willem III de Rijnprovincie,
Frederik Wilhelm II Polen, Frederik II Silezie, Frederik
Wilhelm I Oud-voorpommeren, de Groote Keurvorst Achterpommeren, Maagdenburg, Minden enz. En hij moedigde
den Koning aan hetzelfde te doen." Edoch, men scheen
zijne woorden niet geheel ernstig te nemen. „In de proto-
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collen", aldus schrijft Bismarck (Gedanken and Erinnerungen,
II, 9), kwam deze mijne uiting niet voor. Geheimraad
Costenoble, die ze te voeren had, zeide, then ik hem over
het weglaten er van onderhield : de Koning had gemeend,
het zou me aangenamer zijn, indien mijne uitlatingen in
de protocollen maar niet bewaard bleven. Zijne Majesteit
scheen gedacht te hebben, dat ik onder Bacchussiche indrukken van een stevig ontbijt gesproken had en wel blij zou
wezen, van mijne woorden Diets verder te hooren. Ik stond
er echter op, dat ze in de protocollen alsnog werden ingeschakeld, zooals ook geschiedde. De Kroonprins had, terwijl ik sprak, de handen ten hemel opgeheven, alsof hij
aan mijne gezonde zinnen twijfelde, en mijne collega's
deden er het zwijgen toe." Zelfs Roon meende in deze
dagen nog, dat het goed zijn zou, de „wettige" aanspraken
van den Augustenburger te erkennen. Trouwens ook in
't leger, welks stemming in 't hart des Konings steeds een
sympathieken weerklank opwekte, dacht men, zooals Boon
het had uitgedrukt. En verder waren alien, die van verre
of van nabij 's Konings oor hadden, heel de koninklijke
familie, aanhangers en bevorderaars van het denkbeeld,
dat de Hertogdommen onder Frederik's souvereiniteit als
nieuwe middelstaat bij den Duitschen Bond eene plaats
konden nemen.
Het word heel moeilijk voor Bismarck, toen de Koning
wel mee wilde gaan met wie zoo dachten. „Wat zal men
er verder tegen inbrengen.", schreef hij aan den trouwen
vriend Boon. „De Koning is er voor; — zijn vertrouwen
is moor naar den leant der tegenstanders dan naar dien
zijner dienaren gericht zonder Gods hulp is het spel
verloren, en op ons zal het nageslacht de schuld leggen."
Het blijkt wel uit doze woorden hoe zeer het hem ernst
was met de inlijving der hertogdommen. Het was nu ook
wel bekend, dat hij nog al 't mogelijke deed om den.
Koning tot zijne mooning over to halen. En alzoo verdubbelden de vrienden van den „Augustenburger" hunne
pogingen om den vijandigen Minister geheel nit de gunst
van Zijne Majesteit te dringen. Wat men hoopt, gelooft
O. E. XIV 2
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men, en men meende reeds aan Bismarck's val te mogen
gelooven : „Aan het, regeerstelsel van Bismarck zal zonder
twijfel een spoedig einde komen. Reeds waggelt de grond
onder zijne voeten. Zijne plannen om met beh-ulp van
Frankrijk den brand te blusschen, zijn al even foutief
gebleken als zijne berekening, dat Denemarken wel zou
toegeven. Napoleon, zich onomwonden voor het denkbeeld
der middelstaten verklarende, wijst de verbintenis met zoo's
onsoliden associ6 af, en Denemarken heeft nog geen letter
toegegeven. Zelfs in de conservatieve partij is het vertrouwen op Bismarck's bekwaamheid als staatsman tot op een
minimum herleid. Van al zijne buitenlandsche vrienden verlaten, door het Pruissische yolk veroordeeld, staat de man
van de daad „door bloed en ijzer" daar nu volkomen
gelsoleerd, alleen nog overeind gehouden door de onverklaarbare gunst van een, slecht van raad gedienden, koning.
En ook deze begint te weifelen. Nog een enkelen duw en
de laatste steunsels van een stelsel, dat de Pruisische staat
zoolang tot oneer heeft gestrekt, bieden geen weerstand
meer, maar vallen ineen !" Zoo schreef Tiedemann in de.
Sleeswijk-Holsteinsche Courant van 20 Januari 1864. (Tiedemann, Aus sieben Jahrzehnten; I, 339.) Twaalf jaren later was
de auteur van dit artikel, als Bismarck's chef der rijkskanselarij, 's ministers meest vertrouwde dienaar en beschouwdehij zijne artikelen van 1864 als „zonden zijner jeugd."
Het is intusschen niet waarschijnlijk, dat koning
Wilhelm diergelijke krantartikelen als van den jongen
Tiedemann tot ontbijtlectuur heeft genomen. Veel kwaad
zullen. ze Bismarck dus niet gedaan hebben. Maar er waren
ernstiger pogingen en van machtiger personen dan deze
Tiedemann, om den Minister den voet te lichten, of, om
met de Sleeswijksche Courant te spreken, hem „den laatste n.
duw" te geven. Niemand minder dan graaf Von der Goltz
b.v., gezant te Parijs, deed al het mogelijke om koning
Wilhelm in de Deensche quaestie van anderen raad te
dienen dan dien Bismarck aan Zijne Majesteit gegeven,
had. flat Bismarck al spoedig de brieven van Von der
Goltz aan Zijne Majesteit hinderlijke mededinging vond,
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is te begrijpen. En daaraan danken we een van die meesterlijke pleidooien voor hetgeen hij in 't belang van Pruisen
goed achtte, die ons zijne diepste overtuiging blootleggen.
En tegelijk zijne beslistheid om een ieder, wien ook, die
hem in zijne planncn weerstreefde, de keus te, laten tusschen
henengaan nit 's lands dienst, of zich te onthouden van
adviezen, tegenstrijdig met 's ministers inzichten. Eene
enkele bladzijde te dezer zake nit den uitvoerigen brief
aan Goltz ter kenschetsing.
„Indien gij in mijne plaats hier dienst deedt", schreef
Bismarck, „zoo geloof ik, dat gij u van de onmogelijkheid
der politiek, die gij mij heden aanbeveelt (en als zoo
uitsluitend „patriottisch" beschouwt, dat gij de vriendschap
daarvoor opzegt) zeer spoedig overtuigen zoudt. Daarom
kan ik slechts zeggen : la critique est aise e ; de regeering,
en bepaaldelijk eene zoodanige, die toch al in menig wespennest de hand heeft moeten steken, onder den bijval
der menigte to laken, heeft niets moeilijks in. Bewijst het
succes, dat de regeering juist handelt, dan is van laken
verder geen spraak meer. Maakt de regeering fiasco in
dingen, die menschelijk inzicht en menschelijk willen in
't algemeen niet beheerschen, dan heeft men den roem, te
rechter tijd voorspeld te hebben, dat zij op den verkeerden
weg was. 1k heb eene hooge gedachte van uw politiek
inzicht, maar ik houd me zelf ook niet voor dom. 1k ben
er op voorbereid, dat gij zegt : dit is zelfbedrog. Misschien
echter klimt mijn patriottisme en mijne oordeelskracht in
uwe opvatting, als ik u zeg, dat ik me sedert 14 dagen
op de basis bevind der voorstellen, die gij in uw schrijven
numero zooveel doet. Met eenige moeite heb ik Oostenrijk
er toe gekregen de Holsteinsche vertegenwoordiging bij
te roepen, voor het geval wij ons plan in Frankfort (d. i.
dus bij den Duitschen Bond) doorzetten. Het onderzoek
naar de erfopvolgingsvraag door den Bond geschiedt met
onze goedkeuring, ofschoon we er, ook met het oog op
Engeland, niet v66r stemmen. Ik had Sydow (den gezant in
Londen) zonder instruction gelaten ; hij is ter toepassing
van subtiele instruction niet geschapen.
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Misschien zullen er nog andere phasen, die van uw
program niet verre liggen, kunnen komen ; maar hoe zal
ik er toe besluiten, me over mijne laatste gedachten vrijelijk
tegen u uit te spreken, nadat gij mij in de politiek den
oorlog hebt verklaard en u zoo tamelijk onomwonden hebt
uitgelaten v46r het plan om het huidige ministerie en zijne
politiek te bestrijden, en dus ter zijde te stellen ? Ik oordeel in dezen alleen naar den inhoud van uw schrijven
en laat alles daar, wat mij door colportage en uit de derde
hand over uwe mondelinge en schriftelijke uitlatingen te
mijnen opzichte wordt meegedeeld. En toch moet ik, als
minister, zullen de belangen van den Staat geen schade
lijden, tegen den gezant te Parijs ronduit spreken en tot
het laatste woord mijner politiek openhartig zijn ! De
wrijving, die iemand in mijne positie met de ministers en
raadslieden, aan 't Hof, met de occulte invloeden, de
Kamers, de pers en de vreemde hoven te overwinnen
heeft, kan niet nog daardoor vermeerderd worden, dat
de discipline van mijn departement plaats maakt voor
eene mededinging tusschen den gezant en den minister,
en dat ik de onmisbare eenheid van den dienst door
schriftelijke discussie zou vervangen. Ik kan zelden zooveel
schrijven als heden in den Kerstnacht, nu alle ambtenaren
met verlof zijn, en ik zou aan niemand, behalve aan u,
ook maar 't vierdedeel van dezen brief schrijven. Ik doe
het, omdat ik het niet van me verkrijgen kan, u ambtelijk
en door de bureau's in dezelfde toonhoogte te schrijven,
tot Welke uwe berichten aangekomen zijn. Ik heb niet de
hoop, u te overtuigen, maar ik mag van -uwe eigen ondervinding in den dienst en van uwe onpartajdigheid vertrouwen, dat gij mij dit zult toegeven : er kan maar eene
politiek op eenmaal gevoerd worden, en dat moet de
politiek zijn, waarover het ministerie het eens is met den
Koning. Wilt gij deze politiek en met deze het ministerie
trachten omver te werpen, dan behoort gij dat bier in de
Kamer en in de pers, aan de spits der oppositie, te ondernemen, maar niet van uwe tegenwoordige positie uit. En
verder moet ik me tevens aan uwe stelling houden, dat,
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in een conflict tusschen het patriottisme en de vriendschap, het eerste beslist. 1k kan u echter verzekeren, dat
mijne vaderlandsliefde van zoo sterke en zuivere natuur
is, dat eene vriendschap, die voor haar zou moeten onderdoen, toch wel zeer hartelijk zijn kan".
Tot zoover ons citaat nit Bismarck's brief aan Von
der Goltz, dat ons doet zien, hoe volkomen zeker de
minister, die op dat pas niet veel langer dan een jaar de
Pruisische politick leidde, reeds was van zijne plannen en
van zijn Koning, en hoe hij met krachtdadigheid alien en
een ieder op zijde duwen zoude, die hem wilden dwarsboomen. Na lezing van den brief aan Goltz mag men wel
zeggen: handelde Bismarck aldus met het groene hout in
de ambtenaarswereld, wat kon dan niet met het dorre
geschieden
Laat ons nu nog even terugkeeren tot de gebeurtenissen, die het verdere g,evolg waren van Denemarken's
regeeringsbesluit 0 Ed Sleeswijk tot eene Deensche provincie
te maken en het geheel van Holstein af te scheiden.
Oostenrijk en Pruisen verklaren Denemarken den oorlog
en bezetten, na een paar overwinning,en, Sleeswijk. (Holstein was reeds dadelijk door bonds troepen bezet). Van 12
Mei tot 26 Juni volgt dan, na bloedige gevechten, een
wapenstilstand, en de vredesconferentie to Louden; maar
als deze geen succes heeft, worden de vijandelijkheden
opnieuw begonnen. Tot 18 Juli 1864 duurt de oorlog nog
voort, met nieuwe botsingen ; het wordt eerst vrede, als
Denemarken van alle rechten op Sleeswijk, Holstein en
Lauenburg ten behoeve van den Keizer van Oostenrijk en
den Koning van Pruisen afstand doet. En nu beginnen de
onderhandelingen over de toekomstige regeering der Hertogdommen aan Bismarck's overleggingen veel zorg te baren.
In bijzonderheden te gaan omtrent deze onderhandelingen,
zal voor ons doel niet noodig zijn. Slechts dit zij herinnerd, dat ten slotte Oostenrijk het voorloopig bestuur over
Holstein, en Pruisen dat over Sleeswijk aanvaardt. Lauenburg komt aan koning Wilhelm persoonlijk.
Met den erfprins van Augustenburg, die reeds als
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Frederik VIII in Holstein was aangekomen, kwam het nu
tot eene beslissing.
Den I sten Juni 1864 was hij. naar Berlijn gekomen om
de laatste hand aan zijn werk te leggen. Hij meende reeds
te zijn, waar hij wezen Wilde, want en Oostenrijk en Pruisen waren 't over zijne verheffing eens geworden, en zijn
vriend, de kroonprins van Pruisen, had hem aangeraden,
zich nu met zijne komst naar koning Wilhelm en Bismarck
te haasten. Zoo deed hij dan ook, en vernam, dat Zijne
Majesteit reeds bij de hertogin-moeder was geweest, en
haar gezegd had, de eerste te willen wezen om haar de
gelukstijding omtrent haar zoon mee te deelen. Slechts
zou de erfprins nog een bezoek aan Bismarck hebben te
brengen, die met den aanstaanden souverein van SleeswijkHolstein nog eene en andere quaestie van vor-m. had te bespreken. In den namiddag van denzelfden dag was de
erfprins nog ter audientie bij den Koning zelf.. Zijne
Majesteit was heel vriendelijk, en had zich reeds geheel
ingeleefd in de gedaschte, dat de erfprins Hertog zijn
zoude. Aileen over de vertrouwde raadslieden van „hertog
Frederik VIII", over Francke en Samwer, was koning Wilhelm niet zoo goed te spreken. Doch ook in deze liep
alles ten beste, en in hoopvolle zekerheid omtrent zijne
toekomst verliet de aanstaande Frederik VIII het koninklijk
paleis.
Des avonds te 9 uur hield zijn rijtuig in de Wilhelm.strasse stil, waar Bismarck hem in zijne studiekamer
wachtte. Wat er onder de beide heeren precies verhandeld
is, en onder welke bewoordingen, is niet licht te zeggen.
Er zijn twee gegevens om in deze geschiedenis tot kennis
van zaken te komen : een uitvoerig stuk van den erfprins,
en een korter bericht van Bismarck 1). Over beide stukken
zijn ook de beschouwingen verschillend. Bij Max Lenz
(Geschichte Bismareks, 245 en vervolg) is het oordeel te
vinden, dat Bismarck waarschijnlijk geen andere bedoelingen heeft gehad dan den Erfprins schaak mat te zetten,
1) Bismarck's woorden bij V. Sybel; 3,337-38; die van den erfprins, bij
Samwer-Jansen, 336-344.
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ofschoon Zijne Hoogheid gekomen was met de gedachte
om op alle billijke regelingen van staatsbelang voor Pruisen in te gaan. Bij Egelhaaf echter (Bismarck, 127 en
vervolg) vindt men het geloof, dat de machtige minister
zeer zeker zijn wantrouwen tegen den „Augustenburger"
zou hebben laten varen, indien de candidaat voor Sleeswijk-Holstein zich frank en vrij v(56r Pruisen's politiek
verklaard had, en beloofd, dat hij van de Vertegenwoordiging der Hertogdommen onvoorwaardelijke goedkeuring
der wenschen van Bismarck, door dezen den 29sten April
in 5 artikelen geformuleerd, zou eischen. Zoodanige belofte deed hij echter niet. De liberale erfprins achtte zich
als constitutioneel vorst aan zijn plicht gebonden om de
Vertegenwoordiging der Hertogdommen to raadplegen en
met hun ja of neen mee te gaan. En daarmee verspeelde
hij bij Bismarck zijne kansen. Wie in deze het naast bij
de waarheid is, Lenz of Egelhaaf, valt niet afdoende te
beslissen, maar dat Bismarck bij den aanvang van het
onderhoud met den „Augustenburger" de mogelijkheid zijner verheffing tot hertog der vrijgemaakte provincien in
't oog had, schijnt aangenomen to mogen worden. Zes
jaar later, toen de Pruisen voor Parijs stonden, en Bismarck mee te velde was, placht hij aan tafel met en onder
zijne vertrouwden over alles en allerlei uit zijn leven mededeelingen te doen. Eens liep het gesprek over den „Augustenburger", en zeide hij over het onderhoud met dezen, dato
1 Juni 1864:
„Ik herinner mij, dat ik hem bij ons onderhoud eerst
Hoogheid noemde en ook in 't algemeen zeer tegemoetkomen was. Toen ik hem echter daarna over de Kielsche
haven sprak, die we noodig hadden, en hij zeide, dat zou
dan wel eene Cj mijl [afstand van grondgebied] kunnen
zijn, moest ik hem dit toestemmen, er bijvoegende : misschien zelfs meer dan eene mijl. (Maar daar wilde hij niet
van weten), en toen hij verder ook over onze eischen omtvent de militaire zaken niet te spreken was, zette ik een
ander gezicht. Ik tituleerde hem nu met Doorluchtigheid
[niet meer met Hoogheid] en zeide hem ten laatste
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plat-Duitsch en tamelijk koel, dat wij het kuiken, dat we
uitgebroed hadden, ook wel den hals konden omdraaien."
(Busch ; Tagebuchblatter, I, 143).
Zou Bismarck, indien hij van den aanvang van 't gesprek met den erfprins af, in zijn binnenste tegen Frederik's
troonsbeklimming een alles beslissenden onwil had gehad,
begonnen zijn met dien titel van „Hoogheid?" Het is
haast niet aan te nemen. Intusschen moet erkend worden,
dat de minister o zoo gaarne de gelegenheid aangreep om,
nu de „Augustenburger" niet toeschietelijker zich toonde,
hem van Hoogheid tot Doorluchtigheid te degradeeren.
En toen, 's nachts om 12 uur, verliet de Erfprins Bismarck's
studeerkamer, en hij had het gevoel, niet geslaagd te zijn.
in zijn pogen om 's ministers vertrouwen te winnen. Bismarck van zijn karat had thans ook zekerheid : Frederik
van Augustenburg moest geen Hertog van Sleeswijk-Holstein
worden.
Het eenmaal gesproken woord van Bismarck : „De
(d.i. Sleeswijk-Holstein) mot wi hebben" kwam weer in alles
op den voorgrond, en toen nu ook de raad der kroonrechtsgeleerden, ten onderzoek van het Sleeswijk-Holsteinsche erfrecht, immers bij meerderheid van stemmen, tegen,
de aanspraken van Frederik van Augustenburg besliste,
toen gaf koning Wilhelm zich gewonnen, en Bismarck
zegevierde.
Het bleef nog een gespannen toestand in de politiek,
dat is waar, maar toen het aan 's Konings, i n alles zijn
wil doorzettenden, minister ook gelukte de Oostenrijksche
regeering tot kalmte te stemmen, en met haar het verdrag
van Gastein te sluiten, toen was er, voorloopig, vrede op
aarde tusschen Oostenrijk en Pruisen. En koning Wilhelm
in die mate voldaan over de politiek van zijn ministerpresident Otto von Bismarck, dat hij hem in den erfelijken
gravenstand verhief; 16 September 1865.
V

•

De oorlog met Oostenrijk.
Op den

T en

November 1865 was graaf Bismarck van zijne

BISMARCK ' S DAGEN VAN STRIJD MET ZIJN HONING.

233

badkuur te Biarritz te Berlijn teruggekeerd. Het baden en
de zeelucht hadden hem goed gedaan, en de kalme rust
aan 't zeestrand bij heerlijk nazomerweer had hem weer
tot zich zelven gebracht na de oververmoeienissen van zijn
zenuwslijtend arbeidsleven in de twee laatste jaren. Hij
was te Biarritz met Napoleon III, die er eveneens eene
kuur deed, in politieke overleggingen getreden, en bij zijne
terugreis over Parijs had hij nogmaals een onderhoud met
den Keizer gehad. En bet resultant van een en ander was
de zekerheid, dat Frankrijk geen bezwaar zou maken tegen
eene mogelijke inlijving van Sleeswijk-Holstein bij Pruisen.
Nieuwe arbeid wachtte Bismarck. In de eerste plaats
een vernieuwde strijd met den hem zoo vijandigen Landdag.
Die was den 15 en Januari saamgeroepen en met eene troonrede geopend, waarin de Koning de hoop uitsprak, dat
alle partijen het noodige zouden doen om de punten, die
vereenigen en tot eensgezindheid leiden, op te zoeken en
vast te houden. Dan eerst zou de band tusschen Vorst en
yolk versterkt worden ten zegen van het Vaderland.
Vriendelijker uitnoodiging tot eendracht aan eene Vertegenwoordiging, die bij iedere gelegenheid 's Konings
minister-president alle mogelijke vijandigheid had getoond,
die de oorlogsbegrooting had afgestemd, eene leening van
18 millioen daalders ter wille van de vloot had geweigerd
goed te keuren, en door soms grove uitingen van antipathie
het regeerstelsel van Zijne Majesteit had geminacht, was
moeilijk te geven. Toch zat de wrok bij den Landdag, die
zijne rechten om de oorlogsbegrooting goed te keuren of
te verwerpen, verkort geloofde, ook nu nog altijd te diep,
dan dat de oppositie op peis en vree met een minister als
Bismarck kon aansturen. Men wilde gaarne erkennen, dat
de krijgstocht tegen Denemarken met schitterenden uitslag
bekroond was. Maar men volhardde in het zeggen, dat de
verdere ontwikkeling van Pruisen, met en volgens de
politiek van Bismarck, eene onmogelijkheid was. Al dadelijk
kwaru. Virchow dezelfde, die Bismarck's waarheidsliefde
te na gekomen was, maar een duel met den beleedigde
weigerde — met een protest tegen de inbezitneming van
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Lauenburg. Om wettig te wezen had, voor de aanvaarding,
de toestemming van den Landdag gevraagd moeten zijn,
oordeelde Virchow, en zijn protest ter zake werd met 251
tegen 44 stemmen aangenomen. Van nu of ging het, vier
dag en lang, hard tegen hard in de vergaderingen. Het
kwam zoover, dat Bismarck den 18 den Januari namens de
Pruisische ministers verklaarde : de besluiten der Vertegenwoordiging niet aan den Koning te willen voorleggen, en
hij ze daarom aan den voorzitter Grabow deed terugkeeren.
Nogmaals verhief toen Virchow zijne stem, zeggende : „laat
ons in zake het schrijven van Bismarck tot de orde van
den dag overgaan, want mike mededeelingen, als daarin
vervat zijn, zijn niet waard, door het Huis behandeld te
worden." Natuurlijk volgde het applaus der vrienden na
deze woorden. Maar reeds kwam nogmaals Bismarck van
zijn zetel overeind, maar nu om eene koninklijke boodschap
voor te lezen, waarbij de Landdag gesloten werd verklaard.
Verbazing en algemeene ontsteltenis onder de afgevaardigden ! De heeren hadden echter het koninklijk besluit
gehoord, en konden huiswaarts gaan. Het was immers, na
den zegevierenden krijg tegen Denemarken, geen geschikte
tijd om verder verzet te wagen ? En eerst den 17de n Augustus 1866, toen de oorlog met Oostenrijk ten einde was,
werd de, tot dien datum werkeloos gelaten, Vertegenwoordiging weer ter vergadering saamgeroepen ! —
De oorlog met Oostenrijk ! Die mbest komen. Het was
niet mogelijk, dat de toestanden als door het Verdrag van
Gastein werden geschapen, blijvend konden zijn. Oostenrijk's
positie in Holstein was op den duur onhoudbaar, maar
het kon zich Loch ook niet aan het denkbeeld gewoon
waken, dat Pruisen's macht door de aanhechting van
Sleeswijk werd versterkt. Het bleef er dus op aandringen,
dat Frederik van Augustenburg in de beide hertogdommen
zou gehuldigd worden. Onmogelijk, dit laatste, zei Bismarck,
nu de waarborgen ontbreken, dat de nieuwe hertog steeds
met de wenschen van Pruisen zal medegaan. En toen hij,
de in alles voorziende staatsman, eiedelijk den Koning
had overtuigd, dat de „A.-ugustenburger" niet de recht-
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matige erfgenaam kon wezen, bleef het thans alleen nog
de vraag, hoe Zijne Majesteit aan het denkbeeld te gewe-n-nen, dat een oorlog met Oostenrijk niet te vermijden
zou zijn, wilde het recht op de beide hertogdommen zijn_
loop nemen.
Het was nochtans geen gemakkelijke taak om Zijne
Majesteit den „broederkrijg" met (het voor een grout deel
immers ook Duitsche) Oostenrijk aannemelijk te maken.
Want alien, die van verre of nabij in den vertrouwden
kring van Zijne Majesteit hunne meening konden zeggen,
waren tegen. De Koningin en heel het Hof, de familie in
Baden, d.e Kroonprins en zijne echtgenoote ook, en deze
laatsten in den beslisten toon van overtuigden, op wie de
argumenten tegen geen vat weer hebben. De volksstemming niet het minst was voor het behoud van den vrede,
eensdeels omdat men vreesde voor de Oostenrijksehe
wapenen het veld te moeten ruimen, en ten andere, omdat
men, door eene zee van vlugschriften en door courantartikelen en spotprenten tegen Bismarck geleid, en misleid,
waarlijk meende, dat de politiek van den minister ten verderve voeren zou. En zooveel kwam van dit alles den
Koning wel ter ooren, dat eene beslissing aan Zijne IVIajesteit zeer moeilijk moest vallen. Alleen de garde van getrouwen om Bismarck : Roon en Moltke, en Manteuffel,
waren met den minister-president voor eene dadelijke
oorlogsverklaring. Herhaaldelijk werd er, reeds te beginnen.
met den 28 sten Februari en voor het laatst den I 2e n Juni
1866, kroonraad gehouden, en telkens verzetten zich met
name de Kroonprins en de minister van financien. Bodelschwing tegen den oorlog. Het einde der beraadslagingen
was dan gemeenlijk, dat de Koning wel naderde tot de
meening van Bismarck : het zwaard moot beslissen, maar
niet loskwam van de gedachte, dat het nog mogelijk kon
zijn door onderhandelingen met keizer Frans Jozef den
oorlog te vermijden.
In deze dagen van twijfelingen tusschen oorlog en
vrede valt dan een moordaanslag op Bismarck. Het feit
is beken.d : Bismarck was, na eene audientie bij den Koning,
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op weg naar huis, 7 Mei 1866, then Onder-de-Linden een
schot op hem gelost werd. Hij zag om, sprong op den
man, die het pistool opnieuw op hem richtte, toe en greep,
hem bij de pols. De kerel wou zich loswringen, en Bismarck voelde zich eene flauwte nabij in de worsteling.
Maar een paar wand elaars, een soldaat, die dichtbij op
post, stond en een daar juist aankomende officier, kwamen
tusschenbeiden en zoo werd de minister bevrijd, de dader
(zekere Cohen, een stiefzoon van Carl Blind) gegrepen.
Het verhaal gaat, dat Bismarck, die wat laat thuis
en aan tafel kwam, mededeeling deed van 't geval aan
zijne echtgenoote : „Verschrik niet, mijn hart, er is daar
zoo even nog op me geschoten, maar ik ben door Gods
genade ongedeerd gebleven," zeide hij.
Het werd druk op de straat, toen men van den moordaanslag vernam. En bij deze gelegenheid voor 't eerst
mocht Bismarck ondervinden, dat er toch ook onder de
burgerij te Berlijn en elders reeds sympathieen voor hem
wakker werden.
Van alle kanten kwamen telegrammen in om hem
geluk te wenschen. De Koning en de Kroonprins haastten
zich hem de hand te komen drukken en des avonds
brachten duizenden en duizenden hem eene luidruchtige
ovatie. Het was wel bemoedigend voor den minister zooveel deelneming te ondervinden, en het was even wijs als
innig gemeend van Bismarck, dat hij in zijne toespraak
tot de menigte, van het balkon zij ner woning, uitriep
„zijn 'even te willen laten voor Koning en Vaderland, zij
het op het oorlogsveld of op de straatsteenen door sluipmoord !" Met een „Zijne Majesteit, onze dierbare Meer en
Koning : Er lebe hock!" eindigde hij.
Hadden deze zijne woorden voor Zijne Majesteit wel
een tolk noodig, en zouden ze niet meegewerkt hebben
om den Koning tot meegaan te stemmen met Bismarck's
inzichten omtrent den, in de Sleeswijk-Holsteinsche quaestie
verder te volgen, weg ?
Hoe er intusschen, ook na de gebeurtenis van 7 Mei,
nog al het mogelijke gedaan werd, om koning Wilhelm
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af te brengen van zijn toegeven aan de gevaarlijke politiek
van den waaghals-staatsman Otto von Bismarck, kan blijken
nit den pier volgenden brief, dien de oud-minister Bethmann-Hollweg, dato 15 Juni 1866, aan den Koning liet
ter hand komen. Letterlijk schreef Bethmann-Hollweg deze
beschuldigingen, en deze raadgevingen :
„Wat -Uwe Majesteit steeds heeft gevreesd en vermeden,
wat alle tot oordeelen bevoegden vooruit hebben gezien,
dat n.l. eene ernstige oneenigheid (onzerzijds) met Oostenrijk door Frankrijk ten nutte zou worden gebezigd eener
poging oin zich ten koste van Duitschland te vergrooten,
ligt thans in Louis Napoleon's uitgesproken programma
een ieder voor oogen. Het heele Rijnland voor de Hertogdommen dat zou voor hem geen slechte ruil zijn, want met
de _petites rectifications des frontieres, waarop hij vroeger
aanspraak maakte, zal hij zeker thans geen genoegen meer
nemen. En hij is de almachtige gebieder in Europa!
Tegen den aanstichter van deze (onze) politiek koester ik
geen vijandige gevoelens. Ik herinner mij gaarne, dat ik
in 1848 hand in hand met hem ging om den Koning te
bemoedigen. In Maart 1862 ried ik -Uwe Majesteit een
stuurman van conservatieve antecedenten te kiezen, die
eerzucht, stoutmoedigheid en bekwaamheid genoeg bezit
om het schip van Staat tusschen de klippen waarbinnen het geraakt is, nit te brengen. En ik zou den heer
Von Bismarck genoemd hebben, indien ik had geloofd, dat
hij met doze eigenschappen de bedachtzaamheid en consequentheid van denken en handelen vereenigde, het
gemis waarvan aan de jeugd nauwelijks to vergeven
is, maar dat in eon man van de positie, die hij inneemt,
levensgevaarlijk moot geacht worden. Inderdaad was, van den
aanvang af, het doen en laten van Graaf Bismarck
eene tegenspraak. Van den beginne af een beslist voorvechter der Russisch-Fransche alliantie, knoopte hij aan
de p ulp, die we in Pruisen's belang aan Rusland tegen
den Poolschen opstand zouden verleenen, politieke plannen, die hem van de beide Staten vervreemden moesten.
Toen hem in 1863 door den dood van den koning van
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Denemarken eene task in den schoot viel, zoo gelukkig,
als maar zelden aan eeri Staatsman ten deel werd, versmaadde hij het, Pruisen aan de spits te stellen dier algemeene acte van verzet, Wier doel vereeniging was der
Hertogdommen onder Pruisen's en verbond hij
zich liever met Oostenrijk, den principieelen tegenstander
in deze, om later echter in onverzoenlijke vijandschap met
dien bondgenoot zich te stellen. Den Prins van Augustenburg, dien Uwe Majesteit genegen was, en van wien destijds
alles te bekomen zou zijn, bejegende hij eerst met alle
mogelijke ongunst, om hem spoedig daarna door graaf
Bernstorff ter Londensche conferentie voor den rechthebbende te laten verklaren. Dan weer verplicht hij Pruisen
bij den vrede te Weenen slechts in overeenstemming met
Oostenrijk definitief over de vrij gemaakte Hertogdommen
te beschikken, en laat er toch inrichtingen treffen, die
de voorgenomen „annexatie" duidelijk doen blijken. Velen
beschouwen deze en gelijksoortige maatregelen, die steeds,
als met elkander in weerspraak, in het tegendeel uitloopen
van hetgeen ze bedoelden, als fouten der onbedachtzaamheid. Anderen houden ze voor de wegen van een man, die
op avonturen uitgaat, alles door elkaar werpt, en dan
afwacht, wat hem als buit zal ten deel vallen; of van een
speler, die na ieder verlies hooger inzet, en eindelijk zegt :
va banque !
Dit alles is erg, maar nog veel erger is in mijne oogen,
dat graaf Bismarck zich door deze manier van handelen
met de gevoelens en de bedoelingen van zijn Koning in
tegenspraak stelt, en zijne grootste bekwaamheid daarin
toonde, dat hij dezen stap voor stap het tegengestelde
doel nader voerde, tot de omkeer onmogelijk scheen, terwijl het mijns erachtens de eerste plicht is van een minister
om zijn vorst trouw van raad te dienen, hem de middelen
te verschaffen ter uitvoering zijner bedoelingen, en voor
alles om zijn beeld voor de wereld vlekkeloos to houden.
Uwer Majesteits eerlijke, rechtschapen en ridderlijke natuur
is wereldbekend en heeft Allerhoogst dezelve het algemeene
vertrouwen, de algemeene vereering verworven. Graaf Bis-
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marck echter heeft het daarheen geleid, dat Uwer Majesteit's edelste woorden ten aanhooren van het eigen Pruisenland, omdat ze niet geloofd worden, zonder werking te
doen in de ijle lucht wegsterven, en dat ieder vergelijk
met andere mogendheden onmogelijk is geworden, dewijl
de eerste voorwaarde daartoe, het vertrouwen, door eene
politiek van wraakzucht is verloren gegaan. Nog is geen
schot gevallen, nog is een vergelijk onder eene voorwaarde
mogelijk. Niet dat de oorlogstoerustingen behooren te
worden gestaakt, eerder, zoo noodig, verdubbeld, ten einde
tegenstanders, die op onzen ondergang uit zijn, zegevierend
te gemoet te treden, of in voile eer uit de verwarde
quaestie te geraken. Maar onmogelijk is ieder vergelijk,
zoolang de man aan de zijde van Uwe Majesteit staat en
van Haar het voile vertrouwen bezit, die dit vertrouwen
aan Uwe Majesteit bij alle andere mogendheden heeft
ontroofd."
Tot zoover Betbmann—Hollweg's inlichtingen en raad
aan. den Koning. Ze doen zien, tot welke eene hoogte de
weerzin tegen Bismarck en zijne politiek ging. Maar ze
kwamen te laat en werden ter zijde gelegd. Zijne Majesteit
had reeds beslissing genomen overeenkomstig de bedoelingen van zijn. minister-president Bismarck, en heeft den
brief van Bethmann Holiweg eerst gelezen, toen de oorlog
met Oostenrijk tot eene voor Pruisen glorierijk einde was
gekomen. Hoe Zijne Majesteit ten laatste den moed en de
kracht gevonden heeft, om, tegen eigen verstands- en gevoelsrichting in, en tegen alle raadgevingen van zijn
oudsten zoon, zijne echtgenoote en zijne dochter, Loch met
Bismarck mee te gaan, verhaalde de latere Rijkskan.selier
aan den bekenden Hans Blum, die het in eene zijner
Herinneringen geboekt heeft.
Bismarck had den Koning nogmaals al de redenen,
die voor de noodzakelijkheid van den oorlog pleitten,
uiteengezet, en de Koning had gezegd : „laat mij u een
paar oogenblikken alleen mogen laten !" Toen was Zijne
Majesteit in de kamer naast het spreekvertrek gegaan.
Toevallig was de verbindingsdeur op een trier blijven staan,
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en viel het oog van Bismarck op een Spiegel, die in de
kamer, waar de Koning was binnengegaan, aan den wand
ping. drat hij zag, ontroerde hem tot tranen. Zijne Majesteit
lag op de knieen. en met gevouwen handen in een vurig
smeekgebed om aan. den Heer der Heerscharen de beslissing
to vragen. Na eenige oogenblikken hoorde hij den Koning
opstaan en zachtjes naderkomen. „Ik heb de beslissing
gevonden," zeide hij, „ik keur uwe voorstellen goed !"
Eenige dagen later volgde de oorlog met Oostenrijk,
en de veldtocht van Pruisen's hoogsten roem.
(Wordt vervolgd.)
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Reeds op de schoolbanken hoorden wij van de algemeene eigenschappen der stof, van haar deelbaarheid, haar
ondoordringbaarheid en zooveel weer. Wij namen het aan
zonder kritiek. Ons jeugdig verstand gevoelde nog niets
voor het „malgr4 moi l'infini me tourmente" de noodkreet
van een Taine en de Musset; het kon ook niet beseffen,
dat in dit vraagstuk der deelbaarheid een van de groote
problemen voor ons lag, die de menschelijke geest van
oudsher hadden gekweld, dat zij noch oplossen noch loslaten kon, dat wel op natuurkun dig gebied behandeld
moest worden, doch waarvan de invloed en de beteekenis zich
ver buiten dat gebied deden gevoelen. Dit toch is het geval.
Wat men to denken heeft van den bouw der stoffelijke
wereld
hetgeen ten nauwste samenhangt met de quaestie
der deelbaarheid dat raakt niet alleen onze physica,
maar ook onze wij sbegeerte het beslist voor een deel of
onze wereldbeschouwing realistisch of idealistisch zal getint
zijn. Dit heeft dan ook de Kerk ten alien tijde begrepen
en zich beslist partij gesteld in het geding. En dit niet
.alleen in het verleden. De katholieke kerk zou bij monde
van haar hoogwaardigheidsbekleeders niet zoo nadrukkelijk
tegenover het atomisme de middeleeuwsche scholastieke
O. E. XIV 2
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leer van den dokter angelicus laten verdedigen, als zij niet
inzag, dat het hier meer betrof dan een natuurkundige
onderstelling 1).
De opvatting van den korreligen en atomistischen
bouw van de stof, reeds vroeg ontstaan, kon eeuwenlang
op geen hoogeren rang aanspraak maken, dan dien van een
wijsgeerige, later van een wetenschappelijke hypothese.
Nog in onze dagen hield een belangrijke groep natuurkundigen, met mannen als Ostwald en Mach als 'eiders,
Naar voor een voortbrengsel der verbeelding, onaannemelijk
en onnoodig, waarvan men zich eenvoudig moest bevrij den.
En dit, nadat de vruchtbaarheid der hypothese ruimschoots
was gebleken, nadat zij op physisch en chemisch gebied zooveel begrijpelijk gemaakt had. V66r een tiental jaren kon zelfs
een vakgeleerde zonder te groote onredeqkheid aan het adres
van het atomisme verklaren „de Moor heeft zijn plicht
gedaan, hij kan heengaan" was hij wijsgeerig aangelegd,
1) Men vergelijke van de „Etudes philosophiques pour vulgariser les
theories d'Aristote et de S. Thomas et leur accord avec les Sciences" van
Farges, prkre de Saint-Sulpice, directeur a l'Ecole des Cannes", de „Theoriefondamentale de l'acte et de la puissance" en de gunstige beoordeelingen daarvan door mannen als Saint-Hilaire, Blanchard, Paul Janet, ja
zelfs van Richet, den redacteur van „La revue scientifique." La philosophie
de l'Ecole ,,lezen wij" est (16.0, rehabilit66 en Angleterre, ou elle n'a guere
cease d'être la base de l'enseignement universitaire en Allemagne
en Italie . . . . en Belgique, en Hollande, en Espagne en un mot dans tour
lea pays de la science".
Wil men hetzelfde vernemen. in ooze eigen litteratuur van den allerlaatsten tijd, men neme ter hand de „Natuurphilosophie of Cosmologie" van
Dr. J. Th. Beysens, Hoogleeraar bij de Rijks-Universiteit te Utrecht (1910).
Een hPftiger, maar ook scherpzinniger bestrijding van het atomisme, en aanprijzing van het Thomisme zal men bezwaarlijk vinden. Men behoeft slechta
over enkele trouwens principieele — bezwaren heen te stappen, om
meegevoerd te worden naar het standpunt, waarop de schrijver ons hebben
wil. Wil men, ook onder de tijdgenooten, een man van gezag hooren op
natuurkundig gebied, men leze „Le mixte " van P. Duhem, Professeur de
physique theorique a la Faculte des sciences de Bordeaux. „Alors la faveur
des physiciens se detache graduellement des systémes atomistiques, cartósieng
ou newtoniens pour revenir a des móthodes analogues a celles que prOnait
Aristote. La physique actuelle tend a róprendre une forme péripatêticienne"..
p. 200.
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dan kon hij zelfs met het oog op den aard van het merischelijk kenvermogen het positivisme en sensualisme van Ostwald
en Mach als de eenige ware wetenschap aanprijzen.
Hoe is chit alles in den laatsten tijd veranderd ! Het
atomisme heeft in de laatste jaren zulke triumfen gevierd,
dat twijfel aan de juistheid er van niet meer redelijk geacht kan worden. Met de wapenen, die wij thans bezitten,
kan elke aanval beslist afgewezen worden. Toch blijft de
Kerk het atomisme veroordeelen en de AristotelischThomistische natuurverklaring als de ware aanbevelen.
Haar beste woordvoerders, uitnemend op de hoogte van de
jongste uitkomsten van het natuuronderzoek, meesters in
de dialectische redeneerkunst, woten de nieuwe waarheden
zoo to plaatsen in het kader der oude scholastiek, dat
zelfs verstandige en ontwikkelde leeken in de natuurwetenschap er toe zouden gebracht kunnen worden, om de waarheid gelegen to achten aan de zijcle der gemoderniseerde
middeleeuwsche leer.
Daarom is het niet overbodig het onbetwistbare recht
der atomistische natuuropvatting in haar jongsten vorm
voor niet-deskundige kringen in het licht te stellen.
I.
De opvatting van de stof als een samenhangend geheel
van zeer fijne korrels, reeds in de Oudheid ondeelbaar geacht en atomen genoemd, past van nature bij een wezen
met het kenvermogen van den mensch. De denkende mensch
moest er toe komen, al openbaren zijn zintuigen hem er
niets van. Zijn verstand is er niet op ingericht, om de
deeling voort to zetten tot in het oneindige. Evenmin kan
hij denkend een oneindig aantal oneindig kleine deeltjes
samenvoegen tot een eindig geheel. Een onafgebroken geheel
van zulke deeltjes, een continuum, is voor hem geheel onbegrijpelijk, al heeft de differentiaal- en integraalrekening
van later tijden hem in staat gesteld de bezwaren er van
te ontgaan en er mede om to gaan zonder het begrip er
van nader to komen.
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Het atomisme kan dan ook oude brieven vertoonen.
Aristoteles waagde zich reeds aan een definitie van het
continuum. Hij noemde een ding onafgebroken als de
grenzen van elke twee opeenvolgende deelen, waar zij elkaar
aanraakten, dezelfde worden. Veel kon hij er niet mede
uitrichten. 't Was voor hem niet veel meer dan een woord.
Maar het atomisme lag niet in de lijn van zijn denken.
Hij verklaarde de stoffelijke verschijnselen als worden en
vergaan. Wel achtte hij de primaire stof onvergankelijk,
maar hij kende haar slechts een potentieele bestaanswijze
toe ; eerst door het opnemen van een vorm wend zij een
zinnelijk waarneembaar ding. Dat beteekent voor ons niet
veel anders dan een ontstaan en vergaan uit en in niets.
Geheel anders was het standpunt der oude Grieksche
atomisten, Democritus en Leucippus. Bij hen heette het :
„uit niets ontstaat niets. De wereld bestaat uit kleine
ondeelbare onvernietigbare deeltjes, de atomen; de eindelooze
verscheidenheid van ding en en verschijnselen is in wezen
niets anders dan de wisselende rangschikking, samenvoeging en scheiding dier in vorm zoo verschillende lichaampjes".
Dit denkbeeld zou niet meer verloren gaan, al was het
voorloopig niet moor dan de kern van een dichterlijk-wijsgeerig stelsel. Voor een kritische natuurverklaring als de
onze was de Grieksche geestesrichting geheel ongeschikt.
Gedurende een reeks van eeuwen was Aristoteles alleen
aan het woord. Dialektische tekstverklaringen van de
geschriften des meesters, omwerking, hier en daar verwerping van zijn uitspraken met het oog op de leerstukken
(ler Kerk, dat was het voornaamste work der middeleeuwsche
scholastieken. Het atomisme met zijn rondo en gladde
zielsatomen stond, niet geheel ten onrechte, in den reuk
van materialisme en ketterij. De brandstapel wachtte zijn
adepten. Het kon eerst weder opleven, toen de rook der
brandstapels voor goed was opgetrokken 1).
Het krachteloos worden van de veroordeeling ex cathedra
1) Zie ,,Bruno and die Atomistik van Lasswitz. Vierteljahrschr. f.
wissenschaftliche Philos. Jg. 8, 1884, het opstel van prof. v. d. Wijek in „Gestalten en Gedachten" en Giordano Bruno, ein Vortrag von A. Riehl (1889),.
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was niet voldoende voor de zegepraal van het atomisme.
Het moest zich kenbaar taken als de eenig mogelijke
grondslag voor een bevredigende natuurverkldring. De
laatste was onbereikbaar voor de dialektische behandeling
van begrippen, het meesterschap der middeleeuwsche denkers,
zij vereischte een kritische verwerking van de gegevens
der zinnen. Zulk een wetenschap kon eerst ontstaan in
de 16e en 17e eeuw, nadat de wijsbegeerte van Descartes
de entiteiten, de accidenten en essenties der scholastieken
had leeren kennen als kunstige constructies van begrippen,
die weinig te makers hadden met de werkelijkheid. De
laatste kon slechts begrepen worden door de moderne
wetenschap, waaraan de glorierijke Damen van Galilee,
Newton en Huygens verbonden zij n.
Toch was het deductieve denken bestemd, om ook in
de nieuwe natunrwetenschap een groote plaats in te semen.
Het nam daar den vorm aan van de fraaie logica in cijfers
en lijnen, van algebra en geometric. In dien vorm, oneindig scherper en doordringender dan het syllogistisch
redeneeren met woorden, werd het een machtig hulpmiddel
bij het moderne natuuronderzoek. Wel hadden reeds de
Babyloniks en Egyptenaars de wiskunde met goed gevolg
beoefend en hadden de Grieken hnn schatten bewaard en
vermeerderd maar dat was onvoldoende en boven alles
vermochten zij niet met behulp der wiskunde hun qualitatieve natuurbeschouwing tot een quantitatieve op te heffen.
Zij letters slechts op de hoedanigheid der dingen en wisten
meten, wegen en rekenen niet samen te voegen tot een
stelselmatige methode van natuuronderzoek. Scherpe denkers waren de Ouden, maar kinderen bleven zij in de kunst
van waarnemen zelfs Aristoteles, Plato's leerling, hoewel
1) Iii het oude, Egyptisehe handboek der wiskunde van Alines werd
reeds met reken- en meetkundige reeksen gerekend. De oude Nippurteksten,
50000 tafels met wiggesehrift omvattend, door een Amerikaansehe
ontdekt en de bibliotheek van Sardanapalis, op 20000 van zulke tafels, gaven
ons inzieht in de wiskunde der Babyloniers en Assvriers. Zij gebruikten reeds
het tientallige stelsel. Het is bekend welke uitnemende wiskundigen Archimedes, Euklidus

ppollonios geweest zijn.
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scherp waarnemer, was in hoofdzaak nog een deductieve
wijsgeer, een kind van zijn tijd. Het getuigenis der zinnen
gold in de Oudheid voor minderwaardige kennis.
In de 16e en 17e eeuw ontwikkelde zich de natuurkundige methode van onderzoek tot een volkomenheid, die Naar
maakte tot de eenige betrouwbare wegwijzer op het gebied
van elke wetenschap, die de kennis der werkelijkheid, de
geestelijke zoowel als de stoffelijke, beoogde. De wiskunde
nam een groote vlucht. Descartes grondvestte de analytische meetkunde. Fermat voltooide zijn werk. Newton en
Leibnitz vonden de differentiaal- en integraalrekening, door
de Bernouilli's later ontwikkeld ; Daniel Bernouilli maakte
de redeneeringen over de waarschijnlijkheid van het plaats
vinden van een gebeurtenis, tot een exacte wetenschap,
die een gedeeltelijke zekerheid leerde berekenen 1).
Het continuum was onschadelijk gemaakt voor het
menschelijk verstand. Men kon met oneindig kleine grootheden rekenen zonder het oneindige zelf te begrijpen.
Euler en la Grange trokken het trotsche gebouw der moderne
wiskunde hooger op. Een gewoon verstand kon nu uit
algemeene stellingen lange reeksen van bijzondere waarheden met groote zekerheid afleiden ; een arbeid voor den
scherpzinnigsten denker zonder die hulpmiddelen ten eenenmale onmogelijk. Door de toepassing van dat alles op
natuurkundige gegevens ontstond zoo de mathematische
physica, waarvan Newton met zijn Philosophiae naturalis
principia mathemathica in 1687 de grondlegger en Daniel
Bernouilli de voltooier werd.
Maar dit was slechts de eene zijde der methode.
1) Wie een denkbeeld wil verkrijgen van de veroazende ontwikkeling,
die de wiskunde in ooze dagen verkregen heeft, leze de rectorale redo van.
prof. Cardinaal over „De uitbreiding der zuivere en toegepaste wiskunde". In
het begin deter eeuw is er een ,,Index du Repertoire bibliographique des
sciences mathématiques" noodig, om een overzicht te geven van den toestand der wiskunde. Pit overzicht, de theoretische mechanica er bij gerekend,
telt 39 hoofdstukken, verdeeld iu '386 paragrafen, waarvan velen het karakter
van een afzonderlijke wetenschap dragen. Paarenboven zip over 1800 verschillende wiskundige onderwerpen monographieen geschreven en verschijnen
er 279 wiskundige tijdsehriften.
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Deducties, zelfs in den strengen vorm der wiskunde, alleen
kunnen ons niets van de werkelijkheid leeren. Nog andere
hulp wordt er vereischt, de bij de Ouden zoo geminachte zintuigelijke waarneming, inderdaad een leidsvrouw
van gelijken rang. Zij moest aan de wiskundige analyse
de gegevens verschaffen, de problemen voorleggen en ter
laatster instantie door het onderzoek der bij zondere feiten
op gevolgtrekkingen en theorieen den stempel der waarschijnlijkheid drukken.
Ook zij bleef in ontwikkeling niet achter. De verbetering onzer zintuigen door evolutie zou wat te veel tijd
gekost hebben. Het geschiedde langs anderen weg. De
geboorte der nieuwe natuurwetenschap kondigde zich allereerst aan door de uitvinding van werktuigen ten dienste
der waarneming. Onze landgenooten Jansen en Lippershey
vervaardigden den eersten kijker en het eerste mikroskoop.
Welk een uitbreiding van het gezichtsveld in twee richtingen te gelijk ! Voor bet gewapende oog van Galilel verschenen de manen van Jupiter, de schijngestalten van
Venus, de ring van Saturnus 1), de bergen op de maan en
tal van onbekende sterren. 't Was het oplichten aan den
horizont van den dageraad van een nieuwen tijd. Zou de
hemelruimte weldra voor den mensch geen geheimen meer
bezitten Nu eerst was de mensch een ziener geworden in
den letterlijken zin van het woord. Galilel was opgetogen.
„Ik ben," schreef hij, „buiten mij zelf van bewondering en
dank God, dat hij mij zoovele wonderers, aan alle eeuwen
onbekend, heeft laten ontdekken. Nu weet ik wat de
melkweg beteekent." 't Was de extase van den blinde, die
ziende wordt. De Hemelsbode, waarin hij alles mededeelde,
bracht de geheele wetenschappelijke wereld in beroering.
Coppernicus had dan wel gelijk. De mensch met zijn planeet
was niet meer het middelpunt van het Heelal.
In de andere richting kwam de openbaring uit de
wereld van bet kleine. Leeuwenhoek zag onder zijn. mikroskoop een waterdroppel wemelen van infusiediertjes, hij zag
1) Hij meende, dat Saturnus uit drie kogels bestond. Eerst Huygens
braelit aan het

dat men ^ net een ring te does had.
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de bloedlichaampjes voortwentelen in den staart van een
kikvorschlarve. Met niet minder opgetogenheid maakte hij
door schrift en teekenpen de Royal Academy to Londen
deelgenoot van zijn ontdekkingen. Zijn boek „Natuurgeheimen ontdekt door het mikroskoop" was een waardige
tegenhanger van Garners Hemelsbode. En dat alles was
nog maar een begin. Wat waren die instrumenten vergeleken
met de onze. Als curiosa vertoonen wij ze . op gedenkdagen.
Welk een sprong van de enkele lens, die Leeuwenhoek
gebruikte, tot het samengestelde mikroskoop van Zeisz met
zijn Abbe'sche belichting, zijn achromatische lenzenstelsels
en immersie-systemen. Met het bloote oog kunnen wij op
10 centimeter afstand strepen, 1/40 millimeter van elkander
verwijderd, nog afzonderlijk waarnemen. Met het moderne
mikroskoop zien wij strepen, 1/7 gedeelte van een duizendste millimeter van elkaar afstaande, nog volkomen duidelijk.
Tweehonderdvoudig is dus ons gezichtsvermogen versterkt
door het aanbrengen van een paar lenzen bij de eerie, die
de natuur ons verschafte. De bacillen der tuberculose,
ge1/
i l000 millimeter groot, ver buiten onzen natuurlijken
zichtskring gelegen, verschenen voor het gewapend oog.
Ook de sfeer van andere zintuigen werd aanzienlijk
uitgebreid. Wat hebben instrumenten niet gemaakt van
ons gevoel voor druk en schokken. Aardbevingen, in Japan
plaats vindend, worden in Zwitserland gevoeld en opgeteekend door den horizontalen slinger van Paschwitz. Op
de gevoeligste plaatsen van ons lichaam kunnen wij een
drukking van 64n milligram waarnemen, op de meeste
plaatsen vereischt die waarneming het gewicht van een
gram. Het juk van onze beste balansen slaat nog door bij
een overdruk van een tienduizendste gedeelte van een
milligram. Was onze huid zoo gevoelig voor druk, dan
zouden wij, de hand twee centimeters hoog opheffend, de
zwaartekracht voelen afnemen en als vermeerderde drukking een gouden kogel van 35 centimeter straal bemerken, die een meter onder ons in den grond lag.
Wij kunnen op zijn best nog geluiden afzonderlijk
hooren, die elkander na 1/500 seconde opvolgen en wel die
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van knetterende electrische vonken. Fedderson meet met
zijn roteerenden spiegel een tijdsverloop van een honderdmillioenste seconde. Kohlrausch stelde ons in staat om
door geleidbaarheidsbepaling voor de electriciteit met den
telefoon te hooren, dat in het zuiverste water, door hem
verkregen, in 15 elVI3 nog eenige honderdduizendste milligrammen vaste stoffen waren opgelost.
Wij kunnen temperatuursverschillen van 1 / 5 graad eelcius nog bemerken. Door het meters van de verandering
van den weerstand van een metalen draad voor de electriciteit kan men temperatuursverschillen van een millioenste
celsiusgraad bepalen.
Er zijn natuurverschijnselen, waarvoor wij in het geheel geen zintuigen hebben, o.a. voor de electrische. De
galvanometer van Paschen maakt ons oog tot een uiterst
gevoelig orgaan voor de zwakste electrische stroomen.
Ultraroode en ultraviolette stralen neemt ons oog niet
waar. De thermozuil openbaart ons de eerste en de gevoelige
photographische plaat legt de laatste aanschouwelijk voor
ons vast. De photograminen van den sterrenhemel hebben
ons een menigte sterren leeren kennen, die zelfs het oog,
gewapend met den machtigsten kijker, voor altijd verborgen waren gebleven. Dit is dus niet versterking van aanwezige, maar het aanzijn geven aan nieuwe zintuigen.
Meer dan aan eenig wezen op aarde wordt de
natuur gedwongen zich te openbaren aan den mensch met
zijn versterkte en nieuw verworven zintuigen. Duizendvoudig is de wereld voor hem vergroot. Hoeveel hebben
wij, 2Os L e eeuwers, al niet aanschouwd, waarvan de Oudheid
het bestaan niet vermoedde. Maar ook aan de intelligentie
van den mensch zijn grenzen gesteld. In hemel en op aarde
zal er altijd veel blijven, dat nooit den drempel van zijn
bewustzijn overschrijden en dus voor hem niet bestaan zal.
De methode der moderne natuurwetenschap nu bestaat
in de gelukkige samenwerking der wiskundige analyse en
der verfijnde waarneming. Zonder Naar ware doordringen
den intiemen bouw der stof een onmogelijkheid geweest.
Haar karakter moesten wij daarom in hoofdtrekken schet-
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sen, om het verband te kunnen begrijpen, waarin zij het
spel der onzichtbare moleculen met de zinnelijk waarneembare verschijnsels gebracht heeft.
Evenwel, men denke niet, dat de groote waarheden
der wetenschap zijn gevonden als laatste schakels van
logische redeneeringen in cijfers en lijnen en door stelselmatige waarneming. De verbeeldingskracht, de intuItie, die
geheimzinnige hemelgave der genieen, speelde een groote
rol. Van 't Hoff verklaarde de straat te Utrecht te kunnen
noemen, waarin hem de groote gedachte van het asymmetrisch koolstofatoom, dat de geheele stereochemie voortbracht, was ingevallen.
Het zou gemakkelijk zijn, om meer soortgelijke uitingen op te sporen van groote vinders in het gedachtenrijk
aangaande het plotseling opduiken van groote gedachten
uit de raadselachtige diepten van het onbewuste bliksemflitsen, die in eens een geheel landschap onthullen. Het
genie is als een wezen aangeblazen door de Godheid zelf,
die het nu en dan een waarheid ingeeft, waaraan de
menschheid joist dan behoefte heeft, als zij nog de kracht
mist, om ze zelf te vinden.
Poincare heeft het gezegd 1) „La logique, qui peat
seule donner la certitude est l'instrument de la demonstration, l'intuition est l'instrument de l'invention." Maar hij
laat er onmiddellijk aan vooratgaan" „Ainsi, la logique et
l'intuition ont chacune leer role necessaire. Toutes deux
soot indispensables" Poincare vergelijkt met de treffende
beehien, die hem eigen zijn, de eerste met de methode van
Vauban, die met zijn belegeringswerken de versterkte plaats
stap voor stap nadert, zonder iets over te laten aan het
Coeval het tweede met de snelle veroveringen van stoutmoedige bereden eclaireurs van de voorposten.
Zoo is het. Wat baten ons de diepzinnigste gedachten op
natuurkundig gebied, als de wiskunde of de logica ze niet
in al haar consequenties ontwikkelen en ze zoo vatbaar
maken voor toetsing door de waarneming en het experiment,
1) EL Poincare, La Valeur de la Science p. 29
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als wij niet te weten kunnen komen, of wij met een goddelijke waarheid
waarheid verrijkt of door het product eener grillige
verbeelding op een dwaalweg gebracht zij
Ook de Oudheid had groote ideeen, waarvan velen
uitgroeiden tot wijsgeerige stelsels. Van de besten bleef
alleen het gronddenkbeeld over voor de latere geslachten ;
de meesten gingen als stelsels spoorloos voorbij. De gedachte der Grieksche atomisten kon eerst een vruchtbare
waarheid worden, die onzen gezichtskring, verruinide, onder
de behandeling der methode van de moderne natuurwetensoh ap.
II.
Het oude denkbeeld, dat de stof de ruimte, die zij
innam niet geheel vulde, dat de schijnbare continuiteit
inderdaad discontinulteit was, was niet verloren gegaan.
Het wachtte op uitwerking en bevestiging door een latere
wetenschap. Het werd de grondslag der natuurverklaring
van de groote manners der 16de en 17 de eeuw, die er
echter nog weinig toe konden bijdragen om haar waarschijnlijker te maken. Dit deed eerst de chemie, toen zij
in de vorige eeuw een wetenschap van beteekenis geworden was. Het bleek, dat de elementen zich niet in een
onbegrensd, maar in een beperkt aantal gewichtsverhoudingen met elkander verbonden en dat in de verbindingen
van dezelfde elementen de hoeveelheden der bestanddeelen
met regelmatige sprongen toenamen. Deze regelmaat, bekend
onder den naam van de wet der veelvoudige gewichtsverhoudingen, wees duidelijk op een discontinue bouw der stof.
Aileen Tait dit oogpunt was zij begrijpelijk ; atoom na atoom
werd aan de moleculen der verbinding toegevoegd. Meer
dan een halve eeuw was dit sprekende verschijnsel het
voornaamste steunpunt der atomistiek.
Toen kwam de groote vlucht der organische chemie.
Zij stond niet alleen op den gron.dslag der atomenleer ; zij
moest zich nauwkeurige voorstelliiagen maken, uitgewerkt
tot in bijzonderheden, van de structuur der moleculen, van
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de rangschikking en den samenhang der atomen er in. [Tit
die onderstelde structuur maakte zij gevolgtrekkingen betreffende de eigenschappen der stoffen hun onderling verband en leidde zij methoden af, om nieuwe verbindingen
te doen ontstaan. Door schitterende syntheses — de hoogste
praestatie van een wetenschap — trok zij de aandacht.
Nieuwe verbindingen, die de natuur nog niet had voortgebracht, — schitterende kleurstoffen, reukstoffen met fijn
aroma, geneeskrachtige producten riep zij bij honderdtallen in haar laboratoria te voorschijn.
De wijze, waarop al die verschijnselen opgevat, verklaard, ja zelfs als uitvloeisels van een bepaalden atomistischen bouw den stof voorspeld konden worden, was voor
het leerstuk der discontinulteit een bewijsgrond zoo stevig,
als men nog niet had kunnen verwachten. De stoffelijke
natuur openbaarde eerst recht haar vormenrijkdom, toen
de mensch haar medewerker en leidsman geworden was.
En toch was het grootsche gebouw der theoretische
organische chemie met haar meer dan 100000 verbindingen,
gerangschikt naar beginselen aan de structuur ontleend,
in den grond der zaak niet meer dan een waarschijnlijke
onderstelling.
De physica bleef niet achter. De eenvoudigste toestand
der stof is de gasvormige. Daarop richtte zich het onderzoek het eerst. Reeds in de 18e eeuw beschouwde Bernouilli
een gas als een geheel van kleine deeltjes, slechts zwak elkander
aantrekkend, met groote snelheid voortvliegend in alle richtingen, voortdurend botsend tegen elkander en de wanden van
het vat; een voorstelling, die reeds aanstonds de spankracht
der gassen en hun streven naar uitbreiding begrijpelijk
maakte. Filet was de taak der mathematische physica om
deze kinetische voorstelling van het wezen der gassen
wiskundig te behandelen, om de moleculaire grootheden —
het aantal, de massa, de snelheid, het gemiddelde bedrag
van het arbeidsvermogen der molecules —in betrekking
te brengen met de grootheden drukking, volume, temperatuur — die toegankelijk waren voor de waarneming.
Gedurende een reeks van jaren wijdden coryfeen, die de
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hoogere wiskunde met meesterchap hanteerden, als Clausius,
Helmholtz, v. d. Waals, Bolzmann, Smoluchowski en Einstein,
zich met voorliefde aan die tack. Weldra kon de experimenteele physica beschikken over formules, die zij door
proefneming kon toetsen. Toen bleek het, dat de reeds
bekende gaswetten, inderdaad een noodzakelijk gevolg
waren van toestanden, zooals de mechanische theorie der
gassen ze onderstelde. Ging men van die wetten uit als
gegevens, dan konden nu alle bewegingsgrootheden der
gasmoleculen berekend worden. Onze verbeelding is nauwelijks in staat, om met die uitkomsten een beeld te ontwerpen van het wezen van een gas. Zoo berekende v. d.
Waals, dat de moleculen van waterstofgas, dat een drukking van een atmosfeer uitoefende, de enorme snelheid
van 1,84 kilometer per sec. moeten bezitten wat beteekent, daarmede vergeleken, de snelheid van een bliksemtrein
— en dat bij 0° in een cM 3 van dat gas 30 trillioen moleculen met die snelheid, botsend en stootend, rondvliegen.
En dat is dan die volkomen rust, waarin voor onze waarneming het gas verkeert. De middellijn van zulke gasmoleculen was ongeveer een tienmillioenste millimeter.
In het inwendige van een gas dus een bombardement
zoo hevig, dat een stad met kogels zoo beschoten, in
een oogwenk in vormloos stof zou verkeerd zijn. Merkwaardig was vooral de uitkomst, dat het gemiddeld
arbeidsvermogen van beweging van een molecule van elk
gas bij gelijke temperatuur even groot is.
De mechanische theorie der gassen was dus wel zeer
aannemelijk geworden. Maar gold zij ook voor vloeistoffen,
zooveel samengestelder van bouw ? V. d. Waals drong met
zijn beroemde toestandsvergelijking ook op dit gebied door.
Maar het werd eerst goed toeg,ankelijk voor moleculair-theoretische beschouwingen door v. 't Hoff. Zijn geniale gedachte
om de drukking van een oplossing op het vlies, dat haar scheidt
van het zuivere oplosmiddel, tQe te schriiven aan den stoot
der moleculen van de opgeloste stof en in haar onder den
naam van osmotische drukking het overeenkomstige van
gasspanning te zien, bracht met een greep de kinetische
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voorstellingen van de gassen over op vloeistoffen en maakte
de gaswetten op de laatste toepasselijk.
Het was weder een gave der wonderbare
waaraan de scheppende verbeelding terstond den meest
volkomen vorm had gegeven. Evenwel niet, voordat hij
het aanschouwde wiskundig behandeld en aan de ervaring
had getoetst, gaf van 't Hoff er openbaarheid aan. Intatie,
verbeelding, verifieerende wetenschap, dat drievoudig verbond alleen waarborgt werkelijke vooruitgang.
Breeder was de grondslag, ruimer bet gebied van de
leer der moleculaire bouw van de stof geworden.
Maar nog was het geen aanschouwing. Aileen het
oog der geestes had de moleculen gezien. In Plato's tijd,
toen het aanschouwde schijn en het gedachte werkelijkheid
was, was dit zien het ware. Maar de tij den waren veranderd. Nog waren er natuurkundigen van naam, die
zonder zien en Casten niet gelooven wilden. Zij dachten
aan Goethe's woord. Wat de natuur voor den mensch
verborgen wil houden, dat zou hij haar met schroeven en
hefboomen niet afdwingen. Maar Goethe heeft de macht
der moderne natuurkunde met haar wiskunde en praecisie
instrumenten onvolledig gekend en niet begrepen. Hij wist
nog niet wat zij waken kon van gedachten, die de intultie
haar in den schoot wierp. Eerst toen een grootmeester op het
gebied der mathematische physica, de Leidsche hoogleeraar
Lorentz, op het voetspoor van Maxwell de nieuwe electriciteitsleer ontwikkelde en ook haar beslist plaatste op atomistischen grondslag, begonneD ook de meest skeptische
tegenstanders te twijfelen. Het was dan toch wel mogelijk,
dat de stoffelijke wereld gebouwd was overeenkomstig de
voorstellingen der atomisten 1).

Aanschouwing van het.spel der moleculen, hoe belangwekkend zou dat zijn ! Maar dit schouwspel behoorde
1) Vergelijk te dezer opzichte het opstel van Ostwald in het Zeitschr.
f. physik. Chem. 64. (1908).
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inderdaad tot de verborgenheden, die de natuur den mensch
niet wilde openbaren : zijn mikroskoop baatte hem niet.
Het was tot de uiterste g,rens van volmaakheid gebracht 1).
Voorwerpen veel kleiner dan omstreeks 1 / 1000 millimeter
zou men er nooit mede zien. En voor de middellijn der moleculen was omstreeks een tienmillioenste millimeter gevonden.
Maar het vernuft van den mensch was nog niet
geput en de natuur was tot concessies bereid. Zij zou
hem kleine lichaampjes, klonipjes van moleculen, laten zien,
die bewegingen uitvoerden volkomen overeenkomstig met
die van haar kleinste soortgenooten. Aan zijn verbeelding
kon zij het dan overlaten, om den kleinen afstand te overbruggen, die het aanschouwde nog scheidde van het tooneel,
waarop de moleculen van zijn formules en berekeningen
hun evoluties volbrachten.
In 1827 ontdekte de Engelsche botanicus Brown bij
stuifmeelkorrels, in een vloeistof zwevend, eigenaardige
nooit tot rust komende bewegingen. Weidra bleek het een
algemeen verschijnsel te zijn, dat kleine lichaampjes onder
genoemde omstandigheden vertoonden. Jaren lang zocht
men tevergeefs naar de verklaring,,, totdat Wiener het uitsprak en Ramsay het bevestigde, dat men hier te doen had
met verschijnselen, veroorzaakt door bewegingstoestanden
in de vloeistof zelf, dus met de gevolgen van het bombardement der moleculen van de vloeistof op de kleine er in
zwevende korreltjes. Was die opvatting juist, dan moesten
die bewegingen een getrouw beeld zijn van die der moleculen
en dan hadden wij de laatste zoo goed als voor oogen.
Dan ware toch feitelijk de aanschouwelijkheid verkregen,
zoo lang gewenscht, zoo onbereikbaar geacht. Dan had men.
in dt in zigzag heen en weer vliegende, stootende en bot1) Dat men niet mag verwaehten door verbetering van het mikroskoop
voorwerpen zichtbaar te maken, belangrijk kleiner dan 1/1000 millimeter,
heeft zijn oorzaak in het wezen van het licht, waarvan de golflengte voor
de nog goed zichtbare violette stralen 400 millioenste millimeter bedraagt.
Valt het licht op lichaampjes van deze orde van grootte, dan wordt bet
verstrooid en gebogen. Neemt de afmeting der lichaampjes dan nog meer
af, dan kan er geen beeld meer ontstaan.
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sende lichaampjes, inderdaad een gas voor zich, van de
bekende alleen verschillend in de grootte en zwaarte der
moleculen. Dan moesten pier toepasselijk zijn de gaswetten
en alle deducties der mathematische physica betreffende de
gassen en oplossingen, de berekeningen van het aantal der
deeltjes in een bepaald volume, van den gemiddelden weg
tusschen twee opeenvolgende botsingen afgelegd, van het
gemiddeld arbeidsvermogen der moleculen en zooveel meer,
alles zoo nauwgezet afgeleid uit de kinetische voorstelling
van het wezen der gassen en oplossingen. Waar tot nog
toe slechts inzicht te verkrijgen was door berekening kon
nu de zekere toetsteen der direkte waarneming worden
aangelegd.
Men moet zich verplaatsen op het standpunt der natuurkundigen, die reeds een paar eeuwen vertrouwelijk
hadden omgegaan met de moleculen, het voortbrengsel
hunner verbeelding, om de emoties te begrijpen, opgewekt
door het uitzicht ze in de voile activiteit met al hun beweg ingen voor oogen te zullen verkrijgen, om door eigen
aanschouwing te weten te komen of de grondslag van het
geheele gebouw der natuurwetenschap goed was gelegd.
Niet weinigen scheen het te fraai, om waar te kunnen zijn.
Les idees marche-nt. Maar op natuurkundig gebied niet
lang ongemoeid. De waarnemer zit ze op de hielen. Zij
moeten zich onderwerpen aan den toetssteen der proefneming,
voordat zij het legitimatiebewijs ontvangen en de grenzen
van het land der wetenschap mogen overschijden.
Het was de Fransche natuurkundige Perrin, die het
eerst met goed gevolg die proefneming toepaste. Wij weten,
dat de drukking van den dampkring afneemt met de hoogte
en dat onze vliegeniers daarvan gebruik waken, om met,den
barometer de hoogte te bepalen, waarop zij zich bevinden.
Hoe hooger men stijgt des te wordt de lucht, des te
minder moleculen bevinden zich in een bepaald volume,
des te geringer is de concentratie der luchtmoleculen.
Bij windstilte er is evenwicht tusschen de zwaarte der
moleculen en de opstuwende spankracht, voortvloeiende
nit de eigen beweging dier deeltjes. In dien toestand is de
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dichtheid of concentratie der lucht des te grooter, naarmate
men de aarde meer nadert. De wiskunde moest nu de
verdeeling der moleculen over de verschillende lagen bij
zulk een evenwicht in verband met de hoogten berekenen.
Zij gaf een verdeelingswet in een omgewerkte formule van
Clausius en Maxwell, die nauwkeurig aangaf hoe de concentratie der moleculen met de hoogte moet afnemen. Nu
was het woord aan het experiment.
Perrin verdeelde een weinig guttegom zoodanig in een
vloeistof, dat duizenden deeltjes dier stof er als bolletjes
van niet meer dan/
2, 10 van een duizendste millimeter
straal in zweefden, een suspensie, zooals het beet. Die
bolletjes vertoonden onder het mikroskoop levendig de
Brown'sche beweging als een zwerm muggen in het zonlicht schoten zij door elkander. Een laagje der suspensie,
1110 mM. werd in een glazers bakje onder het mikroskoop gebracht. Nu moesten de dwarrelende bolletjes geteld
worden, die zich bij het evenwicht in een bepaalde horizontale laag bevonden. Dit gelukte eerst door het gezichtsveld uitermate to beperken door middel van een met een
naald doorboord goudblaadje en door het gemiddelde te
nemen van een zeer groot aantal bepalingen. Met grootere
deeltjes bereikte Perrin dit doel door momentphotogrammen er van te waken. Dan word het mikroskoop een weinig
opgeschroefd over een bekende hoogte en bij de nieuwe
laag, die nu scherp gezien werd, dezelfde tellingen verricht.
Zoo word de concentratie der deeltjes bekend. Perrin bepaalde aldus die concentraties in 5 opeenvolgende lagen,
telkens 25 duizendste millimeter van elkander verwijderd.
De getallen, voor die concentraties gevonden, moesten zich
volgens de formule verhouden als 100 : 119: 142: 169: 201;
zij deden het inderdaad als 100 : 116 : 146 : 170 : 200.
Waarlijk een treffende overeenstemming tusschen de nitkomsten van waarneming en berekening.
Op soortgelijke wijze worden het aantal bolletjes in
een. bepaalde volume bij een bepaalde temperatuur aanwezig, de grootte der deeltjes, hun mass y en gemiddelde
hoeveelheid arbeidsvermogen van beweging, de gemiddelde
0. E. XIV 2

17
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afstand der wegen afgelegd tusschen twee botsingen door
mikroskopische waarneming bepaald en vergeleken met de
waarden, die de formules er voor gaven, onderwijl door Einstein afgeleid. Voortdurend liet de overeenstemming weinig
te wenschen over. Er viel niet meer aan te twijfelen. Men
had op vergroote schaal een ware moleculaire beweging
aanschouwd en daarmede het bestaan der moleculen zoo
zeker gemaakt, als dit voor menschelijke kennis mogelijk
was. Toen Perrin zijn onderzoek in de Comptes rendus
der Fransche academie wereldkundig maakte, gaven de
natuurkundigen van alle landen uiting aan hun bewondering en voldoening over de verrassende verstrekkende nitkomsten en het geduld en de scherpzinnigheid, waarmede
zij verkregen waren. Het groote vraagstuk van den bouw
der stof achtte men daarmede opgelost.

IV.
De weg was gebaand ; een nieuw gebied voor het
onderzoek ontsloten, waarop nog gearbeid wordt door
natuurkundigen als Zsigmondy, The Svedberg en zooveel
anderen. Het verschil in grootte tusschen de bolletjes guttegom van Perrin en de moleculen was nog zoo aanzienlijk ; de
middellijn der eerste was meer dan 1000 maal die der laatste.
Kon men de moleculaire afmetingen niet nailer komen zonder
de aanschouwelijkheid te verliezen ? De kunst om de stof
fijn te verdeelen, om deeltjes van elke gewenschte afmeting te verkrijgen, had in de laatste jaren groote vorderingen gemaakt, sinds een nieuwe toestand der materie,
de colloidale, het voorwerp van uitgebreide studie geworden was. De moleculen van elke stof, die men langs
chemischen weg in onopgelosten toestand in een vloeistof
laat ontstaan, voegen zich tot steeds aangroeiende hoopjes
samen, die eerst als neerslag zichtbaar worden, als de
laatste bepaalde afmetingen overschrij den. Zoo worden
de kleine boterbolletjes bij het karnen van de melk tot
zichtbare klonters. Nu heeft men het in zijn macht,
om dat samenklonteren der moleculen — uitvlokken of
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gelatineeren noemt men het — slechts in bepaalde mate
te doen plaats vinden. Men verkrijgt dan de stof in meer
of minder groote aggregaten van moleculen in de vloeistof
verdeeld. Zulke vloeistoffen — sols genaamd — meer of
minder troebel vormen een overgang van de echte oplossingen, zooals die van keukenzout in water, die volkomen
helder zijn. tot de geleien, als sti.jfsel en gelatine, en den
vasten toestand, waarin glas verkeert. Reeds Faraday
kende den nieuwen toestand, den colloldalen, waarin de
stof in de sols en geleien zich bevindt. Hij scheidde in
een verdunde oplossing van goudchloride het goud door
middel van phosphorus af en verkreeg zoo een purperkleurige
sol met gouddeeltjes, waarvan de middellijn slechts 15
millioenste millimeter bedroeg, die dus in grootte slechts
weinig de moleculen der opgeloste goudverbinding overtroffen. Hier was de samenvoeging der moleculen tot grootere
deeltjes reeds zeer spoedig tot staan gebracht.
Zulk een vloeistof, voor het oog zoo helder mogelijk,
is troebel. Maar ook met het helderste bronwater is dit
het geval. Het stof, dat er in zweeft, is op geenerlei wijze
door filtratie te verwijderen. Aileen door bijzondere kunstgrepen is het mogelijk inderdaad heldere
zoogenaamd
vloeistoffen te verkrijgen.
optisch ledige
Een troebelheid door zulke fijne stofjes openbaart zich,
als een krachtige lichtstraal door de vloeistof gaat door
het zijdelings terugkaatsen van een blauwachtig licht, het
zoogenaamde Tyndall-verschijnsel. In een optisch ledige
vloeistof blijft de lichtstraal onzichtbaar. Het teere waas
van fonteinen, wanneer het zonlicht speelt op de fijn
verdeelde waterdroppels, het blauwe verschiet, de achtergron,d der vergezichten, waarschijnlijk ook de blauwe
kleur des hemels zijn alle werkingen van het licht op
het gust denkbare stof, in het laatste geval op de luchtmoleculen zelf. Zoo worden deeltjes zichtbaar, die ver
buiten den gezichtskring liggen zelfs van het best gewapende oog. Eigentlijk ziet men niet de deeltjes zelf maar
de schijfjes, waartoe zij door de bijzondere werking van
het licht uitgebreid worden. Als een straal zonlicht in
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onze vertrekken zijn weg afteekent door een dwarreling
van stof, dan is het een troost te weten, dat wij de stoffigheid der lucht zeer vergroot aanschouwen. Newton zou
door het vallen van een appel nit een boom op het denkbeeld van een zwaartekracht, Galilei op het zien der schommelende lamp in de kerk van Pisa op dat der slingerwetten
zijn gekomen. Het verhaal is zinrijk gevonden, als 't niet waar
is. Verschijnselen, zoo eenvoudig, gaan onopgemerkt voorbij,
totdat de tijd komt, waarin zij passen bij de heerschende
inzichten. Dan maken zij bij begaafde geesten gedachtenreeksen los, die nieuwe banen openen. Dan acht men ze
zeer belangrijk en verwondert zich over de veronachtzaming
van vroeger. Ten onrechte trouwens. Dat is de gang der
beschaving. Zoo is ook het bijgeloof niet verdreven door
ontmaskering en weerlegging door de rede maar door de
verandering van den geest der tijden, waarbij het niet
meer paste.
Siedentopff en Szigmundy, mannen van naam als
onderzoekers der colloidale stollen, kwamen op het gelukkige denkbeeld, om het Tyndall-verschijnsel — de lichtstraal in een stoifig medium — to doen ontstaan onder
het objectief van een mikroskoop, om zoo de vergrooting
door dit instrument te vermeerderen met die van den
lichtstraal, die onzichtbare punten uitbreidt tot waarneembare schijfjes een eenvoudige maar ver strekkende gedachte.
Zoo ontstond het ultramikroskoop 1). Tusschen twee
kwartsplaatjes, eenige duizendste millimeter van elkander
verwijderd, werd de bovengenoemde goudsol gebracht
onder het mikroskoop en een krachtigen straal electrisch
licht er door geleid. In een richting, loodrecht op die straal,
werd de goudoplossing in oogenschouw genomen. De uiterst
kleine gouddeeltjes, met een middellijn van slechts 15
1) Welk een versterking van ons gezichtsvermogen door het ultramikroskoop verkregen is, bleek dezer dagen nog. Met de beste mikroskopen
hadden. Pasteur en zijne leerlingen te vergeefs gezocht uaar de microbe
der hondsdolheid. Met het ultramikroskoop ontdekte Noguchi van het Institaut Rockfiller te New-York dat micro-organisme en kon hij da protozoencultuur er van in het Instituut-Pasteur met het ultramikroskoop demonstreeren.
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millioenste millimeter, bij na moleculen, werden zichtbaar
als lichtende punten, die met groote snelheid de Brownsche
bewegingen vertoonden. De uitkonist overtrof de stoutste
verwachting. De deeltjes konden geteld de grootte en de
massa er van bepaald worden, want door uitdampen en
wegen van de rest kon men nagaan hoeveel milligram
goud elke cM 3, van de vloeistof bevatte. Toch zou het aldus
reusachtig versterkte gezichtsvermogen nog te kort gekomen zijn bij het tellen der deeltjes, die aan snelheid
gewonnen wat zij aan massa verloren hadden, als een
andere kunst, de photographie, niet te hulp ware gekomen.
Het intensieve licht veroorloofde, om mo-mentphotogrammen van de deeltjes te maken en zoo elke bewegingstoestand op een plaat vast te leggen. Met een film, op deze
wijze vervaardigd, kon men in een bioskoop door projectie
op een scherni aan een geheele vergadering de Brown'sche
bewegingen laten zien. Een belangwekkender voorstelling,
voor wetenschappelijke fijnproevers, zal de bioskoop wel
niet hebben gegeven.
Van meer beteekenis evenwel was het gebruik, dat de
wetenschap van die photogrammen maakte. Door een zeer
vernuftige inrichting werd ook de tijd op die platen geregistreerd door het licht, geleverd door een wisselstroom, dat
telkens na een bepaald tijdsverloop — van ongeveer 5
seconders — door een spleet viel en een beeld op de plaat
wierp. Later werd deze inrichting nog verbeterd door het
inschakelen van een uurwerk, dat met behulp van een
electromagneet een schijf met gaatjes in regelmatige beweging bracht, waardoor het licht dan telkens de plaat
kon bereiken en liet men in een rolfilmcamera de filmreep
met vrij constante snelheid zich voortbewegen. Eenmaal
in het bezit van zulk een film kon men de deeltjes rustig uittellen en de wegen, door hen doorloopen en de tijden
Zoo had men de gegevens, om alle grootheden te bepalen, die
in de moleculair formules van Smoluchowski en Einstein
voorkwamen, de gemiddelde rechtlijnige weg tusschen twee
opeenvolgende botsingen doorloopen, de gemiddelde hoeveelheld van beweging der deeltjes, hun diffusie-snelheid en
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zooveel meer. De uitkomsten waren niet minder bevredigend dan die bij de grovere emulsies van guttegom verkregen. Bij gelijke temperatuur was o.a. het aantal deeltjes
per volume-eenheid even groot als voor gassen berekend was
en de constante van Avogadro het eischte en de gemiddelde
hoeveelheid arbeidsvermogen van beweging was gelijk aan
die van de zooveel grootere en tragere deeltjes guttegom
en evenzeer aan die voor de kleinere en vluggere gasmoleculen door berekening gevonden. De gaswetten. van
Boyle en Gay-Lussac bleken voor den goudsol geldigheid
te bezitten. De overeenkomst ging zelfs zoover, dat er zich
afwijkingen van die wetten vertoonden, als de concentraties
der gouddeeltjes groot werden een afwijking, die ook de
gassen vertoonen en die genoodzaakt had de oorspronkelijke eenvoudige formules te vervangen door de meer ingewikkelde van v. d. Waals.
Men had volkomen recht, om bij nog verder gaande
verkleining der deeltjes tot op de moleculaire grootte continulteit van den toestand aan te nemen, om de lijn door
te trekken en de kennis der moleculaire bewegingen, indertijd door berekening verkregen, nu de uitkomst te achten
van direkte waarneming. Ain het bestaan der moleculen
en daarmede aan den atomistischen bouw der stof mocht
voortaan niet meer getwijfeld worden.
De stoffelijke wereld, uiterst fijn korrelig van bouw, bestaat
uit afzonderlijke deeltjes van omstreeks een Lien millioenste
millimeter middellijn die uitspraak heeft het gezag verkregen van een zintuigelijke waarneming, dit is een overwinning van het atomisme, waarvan de mogelijkheid nog
kort geleden door de meest bevoegden betwist werd.
onze tijd staat in het teeken van het atomisme en dat
niet alleen op het gebied van physica en chemie. Wie het
atomisme in zijn diepste wezen vat en een ruim veld overziet, aanschouwt het in onze dagen overal. overal, waar de
continulteit wordt verbroken, waar een toestand sprongsgewijze in een andere overgaat, hebben wij met een openopenbaring van het atomisme te doen, denken wij aan het
bestaan van stoffelijke dragers van bepaalde eigenschappen,
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zelve aan bet oog onttrokken, die den stempel van afgebrokenheid (discontinulteit) op de verschijnselen drukken.
Als Darwin en vooral Wallace ons spreken van den
g eleidelij ken overgang der organische vormen in elkander,
van variaties bij het evolutieproces, dat uitloopt op het
ontstaan van nieuwe soorten, dan staan zij op den bodem
der continuiteit. Maar Hugo de Vries is aan de orde van
den dag. Hij handelt over sprongvariaties, mutaties, plotselinge veranderingen van alle kenmerken van een plant in
een volgende generatie, over het op eens zonder geleidelijken
overgang ontstaan van een nieuwe soort. En daarmede is
men weer beslist op atoinistisch terrein, daar zoekt men
naar afzonderlijke deeltjes in het kiemplasma, waaraan
bepaalde eigenschappen zijn gebonden, evenals aan chemische
atomen, en die daarmede in den nieuwen levensvorm overgaan.
En niet anders is het in de beroemde leer der bastaardeering
van Mendel. Bij het kruisen der plantensoorten geen gemiddelde eigenschappen der ouders in bet kiemplantje de
afzonderlijke eigenschappen der ouders blijven behouden en
openbaren zich weder elk afzonderlijk en gecombineerd volgens
de waarschijnlijkheidsrekening bij de nakomelingen zij zijn
weder gebonden elk voor zich aan stoffelijke dragers (atomen), die onveranderd en afgescheiden van elkander in de
nieuwe levenscomplexen overgaan en elk ouderlijk kenmerk
afgezonderd en ongewijzigd vertoonen het is geen vermenging maar een naast elkaar plaatsen der ouderlijke kenmerken in de nakomelingen.
In den laatsten tijd heeft de atomistische denkwijze
voet gekregen op een gebied, waarop men het allerminst
zou verwacht hebben. Volgens de nieuwste denkbeelden
van Nernst en Planck is het arbeidsvermogen in n.atuurlijke stukjes verdeeld, die men elementen der energie of
quanta noemt het zijn de atomen van de energie, niet zoo
onveranderlijk evenwel als de meeste chemische atomen.
Op dat denkbeeld heeft Planck zijn stralingstheorie gebouwd
en Einstein zijn nieuwe leer der soortelijke warmte van
vaste stoffen. Lichaamsmoleculen, die met een bepaalde
frequentie trillen, kunnen energie (warmte) slechts in be-
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paalde hoeveelheden (atomen) te gelijk opnemen en afgeven,
niet onafgebroken in de kleinste hoeveelheden. De verschijnselen, die men bij vaste lichamen waarnam bij de geweldig lage temperaturen, die men thans, vooral te Leiden,
kan voortbrengen Kamerlingh Onnes bereikte met vloeibaar verdampend helium een temperatuur slechts drie
graden boven het absolute nulpunt (-273°) gelegen —
zijn volkomen onbegrijpelijk zonder een atomistische opvatting der warmth.
Niet alleen op de warmte ook op den tijd, — het sprekendste voorbeeld van een continuum, dat wij tot nog toe konden
noemen — is in de nieuwere physica het atoombegrip
toegepast. Een physisch stelsel kan slechts een eindig aantal
verschillende toestanden doorloopen het springt van den
eenen toestand in den anderen zonderverbindende overgangen.
Poincar4 drukt dit in zijn„Dernieres pen ges" aldu.s nit : „L'univers sauterait done brusquement d'un tat a l'autre ; mail dans
l'intervalle it demeurerait immobile, les divers instants pendant lesquels it resterait dans le merle tat ne pourraient
plus etre discerns l'un de l'autre nous arriverons ainsi a
la variation discontinue du temps a l'atome clu temps". 't Is
als de wijzer van een klok, die met sprongetjes vooruit
gaat, telkens een stukje voegend bij den vervlogen tijd
terwijl er niets gebeurt, zoolang de wijzer telkens stilstaat,
als men alleen de klok in het oog vat.
Wij zouden geneigd zijn te denken aan een hartstocht voor
het atomisme, die de moderne geleerden heeft aang,egrepen,
die hen daarin laat zien de alleen zaligmakende leer, als het
niet natuurkundigen waren van den eersten rang — Lorentz,
Einstein, Nernst, Planck — onze padvinders, die zoo spreken.
Het is voile ernst, zij weten wat zij doen. Wij hebben
mee te gaan en ons best te doen om te begrijpen den
diepen zin van hun streven. Al onze kennis zelfs die
van een Newton is slechts een fase van het menschelijk
weten, waarvan veel voorbij moet gaan met dankbetuiging
van de lateren voor de bewezen diensten. Ook in de
wetenschap zijn revolutionnairen, maar zij breken slechts of
om beter en schooner te kunnen opbouwen.
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In een vorig opstel in dit tijdschrift 1) heb ik de atomistische (moleculair-theoretische) en de energetische natunrbeschouwing, die van het continuum uitgaat, naast elkander
geschetst en beider betrekkelijk recht in het licht gesteld.
Heeft de laatste het bestaansrecht verloren, nu de atomistische bouw der stof een feit geworden is ? Die vraag
kan niet uitblijven. Moet nu elke physische theorie op
den grondslag staan der atomistiek ? De historische ontwikkeling der natuurwetenschap g,eeft het antwoord en
dit luidt ontkennend. Van de natuurwetenschap heet het
terecht : „elle prend son biers oil elle le trouve". Zij zoekt
nieuwe gezichtspunten, van waaruit een zoo groot mogelijk
gebied van verschijnselen overzien kan worden, die in staat
stellen zooveel en velerlei verschijnselen als mogelijk onder
hetzelfde begrip samen te vatten. Mullen beschouwingen
met atomistisch uitgangspunt haar dit verschaffen, zonder
aarzeling neemt zij dit standpunt in. Is het betel te verkrijgen op den grondslag van het continulteitsbeginsel,
zij aanvaardt het. Inderdaad hebben de natuurkundigen
nu eens het gene, dan weder het andere standpunt ingenomen. Pit was geen willekeur. Soms geschiedde het
een of het ander onder den invloed van groote gebeurtenissen in de wetens.chap. Meestal gavel utiliteitsgronden
den doorslag.
In de eeuw na Newton met zijn grootsche mechanica
des hemels, met zijn centrale krachten over groote of Standen werkend op snelheid bezittende stofmassa's, was de
atomistische bouw der lichamen de grondslag van elke natuurkundige theorie, bijna een geloofsartikel; en dit te meer,
toen Dalton door zijn wet haar een ongemeene beteekenis
gaf voor de chemie. De moleculen waren de hemelbollen
van de lichamen, krachten en snelheden, analoog aan die
1) „Het wereidbeeld der Natuumetensehap" Jg. 1905 van „( )nze Eeuvr-".
Een vergelijking van den inhoud van dat opstel met dien van het onderhavige brengt den enormen vooruitgang der atomistische besehouwingswijze
in dat achttal jaren aan het licht. Ostwald heeft belangrijke concessies gedaan ; hij zingt Robert Mayer niet meer toe : „Weh ! Weh! Du least- sie
zerstdrt, Die sehOne welt (der Atomistik)..

Sie stdrzt, Sie zerfallt!"

266

DE BOUW DER STOF.

van Newton, bepaalden de bewegingen er van. Later bleek
meer en meer, dat met elk der beide standpunten bijzondere
gedeelten der natuurwetenschap correspondeerden, waarvoor zij eigenaardig geschikt waren 1 ). En zoo zagen wij
Maxwell, lord Kelvin, v. d. Waals en Lorentz nu eens
zich plaatsen op atomistischen dan weder op energetischen
grondslag, nu eens van moleculair-theoretische dan weder
van energetische beginselen en wetten gebruik maken voor
de ontwikkeling hunner theorieen. De energetieken — het
zij in herinnering gebracht zien af van elke bepaalde
voorstelling van den bouw der stof. Zij gaan uit van beschouwingen met zeer kleine en oneindig kleine elementen,
(differentiaalrekening), om door optelling (integraalrekening)
te komen tot formules, die betrekkingen uitdrukken tusschen eindige massa's. De mechanisehe werking van eindige
lichamen op elkander wordt daarbij opgevat als de som van
werkingen tusschen oneindig kleine elementen. Door Newton
en Leibnitz voorgelicht kunnen zij zich zoo plaatsen op den
grondslag van het continuum. Bolzmann meent, dat het
werken met zulke elementen, die men tot in het oneindige
1) Xavier, Poisson en Cauchy gaven op atomistischen grondslag een
theorie van de elasticiteit. Later verscheen van de hand van Cauchy en •
Neumann zulk een theorie op den grondslag van bet continuum en dit
bleek de eenvoudigste en beste weg to zijn. Laplace, Poisson en Gauss outwikkelden een theorie der capillaire werkingen zonder daarbij van een
atomistischen bou.w der stof gebruik to maken. Ook bier bleek bet doer
het best bereikt te worden door af te zien van elke bepaalde voorstelling
van dien aard en met de kleine volume-elementen te werken. Daarentegen
hebben. Maxwell en v. d. Waals door de uitkomsten bewezen, dat voor de
theorie der gassen de moleculaire voorstelling de beste en de aaugewezen
grondslag is voor de wiskundige behandeling. Dezelfde Maxwell gebruikt
als grondslag de voorstelling van het continuum voor bet opstellen zijner
vergelijkingen betreflende bet spel der electrische en magnetische krachten
in den wereldetlier. Kirchhoff schreef een mechanica uitgaande van het
denkbeeld van de stof als een continuum en Bolzmann plaatste zijn mechanica
op den bodem der atomistische stofvoorstelling,
In de organische chemie is het atomisme bijna uitsluitend aan het
woord; in een belangrijk deel der anorganische — de physico-chemische —
werkt men het meest met differentiaalvergelijkingeu, uitgaande van beschouwingen, aan het continuum ontleend, zonder het atoombegrip te gebruiken. En deze voorbeelden zouden te vermeerderen zijn.
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kleiner laat worden, in den grond der zaak ook atomistiek
is, dat men alleen ter bekorting eener feitelijk onuitvoerbare berekening den kunstgreep der differentiaalrekening
gebruikt 1). Uij bewijst alleen, dat het menschelijk kenvermogen slechts met discrete grootheden kan omgaan.
Hertz beweerde ondeugend, doch thans niet meer geheel
juist, dat de physica haar beschouwingen gaarne hield
in de uitdrukkingswijze der energetiek „weil sie es
auf diese Weise am besten vermeidet von Dingen
reden, von welchen sie wenig weisz, und welche auf die
wesentlich beabsichtigten Aussagen auch keinen Einflusz
haben". In onzen atomistischen tijd komen de voordeelen der moleculair-theoretische beschouwingswijze op
den voorgrond. Zij geeft stof aan het scheppend voorstellingsvermogen, die machtige factor in de wetenschap,
de onmisbare nooit ontbrekende geestesgave der groote
baanbrekers en ontdekkers.
Zal het atomisme nu het laatste woord der wetenschap
zijn ? Nu Newton en Leibnitz ons geleerd hebben met het
oneindig kleine op physisch gebied om te gaan, heeft het
continuum zijn verschrikking verloren. Maar doorgronden
en begrijpen kunnen wij het nooit. Met behulp van kunstgrepen hebben wij er mede omgesprongen. Het continuum
is niet door getallen nit te drukken, het is onmeetbaar.
De physicus, die voortdurend met de continua der werkelijkheid — snelheden, stroomen enz. te doen heeft, ontgaat de moeilijkheid door een kunstgreep. Hij verdeelt de
continua in kunstmatige stukken, in eenheden — de stroomsterkte in amperes enz. — waarop dan de getallen toepasselijk zijn en waarmede gerekend kan worden. Blijft hij
bij eindige deelen staan, dan behoeft hij den kunstgreep
1) Ann. der Phys. and Chem. Bd. 61. (1897) S. 790. Een zoo mime
opvatting van het atoonibegrip doet al het kenmerkende er van verloren
gaan. _Dan ware het werken van elken physicus met de kunstmatige eenheden, waarin hij de continua verdeelt, ook atomistiek en zou op theoretisch natuurkundig gebied eigentlijk alleen atomistiek bestaan. Genoemde
elementen zip in elk geval kunstmatige atomen en dat in 't oneindige
verkleinen er van, gaat uit van het denkbeeld van het continuum, niet van
dat van het atooni, een groot verschil uit een kennistheoretisch oogpunt.
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van de differentiaal- en integraalrekening niet. Hij werkt
dan slechts met bepaalde discrete grootheden. Zoo verdeelen wij het continuum tijd in wren, minuten, seconden
en kunnen het zoo aangeven in getallen. Klaarblijkelijk
is dit alles geen oplossing maar een verplaatsing der
moeilijkheid. De kunstmatige eenheden zijn nog deelbaar, zij
blijven continua. Het atomisme geeft ons natuurlijke eenheden,
dit is zijn hoofdkarakter; het laat tellen en rekenen toe
met meetbare getallen. Als de geheele natuurwetenschap
den atomistischen vorm aangenomen heeft, zullen wij de
differentiaal- en de integraalrekening kunnen missen,hoevvel
zij ook dan nog wel diensten zouden kunnen bewijzen. Bij het
onderwijs biedt het atomisme dan ook door zijn eenvoud
en door de aanschouwelijkheid, die het in zekere mate
verschaft, groote voordeelen. Daarenboven is bet vinden
van een natuurlijke eenheid een vermeerdering van onze
kennis van de werkelijkheid, terwijl de kunstmatige eenheden van de continua slechts tijdelijke hulpmiddelen zijn
van het onderzoek.
Is het atomisme wellicht niet meer dan een eerste
oppervlakkige kijk op het werkelijk bestaande ? Ligt
achter den verschijningsvorm der stof als een fijn korrelig
geheel Loch nog die van een continuum met zijn onbegrensde deelbaarheid ? Mogelijk is het ongetwijfeld. In de
begrensdheid ligt iets kunstmatigs. Waarom blijft de natuur
bij die beperkte deelbaarheid staan ? L'infini nous tourmente.
Het feit, dat met het verscherpen onzer zintuigen door
steeds nauwkeuriger instrumenten, nieuwe achtergronden
aan den horizon opduiken, waar zich verschijnselen vertoonen, die de voorstelling van een fijnere stofverdeeling,
verder gaande dan de atomistische, noodzakelijk- waken —
men denke aan de radioactiviteit en de electronen, ongeveer 2000 maal kleiner dan een atoom waterstof met een
middellijn van omstreeks 44n tien billioenste millimeter —
dat geeft te denken.
Aangenomen, dat in zake de deelbaarheid in de toekomst geen verschijnselen meer ontdekt worden, die de
wetenschap noodzaken de verdeeling nog verder voort te
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zetten, is dan de grens van den werkelijk bestaanden verdeelingstoestand bereikt of de grens van het menschelijk
kenvermogen`? De grens van de aanschouwing in de wereld
van het kleine hebben wij vrij zeker reeds bereikt. Waarschijnlijk zijn wij met de electronen reeds aan het punt
gekomen, waar het menschelijke denken tot rust komt,
omdat het geen aanleiding meer vindt het denkproces in
die richting voort te zetten wegens gebrek aan problemen,
die er hun oplossing door zouden kunnen vinden.
Zeker is het, dat het wereldbeeld der natuurwetenschap
des te abstracter zal worden, naarmate het zich meer ontwikkelt electronen kunnen wij ons nog eenigszins voorstellen, arbeidsvermogen niet — des te meer zal gaan verschillen van het warme kleurrijke beeld der zinnelijke
waarneming. Geen nood, het is de voile werkelijkheid niet;
slechts een aspekt er van brengt het tot uitdrukking. De
psysische -verschijnselen, geen direkt meetbare grootheden,
liggen er buiten. En daarenboven naast den beoefenaar
der wetenschap staat de kunstenaar met zijn gevoel voor
het concrete, die, gelijk Goethe, de natuur opvat als een
kunstwerk. De zoeker naar waarheid met zijn syllogismen en formules en de vertolker der schoonheid met zijn
emoties en stemmingen hebben gelijken aanspraak op den
titel van ontwerpers van een wereldbeeld, dat werkelijkheid
wil zijn. Aileen de samenwerking van het analyseerende
verstand, de intuItie en de scheppende verbeelding, van de
natuur- en geesteswetenschappen, kan ons jets openbaren
van de voile werkelijkheid.
Per slot van rekening zijn geniale natuuronderzoekers
als Newton en Huygens tevens kunstenaars van Gods
genade.

INLEIDING TOT HET BEGRIP
DER SPOORWEGPOLITIEK)
DOOR

Dr. THEODOR METZ.

De spoorwegpolitiek behoort niet tot het gebied van
die vraagstukken Welker oplossing zonder verdere geschiedkundige, philosophische of andere gegevens vanzelf wordt
gevonden. Dit is natuurlijk gees bijzondere eigenschap der
spoorwegpolitiek, ook voor Naar niets nieuws veel
eerder is dit, wat eveneens algemeen bekend is, het geval
bij de meeste onderafdeelinge-n der staathuishoudkunde.
Hoe bekend dit echter ook zij, — meer dan men voor
mogelijk zou houden, wordt daartegen gezondigd. En toch
moet men zich hierover niet verwonderen, daar de algemeene ontwikkeling wel toeneemt, waar zij van oppervlakkigheid vaak niet vrij te pleiten is. Het is dus noodig
de aldus optredende „leeken-politiek" of en toe te onderzoeken. Beschouwt men de spoorwegpolitiek alleen geschiedkundig, en dit willen wij bier in de eerste plaats
doen, dan reeds moet men den gebeelen huishoudelijken,
politieken en cultuur-toestand van het land in aanmerking
nemen. Daarop wordt zelden gelet.
Wij hebben ons pier ten taak gesteld, aan te toonen,
1) Naar een voordracht, gehouden in de Amsterdamsche Studentenvereeniging voor Sociale Lezingen, 29 April 1913.
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hoe een schijnbaar zuiver huishoudelijke aangelegenheid
in hooge mate door niet huishoudelijke motieven kan worden beheerscht. Dit te betoogen is een gewaagde onderneming, want in onzen materialistisch-rationalistischen tijd
is men eerder geneigd, ethische beschavings- en andere
soortgelijke verschijnselen langs economischen weg op te
lossen, zoodat bet haast dwaas zal schijnen, het omgekeerde te willen doen. En toch heeft deze poging reden
van bestaan. Daarbij wordt natuurlijk in geenen deele bestreden — zelfs willen wij daar uitdrukkelijk op wijzen —
dat de economische factor eveneens van groot gewicht is.
In het kort zullen wij eerst een blik werpen op de
-uitkom sten der spoorwegpolitiek in versebillende landen
ten opzichte van de hoofdkwestie: staats- of particulier
bedqf ?
Duitschland heeft hoofdzakelijk staatssporen, als eigendom van en geexploiteerd door de zeven grootste bondsstaten slechts weinige, meest kleine, particuliere lijnen. De
zoogenaamde „Kleinbahn en, Industriebahnen" enz. zijn
dikwijis particulier eig,endom en meest tot groote belangengroepen vereenigd. In Nederland heeft men in de eerste
plaats de verpachting der staatsspoorbanen; verder vindt
men er belangrijke particuliere lijnen en een menigte
particuliere tramwegen. Belgic : grootendeels staatsspoorwegen, ook particuliere spoorwegen, vooral voor bet buurtverkeer. Frankrijk : in hoofdzaak enkele, dock zeer
gestrekte particuliere spoorwegen, weinig staatssporen.
Alle particuliere sporen vervallen na verloop van tijd
kosteloos aan den staat. Groot-Brittannie alleen particuliere lijnen, evenals in de Vereenigde Staten van Amerika
en Canada. Een gemengd stelsel met hoofdzakelijk staatssporen hebben Zweden, Rusland, Oostenrijk en Neder1.-Indie.
Haast uitsluitend staatsspoorwegen vindt men in Italie,
Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Rumenie, Bulgarije,
Servie, en Britsch-Indie. Particuliere sporen heeft men
verder nog in Spanje, in het oude Turkije en in Griekenland een gemengd systeem in Portugal en in de staten
van Midden- en Zuid-Amerika. De kleinere landen, zooals
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de Balkan- en de Koloniale staten, bij welke de spoorwegpolitiek slechts een financieele kwestie is, komen hier
niet in aanmerking, gedeeltelijk wijl zij te onbeduidend
zijn, gedeeltelijk wij 1 hun spoorwegpolitiek slechts van huishoudelijke motieven afhankelijk is.
Welbeschouwd zien wij dus, dat het stelsel „uitsluitend
particuliere spoorwegen" alleen in de Vereenigde Staten
van Amerika, Canada en Groot-Brittannie bestaat. Ook dit
is nog gedeeltelijk beperkt ; men denke aan de staatssporen
der Engelsche Kolonien en aan de andere kleine verkeersmiddelen, zoo b.v. de eigen tramlijnen van het Londensche
graafschap, ook aan de subsidieering der Canadeesche
spoorwegen door de regeering.
Een zuiver staatsspoorwegstelsel vindt men niet in een
der groote staten. De enorme verscheidenheid dezer landen,
die in geen opzicht op elkander gelijken, doet zien als
men niet reeds a priori daarvan overtuigd was — dat het
wetenschappelijk resultaat omtrent de zuiver economische
voordeelen der particuliere of der staatsspoorwegen daarbij
Diet in het spel geweest is, hoeveel moeite zich ook ten
alle tijden de politiek gegeven heeft, aan hare beweringen
een wetenschappelijken glimp te geven. Indien alleen gewicht was gehecht aan economisch-wetenschappelijke gezichtspunten, en wel niet aan die, welke slechts de allernaaste omgeving in het oog houdt, dan zoude spoorwegpolitiek in het Europa van heden zeker op een leest
geschoeid zijn, want in de wetenschap is, ceteris paribus,
maar een oplossing mogelijk.
Dat dit hier niet het geval is, dat wij hier overgang
tot staatsexploitatie vinden en elders het vasthouden aan
het particulier systeem, kan natuurlijk niet nit verschillen
in inzicht van yolk en regeering verklaard worden ; dit
toont ons veeleer, dat wij de oorzaak moeten zoeken in
gegevens, die sterker waren en zijn dan de economischwetenschappelijke.
Eenige van deze oorzaken te onderzoeken ; niet de
zuiver economische, die bij de afzonderlijke vragen een rol
spelen, doch de groote stroomingen die in 't algemeen als
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richtsnoer gelden, hebben wij ons hier ten taak gesteld.
Het staat vast, dat bij groote politieke vragen, behalve
de economische, ook ethische en met den graad van ontwikkeling des y olks verband houdende omstandigheden in
aanmerking komen. Pit blijkt niet uit de in de politiek
zoo gaarne aangewende moreele verontwaardiging, dock
wel dikwijls uit de geestdrift, betoond en door het yolk
en door zijne vertegenwoordigers. Aan economische voordeelen alleen kan dit niet toe te schrijven zijn. Ook kan
niet betwijfeld worden, dat tallooze kiezers nit ideeele
beweegredenen, zooals b.v. godsdienstige, zelfs in strijd
met hun persoonlijk belang handelen, en het is verwerpelijk achter iedere ideeele beweging in de politiek slechts
economisch egoisme to zien. Wanneer men in vele staten
de kerk verwijt, door godsdienstige middelen invloed
te oefenen op de verkiezingen enz., zoo treedt hierdoor —
al mag men hier 'over denken hoe men wil een ideeele
waarde in de plaats van een economische. Men moge beweren,
dat het zuivere materialisme boven zulk een invloed te
verkiezen is, — dit doet hier niet ter zake het blijft waar
dat een ethisch motief in de politiek meegespeeld heeft.
Welke ethische drijfveeren hebben dan in deze richting
invloed gehad
Om dit voll-comen te kunnen beoordeelen, zou men

moeten teruggaan tot den oorsprong van alle nu heerschende
moreele overtuigingen. Pit is natu-qrlijk niet mogelijk. Toch
kunnen wij hier en daar eene leidende gedachte, een
„Leitmotiv" waarnemen. In het menschelijk leven hebben
van oudsher drie factoren den grond gelegd tot het idealisme :
het familieleven, de staat en de kerk. Het familie]even,
dat het ego-centrische gezichtspunt het naast komt, staat
niet direct in verbinding met de politiek, of liever gezegd,
is men zoover, in de politiek speciale kwesties op te lossen,
zooals b.v. de spoorwegpolitiek, dan is de factor „familieleven" reeds vervallen. Ook oefent het daarom in werkelijkheid weinig invloed op de politiek van heden uit. Staat
en kerk blijven dus nog over twee verschillende elementen,
die men evenwel niet van elkander scheiden kan.
0, E. XIV- 2
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Geheel zuiver kan men de moderne volken niet meer
kerkelijk onderscheiden, daar zelden een geloof alleen
heerscht of volstrekt de overhand heeft. Toch zijn in hoofdzaak katholiek : Italie, Frankrijk, Belgic, Spanje en Oostenrijk ; hoofdzakelijk Grieksch-Katholiek : Rusland ; grootendeels Luthersch : Duitschland, vooral het toonaangevende
Pruisen en Saksen, hoofdzakelijk Calvinistisch Groot-Brittannie, Nederland, Canada en de Vereenigde Staten van
Amerika.
Welke gevolgen heeft nu de verschillende kerkelijke
indeeling voor de volken ?
Algemeen is het bekend dat de afval der Nederlanden
en de bloei der republiek door de Calvinistische leer veroorzaakt is 1). De godsdienst was de inneylijke drijfveer, die
een ieder aanspoorde al zijn krachten te wijden aan zijn
beroep, zijn eigen belang en als gevolg daarvan ook aan
zijn vaderland. Was dit Diet eveneens het geval in de Cal- .
vinistische gedeelten van het Zwitsersche bondgenootschap,
en in Engeland in den tijd van Cromwell ? En was het niet
haast uitsluitend de leer der Puriteinen en Quakers, die
de onafhankelijkheid der V.S. van Amerika veroorzaakte
Bovendien bevorderde de Calvinistische leer de meest mogelijke persoonlijke vrijheid, zoodat ieder dien rang bekleedde,.
dien hij zich door eigen vlijt en hoedanigheid verworven
had. Zoo moest ook de inrichting der kerkelijke gemeenten.
op vrijheid gebaseerd zijn, evenals die van het openbaar
best-uur ; het beste bewijs hiervoor leveren de belastingstelsels
uit dezen en lateren tijd.
1) Hoe apodictisch deze bewering op zichzelf ook moge klinken, —
er volgen nog soortgelijke — in dit korte opstel is het niet mogelijk dit
uitvoeriger te behandelen. Ik verwijs te dien opzichte met een goed geweten naar de uitstekende onderzoekingen van Max Weber, die zich zoo
zakelijk, onbevooroordeeld en grondig met dit thema bezighoudt, als ik het
niet zou kunnen doen. Men vindt ze onder den titel: „Die protestantische
Ethik und der Geist des Kapitalismus"
In het Archly fur Sozialwissenschaft und Sozial politik 1 Afl. Band
XX en 1 Aft. Band XXI, beide 1905. Overigens verwijs ik eveneens naar
eenige hoofdstukken van I. v. Schultze. ,,Britischer Imperialismus und
englischer Freihandel". Leipzig. Dunker & Humblot 1906.
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Lij nrecht daartegenover stored de tezamenbindende
Luthersche leer in Duitschland. leder burger, zoowel ten
opzichte van kerk als staat, is slechts een deel van het
geheel, Been „Selbstzweck". De gemeenten liebben een
strenge organisatie, en op politiek gebied heerscht het
absolutisme, al is het dan het „aufgeklarte".
Nog intensiever is de idee van organisatie bij de
Grieksche Kerk wij mogen echter niet nit het oog verliezen, dat eene vergelijking met andere volken gevaarlijk
is, wijl men hier met jongere volken te doen heeft, die
slechts ten deele in den kring der Midden-Europeanen
passen.
De Roomsch-Katholieke Kerk staat tusschen beide in
zi). is Diet zoo vrijheidsgezind als de Calvinistisehe, niet zoo
streng als de Luthersche, zij voegt zich naar de voorkomende oinstandigheden, zonder daardoor haar invloed te
verminderen. filet cultuur-liberalisme, dat zij dikwijls toont,
wanneer zij het niet direct behoeft te vreezen, maakt haar
voor menige vrijzinnige idee ontvankelijk. Hier en daar
bereikt zij dan weer het toppunt van organicisme zooals
b.v. bij de JezuIten-orde.
Al is het niet te betwijfelen, dat rassen- en volkseigenschappen evenals ouderdom der volken grooten invloed op
hun godsdienst oefenen, omgekeerd echter komt mij de
invloed van den godsdienst en andere soortgelijke ideen op
de psychologie der volken grooter voor.
Met het tijdperk der verlichting verliest de kerk voor
't eerst sinds de middeleeuwen aan invloed. In haar plaats
treedt de staat, en er ontwikkelen zich gedeeltelijk naast,
gedeeltelijk na elkander twee staatstheorieen, die voor de
politiek van die dagen van groot gewicht waren het
merkantilisme en de physiokratische leer. Gewoonlijk verbinden wij met de voorstelling dezer beide leeringen die
van Frankrijk, omdat zij oorspronkelijk daar ontstaan zijn,
en omdat de universeele Roomsch-Katholieke kerk en het
door haar sterk ge1nfluenceerde volkskarakter inderdaad in
staat waren, beide in zich op te nemen. Toth heeft de
Fransche physiokratie veel overeenkomst met het merkan-
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tilisme. Aan den anderen leant verschafte het Engelsche
merkantilisme, zooals dat van den Cromwellschen tijd, den
burgers zooveel vrijheid en rechten, dat het eerder physiokratie genoemd kon worden dan wel een streng staatsbestuur ten opzichte van particuliere aangelegenheden.
Men weet, dat in den tijd van het grootste Nederlandsche merkantilisme vrijhandel heerschte, evenals bedrijfsen verkeersvrijheid. Hier is het merkantilisme volkomen tot
physiokratische vrijheid geworden, en van het karakter
van het eerstgenoemde — het ingrijpen van den staat in
persoonlijke rechten ten behoeve van het algemeen is
nauwelijks iets te bespeuren. Zoo krijgt het werkelijke
merkantilisme in de Calvinistische landen geen voet, alleen
de physiokratische leer voelt zich daar op Naar plaats.
In Pruisen en ook in de andere gedeelten van Duitschland, voor zoover ze in hoofdzaak Luthersch zijn, zien wij
daarentegen den hoogsten bloei van bet merkantilisme
van destijds. In de 17 de en 18 de eeuw wordt daar iedere
zaak, iedere Winkel, ieder handelshuis, in het kort alles,
wat handel en bedrijf aangaat, door koninklijk of politiebesluit geregeld en gecontroleerd. Om welstand en aanzien
van het land te bevorderen, roepen de regeerende vorsten
staatsfabrieken enz. in het leven, iets, dat destijds in Nederland of Engeland ondenkbaar zou zijn geweest. Natuurlijk
spreekt men ook van physiokratische ideeen, dock wij
bemerken, hoe gemakkelijk zij tot zwijgen gebracht worden,
hoe weinig zij wortel schieten. Hoe spoedig verdwijnt weder
in de politiek het vrijheides-enthousiasme van 1806—'13,
hoevele der nieuwe inrichtingen werden na 1816 weder
afgeschaft ! Zoo moeten wij b. v. de Pruisische boerenpolitiek van 1816 tot 1848 als een schrede terug beschouwen,
zelfs tegenover den tijd voor de hervormingen van 1806.
Dat IRusland ook bij het toepassen dezer theorieen
eerst later de andere gevolgd is, vloeit nit zijn geheele
latere ontwikkeling voort. Dat evenwel het meest absolute
merkantilisme in dit land zoolang heeft kunnen blijven
gelden, mag men wel ten deele daaraan toeschrijven, dat
de patriarchaalste van alle groote Christelijke godsdiensten
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daar zoolang ongestoord geheerscht heeft, en zoodoende
vrijzinnige ideeen alleen bij enkele individuen konden
geboren worden.
Physiokratie en merkantilisme behooren nu in Europa,
tot het verleden, en voor ons zouden zij alleen nog historische waarde bezitten, indien zij niet door twee andere
theorieen vervangen waren, die zonder hun vadersehap
niet denkbaar zouden zijn, en die nu het wezen van den
staat bepalen : het individualisme en het socialisme.
Het directe gevolg van de leer der physiokraten en
van Adam Smith is het individualisme, bij welke theorie
ieder niensch ter wille van zichzelf bestaat, en waarbij de
staatshuishouding de versehillende individuen alleen verbindt door verdeeling van arbeid en door ruilverkeer. De
staat heeft den eigendom en de rust der burgers te beschermen, andere plichten behoeft hij niet op zich te
nenien. Het hoogere ethische levensdoel der menschen, dat
ieder sociaal plichtgevoel in hen zelf doet ontstaan, zonder
uiterlijken dwang, is het nieuwe van het liberalisme tegenover de leer van Adam Smith. Evenzoo kan men het
moderne socialisme niet alleen door het merkantilisme verklaren, en toch heeft het ten deele aan dit laatste zijn
ontstaan te danken. De ethiek van het socialisme is nieuw
tegenover het merkantilisme, maar de economisch-politieke
Weltanschauung komt nit bet merkantilisme voort. Economisch verlangt het socialisme (het uiterste van de eene
richting, de Marxistische sociaaldemokratie, zoowel als het
uiterste der andere richting het Pruisische van Rodbertus
uitgaande regeeringssoeialisme, dat de staat en zijne ambtenaren zich zooveel mogelijk bemoeien met het individueele
economisehe leven, met het doel de verschillende op zichzelf staande existenties tot een groot gesloten organisme te
vereenigen en dit te laten leiden door een centraal-orgaan.
leder regeeringssysteem van dien aard is socialisme. Mogen
de denkbeelden omtrent den idealen vorm van dit centraalorgaan ook dikwijls volkomen van elkander verschillen,
alle dergelijke ideeen worden door hare neiging tot organiseeren te zamen gehouden, in tegenstelling tot het alles
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decentraliseerende individualisme. Het ideaal van het individualisme is vrijheid, dat van het socialisme orde. Vrijheidslievende volken doen liever afstand van het laatste,
ordelievende volken liever van het eerste.
Wat zegt ons nu het heden omtrent de heerschappij
dezer theorieen in het economisch-politieke leven der
volken en als ge yolg, haar verbreiding in de hedendaagsche
politiek
Evenals de individualistische leer de logische op yolgster der physiokratie is, zoo is ze dit ook tijdelijk en
plaatselijk. In de Calvin istische landen vinden wij het
middelpunt der individualistische staatstheorie. GrootBrittannie, Nederland, de Vereenigde Staten van Amerika
en in zekeren zin ook de Calvinistische kantons van
Zwitserland waren juist door hun aan leg voor physiokratie
ook voor het individualistische liberalisme voorbereid. Dit
zijn de landen waar persoonlijke vrijheid heerscht, waar
de staat zijn bemoeiIngen niet ver uitstrekt, en waar de
bevolking, dank zij haar afkeer voor ieder haar bevelend
en controleerend orgaan, den staat ongaarne zelfs het geringste recht verleent. Komt hier nog bij een sterke, meest
individualistische boerenbevolking, dan ontstaat, zooals in
Nederland, het uiterste individualisme.
Lijnrecht daartegenover staat Duitschland, vooral
Pruisen. Pruisen was van oudsher het land der orde, zonder vrijheid ; de yrijheidslievende, liberale periodes waren
steeds kort en zij lieten geen spoor na. De macht van den
staat Pruisen berust minder op de vrijheid der burgers
dan op de organisatie. Tilt het Luthersche merkantilisme
hebben zicla die bewonderenswaardige Pruisisch-Duitsche
organisaties ontwikkeld, die als organisaties der staatsinrichtingen en ook der particuliere ondernemingen eenig
zijn.
Ten deele moest de persoonlijke vrijheid aan deze
socialistische organisaties opgeofferd worden; het is evenwel
onjuist, to beweren dat het Duitsche yolk van vrijheid
beroofd is. Eigenaardig dat dit yolk niettegenstaande
zijn bijzonder sterk ontwikkeld kultureel en ethisch
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lisme economisch absoluut socialistisch gevoelt. Men noemt
dit gaarne den „militairen geest", doch hoe men het ook
moge noemen, het is d_ezelfde socialistisch-organisatorische
gedachte, die met en door de Luthersche leer in Duitschland wortel geschoten heeft en die — wat hier van gewicht
is — in het Luthersche Noordduitschland veel sterker is dan
in het Katholieke Zuiden en Westen. Want het Katholicisme, ook merkantilisme en physiokratie na elkander
verdragen heeft, volgt ook ten opzichte van het individualism.e en het socialisme geen vaste lijn. Een oogenblik
heeft het eerstgenoemde de overhand, dan weer het laatste.
Het belastingstelsel van Frankrijk kan ons uitstekend
doen zien, hoe in het economisch-politieke leven van een
y olk deze theorien afwisselend heerschen.
Daar het jonge kapitaal-arme Rusland, dat heden in
overeenkomst met zijn geheelen econoraischen toestand
nog haast een merkantilistisch socialisme vertoont (welks
ontwikkeling nog moet worden afgewacht), hier niet verder
behandeld wordt, willen wij het tot nu toe vermelde nog
eens overzien.
Bij een reeks van volken hebben wij een economischpolitieke wereldbeschouwing kunnen constateeren en deze
laatste in drie rubrieken kunnen verdeelen. Het resultaat
was : hoofdzakelijk individualistische volken in Gr.-Brittannie, V. Staten van Amerika en Nederland; grootendeels
socialistische volken in Duitschland, speciaal Pruisen; en
eindelijk volken met afwisselende of onzekere neigingen
zooals in Frankrijk enz.
Hoe moet zich bij deze gegevens de spoorwegpolitiek
ontwikkelen ?
In een individualistisch vrij land gaf men de regeering
zoo min mogelijk invloed ; men Wilde niet dat zij een of
ander bedrijf ter hand nam. Daaruit reeds moest volgen dat
de staat zich ook niet met het spoorwegwezen te bemoeien
had. Deze gevolgtrekking echter gaat te ver, want voor de
staathuishouding is het spoorwegwezen van dusdanig gewicht, dat de staat toezicht houden moet. Zoo vinden wij
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ook in de individualistische landen, die bovendien ook n.00it
geheel vrij zijn van socialisme, spoorwegwetten, die de verhouding tusschen spoorweg en beheerend orgaan regelen,
zekere eischen ten opzichte van exploitatie, ook militaire
eischen stellen, dikwijls een maximum-grens voor het tarief
bepalen enz. Verder komt het voor dat het particuliere
initiatief bij den aanleg van den spoorweg ontbreekt. Dit
kan het geval zijn bij gebrek aan kapitaal, of wanneer men
vreest dat de onderneming niet winstgevend zal zijn. Een
staat, die in zulk een geval het oprichten van spoorwegen
toch voor noodzakelijk houdt, ziet hier de plicht of de
mogelijkheid, actieve spoorwegpolitiek te drijven. Hij tracht
dan particuliere kapitalisten voor de zaak te interesseeren
door of zelf aandeelen te nemen, of door het geven van
rentegarantie, of door renteloos of tegen geringe rente een
kapitaal ter leen to verstrekken, en ook hij kan ondersteund door zijn algemeen crediet, zelf den spoorweg aanleggen. Particulier kapitaal kan een staat zich op primitieve wijze verschaffen door het verleenen of beloven van
titels, onderscheidingen, bevoorrechting enz. Indirect kan
hij door allerlei middelen, ook door de invoerrechtenpolitiek, zijn invloed doen golden. Gevallen, waarin de staat
medewerken moest om kapitalisten tot het bouwen van
spoorwegen to bewegen, zijn ons vooral bekend uit de
vroegste jaren der Nederlandsche spoorweggeschiedenis ;
destijds deden de talrijke verbindingen to water vreezen,
dat het aanleggen van spoorwegen niet zou rendeeren.
Aangezien van doze om zoo to zeggen, terugwerkende
mom enten moest in een liberalen staat het particulier
initiatief ongestoord zijn gang gaan. Daar komt nog iets
Liberale staten zijn gewoonlijk handelsstaten of eene
vermenging van handels- en boerenbevolking, d.w.z. de
koopmansstand alleen, of in verbinding met de boeren
neemt de hoofdplaats in de politiek in. Ook dit kan men
in zekeren zin omgekeerd verklaren : omdat kooplieden en
boeren haast altijd de meest individualistische elementen
vormen, ook b.v. in de socialistische staten. Doch wanneer
geheel een y olk een individualistisch uiterlijk toont, is dit
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slechts voor een klein deel aan bovengenoemde oorzaak
toe te schrijven, veeleer aan andere, waaronder, zooals
wij zagen, de godsdienst een voorname plaats inneemt. Zoo
is de zaak ook veel begrijpelijker: wordt het drijven -van
handel door den godsdienst aangewakkerd (geloof in de
voorbeschikking, beschermi-ng van de voorbeschikten reeds
her op aarde) komt men er toe den rijkdom, binnen bepaalde grenzen natuurlijk te achten, dan zullen vlijt en
aanleg zegevieren, en zal de koopmanschap, flink- en bewegelijk als zij is, een eerste plaats innemen.
Eon in hoofdzaak economisch denkende bevolking zal
echter slechts ongaarne zien, dat de staat, die als beheerend orgaan steeds duurder werkt dan particulieren, zich
met een bedrijf inlaat, dat laatstgenoemden op zijn minst
even goed zouden kunnen uitoefenen. Het verspillen van
kapitaal en tijd door een bureaucratisch beheer is zulk een
y olk een doom in het oog en het zal gaarne menig nadeel
der partieuliere spoorwegen door de vingers zien, in het
bewustziejn, dat een groot gedeelte der nationale kapitaalmiddelen niet renteloos en inproductief in de handen der
bureaucratie ligt. Voorts zal — en dit in het oog te houden is voor ons van belang — de economische macht overheerschen in een staat, welks bestuur door een koopmansgeest wordt geleid.
Dit nu behoeft niet in economisch opzicht schadelijk
te zijn ; alleen dan, als een laagstaand koopmansschap zich
niet van haar verantwoordelijkheid bewust is, als zij kortzichtig is, een monopolie heeft, of als ongeoorloofde middelen aangewend worden. Waar alle krachten zich vrij
kunnen ontwikkelen, kan de concurrentie der economische
machtsfactoren ook van groot voordeel voor de staatshuishouding zijn. Zeer zek-er werkt zij, ceteris paribus, moor dan
eenig ander economisch stelsel den vooruitgang in de hand.
Wij mogen dus nu wel aannemen dat de economische
macht ook in de politiek der spoorwegen en in de spoorwegpolitiek een rol speelt. De spoorweg is een bron van
inkomsten, die wel is waar niet, gelijk dikwijls beweerd
wordt, zuiver monopolistisch is, doch in sommige opzichten.
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toch een monopolistisch karakter toont. Naar alle waar
schijnlijkheid zullen dus onverkwikkelijke toestanden heerschen, indien het raonopolie onbegrensd is; daar echter
over 't algemeen de concurrentie tanielijk groot is, zal deze
de staathuishouding ten goede komen, en het gevolg zal
in den vorm van goedkoope tarieven enz. niet uitblijven.
Ook waar de spoorwegen zich in belangengroepen vereenigen, bestaat dikwijls concurrentie : of de tarieven alleen
zijn bepaald, en men kan personen- of goederenverkeer
doen stijgen door verschillende zaken aangenamer en gemakkelijker in te richten dan een andere maatschappij
of verbindingen te water enz. gaan te hooge tariefprijzen
tegen.
Nog op iets anders moet de aandaatt gevestigd worden :
is het een bij zonderheid der spoorwegen min of weer monopolistisch te zijn, zij worden ook door eene andere elgenaardigheid van tegenovergestelden aard gekenschetst
moeten voor zooveel mogelijk verkeer zorgen. Het kan
voor een spoorweg van meer waarde zijn, b.v. op een
baanvak 10.000 personen voorf 1,— te vervoeren dan slechts
4500 personen voor f 2,—, hoewel zij bij slechts 1/9 meer
inkomsten meer dan het dubbele werk moet verrichten.
De wegen en werken, de stations enz. zijn er, een zeker
getal beambten moet toch worden gehouden en eenige
treinen moeten toch loopen, als men ook nog zoo gering
verkeer regelmatig wil in stand houden. Die f 1000,—
kunnen dus het anders te lijden verlies in winst doen
verkeeren ; en zoo kan het voor een spoorweg van groot
voordeel zijn, als hij zijn tarieven laag stelt. Ook kunnen
de spoorwegen dikwijls goede zaken maken door het toegankelijk maken van nieuw land, waardoor zij nieuw verkeer in het leven roepen. In de V. S. van Amerika b.v.
staan de maatschappij en het land lamp de spoorlijnen op
gemakkelijke voorwaarden af, om zich daardoor nieuwe
nederzettingen en daardoor later een winstgevend personenen goederenverkeer te verzekeren. Zoo hebben ook vele
particuliere spoorwegen door het bevorderen der ontwikkeling van voorsteden op sommige plaatsen veel bijgedragen
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tot een gezonder woningstelsel voor groote steden (in
Nederland b.-v. Bussum, Hilversum enz.)
Op deze en op andere wijzen zijn de particuliere sporen
in de individualistische landen de pioniers voor het verkeer,
niet instellingen, die eerst komen, als het verkeer reeds
gevestigd is zij werken dikwijls gunstig, onder den drang
der concurrentie en ook niet alleen ten voordeele van
geprivilegieerde klassen, doch van een of ander economisch
belang. Daar een dergelijk belang echter even gauw kan
vergaan als opbloeien, is het voor een spoorweg zeer
gevaarlijk met zulk een factor te veel rekening te houden,
want hij kan daardoor het ontstaan van andere belangen
verhinderen, en zich daarmede zelf het meeste benadeelen.
De spoorwegen in liberale landen zijn, evenals de landen
zelf, meest demokratisch. Men moet den reiziger beschouwen als iemand die zich ook van den concurrent kan bedienen, niet, zooals bij de staatsspoorwegen dikwijls geschiedt, als onderdaan, wien het gebruik der spoorwegen
slechts veroorloofd is, en dien men met het gebruikelijke
wantrouwen voor een bedrieger houdt, die nauwkeurig en
dikwijls gecontroleerd moet worden. Daarom is het toezicht
bij particuliere lijnen steeds veel minder lastig dan bij de
staatsspoorwegen.
Dit over de politick der spoorwegen. De staatsspoorwegpolitiek laat zich uit het bovenvermelde ook reeds verklaren. Men kan natuurlijk in hoofdzaak particuliere lijnen
verwachten, alleen in g;eval van noodzaak bemoeit de staat
zich met het bouwen of exploiteeren van spoorwegen. Daar
de verhouding tusschen burger en maatschappij bij wederzijdschen goeden wil zich op gel ukkige wijze ontwikkelt,
heeft de staat zelden reden, de rechten der maatschappijen
te verkorten. Hebben evenwel de sporen zooveel macht,
dat zij in de politick een groote rol spelen, zooals destijds
in Engeland, dan kan dit in sommige opzichten gevaarlijk
worden. Hun eigenbelang verhindert hen echter van hun
macht te veel misbruik te maken. Wetten beschermen
natu-urlijk maar weinig tegen dergelijke economische machtsfactoren, want de wet kan slechts bestaande machtsverhou-
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dingen sanctionneeren, geen nieuwe in het leven roepen.
Daarom zijn de individualistische landen steeds arm aan
wetten, vergeleken met de paragraphenrijkdom der socialistische. Nu is natuurlijk geen staat zuiver individualistisch ;
ook socialistische motieven doen zich golden. Daar b.v.
Nederland aan het socialistische Duitschland grenst, is het
bij het levendige verkeer op geestelijk gebied to verwachten,
dat ook in Nederland socialistische ideeen grooten invloed
krijgen. Zij zijn zonder twijfel, in vereeniging met economisehe overwegingen, oorzaak der twee groote spoorwegnetten,
die den aankoop der voornaamste particuliere lijnen, door
den staat ten gevolge hadden. De Nederlandsche spoorweggeschiedenis toont ons echter, hoe eon individualistisch
voelend yolk socialistische ideeen steeds weer i-ndividualistisch toepast ; en er moest zich begrijpelijkerwijze, hoe men
daarbij ook to work ging, een toestand ontwikkelen, die
gelijkt op een zuiver particulier spoorweg-systeem. Voor
de staathuishouding heeft het bestaande stelselhaast andere
beteekenis dan een onder staatstoezicht staand zuiver particulier spoorwegstelsel.
Het spreekt vanzelf dat ook de Nederlandsche staat,
evenals andere individualistische staten, zij maatschappijen
in zekeren zin in toom moest houden. Men moest zorg
dragon, dat geen monopolie onverkwikkelijke toestanden
zou doen ontstaan ; dit deed men o.a. door de voorbeeldige
verdeeling der lijnen aan de twee groote maatschappijen,
die haast overal in concurrentie tegenover elkander staan.
Maar ook op andere wijzen kunnen de individualistische
staten door de wet er voor waken dat de spoorwegen de
staathuishouding geen schade kunnen brengen en ook b.v.
in geval van oorlog hun plicht vervullen. Den kleinen
lokaalspoorwegen en trams laat men gaarne de meest mogelijke vrijheid, daar zij betrekkelijk weinig schade kunnen
aanrichten en omdat men door to veel reglementen slechts
de ontwikkeling van het verkeer zou tegenwerken.
Meer dan op eenig ander gebied in de politiek kan
Pruisen op dat der spoorwegpolitiek als voorbeeld golden.
Al had men reeds vroeger staatsspoorwegen, zooals in
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Belgie, Beieren, Brunswijk enz., het denkbeeld van een
gesloten, alle hoofdlijnen omvattend staatsspoorwegnet is
in politieken zin het eerst in Pruisen gerijpt, al is het
daar ook niet het eerst in praktijk gebracht. Een der
factoren, die hiertoe bijgedragen hebben, is ieder onder
den naar Bismarck bekend. Hij was later inderdaad een
machtige voorstander van genoemd denkbeeld, doch wel
beschouwd was Bismarck ook niets anders, dan de groote
persoonlijkheid, die de ideeen, welke destijds in Pruisen
en ook in het geheele Duitsche yolk ontstonden, openlijk
vertegenwoordigde. Het was niet Bismarck, die in de jaren
na den oorlog de groote omwenteling veroorzaakt heeft,
doch hij werd meegevoerd door de in het y olk geboren
hervorming, en meesterlijk heeft hij verstaan, de invloeden,
die zich deden gelden, in zich op te nemen zonder zijn
individualiteit te verliezen. Dat zien wij overal bij hem,
vooral in de handelspolitiek, waar uit den voorstander der
handelsvqheid een beslist protectionist ontstond.
Welke waren nu de gedachten, die leidden tot Bismarck's spoorwegpolitiek van 1876 tot 1879 ? Zij zijn ons
reeds bekend, het Pruisische socialisme. De alom zorgende
staat moet zijn burgers beschermen, verhinderen, dat zij
door particuliere kapitalisten overvraagd worden, en met
behulp van de macht waarover hij beschikt, een organisme
in het leven roepen dat gebaseerd is op tucht en ondergeschiktheid.
Het Duitsche liberalisme, dat na den oorlog van
1870—'71 een tijdlang scheen te zegevieren, had naar de
meening van den Duitschen burger reeds veel te lang geheerscht. Inderdaad was door de 5 milliarden, die Frankals oorlogsschuld betaald had, een onzinnige zucht
tot speculeeren ontstaan, die de groote Krach van 1873 ten
gevolge had. De kleine man, meest door eigen schuld van
zijn vermogen beroofd, schuift de schuld op het kapitaal
en de beurs, en verlangt beschermende rechten. Zijn drang
naar ondersteuning door den staat valt in Duitschland in
vruchtbaren bodem. Ook in andere kringen meent men,
dat het kapitaal beteugeld moet worden. Zoo ontstaan
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met toestemming van de meerderheid in yolk en parlement
een reeks van wetten, die dikwijls de nadeelen der overgroote vrijheid wegruimen, doch ook in menig opzicht het
vrije verkeer belemmeren. Na de oorlogsjaren was echter
de liberale gedachte nog sterk genoeg om te voorkomen,
dat men te ver ging. Het vroegere Pruisische merkantilisme,
dat tot omstreeks 1869 geheerscht had, en zoo langzamerhand een socialistisch karakter had aangenomen, scheen
voor een tijd geheel verdwenen te zijn : toch toont de
Rijksbankwet weer min of meer socialistische trekken,
zonder evenwel de staatsbank ten gevolge te hebben. Nog
had het idee „staatsbedrijven" niet weder de bovenhand
genomen. De algemeene strooming was nog niet rijp voor
het staatsspoorwegsysteem.
Eerst na 1875 neemt het socialisme weer aan invloed
toe. Het is een tragische verschijning in het Pruisische
regeeringssocialisme, dat zijn bestaan niet denkbaar is,
zonder het hoofddoel, zijn tweelingbroeder, het proletarische
socialisme te bestrijden. Met de socialistische wereldbeschouwing is, gelijk wij reeds zagen, het Pruisische yolk
reeds door zijn godsdienst vertrouwd, dat toont ons ook
de geestdrift, waarmede de groote menigte zich tot het
marxistische socialisme aangetrokken voelde ---; dat zij
echter ook in de kringen van handel en nijverheid, ja
zelfs in die der wetenschap zoo zeer doordringen,
moet men voor een deel toeschrijven aan de verwachting,
der destijds zich reeds sterk ontwikkelende sociaaldemocratie
met behulp van sociale wetgeving to kunnen bestrijden.
Inderdaad heeft men oprecht geloofd, de sociale toestanden
afdoende to kunnen verbeteren, de sociale vraag werkelijk
to kunnen oplossen door tusschenkomst van de regeering ;
op die wij ze zou dan ook voor het proletariaat de sociaaldemokratie overbodig worden.
Het denkbeeld van staatstusschenkomst nam dus toe ;
daardoor werd ook weer de belangstelling in de landsverdediging en het leger, die in de jaren na den oorlog op den
achtergrond getreden was, grooter. De tucht in het leger
werd weer strenger, en men vroeg zich af, of het bij een

INLEIDING TOT HET BEGRIP DER SPOORWEGPOLITIEK.

287

eventueele mobiliseering niet beter zou zijn, indien een gesloten_ staatsspoorwegnet beschikbaar was, waarbij bet verspillen van kapitaal niet direct gevaarlijk zou zijn, en bij
hetwelk men zijn personeel reeds in tijd van vrede voor
zijn taak zou kunnen voorbereiden. In de eerste plaats
echter wilde men een spoorwegnet hebben, dat aan e4n wil
onderworpen was, aan dien van den oorlogvoerenden staat.
Dergelijke ideeen zijn ook in andere landen gerijpt, doch
nergens zoo intensief als in den ouden militairstaat Pruisen,
en ze zouden, met zooveel nadruk ook geuit, niet overal
instemming gevonden hebben. In individualistische landen
vreest men, den staat te veel macht te geven, vooral wil
men hem niet te veel ambtenaren toevertrouwen, daar men
te goed begrijpt welk een macht een leger van dienaren
voor den staat beteekent. Het vooruitzicht op pensioen
ontneemt den staatsbeambten de grootste zorg voor de
toekomst daaronder lijdt echter hun politieke vrijheid, en
men weet hen door titels, onderscheidingen, sociale positie
enz. van den staat afhankelijk te maken. Het komt zelden
voor, dat een staat niet door zijn ambtenaren gesteund
wordt. Dit alles maakt de individualisten wantrouwend
tegenover staatsbedrijven. De socialist ziet juist in het
machtig worden van den staat den vooruitgang. Die staatsinrichting, die aan zijn ideaal beantwoordt, zal hij de grootst
mogelijke macht gunnen, dit juist kenmerkt hem al socialist.
Het Pruisische socialisme of het staatssocialisme zooals
men zegt, om verwarringen te vermij den met het marxisme,
het revisionisme en andere socialistische opvattingen, bezit
het vertrouwen der heerschende klassen, die tevreden zijn
met den algemeenen vorm van de constitutioneele monarchie.
Niet alleen heeft men er dus niets tegen, men wenscht
zelfs dat de staat door zijn beambten groote macht uitoefent, wiji hij daardoor zijn sociale plichten te beter vervullen kan. Daardoor zegevieren orde en tucht over vrijheid.
Het is begrijpelijk dat onder die omstandigheden de weg
voor de staatsspoorwegen gebaand is. In 1876 stelde Bismarck voor, alle Duitsche sporen door het rijk te laten
beheeren. Waarom dit plan toen schipbreuk leed, zal be-
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neden blij ken het denkbeeld echter kreeg zoo vasten voet,
dat het slechts een kleine verandering beteekende, then in
1879 het Pruisische staatsspoorwegstelsel ingevoerd werd.
Men ziet hieruit, dat zelfs het rationale rijksbegrip in dit
geval niet zoo sterk was als het staatssocialistische idee in
Pruisen.

In 1879 eindelijk begon de staat met de bekende
Pruisische nauwgezetheid het spoorwegnet zich toe te
eigenen. Heden heeft men in Pruisen nog slechts drie niet
onbeteekenende particuliere lijnen, de Lubeck-Bu.chener,
de Lubeck-Entinerbahn en de lijn Gennep-Wezel der N. B.
D. S. Verder heeft men alleen maar lokaalsporen en trams,
die particulier zijn, al het andere behoort den staat, en de
Pruisisch-Hessische staatsspoorwegvereeniging vormt een
reusachtig geheel, verreweg de grootste onderneming der
aarde, met een personeel van eenige honderdduizenden, en
met een nettowinst van rond 500 millioen Mark per jaar;
bet bewonderenswaardig resultaat van dicipline en ondergeschiktheid. Het prompte aankomen en vertrekken der
Pruisische sporen, hun zindelijkheid en andere dergelijke
goede eigenschappen zijn te zeer bekend, om hier nog bijzonder vermeld te worden; dat echter ook de nadeelen
van sta.atsexploitatie niet uitblijven, spreekt vanzelf. Een
gevolg van het staatsspoorwegstelsel is de bevordering van
de invoerrechtenpolitiek en van andere soortgelijke verschijningen door de staatssporen. Een consequent socialisme
verlangt natuurlijk, dat de staat behoeftige volksklassen
te hulp komt.
Wanneer dus de landbouw niet voorspoedig is of
wanneer de regeering dit ten minste veronderstelt, dan is
het consequent, dat de tarieven der staatssporen hand in
hand gaan met de ondersteuning, die men den landbouw
door invoerrechten ten goede laat komen. De uit- en invoertarieven der Pruisische staatssporen, de strijd met de
vroeger vrije, nu meest door belasting bezwaarde of bedreigde
scheepvaart, het deelnemen van den fiscus in scheepvaartmaatschappijen, vooral op den Rijn enz., dit alles toont ons
duidelijk, Welke gevolgen voor den staat de mogelijkheid
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heeft, de invoerrechtenpolitiek met behulp van het verkeerswezen met succes door te zetten. De staatssocialistische
burger kan zich natuurlijk hiermede goed vereenigen, want
de staat moet ter hulp komen, en het zou hem onlogisch
voorkomen, wanneer de invoerrechtenpolitiek tegengewerkt
werd door de tarieven van particuliere sporen of zelfs door
de lage vrachtprijzen der scheepvaart. Het toppunt van
socialisme bestaat daarin, dat de winst der spoorwegen van
ongeveer 300 millioen gulden voor andere doeleinden door
den staat gebruikt wordt en slechts in geringe mate voor
de spoorwegen zeif.
Dit over Pruisen als een voorbeeld van staatssocialisme.
Toch bestaan er heden nog eenige particuliere sporen, en
wij hebben in Duitschland niet een Hijksspoorwegstelsel,
wel echter staatsspoorwegen in de verschillende landen.
Hoe komt dat
Het eerste wordt uit de economische ontwikkeling van
Duitschland verklaard. Een land, dat zich zoo ontwikkeld
heeft, als Duitschland sinds zijn politieke en economische
samensmelting, voelt zich dikwijls benauwd in zijn staatssocialistisch gewaad. De staat bouwt voorzichtiglijk slechts
daAr sporen, waar de rentabiliteit of op zijn minst een
uitgebreid verkeer met zekerheid te wachten is; als pionnier voor het verkeer treedt hij niet op. Wil men een
nieuwe lijn door den staat aangelegd zien, dan is de staat
niet dadelijk daartoe bereid. Slaat hij het voorstel niet
dadelijk af, dan benoemt hij een commissie, om mogelijke
rentabiliteit te onderzoeken. De ambtelijke onderzoekingen
duren echter in den regel eindeloos Lang en kosten veel
geld. Eenvoudiger is dan dikwijls de poging, een concessie
te verkrijgen tot het bouwen van een particulieren lokaalspoor. Ook dit gaat niet van heden op morgen, maar kost
althans in den regel niet zooveel tijd. Vreest de fiscus dan
concurrentie in het leven te roepen, dan weigert hij natuurlijk de concessie ; is dat niet het geval, dan kan men op
die manier veel bereiken. Ook kan men bij de goedkoope
particuliere exploitatie eerder op winst rekenen dan bij een
onderneming van staatswege. Dit vloeit reeds daaruit voort,
0. E. XIV 2
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dat de staat een gewaagd ontwerp zooals b.v. een bergspoorweg, slechts ongaarne aanvaardt.
In de eerste plaats echter maken handel en nijverheid
in het verkeerswezen aanspraak op grootere tegemoetkoming.
Hiermede houdt de staat rekening, door eenige particuliere te laten bestaan, en door het geven van concessie aan kleine lokaalsporen. Gemeenten en provincies
werken dit in de hand door dergelijke ondernemingen, door
het nemen van aandeelen of garandeeren van rente, te
ondersteunen, en zoodoende den staat van een gedeelte der
zorg ten opzichte van rentabiliteit te ontlasten. Over het
algemeen n.l. is men in een staats-socialistischen staat gewend, de regeering ook bij groote particuliere ondernemingen die voor het algemeen van belang zijn, zooals de spoorwegen, de verantwoordelijkheid te laten dragen.
Pat er nog eenige particuliere lijnen bestaan, is aan
dezelfde oorzaak toe te schrij ven, die het gebrek aan samenhang in het staatsspoorwegsysteem in Duitschland tengevolge heeft, waardoor de ineensmelting tot een gesloten
rijksspoorwegsysteem tot nu toe verhinderd werd. Hierover thans.
Wij hebben voorloopig alleen over Pruisen gesproken,
slechts eens werd Zuid-Duitschland genoemd, en het onderzoek naar de oorzaak van het ontbreken van een Rijksspoorwegstelsel uitgesteld. Welke bij zondere plaats nu nemen
Pruisen en het geestverwante Saksen, dat dezelfde spoor-.
wegpolitiek gevolgd heeft, tegenover het overige Duitschland in? Pruisen en Saksen vertegenwoordigen het Luthersche
element, in tegenstelling tot het Roomsch-Katholieke van
het Zuiden en het Westen, en zij hebben reeds geleerd,
daaruit voor de economisch-politieke handelingen der volken gevolgtrekkingen to maken. Wij gaan this niet to ver
met ooze bewering, dat het Zuiden niet zoo sterk socialistisch is als het Noorden. Wij zien ook inderdaad, dat het
meer individualistische Katholieke element, vooral in Beieren,
de verwezenlijking van het denkbeeld van Rijksspoorwegen
verhinderd heeft. Men noemt dat gaarne particularisme
een groote rol speelt hierbij echter ook de Katholieke
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geest, die, al is liij ook niet zuiver individualistisch, tech
een zeker wantrouwen koestert tegenover het krasse socialisme in Pruisen. Niet zoo gaarne als de Pruis doet de
Beier afstand van zijn vrijheid terwille van orde en tucht.
Zoo ontstond in Zuid-Duitschland een gemengd stelsel van
staatsspoorwegen, die gedeeltelijk met elkaar concurreeren,
en die tegenover particuliere sporen iets minder onverdragelijk zijn dan Pruisen en Saksen, zooals ook Pruisen in zijn
katholieke westen en menigte kleine particuliere lokaalsporen duldt.
Onze beweringen worden gesteund door de omstandigheid, dat een gedeelte van Zuid-Duitschland zich steeds
voor Rijksspoorwegen ge1nteresseerd, dikwijls zelfs daarvoor
een lans gebroken of zich bij een van elders komend ontwerp aangesloten heeft, n.l. de Luthersche streken van
Wurtemberg.
Dat in Elzas-Lotharingen Rijksspoorwegen bestaan,
heeft natuurlijk een heel andere oorzaak. Het Rijk heeft
deze tijdens den oorlog in beslag genomen en naderhand
den ehemin de Or de l'Est afgekocht.
In de meer zuiver Katholieke landen heeft het ons
reeds bekende laveeren tusschen de twee theorien zeer
eigenaardige en tegenstrijdige gevolgen gehad ; b.v. in Oostenrijk. De bevolking waardeert de zorg van den staat en
deze kan in reel zaken een rol spelen ; de in katholieke
en ook in zuidelijke landen grootere persoonlijke vrijheid
veroorlooft daarentegen ook weer persoonlijk initiatief, terwijl het concessiestelsel en de zucht, belastingen to heffen
haar weder in den weg staan. Zoo beduidt de geschiedenis
der „K.u.K. pririligierten. Siidbahn" misschien de grootste
ironie in de spoorweggeschiedenis. Zij is lo. geprivilegieerd,
omdat zij het verkeer bevordert, geheele provincies voor
het verkeer geopend heeft en nog opent, en daardoor recht
op ondersteuning verdient ; 2o. als concurrente der staatssporen een inrichting, die tegengewerkt moet worden. 3o.
belastingsobject en wel een zeer groot, dus weder iets, dat
ondersteund meet worden. 4o. een groote onderneming en
daardoor iets, dat nit het gezichtspunt der Oostenrijksche
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middenstandpolitiek te bestrijden is. Wat is nu het gewichtigste van deze 4 punten ? Wie zou dit durven beslissen ?
Het gevolg is echter, dat deze goed gebouwde lijn sinds
jaren zonder winst werkt of zelfs met verlies.
In Zwitserland met zijn groote Calvinistische bevolking
is het aankoopen der sporen door den staat eerst later
begonnen. Dat ook hier het socialisme niet zoo recht doordringt, toont de omstandigheid, dat de winst, door de
spoorwegen gemaakt, ook dezen ten goede komt en niet
voor algemeene staatsdoeleinden gebruikt mag worden.
Voor onze bewering spreekt ook het feit, dat hier de contrOle, in tegenstelling met andere staatsspoorwegen zoo
gering mogelijk is.
Het Katholieke Italie had tot voor eenige jaren het
pacht-systeem, benevens particuliere lijnen. De slechte
ondervinding daarmee deed hies het staatsspoorwegsysteem
toepassen, waartoe wellicht de jonge vereeniging der verschillende staten tot een rijk het hare bijdroeg, daar Italie
over het algemeen ook geen individualistische trekken
toont. Mogelijk heeft de Italiaansche spoorwegpolitiek Naar
laatste woord nog niet gesproken. Het eveneens Katholieke
Frankrijk heeft een republikeinschen regeeringsvorm. Op
zichzelf zegt dit niet veel, want uit dien uiterlij ken vorm
kan het werkelijke regeeringsstelsel niet zonder meer worden afgeleid. Toch zal men, als men niet blindelings aanhanger van het socialisme is, aan een republikeinsche,
dikwijls wisselende regeering niet gaarne ook in het verkeerswezen te veel macht toevertrouwen. Zoo is ook de
Fransche spoorwegpolitiek te verklaren, die hoofdzakelijk
particuliere lijnen kent, naast een matig uitgebreid staatsspoorwegnet. Alle lijnen vervallen echter na afloop der
concessie kosteloos aan den staat. Ook hier is dus de ontwikkeling nog in gang. In andere Katholieke landen,
zooals Spanje, heerscht in hoofdzaak een particulier spoorwegstelsel, doch dringt dikwijls met succes de neiging tot
staatsexploitatie door, zooals b.v. ook in Midden- en ZuidAmerika. Ook Belgie heeft grootendeels staatsspoorwegen;
echter ook belangrijke particuliere lijnen.
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Tenslotte kan men wel beweren dat de Katholieke
landen ten opzichte hunner spoorwegpolitek wel een socialistische neiging vertoonen, dock veel minder intensief
dan de Luthersche landen. Somtijds vertoonen zij zelfs individualistische trekken, daar de Katholieke bevolking niet
zoo gaarne als de Luthersche ziet, dat de staat zich in haar
persoonlijk leven mengt. De Luthersche bevolking daarentegen laat zich gemakkelijker leiden door eene groote
gedachte.
Zoo toont ons ook de spoorwegpolitiek, hoe zich in
de economisch-politieke opvattingen der volken stroomingen
ontwikkeld hebben, Welker oorsprong, weliswaar niet alleen
te zoeken is in godsdienstige gevoelens, maar die Loch
door en met deze zich ontwikkeld hebben, hen later zelfs
Kier en daar over het hoofd gegroeid zijn of geheel op zij
geschoven hebben stroomingen, die voor het staatshuishouden van groot gewicht zijn.
Uit dit alles ziet men hoe onmogelijk het is een vraagstuk als dat der spoorwegpolitiek te begrijpen zonder
eenigszins de eigenaardigheden van het milieu te kennen,
waarin dat vraagstuk ontstaan is. Met een wijsheid komt
men daarin niet verder. Economische of andere beweegredenen zijn voor de oplossing van een dergelijke vraag
niet alleen beslissend, men moet niet voorbijzien — en dit
in het licht te stellen was ons doel dat zulke problemen
samenhangen met andere wetenschappelijke vraagstukken
en ook met de g,roote geestelijke stroomingen.

DE MERELAAN
DOOR

I. I. BRANTS.

Aan, Vader Guido Gezelle.
Credo Sanctorum Communionem.

Ja, ik heb geluisterd
Naar uw merelaan,
's Avonds eer 't nog duistert,
Of nog sterren staan.
Nacht is 't nu de mane
Baadt het al in 't bad
Van heur stillen nevel.
Daar mijn meerle zat,
'n Zit Been meerle langer,
Gietelend zoo drok,
Neven aan mijn venster
Op de schoorsteennok.
Nacht is 't, en waar ging die
Zanger nu to Bank ?
'k Zoeke hem, willens-nillens,
In den maneblank.

DE MERELAAN.

Fluit hij nog, en kwedelt,
Snierpelt, en turuit,
Twiert, en klokt als water
Zijn klein glaasken nit?
Komt hij aangeschoten
Uit den nergenswaar,
Kits op ende richt hij
Kop en steert te gaar,
Pienkt, pienkt, pienkt al wippen,
Sluit zich, en verwijdt,
Kwikt den staart, en zet zich
In der neerstigheid.
Ruime zijn gevleugel
Hangt hij 't om zich rond,
Turend naar het einder
Van den horizont
Door zijn oogkens rings in 't
Geluw goud gevat.
Open gaat de nebbe
Voor 'ne note of wat.
Hoe is hij ter tale
Zoo vol zekerheid,
Zeggende zijn lofzang
Zonder hoofsch beleid?
Zonder twivelhede of
Nijginge harentaar,
Uit den slechten zinne
Klinkt zijn klank TT klaar,
IT, die aller eere, en
Kracht, en d' heerlijkheid
Weerdig zijt te ontvangen,
Die de Schepper zijt
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Van al mensch en vogel.
Ai, ontroer mijn hart,
Dat ik vrank en willig
Nog U dienend ward.
Nacht is 't al ; maar 'k hoore,
Te end der duistre baan,
Reeds de vaste psalmen
Van den merelaan.

VERZEN
POOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

ONDER DE MENSCHEN
Mijn liefste, waar we beiden zijn,
Daar zijn we met ons bet,
Al de andre menschen, die er zijn,
Ze zijn er niet voor mij
Ze lachen wel en praten wat,
Ze komen wel en gaan,
Maar doen ze iets of laten dat,
Het komt er niets op aan.
De andre mensehen orn ons heen,
Ze zijn wel lief en goed,
Maar ik bekommer mij alleen
Om wat jij zegt en doet.
Ik glimlach maar en houd mij stil,
Dit roezig stemgegons,
Waar ieder wat beweren wil,
Wat is het, lief, voor ons?

LENTELIED.
Het zoet geluk, dat in mij is,
Geeft zulk een vreemd geluid !
Het lijkt wel, of mijn droefenis,
Zoodra mijn vreugd zich uit,
Alsof een teen treurigheid,
Die zelf geen woorden heeft,
Het zachte zingen begeleidt
Der vreugd, die in mij leeft.
De vreugd, die mij tot zingen drong,
Klinkt zoo gedempt en droef,
Dat ik de woorden op mijn tong
Als pure droefheid proef.
Maar dit is smart, die zoeter smaakt
Dan zuivere blijdschap doet,
En mij zoo dwaas gelukkig maakt....
Dat ik haast schreien moet.

IN DE DUINEN.
Ik zit in de duinen en snik,
Ik snik in mijn eenzaamheid ;
Dit is de vreugd van dit oogenblik,
Nu alles zoo stil is en wijd..
Dit is de weelde daarvan,
Dat alles zoo wijd is en stil,
En dat ik in eenzaamheid snikken kan,
Zoo wild en zoo woest ik maar wil.

BU ITEN LAND.
De aandacht is in deze maand, behalve op de kwestie 'van
Zabern, vooral gevestigd op Albanie en de gespannen verhouding
tusschen Griekenland en Turkije. De prins van Wied zal blijkbaar
in Albanie op groote bezwaren stuiten ; de erkend onvertrouwbare
leider der voorloopige regeering, Ismael Kemal bei, staat er nog
aan het hoofd maar te Durazzo zetelt nog altijd de weinig meer
betrouwbare Essad pasja, de handlanger eens van Abdoel Hamid.
Eene poging der jong-Turksche partij om de havenstad Walona
bij verrassing van Konstantinopel uit te vermeesteren is gelukkig
verijdeld door de Nederlandsche officieren der gendarmerie, De
Veer en Thomson, die hunne nauwelijks geworven manschappen
met groot beleid aan het werk hebben gezet en de te wachten
revolutie hebben weten te voorkomen door het schip met gewapende
Turken bij aankomst te onderscheppen — een mooi begin voor
ooze mannen, die nu welhaast een aantal andere onzer officieren
naast zich zullen zien. Maar het schijnt, dat vorst Willem I nog
moeite heeft met de beloofde Europeesche leening, die hem het
regeeren mogelijk zal waken; toch blijkt hij, ondanks alle gevaren,
die hem en zijn gezin bedreigen, gereed te staan om bet avontuur
te wagers, aangemoedigd, naar men wil, door de dichterlijke Carmen
Sylva, die zijne tante is. Naar verluidt zullen Italiaansche troepen
hem tot geleide (en lijfgarde?) dienen te midden van het woelige
en krijgshaftige Albaneesche volkje, dat hij aan moderne beschaving zal moeten wennen maar dat nog zwelgt in de herinneringen
aan den middeleeuwschen held Skanderbeg. Turkije ziet dat alles
met levendige belangstelling aan en tracht zich onder leiding van
den energieken Enver, die als Minister van Oorlog is opgetreden
en tot diepe ergernis van Rusland, dat heftig protesteert,
met hulp van Duitsche generaals de legerhervorming moedig
ter hand heeft genomen, weder op te richten. Het naaste doel is
wel het redden van de op de Aziatische kust gelegen eilanden uit
de Grieksche en van de door Italie nog altijd bezet gehouden
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zuid-Egelsche uit de Italiaansche macht. Turkije versterkt duchtig
ook zijne vloot met dreadnoughts en Griekenland tracht den wedstrijd
in dezen bij te houden door aanschaffing van torpedobooten, terwijl
de groote Kretenser Venizelos Europa bereist om Griekenland's
belangen te bepleiten. De Balkankwestie is met dat al nog verre
van de oplossing.
Ook die van Zabern is nog niet ten einde. Nu kolonel Von
Reutter en zijne officieren vrijgesproken zijn, begint het Rijksland
zelf te protesteeren. En de Eerste en de Tweede Kamer te Straatsburg hebben zoo goed als eenstemmig geprotesteerd tegen de
militaire machtsoverschrijding. Elzas-Lotharingen wil niet op Pruisische manier gedrild worden en wordt door de groote massa van
het Duitsche y olk, vooral van het Zuid-Duitsche maar toch ook het
Pruisische gesteund. Het verbond der „echte Pruisen" zal daartegen geen ernstigen dam kunnen opwerpen, al roept „jonker"
Heydebrand, de vertegenwoordiger van het star-conservatieve
Pruisendom. nog zoo luide om sabelgekletter. Het is intusschen
bij bet proces tegen de officieren gebleken, dat zij door de bevolking van Zabern wel degelijk zijn uitgetart, al hebben zij door
hun brutaal en onhandig optreden zelf ook, ten minste zedelijke,
schuld aan het gebeurde. Gelukkig voor hen konden zij zich beroepen op, zij het verouderde, militaire voorschriften, en de toekenning van den Rooden Adelaar 3de klasse aan den vrijgesproken
kolonel schijnt te bewijzen, dat de Keizer — zoo goed als de voorbarige
Kroonprins met zijn telegram van gelukwensching — over zijne bonding, zijn „schneidig" optreden niet al te ontevreden is. Zal nit dit alles
nog een constitutioneel conflict in Pruisen voortkomen, of zelfs in
den Rijksdag ? Het is nu niet te verwachten. Het einde zal wel
zijn, dat, nu eenmaal de vrijspraak kracht van gewijsde heeft verkregen, verdere voorvallen van dien aard door betere wa,arborgen
voor de veiligheid van den burger worden voorkomen, want de
publieke opinie in geheel Duitschland verlangt dat. Maar Bethmann
Hollweg's aanzien heeft door dat alles zeer geleden en nog telkens
duiken geruchten op van geheimzinnige conferentien en van 's Rijkskanselier's zwakke gezondbeid, die schijnen te wijzen op zijn aanstaand aftreden zelfs zijn opvolger, groot-admiraal Von Tirpitz,
wordt reeds genoemd.
De vorige maand konden wij nog geen melding makers van
de redevoering door Briand voor zijn kiezers te Saint-Etienne, het
arbeidersdistrict aan de Loire, dat hij reeds tal van jaren ver-
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tegenwoordigt, op 21 December gehouden. Nu de volledige tekst
voor ons ligt, bewonderen wij de heldere, overtuigende, welsprekende wijze, waarop de talentvolle tribuun zijn geheele politieke
loopbaan schetst en verdedigt en het tegenwoordige bewind aanvalt. Want bet is een echt „discours-ministre", waarmede Briand
op verovering der regeering uitgaat, en waarop dan ook de organisatie eener nieuwe partij tegenover de radico-socialisten is gevolgd.
Vaderlandsliefde, vrijheid, bestrijding der „tyrannies locales",
zuiverder kieswet, voldoende weerbaarheid, sociale rechtvaardigheid, maatschappelijke orde : ziedaar de leuzen, die nu vele
republikeinen om zich verzamelen en alle lieden van orde aantrekken, al is alle wantrouwen in den persoon van Briand niet geweken. Op 't oogenblik is het vooral de vraag, of de welsprekende
man ook voldoende energie en voiharding zal toonen en tegen de
intrigues van een Clemenceau, een Caillaux op zal kunnen. In
weerwil van de gebleken onbekwaamheid van den premier Doumergue, die inderdaad bij Buitenlandsche Zaken een belachelijk figuur
maakt, en van de oneerlijkheid van Caillaux, over Wiens knoeierijen nu weer, gelijk bij zijn vorig ministerie, de ergste onthullingen worden gedaan, in weerwil van het ondempbare tekort in de
staatskas schijnt het toch niet onmogelijk, dat de nieuwe verkiezingen in April of Mei door dit ministerie zullen geleid, d.i. „gesaboteerd" worden.
De Kamer, welker mandaat nu ten einde loopt, heeft wel het
„record" geslagen van onbekwaamheid. Zij was met Nieuwjaar
niet alleen niet klaar met 1), maar nog niet begonnen aan het budget
voor 1914, en zal het wel voor haar einde tegen Paschen niet
aannemen. Deze Kamer, gekozen in 1910 met uitdrukkelijk mandaat van een reform- bill in te dienen, heeft in die richting slechts
herhaalde, onvruchtbare moties aangenomen; de nieuwe verkiezing
zal meer dan waarschijnlijk nog volgens het oude, algemeen veroordeelde „scrutin d'arrondissement" plaats hebben. Poincare is
geen man voor een staatsgreep en schijnt nu in zijn invloed, zelfs
in zijn reizen sterk belemmerd te worden door het ministerie, dat
hij, stellig onwillig, moet verduren. Indien geen nieuwe feiten
van overwegend belang zich voordoen, zullen wij pas over een
paar maanden, om niet in herhaling te vallen, op dezen chronischen
toestand hebben terug te komen.
1) Mag men daarvan hij ons praten?! (revisor).

LEESTAFEL.
H. van Kol. Weg met het opium. Rotterdam. Masereeuw
& Bouten, 1913.
Dit sympathieke geschrift verdient ongetwijfeld voile aandacht van hen, die invloed kunnen oefenen op het beheer onzer
kolonien. Het is, gelijk zulks in den regel het geval is bij opstellen met een bepaalde strekking, wel wat eenzijdig ; de schrijver
stapt te Licht over groote bezwaren been, maar toch is het nuttig
dat hij zijne beschouwingen publiceerde ; de lezing er van wekt
tot nadenken over de vraag, wat verder kan worden gedaan tot
bestrijding van het opiumkwaad. De groote meerderheid is het
toch wel eens, dat het opiumgebruik een bedenkelijk kwaad is, en
dat zijne bestrijding zoo krachtig mogelijk behoort te worden
voortgezet.
alvorens bedoelde beschouwingen te bespreken —
Mag ik
even het woord vragen voor een persoonlijk, trouwens weinig beteekenend felt ? Ten onrechte zie Algemeen Handelsblad van 1
October 1909 — noemt de heer van Kol op blz. 13 (noot 1) mijn
naam ; liever had ik gehad, dat hij mij op blz. 20 genoemd had
na Brooshooft en voor Elout: mijn stuk in De Gids van 1888 over
Java's grootste ramp is toch — en daar ben ik trotsch op ! — de
aanleiding geweest tot de stichting van den Anti-opiumbond, die
in de eerste jaren van zijn bestaan zoo krachtig heeft medegewerkt
om het pachtstelsel te doers vallen, welk stelsel destijds nog bij
vele „deskundigen" verdediging vond.
In de eerste bladzijden van ,zijne brochure schildert de beer
Van Kol de verderfelijke gevolgen, voor lichaam en geest, van
het opiumgebruik. Hij doet dat op eene wijze die niet kan nalaten
indruk te maken ; doch hij generaliseert te sterk. De man, die bij
ons voor den maaltijd zijn bittertje drinkt, zal — al is de jenever
een vloek van ooze maatschappij — physiek of moreel niet veel
ten achter staan bij den geheel-onthouder.
En nu geloof ik niet, dat de Javanen — om mij tot dezen te
bepalen -- over 't algemeen veel misbruik van opium maken ;
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daarvoor is het gelukkig to duur, en ongetwijfeld bestaat, mits
men den smokkelhandel meester kan blijven, de mogelijkheid, het
gebruik meer en meer to beperken. Was het heulsap voor weinig
geld te verkrijgen, dan zou het misbruik wel een belangrijken
omvang kunnen verkrijgen ; en het is zeker, dat de geheele inlandsche maatschappij daaronder lijden zou.
Het monopolie, met zijn streven om het opium door zijn duurte
buiten het bereik der menigte te houden, werkt dus nuttig. Het
is echter 66k waar, dat voor den gewonen gebruiker die duurte
eene schaduwzijde heeft ; niet voor den gegoeden Chinees, die zijn
genotmiddel best betalen kan, maar wel voor den amen drommel,
die zich zelven en zijn gezin het noodige ontzegt om de opiumpijp ter hand to kunnen nemen, en zelfs tot misdaad vervalt om
die lust to kunnen voldoen.
Vooral in het belang van het inlandsch proletariaat moot dus
het mogelijke worden gedaan om het opiumgebruik to bestrijden.
Die strijd wordt moeilijker in tijden van (betrekkelijke) welvaart onder de bevolking, zooals wij de laatste jaren beleven ; de
hoer Van Kol zegt het zoo terecht: „zoodra komt er goon verbetering
in de economische toestanden door good geslaagde oogsten als
anderszins, of het debiet van opium vliegt naar boven, aldus alle
verdere verbetering den weg afsnijdende ; hieruit blijkt dat bij
den Javaan wel degelijk een sterke neiging bestaat tot schuiven,

en het slechts de hooge prijzen en de ontoereikendheid van eigen
middelen waren, die hem beletten meer opium to gebruiken dan
hij thans doet”. . Zoo kon, eene halve eeuw geleden, toen de
Europeesche soldaten over 't geheel van een, laat ik zeggen minder
solied gehalte waren dan thans, een Indisch leger-commandant
adviseeren om de voeding dier soldaten zoo good mogelijk te waken,
maar niet hunne soldij to verhoogen ; zij zouden de verhooging
„toch maar converteeren in jenever".
De tijden zijn anders geworden ; de soldijen zijn verhoogd, en
het jenevergebruik is gedaald.
Zoo zal het ook kunnen gaan met de Javanen en het opiumgebruik : de teekenen der tijden wij zen er wel op, dat de inlander
meer self respect krijgt. Intusschen ; onder 30 of 40 millioen
menschen zijn er altijd zwakkelingen, die nog wel een steuntje
noodig hebben. Hoe meer men dus niet op papier, maar in
werkelijkheid — kan doers om het opiumgebruik in te krimpen,
hoe beter.
Het eerste middel daartoe is, natuurlijk, opvoeding ; men moot
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den inlander leeren, of overtuigen, dat opiumschuiven verachtelijk
is. Men ziet in ons land, ten aanzien van den sterken drank, wat
aldus kan worden bereikt.
Maar afgescheiden daarvan kan het bestuur veel doen om het
opiumgebruik te doen dalen.
Onder de bestaande omstandigheden was de invoering der
regie onbetwistbaar een zegen: daarmede werd een einde gemaakt
aan de steeds door eigenbelang gedreven propaganda van de
pachters en hunne handlangers, werd de smokkelhandel moeilijker,
en ontstond de gelegenheid, de schuivers te registreeren, zoodat
men hen individueel in het oog kan houden en min of meer tegen
het toenenien van hun nantal kan waken.
De regie moest dus, ePteris parilois, leiden tot belangrijke
achteruitgang van het debiet ; dat die achteruitgang niet zoo
belangrijk is geweest als men met reden kon verwachten, vindt
gedeeltelijk zijn verklaring in de bovenaangehaalde woorden van
den heer Van Kol: als de economische toestanden verbeteren, als
er meer gelegenheid is tot geld verdienen, dan neemt het opiumgebruik dadelijk belangrijk toe. Vermoedelijk is de verklaring
(5(5k te zoeken in de vermindering van den smokkelhandel, waarvan
men den oinvang nooit heeft gekend en nog niet kent, maar die
door de groote daarmede te behalen winsten aanlokkelijk blijft
zoolang het gevaar van betrapt te worden niet te groot is.
Om den invloed van den smokkelhandel in het licht te stellen,
nemen wij een oogenblik aan dat het totaal gebruik onveranderd
is gebieven ; dat vroeger het gebruik van regie-opium 70, dat van
gesmokkeld opium 31) pCt. beliep, en thans onderscheidenlijk 80
en 2/,1 pCt. bedraagt. Vie dan met de sluikwaar geen rekening
houdt, zal kla,gen dat onder de werking der regie het (bekend)
debiet van 70 op 80, dus met bijna 13 pet. gestegen is, en dat
de fiscus aan het opium zooveel meer verdient dan -voorheen ;
terwijl in werkelijkheid het gebruik niet toenam.
Doch dit jn veroiaderstellingen; ik wil er slechts mede zeggen
dat bij de beoordeeling der bekende cijfers steeds rekening moet
worden gehouden met een belangrijken doch onbekenden factor. De
heer Van Kol verklaart (bl. 35) „de smokkelhandel is onder de regie
aanmerkelijk afgenomen". Ik zou dit zoo stellig niet durven zeggen,
al vermoed ik het ook ; maar als het juist is, dan ligt ddarin het
bewijs dat de regie, beter dan uit haar jaarlijksche debietcijfers
is af te leiden, aan de verwachtingen voldoet.
Waar men den smokkelhandel voldoende meester is, kan men
0. E. XIV 2
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het gebruik van opium beperken door verhooging van den debietprijs ; wanneer de ornstandigheden bet mogelijk maken, zal men
het aantal verkoopplaatsen geleidelijk kunnen inkrimpen, om eindelijk over te gaan tot de instelling van verboden kringen die, steeds
in aantal en omvang toenemend, ten slotte leiden tot de verwezenlijking der leus : weg met het opium !
Het eiland Madoera is een bewijs dat dit einddoel op de zooeven omschreven wijze kan worden bereikt : in 1894 is daar de
regie ingevoerd, in 1911 werd de opiumverkoop geheel opgeheven. Doch niet overal kan men dergelijke uitkomst in betrekkelijk korten tijd verwachten ; wat allereerst noodig blijft, is de
medewerking der bevolking, ook tegen het smokkelbedrijf, en
eene deugdelijke leiding. Die medewerking der bevolking vond men
op Madoera vooral door hares aanleg tot zuinigheid ; zij heeft voor
het genotmiddel weinig geld over. Elders, zooals in Bantam en in
de Padangsche Bovenlanden, vindt die medewerking haar grond in
overwegingen van godsdienstigen aard ; in een ander gewest, zooals
in Priangan, is opiumgebruik nu eenmaal goon adat. . . . De
leider der opiumbestrijding heeft met die factoren rekening to
houden.
In vroegere jaren, toen Indio leed onder het batig-slot-stelsel;
toen men het bier openlijk en zonder schaamte uitsprak : „wat bij
mij het zwaarste weegt, dat zijn de millioenen". . . . ; en ook nog
wel daarna, toen de batige sloten geeindigd waren, maar menigeen
nog op terugkeer hoopte, toen was in ooze opiumpolitiek het fiscaal
element niet te miskennen. Men ke pt het verhaal van den resident
die, toen de verpachting van het opiumdebiet boven verwachting
gunstig verliep, zich in de handen wreef, zeggende : nu ben ik weer
voor een jaar geborgen . . . .
In de laatste twintig jaar is van dergelijke opvatting weinig,
en steeds minder sprake. Men begrijpt nu dat, zooals de heer Van
Kol met andere woorden op bl. 19 zegt, de verhoogde welvaart des
yolks, die zal ontstaan wanneer het alle opiumgebruik nalaat, bronnen van inkomsten voor den fiscus zal openers welke ongetwijfeld de winsten op het opiumdebiet zullen vergoeden.
Ik vertrouw dus ten volle de regeering, die verklaart dat zij
vijandig staat tegenover het opium ; er kan, dunkt mij, alleen sprake
zijn van verschil van mooning omtrent het tempo, waarin de strijd
wordt gevoerd.
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Zoo ben ik het, in den grond der zaak, geheel met den beer
Van Kol Bens maar ik zou eerder dan hij tot bedachtzaamheid
geneigd zijn, omdat ik in den smokkelhandel een anderen vijand
zie, die afle goede maatregelen, ontijdig genomen, zoude kunnen
verijdelen.
De heriAien der laatste maanden wijzen er op, dat nog steeds
langs allerlei

,gen -worth getracbt opium in te voeren ; en onze

Indische poi itie is1a

nict overal teg,-, en de smokkelaars opgewassen.

Dit kan ons nict verwonderen ; de politic in het moederland
is

zees

vee L . tr dan de li.dische, en tool' hooren wij steeds van

smokkelaars op de 2:r(2,:lz.J‘n, van ciandestienen drankverkoop in de
steden. i\Lest ice. vO6r '20 niet de zoutaccijns belangrijk
veriagen cm aan let demoraliseerend sinokkelbedrijf aan onze
zuidelijke !,,renzen ecn einde

ma,ken ?

.Als de zaal alleen met geld te dwingen ware, zou ik zeggen:
laat men ,jaarl ijks mil lioenen beschikbaar stellen voor de afdoende
vernieling van den sluikliandeL Doch ik ben overtuigd dat men
er, met dat middel niet ko ynen zou: de kusten zijn uitgestrekt, en wie waarLorgt de onomkoopbaarheid van het, in hoofdzaak ml

orn de smokkelaars te betrappen?

Men geve hen, die met de bestriding van de opiumsmokkelaars beast zijn, de beschikking over al wat daartoe noodig is,
maar verwachte daarvan niet alles. Meer, missehien, zal nog helpen
de krachtige wil van de hoogere en lagere, Europeesche en inlandsche
bestuurders, orn bij voortduring het oog to houden op al wat tot
vermindering vu opiumg,:ebruik leiden kan.
Maken zij geregeld gebruik van de gegevens, welke de registratie der sehnivers hun versehaft? Letten zij geregeld op de
mogelijkheid, een verkooppiaats te sluiten of een streek tot verboden kring te verklaren? Houden zij aanhoudend contrOle over
de opiumschuivers die niet bij de regie bekend staan?
Er is missehien wel eenige reden voor de vrees, dat een en
ander nog te veel aan het initiatief van het leidend personeel der
opiumregie (een hoofdinspeeteur en zes inspecteurs of adjunctinspeeteurs voor geheel Indie!) overgelaten wordt. Er is w6l
voorgesehreven, dat ten aanzien van de regie de bestuurshoofden
zich hebben to gedragen naar de wenken van den hoofdinspecteur,
maar niet, dat het ook de taak is der bestuurders (niet alleen van
de bestuurshoofden !) om op hun beurt „wenken" to geven, telkens
wanneer zij daarmede de zaak der opiumbestrijding dienen.
Het lijstje der verboden kringen enz. in den Regeerings-alma-
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toont, dat men op den goeden weg is maar zou, door plaatselijke medewerking, niet nog vrij wat meer kunnen worden gedaan ?
Wat de heer Van Kol omtrent de toestanden op Banka mededeelt, doet grooten twijfel rijzen of de conclusie dat men (in 't
bijzonder voor Java) „op den goeden weg" is, wel voor Banka past.
Het woord van den hoofdmandoer eener mijn (bl. 29): „velen leerden hier schuiven" is eene ernstige aanklacht!
Het ligt voor de hand : in deze den juisten weg te vinden is
moeilijk. Maar men komt er niet, door de zaak maar op haar beloop te laten en de Chineezen ongestoord hun gang te laten gaan
om zich met opium te vergiftigen. Dat ooze ambtenaren met de
Chineesche hoofden overleggen wat er, zonder de rust te verstoren,
te doen is om het kwaad te beteugelen, — en dit dan ook in
toepassing brengen !
Het afdoende middel tegen de opiumellende is, natuurlijk, een
(streng toegepast verbod van papavercultuur in de landen, van
waar thans het heulsap wordt verkregen. Onze kolonien hebben,
dhitrin ten minste, een uitmuntend voorbeeld gegeven.
Maar zoolang er nog opium kan worden ingevoerd, is het de
taak van alien wien het heil der bevolking in . Nederlandsch Indie
ter harte gaat, het gebruik zoo veel mogelijk te helpen bestrij den
het geschrift van den heer Van Kol zal er ongetwijfeld toe bijdragen, dat zij daarvan meer en meer worden doordrongen.
De Regeering, hier en ginds, gesteund door de volksvertegenwoordiging, wil in deze ongetwijfeld het goede; maar om dit te
bereiken heeft zij de medewerking van alien noodig, niet nu en
clan, maar aanhoudend, elken dag.
Zoodra zij van die medewerking zeker is, is het pleit gewonnen.
E. B. K.
Balthazar Verhagen. Nachtwaken. Nijmegen. H. Prakke.
De nachtwaken, van welke de dichter Verhagen ons in den hier
boven aangehaalden bundel het spiegelbeeld doet zien, zijn deels in herdenking, deels in oorspronkelijk scheppen doorgebracht. Door het
eerste, de fijngevoelige herdenking der oud-klassieke poezie, werd
ik bij de lezing — deels een herlezing — van de vertalingen het
rneest getroffen. Het zou overhaast, en niet vrij van aanmatiging
zijn, te zeggen dat in het vertalen — bepaaldelijk het vertalen
van oud-grieksche of oud-latijnsche poezie Verhagens kracht ligt;
maar wie eenigszins weet hoe dikwijls die oude lyriek, meton ver-
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stand gelezen en zonder recht besef vertaald, door de vertolking
werd ontdaan van haar eigenlijk leven, die meet zich wel verheugen,
als van tijd tot tijd eens een dichter opstaat, in wien waarlijk de
antieke geest levend is geworden, een die „verstaat wat hij leest",
een die met fijn gehoor voor ieder klankverschil de onderscheidenheid van gemoedsstemming tusschen een ode van Sappho, een
lied van Anacreon, eene klacht van Ovidius proeft, zooals een
kenner Capri-wijn van Asti onderscheidt.
Een liaastig lezer zou niet lang behoeven te bladeren om in
Verhagen zulk een vertolker te vinden. Reeds het eerste gedicht,
de Nachtwake van Venus

(pervigiliam TTeueris, kan

hem de eigen-

aardige begaanheid van Verhagen duidelijk doen kennen. Het

Pervigilimit

is een van die gedieliten met welke de litteratoren

van heroep niet recht weg weten. Wie was de dichter ? Wanneer
is het gemaakt ? In de tweede eeuw? In de derde? Of later? Is
het een gelegenheidsgedielit, of eene uit het hart van den onbekenden zanger opgewelde lenteklacht ? Wij zijn niet in staat op
deze vragen een bevredigend antwoord te geven missohien wel
op eene, die eenigszins nader bij ligt : hoe kwam Balthazar Verhagen er toe om juist dit min of meer in het verborgen schuilende
poeem te vertalen ? Het is blijkbaar de lentegeur, opstijgende uit
de zangerige trochan, de natuurvereering culmineerend in de
aanbidding van Venus, ook de zaehte zuidelijke melancholic van
den uitgang der Nachtwake die den dichter van Marsyas hebben
geboeid.
Vertolking van oude poezie kan leiden tot tweeerlei nieuwe
bezieling. De machtige geest der antieke dichtkunst kan de ziel
van den modernen zanger zoo geheel doordringen dat voor een
oogenblik in hem het wonder geschiedt, door Leconte de Lisle
ervaren en bezongen: de wedergeboorte van den ouden geest in
den modernen dichter:
Les astres qu'i1 aima, d' un rayon paeifique
Argentent dans la nuit les bois mysterieux,
Et la sainte montagne et la van& antique
()ft sons lee noirs pal 'niers dorm aient les premiers Dieux.
Dit zijn de oogenblikken in welke de dichterziel poemen
concipieert als die uitnemend door-voelde
van dezen bundel,

vgl.

Lydische Nacht

(pag. 18

0. E. 1911 IV. 129). Maar hoe eigenaardig

en ook hoe benijdbaar die dichtergave is, die de antieke visie door
eigen bezieling herschept; toch zal de waarachtige dichter daarin
alleen geene bevrediging vinden. Deze functie van zijnen geest
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is te eenzijdig en zij laat zijne eigene persoonlijkheid in haar
diepste wezen, zijne eigene levenservaring in hare oorspronkelijkheid
te zeer werkeloos. Dan zal hij wellicht eerst trachten in oude
taal van nieuwe dingen te getuigen, zooals Verhagen heeft gedaan
in zijn afzonderlijk uitgegeven gedicht De Storm. Maar het kan
bijna niet anders of zulk eene poging is hem zelf als een spel.
De geweldige kracht der Olympische Goden, die onsterfelijk voor
hem leven, zoovaak zijne door de antieken gevoede verbeelding
hen leidt door een gedroomd Arcadie, en over de waterers der
Aegeische Zee, waar voor ieder die zien kan hunne gestalten nog
heden opduiken uit iedere gepurperde golf, vindt hij zelf niet recht
terug als Hollandsche Noord-Westerstorm de stammen van 't
Haagsche Bosch doet kraken. En zoo worth zijn gedicht eer een
geestige en talentvolle oefening dan een waarachtig poeem. De
hoogste en edelste vrucht van zijne bezielde toewijding aan de
antieke poezie zal de dichter dan plukken, als hij geschoold in de
strenge tucht dier studie, onderwezen ook door de zwakheden en
fouten der klassieke dichtkunst, geven mag wat in zijn eigene ziel
is geboren. Ook van zulk leven ontbreken de sporen in dezen
K. K.
bundel niet.
Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar Khayyam, vertaald door P. C. Boutens. Bussum. van Dishoeck, 1913.
Kostbaren wijn — de beeldspraak wordt ons door deze Perzische
poezie van zelf op de lippen gelegd pleegt menig gastheer ons aan
to bieden in groote bokalen, iets meer dan den bodem bedekt, opdat het geurige sap fonkele als in een eigen kristallen heiligdom,
en ons een zekere eerbied bevange, wanneer we het glas opheffen
om het langzaam naar den mond te brengen. Zoo biedt Boutens
ons deze kwatrijnen aan : honderd op honderd bladzijden, op iedere
roomblanke pagina vier versregels ; en in iederen kwatrijn eene
gedachte, een klacht over de ontoereikendheid van het menschelijk
bestaan, een zucht gefluisterd tot de schoonheid der aarde, een gepassionneerde hulde aan den wijn, een lokkende verklaring van
liefde, dock ook een gebed tot den alvader uit wien de menschengeest ontsproot om of to dalen in de duisternis dezer raadselachtige
wereld, tot wien hij nu begeert dan weer schuwt weder to keeren
uit den vluchtigen zaligheidsdroom van het aardsche genot.
De stemming dozer poezie is voor geen van hen vreemd die
een kwart eeuw geleden Bodenstedt plachten te lezen. De exotisehe
bekoring die op velen uitgaat van dit heidensch pessimisme, zich
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huwend aan eene enthousiaste en voor ons, Westerlingen, nauwlijks
ten voile begrijpelijke vereering van den wijn, de verrassende wending die telkens weer den dichter der aardsche liefde dwingt zijne
kunst te maken tot dienaresse van zeer innige religieuze devotie,
ontgaan ook in de Nederlandsche bewerking den lezer niet. Evenwel ligt in de wijze waarop deze Perzische poezie in Nederlandsche vertaling ons in de hand wordt gelegd eene voorname stilzwijgendheid die jets gekunstelds heeft, en naast de groote zorg
aan de bewerking zelve besteed een niet geheei hoflijke achteloosheid tegenover den lezer zou kunnen schijnen. Rubaiyat... Omar
Khayyam. Zouden alien, in wie Boutens waardeerende en dankbare
lezers beeft te erkennen, door deze namen „en pays de connaissance" zijn gebracht? Hoeveel aangenamer voor hen, en hoeveel
eenvoudiger voor den dichter zou het zijn geweest, indien hij, die
toch zeker niet alleen door klank Wilde bekoren, dien welluidenden titel Rubaiyat ook had vertaald, ons had gezegd naar welk
origineel hij zijne vertolking had gedicht, ja desnoods ook over de
wijsheid van Omar-Khayyam jets had meegedeeld. Sommige van
de kwatrijnen hebben zeker zulk eene toelichting van noode.
Dit neemt niet weg, dat zij in hunne stille geacheveerdheid,
in die wonderbare besiotenheid van het viertal regels merkwaardig
zijn aan stil onder het lezen opbloeiende gedachten : de peinzenwekkende steminingsvolle in strenge rijmen neergelegde dichtervizioenen maken dan eerst recht dat u de witte bladzijde, dringend
tot namijmeren, welkom is. Is korter levensschets mogelijk dan deze?
Mijn jeugd zocht leering bij die wijzer schenen,
En liet zich gretig met hun kennis spenen.
Ik vond de slotsom aller wetenschap :
Die kwam als dauw, is haast als wind verdwenen.

Intusschen, met alle waardeering voor de fijne kunstvaardigheid dezer vertolking zijn ons de eigen stemmen van den Nederlandschen dichter lieflijker en welkomer dan deze Oostersche
K. K.
kwatrijnen.
Dr. H. F. M. Huybers. Don Juan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden. I. Utrecht. Oosthoek, 1913.
Het eerste van 4 deelen, die de sehrijver ons toezegt over
Don Jan! Is dat „des Guten" niet wat al te veel? Het boek, dat
voor ons ligt, is zorgvuldig bewerkt, een „diep gaande" studie —
dat valt niet te ontkennen, maar het is wel wat al te breed opgezet. En verandert het werkelijk dan zooveel in onze opvattingen
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omtrent Don Jan, dat het noodig zou geweest zijn zoo uitvoerig to
worden? 1k kan het niet inzien : als wij het boek uit de hand
leggen, vragen wij ons af, of wij uit al die Brusselsche papieren,.
die de schrijver nauwkeurig heeft bestudeerd, zooveel meer, zooveel
anders leeren dan wij al wisten. Maar een dissertatie behoeft
alleen te toonen, dat de schrijver een wetenschappelijk onderwerp
wetensohappelijk weet te behandelen. En dat heeft de schrijver
gedaan. Later zal hij wel leeren wat in het vele, dat hij vindt,
de hoofdzaak is, wat men ter zijde kan leggen en wat niet.
P. J. B.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Het vroolijke leven. Amsterdam. L. J. Veen.
Van het gegeven, waarop dit verhaaltje is gebouwd, was wel
iets heel aardigs te maken geweest : „le roman d'un jeune homme
pauvre". Max van den Heuvel heeft na den dood van zijn vader
zijn juridische studies moeten vaarwel zeggen; hij heeft een onbeteekenende, slecht bezoldigde betrekking gekregen, en tobt er over
hoe hij nu zijn weg zal vinden ; hij, een zoon van „den aristocratischen tak", met zijn gunstig uiterlijk, goede manieren en dat
„ick en weet niet wat" dat alle jonge meisjes verliefd op hem
maakt. Welnu, hij bedenkt dan de oprichting van een vrouwentijdschrift „Eva" waarvan hij de hoofdredacteur zal zijn, dat dadelijk
grootscheeps zal worden op touw gezet, met allerlei nieuwigheden
en met heel een staf van mannelijke en vrouwelijke inedewerkenden.
Zijn poging slaagt zoowaar en Max troont al gauw op het keurig
ingericht bureau; hij is de „lion" van zijn abonnees, organiseert
redactie-teas, waar veel gebabbeld en zwaar geflirt, zelfs wel gedanst wordt. Het einde is dat onze Max, het fladderen al gauw
moe, eerst zijn liefde verklaart aan een ernstige, van bet huwelijk
afkeerige, koele, verstandige niet-meer-heel-jonge vrouw, die hem
vriendelijk maar beslist afwijst, waarna Max zijn geluk vindt bij
een ook wel ernstig, maar jonger, levenslustiger en lief meisje.
De stof voor een blijspel of voor een prettig to lezen verhaal.
Jammer dat Jeanne Reyneke van Stuwe er niet van gemaakt heeft
wat er zoo al van to maken was. Hetgeen zij ons geeft, is druk
en wat poenig gedoe, een lawaaiig en rammelend geheel ; telkens
eu telkens zondigt zij door een to-veel. Waarom moot Max, die
over een paar jaar advocaat zou zijn geworden als zijn vader was
blijven leven, zoo aan lager wal komen, dat hij voor zes gulden per
week 56 uur onnoozel work verricht? Kon hij onmogelijk zijn
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studies voltooien? En niets beters worden dan een „walgelijk
stumperdje", zooals hij zich noemt? Ook de vreugde over zijn
prachtig plan is buitensporig: hij moet dan dadelijk ontbijten met
pâté de foie gras en sardines in tom atensaus. !!! Een goed vriend,
die van die wonderlijke bestelling getuige (en uitvoerder) is, denkt
(geen wonder I.') dat de arme jongen niet wel bij 't hoofd is. En zoo
gaat het door. Voor het fantastische plan is waarlijk een uitgever
te vinden, al is het dan eerst nadat een niclit van een der medewerkers zich als Borg aansprakelijk stelt. Nog voordat het eerste
nummer verschenen is, hebben zich 483 abonnes aangemeld. Enfin,
de rest is net zoo en de verbijsterde lezer colt van de eene ontzetting over al dit buitenmatige, buitensporige, grove, opzettelijke
en geforceerde in het andere. Totdat onder al dien onzin door de
geschiedenis aan het slot een jets ernstiger wending krijgt door
de vraag of Max zal trouwen met Eleonore of met Clara. Maar
voordat we zoover zijn, heeft de lezer allang verleerd de heele
malle geschiedenis „au serieux" te nemen.
Wat het aardige had kunnen zijn : de worsteling van dezen
wilden knaap om door de stichting van een tijdschrift voor vrouwen
zich een plants in de maatschappij to veroveren, daarvan hooren
wij niets. Na het geniale idee to hebben gevonden is Max er in
eens bovenop, en vliegen hem als in een literair Luilekkerland de
gebraden duiven zoo maar in den mond.
Men behoeft dit dwaze, drukke en leege verhaaltje niet naast
De Maupassant's te leggen om ook zonder zoo'n vergelijking
te verklaren slat het over-gemakkelijk schrijftalent van Jeanne
Reyneke van Stuwe haar verlokt heeft tot het ineenflansen van
een boekje, waarmee ze toch moeilijk zelf tevreden kan zijn !
H. S.

Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye. Het Christelijk
Leven. Dl. I en II. Tweede druk. Haarlem. De Erven
F. Bohn. 1913.
Dat reeds na een jaar een herdruk kon verschijnen van dit
omvangrijke work, en dit in onze goedkoope dagen, schijnt op het
eerste gezicht haast ongelooflijk. Immers juist „het christelijk
leven'' is tegenwoordig zoo verdemocratiseerd, een leven op 'n
goedkoopje gevvorden. Men heeft zijn ongetwijfeld christelijke beginselen (het versierend adjectief van „christelijk" is in alle keuzen
voorhanden en gelukkig voor uitbreiding vatbaar, want het is niet
om bet christelijke, maar om bet versierend adjectief to doen), en
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wil men heel deftig gaan, dan worden die beginselen keurig opgebouwd tot een systeem. En nu komt bier de schrijver, een
theoloog nog wel, zeggen : „ik zie het systeem nooit adaequaat aan
bet leven. Zoo ben ik tamelijk los van beginsels en trek voor mijn
eigen opinies het harnas niet aan". Maar die zoo lichtzinnig aan
alle heilige huisjes raakt, hoe zal hij gehoor vinden bij zijn ernstige
tijdgenooten ? Toch bebben dezen naar hem moeten luisteren, en
dit maakt bet spoedig versijnen van dezen tweeden druk aan
den anderen kant voikomen duidelijk.
Wij gevoelden bier in aanraking te komen met persoonlijke
overtuigingen, die ons den achtergrond des levens onthullen en ons
daar vereenigen. „In elke diepere en echte overtuiging is iets
inteipersoneels" dit citaat is, evenals bet vorige, uit de

Voorrede

van het eerste deel. De lezers gevoelden dit; het was dezen schrijver
niet te doen om gelijk te hebben. Integendeel, hij maakte het zoowel
zichzelven als hun moeilijk, liet zien dat aile goedkoope oplossingen
ons afbrengen van den weg der waarheid, doch dat door eigen
leven beproefde overtuigingen de beste gidsen zijn naar de waarheid, die niet is van eel] mensch of partij, maar staat boven alien.
En zoo genoten zij alien van de onpartijdige gezichtspunten hier
ontsloten, de wijde perspectieven hier geopend, en dit Diet als spel
van een

scepticus maar als stichtende wijsheid van een in het ge-

loof gewortelde persoonlijkheid. Wij buigen onwillekeurig en altijd
voor de macht der persoonlijkheid; en die speurden we in dit werk.
En omdat we dit Loch niet zoo heel veel aantreffen, behoeven 'we
ons niet bezorgd te maken of dit werk nog lang en nog tot velen
zal blijven spreken.

G. F. H.

Uren met Spinoza. Een keur van stukken uit zijne
werken, vertaald en van een inleiding en aanteekeningen
voorzien door Dr. J. D. Bierens de Haan. Uitgegeven door
de Hollandia-drukkerij te Baarn in het jaar MCMXIII.
Graaf d'Haussonville vertelt, dat, toen door bet geschrift van
Villers voor het eerst de aandacht van Parijs op Kant gevestigd
was en men in alle intellectueele kringen over dien grooten denker
hoorde spreken, Napoleon wenschte op de hor)gte gebracht te
worden van zijne denkbeelden. Dien ten gevolge gelastte de
autokraat, dat hem een rapport over Kant zou worden voorgelegd,
maar het mocht niet meer dan Brie bladzijdeu tellen.
Gelukkig heeft Dr. Bierens de Haan over meer ruimte kunnen
beschikken, toen hem door de Hollandia-Drukkerij werd opge-
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dragen een boek over Spinoza saarn te stellen, dat den lezer, hoofdzakelijk in de eigen woorden van Spinoza, de leer van dien
beroemden wijsgeer zou doen kennen. Hij heeft zich op vernuftige
wijze van zijn taak gekweten. Eerst geeft hij een Inleiding van
25 bladzijden aan den denker en zijn gedachte gewijd. Daarna
last hij ons een gedeelte lezen van Spinoza's Traktaat over de
verbetering des verstands, ten einde te doen zien hoe Spinoza door
„de liefde voor een eeuwig en oneindig goed", er toe gekomen is
zijn geluk niet in eer, rijkdom en genietingen, maar in wijsgeerigen
arbeid te vinden. Daarna volgen 170 biz. die. overal in aansluiting
aan den Latynschen tekst, maar toch in voortreffelijk Hollandsch,
de meest karakteristieke gedeelten der Ethica, dus van dat werk,
waaruit de leer van Spinoza gekend word t, te lezen geven. Het
mooi uitgevoerde boek besluit met een merkwaardigen brief van
Spinoza over een tegen hem verschenen sehofsehrift.
Moeilijk is het Spinoza te populariseeren. in zijn „Korte Verhandeling" spreekt hij nog als aanbanger van de physiologische
psychologie. „Om nu te verstaan, zegt hij, hoedanig deze wijzing
zij, die wij

ziel noemen, en hoe hij zijn oorsprong van het lichaam

heeft, en ook, hoe zijne verandering afhangt van het lichaam, zoo
moet aangemerkt worden," enz. enz. Later leert Spinoza, dat de
lichamelijke gebeurtenissen en de zielsfeiten gescheiden maar evenwijdig loopen, dat zij dezelfde veranderingen zijn, beurtelings van
den buitenkant aanschouwd en innerlijk duorleefd. Door deze
stelling is hij een modern man, heeft hij physiologic en psychologie
beiden voor zelfstandig verklaard. Maar het gelukt hem niet zijn
spraakgebruik geheel in overeenstemming te brengen met de nieuwe
opvatting. De naturalistische achtergrond blijft in zijn woorden
zichtbaar. Zoo leert hij : De mensehelijke ziel is de idee van het
menschelijk lichaam en voor ieder uitgebreid ding is er een daaraan
beantwoordende ziel of idee. Natuurlijk bedoelt hij niet, dat een
rozenstruik of een keisteen zich zelf ke p t als dit of dat voorwerp
in de ruimte, evenmin dat de mensch enkel aan zijn corpus denkt,
nog minder, dat voor den mensch zijn lichaam geen geheimen heeft.
Wat dan wel? Under anderen dit, dat, bij gelegenheid van gebeurtenissen in de hersenbrij van een bepaald individu en geheel
onallankelijk daarvan, beelden van aanwezige voorwerpen oprijzen.
B.v. er grijpt iets in miju brein plants en ik aanschouw een landschap. Hoe echter kan die aanschouwing „idea corporis humani"
beeten? Wel, denkt Spinoza, als uw oogen en andere deelen van
uw lichaam geen indrukken ontvingen van de omgeving, zoudt gij
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niets -waarnemen van wat tot bet rijk der ruimte behoort. Uw
perceptie van boomen, huizen, sterren, ook van uw eigen lichaam,
is, in een geheel andere taal overgezet, hetzelfde wat in ' uw corpus
plaats grijpt bij het zien, hooren, enz. Er is een kloof tusschen
denken en uitgebreidheid ; Loch zijn zij twee eigenschappen van
hetzelfde oneindig Wezen, dat wij beurtelings God en Natuur
noemen. Zoo zijn physische en psychische gebeurtenissen, hoe
heterogeen ook, slechts twee verschillende zijden van een en hetzelfde. Dat laat zich hooren, maar men moet erkennen, dat de
formule, waarin Spinoza het uitdrukt : „onze geest is denkbeeld
van ons lichaam, gelijk elk voorwerp in de ruimte vergezeld is door
zijn denkbeeld of ziel," vreemd werd gekozen.
Nog een voorbeeld. De samenhang, die er in de wereld van
het uitgebreide heerscht, dringt zich aan den waarnemer als van
zelf op. Daarentegen is de kloof, die de zielen van verschillende
individuen van elkander Scheidt, volgens het dichterwoord, groot
als de afstand tusschen de sterren. leder voelt enkel zijn eigen
pijn, heeft zijn eigen herinneringen. Toch leert Spinoza, dat de
zielen der dingen in dezelfde verhouding staan tot den „infinitus
intellectus Dei" als de licharaen tot de oneindige uitgebreidheid.
Men bespeurt het reeds : het uitnemend geschreven en wel
overwogen bock, dat ons bier door Dr. Bierens de Haan wordt
aangeboden, moet een leek in de wijsbegeerte niet vlot weg willen
doorvliegen als ware het een roman. Het is een studieboek. Na
met de Inleiding te hebben kennis gemaakt, is het geraden den
tekst van Spinoza zelven, langzaam en geduldig, de eene bladzijde
voor, de andere na, zich eigen te makers en daarbij telkens weder
tot de puntige en scherp gedachte Inleiding terug te keeren. Op
zeer gelukkige wijze slaagt Dr. B. de H. er in de begrippen
van Spinoza door vergelijking met de sterk daarvan afwijkende
bijbelsche en christelijke leerstellingen fel te verlichten. Zoo wijst
hij in het begin zijner Inleiding op „de 0. Testamentische voorstelling van God als boven de wereld troonenden koning en
rechter, uitvaardiger van dekreten en uitvoerder van handelingen,
van vergroot menschelijk formaat." Bij Spinoza is deze anthropomorfistische opvatting verdwenen. „Spinoza ontkent, dat aan God
persoonlijkheid moet toegeschreven worden. God als grond der
wereld is grond ook der persoonlijkheid, en is dus zeif bovenpersoonlijk ; persoonlijkheid is de speciaal-menschelijke bestaansvorm
der werkelijkheid. De Johanneische uitspraak : „God is geest"
beteekent eveneens het boven-persoonlijke."
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Ook zegt Dr. B. de H. op bl. 12, dat ,,volgens Sp. de denkbeelden : aardbol, giraffe, kastanjeboom, mensch, zooals ze in Gods
denking besloten en dus waar zijn, de geestelijke parallel of wederhelft der lichamelijke aardbol, giraffe enz. moeten heeten." Hij voegt
er aan toe, dat de mensch bij Sp. dan alleen ware denkbeelden
heeft, als hij niet de prooi van zijn zinnelijke voorstellingen is, als
aan zijn individualiteit door hem het zwijgen wordt opgelegd, als
God zelf in hem denkt. Om dit treffend duidelijk te maken,
verwijst hij naar het Paulinische woord: „ik leef, doch niet meer
ik, maar Christus leeft in mij."
In den geest van Spinoza schrijft Bierens de Haan : „mijn
ware denkbeeld van aardbol is Gods denkbeeld, en is de geestelijke
wederhelft van den aardbol zelf. Denk ik met de denkkracht
Gods het denkbeeld aarde, dan is de werkelijke aarde-ziel in mijn,
essentieel geworden, alle persoonlijkheid to boven gaand, Godsattribuut geworden, denken aanwezig". . Het ware denkbeeld
bestaat slechts eenmaal, ook al wordt het bij verschillende menschen
aangetroffen. Het behelst : wetmatigheid van bestaan. „In elk
lichaam drukt zich nit zijn bestaanswil of werkingswet, de wet
van zijn organischen sarnenbang en leven, zijne streving om in
eigen zijn te volharden."
„Spinoza noeint dit ware denken intuitieve kennis." Fraai zegt
Bierens de Haan hiervan „zij is als in den rand Gods opgeklommen,
in de Algemeenheid van Gods geest gestegen, om van daaruit het
wezen aller verschijniug te verstaan onder het gezichtspunt der
eeuwigheid."
Hier rijzen evenwel meeilijkheden. Hoe kunnen wij ons vereenzelvigen met het beelal, als de menschelijke ziel slechts de reflex
van het menschelijke lichaam is? Hoe kunnen wij eindig en
tevens oneindig zijn ?
Spinoza doet den mensal. zijn kleinheid beseffen. Hij is een
nietig fragment van het volgens onwrikbare wetten werkend Al,
ook in psychisch opzicht een automaat. Hij is slaaf van zijn hartstochten, wordt door uitwendige oorzaken overeenkomstig zijn aard
als het water der zee heen en weer gezweept. Doch juist die
erkenning van een alles beheerschende noodzakelijkheid kan het
middel tot zijn bevrijding worden, hem er toe brengen zich met
gelatenheid to schikken in den onverbiddelijken loop der dingen,
zijn vreugde en zijn vrede te vinden in de vereeniging met God,
den oneindigen Algrond, die het eenige ware goed der ziel is en
het einddoel van alle streven. Daar, zooals Bierens de Haan zegt,
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God bij Spinoza niet alleen het eenige zelfstandige wezen is, maar
tevens oneindig Zelfbewustzijn, en God zich zelfliefheeft in al zijne
werkingen, in den geestelijken mensch die liefde tot zich overstort,
krijgt hier het heelal een diepte van innerlijk leven, welke door
geen ander stelsel overtroffen wordt.
Men moet Diet vragen hoe zich het naturalisme en het mystisch
idealisme van Spinoza verzoenen laten. In zijn streven naar eenheid en redelijkheid van wereldbeschouwing is Sp. Diet geslaagd.
Wereld en God vallen Diet samen, want, zoolang de mensch slaaf
der natuur is en Diet God zelf in hem denkt, is hij een dolend
wezen, een proof van ongoddelijke hartstochten. Lichaam en ziel
vallen Diet samen, want, al heeten zij twee zijden der zelfde
werkelijkheid, bij den onvrijen mensch is de staat der ziel enkel
vertolking van den toestand des lichaams, terwijl bij den vrijen
mensch het stoffelijke aan den geest ondergeschikt is en het denken
onafhankelijk van de natuur optreedt. Ook is de overgang van
slavernij tot vrijheid niet een langzaam stijgen tot een hooger peil,
maar een brenk met den vroegeren staat, een wedergeboorte,
waardoor het leven uit eigen wezen, het op God gerichte leven,
tot stand komt. Dat alles wordt door Bierens de Haan niet
geloochend. Deze vurige bewonderaar van Spinoza is zelf geen
Spinozist, maar een onafhankelijk denker, die door aanvulling en
interpretatie Sp. beter tracht te verstaan dan deze zich zelf
verstaan heeft, en er op uit is te toonen, dat de formule van
ontwikkeling, waarnaar reeds Sp. de hand uitstrekte, eerst veel
later gegrepen werd. Kernachtig drukt hij dit uit door te zeggen :
„Bij Sp. ontbreekt de wordingsleer."
Doorn.

VAN DER WIJCK.

Dr. H. Visscher. Christelijke Ethiek. — Utrecht. G. J.
A. Ruys, 1913.
Het werk van mijn Utrechtschen ambtgenoot bracht mij de
finale van Lagerloff's GOsta Berling voor den geest. Daar wordt
gesproken van een wonderland waarin de bijen zoo groot waren
als ganzen.
„Maar de bijenkorven dan ?
„01 die waren als gewone bijenkorven.
„En hoe kwamen die bijen er dan in ?
„Ja, dat moeten zij weten."
Wat de Zweedsche schrijfster hier zegt van de „reuzenbijen
der fantazie" die niet passen in „de bijenkorf van de werkelijkheid",
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zou het niet gelden van het werkelijke leven van onzen tijd dat
niet past in het kader van een oud stelsel?
Wij krijgen hier te leven het gereformeerd, dogmatisch stelsel
van ethiek — zooals het vaststaat en geloofd moet worden. Past
het leven van de kinderen onzer eeuw, ook van de vromen, er in ?
Nog daargelaten de vraag of eenig leven past in eenig stelsel. Het
gevoelen en denken, stemming, taak, ervaring van moderne menschen : voegt bet zich in 't Calvinisme ? Hoe kunnen zij dit gebruiken ? „Ja — dat moeten zij weten". En als zij 't niet weten,
moeten zij het leeren. Ik begrijp wel wat de schrijver zal antwoorden : ach, dat moderne leven schijnt zoo groot omdat het
opgeblazen wordt; en de „bijenkorf" van het Calvinisme is nog
groot genoeg, ook nog wel voor wat de toekomst nieuws zal brengen. — Doch : dit is mijn antwoord niet.
1. S.
Dr. J. R. Slotemaker de Bruine. In de diepte. —
Utrecht . G. J. A. Ruys, 1913.
Na voor enkele jaren een bundel gegeven te hebben die den
lezer leidt tot de hoogte, op den berg, brengt de schrijver hem
bier in de diepte. Uit den aard der zaak wordt bij den lezer hier
christelijke ervaring ondersteld. Maar de voorstelling is zoo pakkend dat ook zij die zulk een ervaring nog missen zich wel aangegrepen en geboeid moeten gevoelen.
Den samenhang der behandelde onderwerpen vindt men aangeduid in de laatste meditatie op p. 92, een meditatie die misschien
de treffendste is van 't zestal.
De stijl van Sl. de Br., vaak abrupt, is indringend, doordringend ; het innige is hier nergens week, heeft altijd een onderstroom
van hartstocht. Het boekje staat op hoog peil.
1. S.
A. Pierson. Geestelijke voorouders. I Israel. II en III
Hellas. IV en V Het Hellenisme voortgezet door K. Kuiper.
VI Byzantium door D. C. Hesseling 2e druk. — Haarlem.
Tjeenk Willink en Zoon, 1913.
Op deze tweede uitgaaf van het groote werk waaraan Pierson,
nadat hij eerst ruim 1 /5 van het Hellenisme had geschreven, is
ontvallen, en dat toen door de heeren Kuiper en Hesseling is
voortgezet, mag wel met nadruk de aandacht gevestigd worden.
De ondertitel: studien over onze beschaving moge misschien niet het
gezichtspunt aangeven dat 't sterkst naar Toren treedt ; immers is
de samenhang met van wat onzen tijd beweegt niet opzettelijk
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toegelicht ; dat wij pier een grootsch aangelegde kultuurgeschiedenis
voor ons hebben, gelijk Nederland er nog geene bezit, maakt de
grootste waarde van dit werk uit. Pierson met zijn breede kennis
en zijn grout talent was wel de man om deze taak te ondernemen.
Hij was er uitnemend voor toegerust, zij bet dan ook dat de beide
voortzetters van zijn arbeid hun gebied veel vollediger en zekerder
beheerschen dan de polyhistor in wiens voetstappen zij treden.
Toch heeft Pierson in de 3 1 72 deel van zijn hand bewonderenswaardig werk geleverd. Niet het minst door zijn kunst van schrijven.
De veelzijdige studie is geheel weggewerkt, men speurt niet,
wat zij die hem kenden weten, hoe vaak de stukken zijn om- en
overgewerkt, totdat alle geleerd apparaat is verdwenen. De schaduwkant van Piersons talent, zijn voorliefde voor het pikante, nieuwe,
verrassende, komt stellig ook in dit werk uit. De stukken er van
schijnen mij toe van zeer ongelijke waarde te zijn ; moest ik de
palm toekennen dan zou ik niet aarzelen die te geven aan de
afdeeling over hiVoriografie in Hellas I, ook om de schoone behandeling van Pindarus waarmede dit deel, onverwacht, begint. Dat
men evenwel overal niet slechts prikkelende, maar ook vruchtbare
opmerkingen en uiteenzettingen zal vinden, spreekt wel vanzelf.
Aan Kuiper en Hesseling komt de niet geringe lof toe van
in den vorm het karakter van het boek geheel te hebben bewaard.
Hun stijl, onderling weer verschillend, is natuurlijk niet die van
Pierson, maar het verschil is volstrekt niet uitsluitend een „minder",
het is in sommige opzichten eer „meer". Dit laatste geldt stellig
ook van de bezonkenheid van hun kennis men gevoelt zich onder
hun leiding veiliger dan bij Pierson. En zij hebben ook hun onderwerp voor, het Hellenisme, met Athene, (nog van Pierson), Alexandrie, Antiochie, Pergamum, Rome, moge minder belangrijk schijnen
dan 't oude Hellas, het toont ons wat minder bekend, Loch van
groot, en nu stellig bijzonder actueel, belang is. En Hesselings
Byzantium is voor velen een openbaring. Het woord „Byzantijnsch"
heeft een zeer vagen klank ook voor tal van beschaafden. Maar
hoe belangrijk is het- type daardoor vertegenwoordigd, hoe onderhoudend de lotgevallen van dit rijk, hoe verrassend gestalten en
geschriften. Het werk van een ander voort te zetten brengt zeker
een mate van zelfverloochening merle. Des te meer dank komt
aan Kuiper en Hesseling toe die dit zoo con amore en met zoo
1. S.
goeden uitslag hebben verricht.

Overneming verboden.

NONNEKE
DOOR

P. RARSKIN.

Onkenbaar door den schaduwval van haar kap, die ze
opzettelijk 'n weinig voorovergebogen beheld, doorliep ze
de gangen van het gasthuis dat na avondgebed, waarop
de nachtrust inviel, overal stilbewoond donkerde; alleen
bij kruising van gangen poverden vlammekens die eigen
ornamenten onbelicht liken en. tusschen hun Godslampteere schijnsels kerkduisternis in 't gesticht onderhielden.
Toch ontweek de zuster 't gangmidden en volgde rakelings
den muur, waarlangs haar pij-sombere monniksgestalte
telkens een werd met de poortdonkerte van brancard-breed
getimmerde inrij-deuren der ziekenkam.ers; voor de gesloten
kapel stOnd ze even; maakte zich-door-het-onzichtbarealtaar-gezien-weten_d een eerbiedige buiging; vervOlgde
langs de tegenoverliggende hoofdtrap; overstak beneden
om de portier-zuster te ontkomen een zij-portaal waarin de
lift aangebracht was en bereikte ongezien de vestibule, aan
welker einde moeder-overste haar kamer gekozen had.
De zusters noemden dat vertrek „'t kantoortje," onidat
tusschen de, kaalwitte cel-muren een heerenbureau stond
dat, jaren mid, nog met winkelglans pronkte.
Nonneke tikte voorzichtig en wachtte dicht op de
21
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deur, ,
alsof ze eigen vingergerucht in de wijde plooien van
haar kleed wilde opvangen.
Langzaam opende ze.
Dadelijk raakte haar 'n oogenzeerende gasvlam, die
uit hooggeplaatste bureaulamp onder den ballonrand vrij
uitstraalde.
Bevreesd moeder-overste die met den rug naar de deur
gekeerd ijverig voortwerkte te hinderen, bleef ze stil afwachtend op de deurmat die zonder karpet meubileerde ;
't kleine vloertje was geOlied en glinsterde in de lichte
pitch-pine kleur van een slaapkamertafeltje, dat met twee
goedkoope stoelen den muur aanvulde, die tegenover het
raam vrijgebleven was.
Even duurde de stilte waarin de pen hoorbaar ritselde.
„Wel ?" vroeg de overste zonder om te zien.
Plots voelde de ander zich zonder noodzaak van
dringende boodschap betrapt op ongelegen te durven
storen en waagde schuchter met meisjeszacht stemmetje 'n
paar onverstaanbare woorden.
„Z-u.ster Gonda ?" overvroeg de eerwaarde moeder ver
wonderd omdat ze een van de waakzusters verwacht had ;
terstond brak ze correspondentie af, liep d'r armstoel uit,
beurde de neergeslagen kap naar het lamplicht en de
oogranden nakijkend, troostte ze vriendelijk-berispend
„ .traidnijes ? en dat zoo laat op den avond" Gedienstig ontruimde ze 'n stoel, schoof den cylinder van 't
bureau toe en draaide de deur in 't slot. „Nou hoef je
voor niemand hier bang te wezen," bemoedigde ze, „geen
mensch die ooit te weten zal komen wat je me nou te vertellen hebt" . . . .
„This u weet al waarom ik bier ben gekomen ?"
Op haar beurt verrast, fronste de overste heeleven wenkbrauwen en lippen ; ze wilde niet verraden 't zielsleed van
zuster Ildegonda te kennen door de bekentenissen van andere
zusters, die eveneens . in stilte laat in den avond .. .
hier op denzelfden stoel hun hart uitgestort ,hadden ; ook
voelde ze geen onwetendheid sneer te kunnen voorwenden :
door het afsluiten der deur had ze verklapt een vermoeden
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te hebben en wel over heel andere dingen dan ziekten of
sterfgeval in de familie waarover in de refter of in recreatiezaal in 't bij zijn van alle zusters gesproken kon worden :
„weten doe ik niets kindlief" zei ze opeens 'n besluit nemend,
„maar ik geloof wel dat ik 't zou kunnen raden !"
Ze wachtte als om nu zuster Gonda te laten gissen ;
maar die, haar gewetensangst ontdekt wetend, vein sde Loch
verwondering.
„Kijk nou maar niet zoo verbaasd" schertste de ander
„eerlijk gezegd had ik zuster Gonda al veel eerder verwacht!"..
?"
„Ja zeker, onze goede zuster Ildegonda !"
En zoo oprecht was de aanmoedigende glimlach der
overste dat het betraande gela.at van de zuster veranderde.
„Zuster Gonda prdkkizeert den laatsten. tijd !" vervolgde
de waarde moeder die door een vriendelijk gezicht de kindertaal van haar berisping voor de volwassene dragelijk
wilde waken „zuster Gonda is niet zooals de andere
zusters!.... - die gaan vertrouwelijk en graag met elkaar
zooals onze heilige regel voorschrijft, niet waar ? .
maar zuster Gonda zie je altijd of alleen . . . . Of zoo
verstrooid met de anderen dat iedereen zien kan hoe zij
naar het eind van de recreatie verlangt om weer....te
mijmeren he kindlief? . en weet zuster Gonda nog wel
wat de eerwaarde pater in de laatste retraite gezegd heeft
afzondert ?
eerst ontevreover een zuster die zich
dan meenen bij anderen te worden achtergedenheid
vermomde hoogsteld .... eigenliefde . . zelfverheffing
moed die de roeping in gevaar brengt" . . . .
Even liet de overste die geleerd had tranen van tranen
te onderscheiden de kloosterzuster voortschreien ; ze scheen
de ontroering waaronder de andere zich beschuldigde —
niet te de-agen, niet gelukkig te zijn gewild te hebben ;
tevreden zag ze toe en aanhoorde, tot ze 'n glas inschonk
dat ze met moed-indokterende woordjes opdrong.
,,Ziezoo !" bemoedigde ze 't glas overnemend en den
zakdoek, dien ze verwijderd gehouden had, weer teruggevend .... „non geen tranen weer .... hoort zuster Gonda
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geen eigen weg op
wel ? .... en niet meer afzonderen
willen houden die wereldsche gedachten van zelf wel
op .... of had je misschien een andere boodschap ?" vroeg
ze, zeker wetend goed geraden te hebben „niet? geen
andere boodschap ?" herhaalde ze, nasprekend,.. „dot
zou me dan ook eigentlijk wel hebben verwonderd ! want
ik heb me weleens afgevraagd wat zou onze goede zuster
Ildegonda toch den laatsten tijd aan d'r hoofd hebben dat
ze zoo heelemaal niet weer de vroolijke zuster van vroeg er
is ? .... geen treurige berichten van huis en hier geen
een zuster die ook maar iets tegen zuster Gonda heeft...
Precies zooals ik gedacht heb : zuster Gonda komt nog 's
hier op 'n avond, mij en d'r eigen wij smaken dat ze door
dat ze in de wereld thuis
God niet geroepen zou zijn !
hoort !. . in de zondige wereld ! waar niets dan
ellende en narigheid is, zooals wij in een ziekenhuis elken
dag weer opnieuw zien, niet waar? .... Geloof je waarde
moeder maar kindlief dat jij wel degelijk hier thuis behoort
gedachten die daar tegen opkomen zijn bekoringen, inblazingen van den duivel om je in de war te brengen
zegt je biechtvader dat ook niet ?"
Zuster Gonda haalde de schouders op, ze had er nog
-niet over gesproken en durfde ook niet uit vrees in den
biechtstoel lang gehouden te worden, wat gauw opspraak zou
geven onder de andere zusters, waarvan er velen — hoewel
zonder afspraak — wedijverden wie 't vlugst in- en uitging.
„Je moet niet zoo bang wezen", vermaande de overste
die het menschelijk opzicht wel kende, maar gewoon was
tegenover een zuster de gebreken van huisgenooten te
ontveinzen — „de pdst6Or zal je best meevallen" beloofde
ze en noemde, opzettelijk verkeerd begrijpend, den biechtvader „stilhouden is altijd gevaarlijk, daar profiteert
alleen de bekoring van !.. . . Wat zegt ons meditatieboek
als de Zaligmaker een duivel uitdrijft die stom is ?.
denk 's even ! . „een duivel die stom is.. .. mdat
stom : hij doet den biechteling zwijgen, dwingt den biechtvader z'n toevlucht te nemen tot Latijn en verijdelt de
vermaning van het sacrament" .."
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„Dus IT is niet boos omdat ik bij U gekomen ben ?"
„Kijk ik dan boos ?" overvroeg de overste die, bij gebrek aan een spiegel, kap tegenover kap richtte en eigen
gezicht afkeek bij de ander, wier gelaatstrekken rondom
de betraande oogen glimlachend veranderden „of praat ik
zoo om bang te worden ?"
Zuster Gonda kon zich niet langer bedwingen en lachte
overlaid. „Als ik bij U biechten mocht, zou".
„Foei, foei !" onderbrak moeder-overste, achter strenggebarenden wijsvinger glimlachend. „wou jij zoo'n zond.aAr
als ik."
. . . U?"
„Yraag onzen lieven Heer maar eens ! Als Die
goed over mij dacht, zou Hij 'n oud mensch als ik, niet
zoo gezond en wel tusschen niets-da p -zieken laten rondloopen."
„poet onze lieve Heer omdat we U niet kunnen missen !"
„Al-weer een die den Hemel voor m'n neus dicht
doet !"
„T-J- komt er toch wel in . . . . maar ik . . . ."
„Zal best terecht komen !" troostte de moeder die wel
aan zusters met onaangename hu:neuren 't zelfde beloofd had.
„Zegt U omdat U niet alles weet. ."
„En voordat zuster Gonda een woord gezegd had,
wist ik al waarom ze hier gekomen was . . . ."
„Of onze lieve Heer 't ook met onze moeder eens is,
dat Hij TI zoo goed op de hoogte houdt !" overtroefde het
nonneke dat, dadelijk er op bedacht voor eigen ziel te
profiteeren, voor een vraag permissie vroeg.
„En dat is ?" bemoedigde de overste, die in den omgang met zieken geleerd had voorzichtig te beloven.
„Of U voor mij eens bidden wilt ?" waagde Ildegonda
kleurend omdat ze voelde haar medezusters heimelijk 'n
voorrecht afgewonnen te hebben.
„Zal ik zeker doen kindlief, vanavond nog !"
En zonder meer bang te zijn gezien te worden, verliet
zuster Gonda 't kantoortje waarvan ze de deur hoorbaar
in 't slot vallen liet.
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Dadelijk kwam de portierzuster d'r kamertje uit en
wenkte. „Is d'r nog iemand bij moeder ?" vroeg ze.
„Op 't oogenblik niet."
„loch geen narigheid thuis?" hield de ander aan,
voor het late bezoek een bijzondere reden vermoedend.
„G-elukkig niet !" Gehaast, alsof ze door een zieke
geroepen werd, liep zuster Gonda de gang door ; weer bij
de hoofdtrap zag ze, zelve in veilig donker, de portierzuster in nachtschemering van vestibulelicht weer naar
eigen kamertje terugkeeren die had haar, begreep ze,
natuurlijk staan nagluren . nog kwaad misschien, omdat
ze met al d'r geheimzinnige belangstelling-naar-moeder,
voor wie ze niet eens 'n boodschap te hebben bleek, niets
te weten gekomen was ! . ... Weer voelde zuster Gonda 't
hinderlijke van de jaloerschheid die zusters tegen zusters
verdeelde, verdachtmakingen phantaseerde onder de uren
van stilzwijgendheid, en waartegen zij, 't kantoortje nitkomend, zich opgewassen gedacht had ; tOch, zoolang de
trap duurde, kon ze niet uit d'r hoofd zetten .... gesnapt
te zijn ; wist ze, de vertrouwelingen van de portierzuster kennend, welke zusters morgen ingelicht zouden
worden . hoorde zij nu al 't binnenkapsch gefluister,
gegiechel als een venijnige bespotting van haar avondbezoek, dat haar ziel nog beter dan sacramenten had
beweldadigd ; drukte haar weer de gedwongen samenleving
met zusters die alleen teo-enover medezusters de humeuren
uitvierden van het verborgen nonnetje, dat achter elk
nonneke schuilde ; als dat, dat niet in 't klooster bestond
zou zij, meende ze oprecht, geen last hebben van gedachten,
bekoringen die haar ontevreden maakten en 't leven-in-dewereld als toevlucht voor roepingen voorstelden
Opnieuw behoefte voelend aan een enkel opbeurend woord
van moeder-overste, opende ze boven de kapeldeur. Boven
het verlaten priesterkoortje waarschuwde een poorthooggehangen lichtje, alsof langs de Godslamp de ingang was
naar een grooter, verborgen heiligdom. Stil bleef het in de
donkere kapel, waarin alleen rozenkranskralen even oprit. van zusters, die de kapel langs komend,
selden sours
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gauw, in de achterste banken een kort bezoek tusschen
werkzaamheden te regelen wisten. Achterin knielde ook
zuster Gonda die, gewend daar de voorspraak van heiligen
te vragen, in haar gebed dadelijk de overste noemde opdat
de waardemoeder, genade voor zuster Gonda afsmeekend,
verhoord worden mocht ; ze bad ook voor de andere
zusters opdat die elkander mochten helpen in 't klooster
gelukkig te zijn ; voor haar zieken wier genezing ze aan
God's wil overliet, vooral van een patience die haar over
zuster-worden gesproken had. ..
„als het Tiw wil is,
o Heer . . of anders" . ze durfde in donkerte niet
fluisteren-zelfs dat 'n vroeg afsterven beter was dan.. .
dan. .; ze bad voor haar ouders wier geluk, wier kroon,
wier engel zij heette en -wier
. sch6nde, wier.... d66d
zij, vertrek nit 't klooster verzinnend, zichzelve al genoemd
had ; . . . . maar
waardemoeder medebad, hoopte ze
weer sterk te worden en niemand.. .. in den Hemel
niet . in 't klooster niet... in 't ouderlijk huis niet.
teleur te stellen en te bedroeven .... Even stil als ze
gekomen was verliet ze de kapel, nam de gang die dwars
door het gebouw naar den zij vleugel leidde, waar boven
tweede-klasse-kamers de slaapzaal der zusters gekozen was.
En weer zooals altijd, wanneer ze 'n heelen dag over d'r
roeping getobd had, zag ze voor haar slaapmoee toeoogen
de schoolzusters die zij na haar schooljaren was blijven naloopen nog voor handwerken, pianoles, voor zelatricedienst;
heugende zich vertrouwelijke gesprekken, waarin de nonnen
haar de geluk.kige rust van 't kloosterleven boven de
wereld-ellencle voorhielden ; — zag ze weer 't roomsch.e
ziekenhuis waarin ze, tijdens een langdurige ziekte, andere
zusters had leeren kennen, wier opoffering en werkkring
haar meer aantrokken ; — bedacht ze weer haar strijd:
niet tegen wereldsche verleiding die ze niet kende — haar
geloof geroepen-te-zijn stemde volmaakt overeen met haar
godsdienstige opvoeding en vriendschap met religieusen en
viel haar even gemakkelijk als de aanvaarding van onbegrijpelijke geloofswaarheden; zuster-worden volgde uit haar
kerksch-ingericht leven ; haar strijd was haar vise& de
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schddlzusters te ontstemmen door haar keuze voor de
congregatie der ziekenzusters zuster Daniella, zuster
Ambrosia, zuster Capistrana, zuster Ludovica, bij wie
zij in de klassen gezeten had, zouden haar misschien
niet weer willen kennen ! Afscheid nemend had ze 't
aan de ontvangst in de spreekkamer wel gemerkt : in
plaats van hartelijk hadden de zusters haar beleefd toegesproken en niet eens uit eigen beweging gebeden beloofd
die, zelfs zonder verhooring, met geestelijken familieband
tusschen biddenden. beloonden. Toch had zij nit die teleurstelling een offer verzonnen dat van haar op den weg naar
haar roeping vereischt werd en dadelijk vergoeding gevonden
in liefdevolle toewijding voor de nieuwe congregatie, Wier
leden voor haar gebeds-phantasieen geheiligcler visioneerden ... . tot ze door ceremonien, en nog beter door tijdsverloop ingewijd, in de kloosterwereld een nieuw wereldje
teruggevonden had — weer onaangeuame woorden opving .
moeilijk inslapend, doorgestane onvriendelijkheden doorleefde, die telkens weer opnieuw het overwonnen heimwee
gaande maakten ; hinderden in haar hoofd de mooie
Latijnsche namen van zusters die achter de overste om
bedisselden en regeerden — verontrustten haar weer de
verlangens die, na gesprekken met patienten of na 't vertrek van ziekenbezoekende families haar in dagen van
twijfel mee naar de wereld terugwenkten — zag ze weer
de gasthuislaan en daarin „de spoortrein", zooals de zusters
den stoet van uitgeluide middagbezoekers betitelden
heugende zij zich weer de spraak, het voorkomen, den aangenamen omgang met enkelen, aan wie zij zich door maandenlang herhaald bezoek hechtte en overpeinsde de kleine
vreugden van huiselijk geluk welke de anderen, om hun
zieke op te vroolijken, verzonnen hadden:. Wakker
geworden verwonderde ze zich, niet-over-zusters, maar over
een Winkel te hebben gedroomd, waarin zij voor de handschoenenafdeeling stond en „van handschoenen droomen"
— had ze meisjes hooren zeggen, die op bezoek altijd de
halve zaal lieten mee lachen — is vereeniging met personen die men liefheeft. Om op haar beurt te laten lachen
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vertelde ze 't nog denzelfden morgen aan een zieke, die
zuster Ildegonda dadelijk plaagde met de one kereltjes van
de mannenzaal en zich zelve alvast op de bruiloft
noodig, de ! . .
'n Paar dagen later decide moeder-overste mede dat
voor den goeden naam van het gesticht eenige zusters
voor een examen moesten studeeren, om als gediplomeerde
Ziekenzusters to kunnen optreden. Oudere zusters die
zonder diploma's jarenlang nuttig verpleegd hadden waagden eerbiedige tegenspraak ; 6p de zalen hadden zij nooit
nit den mond van de zieken 'n verlangen naar gediplomeerde, religiensen vernomen en onder hen waren er, die
van de gestichtsopening af met zulk succes hadden gewerkt,
dat er tot tweemaal toe bijgebouwd. -vvorden moest; voor
den naam van het ziekenhuis was die nieuwerwetsigheid
overbodig en zij wisten genoeg, om jongere zusters to
leeren; waardeerend en prijzend viol moeder overste bij
maar aanzienlijke leeken en pastoors van de stad, waarouder
de hoogeerwaarde beer deken hadden haar niet met rust
gelaten, telkens weer opnieuw aangehonden, gewaarschuwd,
gewezen op andere gasthuizen, geredeneerd over eischen
des tiids, har eindelijk aan 't wankelen gebracht ; zoolang
roe,Ye
v
i • 't zelfde verzoek haar alleen door heeren doktoren
gedaan weld, die van 't gesticht profiteerden en van
afhingen had zij geweigerd, maar
durfde
begun stigers to leur to stellen.... die haar in
ze }net.
't belang van 't gesticht hadden geraden ze kon tech
niet alles op onzen lieven Heer alleen laten aankomen ! . .
als Hij rijke menschen stuurde mocht zij tech niet rechtsomkeer commandeeren !.... de algemeene overste klaagde
tech al dat het moederhuis nog altijd bijpassen moest ! . . . .
Zij ken, ol'ehoon overste, ook maar niet altijd beslissen
't waren alien geen zusters
zooals ze wel wenschte ;..
met wie zij to doen had ! Ze had in de jareu van
haar best-1,111r tech al, om bemoeizucht van leeken tegen to
gaan, menigeen aan wie 't gesticht verplichting had teleurgesteld, moeten teleurstellen..
misschien wel meer dan
zij veer God zou kunnen verantwoorden !..
ja, ja, de
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zusters noemen haar kamer niet voor Diets „'t Kantoortje" ;
• • • • daar doet waardemoeder „zak_en", is ze gedwongen
„Koopman"; dwingt ze af. . . . net zoolang tot ze ten koste
van een klein prijsje op eigen terrein baas blijft ; nu ook
kon ze niet 'anger volhouden; ze zou te veel menschen
stooten ; 'n groot voordeel was dat de eigen dokter
de zusters onderrichten zou en de lessen hier in huis
konden plaats hebben ;. . ze hoopte nu maar dat de
aangewezenen gauw den dokter in geleerdheid over 't
hoofd mochten groeien en vooral dat het diploma voor
hen Diet een reden zou worde-n tot zelfverheffing boven
de anderen . .
Ze had voor de nieuwe studie zeven zusters bestemd.
Onder hen was zuster Ildegonda.
'n Paar u-ur later reeds dacht zuster Gonda er over de
waarde-moeder te verzoeken haar van den studieplicht te
ontslaan. Ze had er al dadelijk onaangenaamheden over gehad ; zelve, in een oogenblik van opwinding, onvriendelijkheden terug gezegd tegen medezusters die haar verweten
stilletjes naar het kantoortje te sluipeD.... moeder gunsten
of te bedelen . en, weer-o-nd.er-hen, net te doen alsof ze
nergens van afwist ! .... was 't van hen allemaal Laster:' .....
zoo !. ... en was 't dan ook een verzinsel dat zij Dinsdagavond, zeg maar gerust 's nachts — anders had de portierzuster die eerst aan een ongeluk dacht niet behoeven te
schrikken — zonder dat 'n ander 't hooren mocht bij moeder
geweest was ?. in-gewone-omstandigheden-misschien-niet,
maar n-6. ging 't hun wel aan, omdat zuster Gonda bij hoog
en bij laag volhield niets van de diploma-geschiedenis
't ging hun -vv-el aan te
vooruit geweten te hebben.
weten wie zij in 't zelfde huis konden vertrouwen ! als
zij in de weinige uren waarin ze spreken mochten elkanders
woorden nog niet eens konden gelooven, hadden ze net
zoolief geen recreatie !.
Onradig, zonder deftige houding van zelfbeheersching,
hadden ,de nonnetjeskappen geschud, gedrongen in volte,
geritseld met driftig habijt alsof er luchtvulling was in liet
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zwart, dat van witten hoofdschedel de schouders overmantelde. Rood hadden de gezichten in hun witte omhuiving
even ... tegen de liefde gezondigd, opstan_dig-tegen-elkander
voelden de zusters oproerig gedaan te hebben tegen den
Regel ze waarschuwden voor de komst van moeder-overste,
voor openstaande deuren waarlangs zoo gemakkelijk 'n onvriendelijk woord opgevangen kon worden door voorbijgaanden die met hun geestelijk leven niets hadden te maken.
Verspreid liepen ze weer ingetogen en vriendelijk verplegend
door het gesticht of stonden, buiten wandelend, even stil
bij zieken die in openlucht bedlegerig mochten herstellen.
't Zomerde weer.
De zon weerkaatste boven kleurenoogst uit glooiende
perk-en 'n bloemenwit uit nonnekenskappen, mikte goudgeflikker op het koperen snoer van hunne tusschen witte
vingers gestrengelcle rozenkranskralen, en rondde winkelnieuwe kleuren op parasols van bezoekers die, uit stadsbenaiwing gekomen, hun zieken de pracht van Egging
en verpleging benijdden.
Ook zuster Gonda had in kleinen kring van zusters
met wie zij dagelijks omging, haar kalmte weer teruggekregen, en voelde dankbaar gestemd voor waarde-moeder
die zich bezorgd getoond en haar begunstigd had met een
studieplicht, die voor mijmerende kwelg,edachten geen tijd
overliet. 't Besluit van de overste beteekende ook 'n vingerwijzing van God, bekrachtiging van haar uitverkiezing tot
geestelijke zuster moeder immers best-titirde die door God
waren geroepen. Onder drang van blijde ontroering had
zij haar medezusters, onder wie niet eene over verontschuldiging prakkizeerde, vergiffenis willen vragen over
ontvallen bewoordingen; alleen vrees opnieuw te worden
bebabbeld hield haar tegen toch knielde ze gauw in
de kapel om even te bidden voor de zusters die moesten
studeeren en voor de zusters die zij onheusch toegesproken had.
Dienzelfden dag schreef ze naar huis een langeren
brief clan gewoonlijk omdat ze de eerste maanden wel
geen tijd voor correspondentie meer vrij hebben zou ze
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meldde, in-'t-geheel-niet-tegen-de-studie op te zien ; ze was
er juist erg blij alleen kon ze zich niet begrijpen
waarom waarde-moeder haar uitgekozen had; zoo'n geleerde bol was zij vroeger op school nooit geweest ; zuster
Daniella en
, zuster Ludovica zouden tenminste raar opkijken als ze 't hoorden ! o ja, ze moesten 't thuis voor
de aardigheid toch eens vertellen aan Jo Rijnders ; ging
die nog altijd uit verplegen ? Ze zou zelve wel 'n briefje,
'n heel kart briefje natuurlijk willen schn;jven, maar ze
wist geen adres, de laatste keer dat ze elkaar hadden geschreven was 'n jaar of drie, vier geleden ; waarom wist
ze nog niet, raaar in eenen was 't over-en-weer-schrijven
opgehouden ; nu zou Jo die dezelfde studie doorgemaakt
had en met wie zij van al d'r schoolkennisjes nog 't langst
briefwisseling gehouden had, 't wel leuk vinden te hooren
dat zij ook voor diploma studeeren ging ; . misschien
konden ze thuis 't adres wel to weten komen ; de laatste
brief dien zij ontvangen had was uit Bloemendaal ;. .. de
tuin van 't gesticht stond nu weer in vollen bloei; moeder
had nieuw gras laten zaaien en voor twee nieuwe perken
prachtige rozen gekocht, die zij den heelers tuin door
konden ruiken; moeder verwende hen ; ze waren dan ook
alien doodsbang voor oververplaatsing naar 'n ander huis ;
verleden week nog hadden ze 'n benanwd uurtje gehad
omdat moeder Stanislaus onverwachts overgekomen was,
die kwam zusters weghalen voor haar nieuwe gesticht
heette 't dadelijk ; gelukkig waren er geen slachtoffers
gevallen ! ... Van middag had zij in den tuin 'n rustig
studieplekje uitgekozen, op de Witte bank onder den grooten
kastanjeboom recht tegenover Onze Lieve Vrouw Lourdes ;
vader vond dat verleden jaar zoo'n prachtig zitje OM 't
gezicht op de grot ; nou moisten ze thuis ongeveer waar
zij overdag studeerde . Zaterdag was in de kapel 't geschilderde raam gezet wart de eerwaarde rector met zijn
zilveren priesterfeest had beloofd ; 't stelde het bezoek
voor van den Zaligmaker bij Maria en Martha, die, zooals
de rector - Zondag in de predikatie uitgelegd had, beiden
hun beschermheiligen waren : Maria van het beschouwende
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leven der kloosterzuster, Martha van het dienende leven
der ziekeDverpleegster, een prachtig raam, vooral 's middags als de zon er op scheen.... mijnheer de rector
Bing voor zijn feest naar Rome en zij kregen in dien
tijd pater Cyrillus, dezelfde die verleden jaar zulk 'n
onvergetelijke retraite gegeven had;.... ook zou mijnheer de rector zijn best doen voor al de zusters 'n kruisje
mee te nemen door den Paus eigenhandig gewijd ; misschien, — maar dat was louter verzinsel van hun kant
omdat ze 't zoo graag zouden willen — zou de rector een
of andere bijzondere gunst vragen voor waarde-moeder; ze
zouden 't eerwaarde nog wel eens influisteren op den dag
v66r zijn vertrek, nu nog niet, want nu vroegen de zieken
elken dag weer opnieuw om souvenirs en Ansichten en wist
de rector vandaag niet meer wat hij gisteren beloofd had;
zij hadden nu al schik om 't reiscostuum en verzonnen
telkens nieuwe listen om mijnheer den rector te zien te
krijgen als liij naar den trein gaan zou,.... zou dat komiek
staan zijn eerwaarde in lange broek en flambardhoed!....
gelukkig maar dat 't geen mode was, want ze geloofden
Diet te kunnen biechten bij 'n geestelijke die net als 'n
gewoon heer was gekleed!.... 'n Paar weken geleden
hadden ze op de oude-vrouwenzaal feest gevierd ; 'n patiente
die al 'n paar jaar verpleegd werd, beleefde 't vijftigjarig
huwelijksfeest ; de zaal was met guirlandes versierd geweest
en aan 't hoofd van de tafel waren twee stoelen in 't groen
gezet; de bruidegoni die op 'n naburig dorp bij kinderen
inwoont en geen dag overslaat om zijn vrouw te bezoeken,
was met zijn familie den geheelen dag gast geweest van
moeder, die letterlijk van alles verzonnen had, om dien
dag tot een feestdag te maken, en toch waren er zieken
die aanmerking gemaakt hadden — zooals gewoonlijk
hebben patienten die alles van 't gesticht cadeau krijgen
de meeste critiek ! dat er in een huis, waar alleen voor
het bestwil van anderen gewerkt wordt, nog zooveel ontevredenheid zijn kan!.... zelve was ze.... gezond, ofschoon ze dagen had waarop ze geen eten kon aa-nzien ;
zeker omdat ze 't de andere dagen te goed had! .... Meer
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nieuws was haar niet ingevallen; morgen ochtend kregen
ze van hun dokter de eerste les, en 's middags weer; ze
verwachtte nu van huis ook een grooten brief van vier
bladzijden met kleine lettertjes !
Den volgenden dag was er tegen het uur waarop de
eerste les aanvangen zou, bij eenkomst van nonnen voor de
kamer die tot tijdelijk schoollokaal ingericht was. Zusters
die even bij de zieken gemist konden worden en andere
die na nachtdienst over vrije uren beschikten, hadden voor
de deur post gevat om den toegang te beletten aan het
zevental dat, voor de overmacht wijkend, aan het eind van
de gang de komst afwachtte van den dokter. Toen die
luidpratend met waarde-moeder de trap opkwam, volgde
op de gang een gedraaf en gesis dat duurde, tot hij 't
bovenportaal had bereikt. Dadelijk stuitten zijn oogen op
de oogen zij ner leerlingen; meteen stond hij stil, trok zijn
horloge dat hij hun toegekeerd hield en vroeg met lachlippen die 'n booze stem nabootsten :
„Wat is dat zusters, nog niet in de klas ?"
Lachend fluisterde moeder-overste hem toe.
„Dan zullen we door de cordons heen moeten zusters !"
Moeder was den dokter vooruitgeloopen om door haar
verschijning open weg te maken tusschen de opeengedrongen nonnen die, uiteengedreven, zich niet weer achter de
overste durfden vereenigen.
„Foei, foei kinderen !" vermaande ze vriendelijk lachend
„en warempel onze oude zuster Scholastica ook !"
Dadelijk, alsof de hoofdschuldige geraden was, giechelden uit rumoerige kappen lachstemmen die „zuster Scholastica" na-riepen.
Voor de deur greep zij tusschen rinkelenden rozenkrans
tastend uit diepen zak de brillendoos, om in gangdonkerte
het opschrift te lezen dat in iondschriftletters op paneelbreed papier uitgeteekend stond.
„Be-waar-school!" spelde de dokter, over den schouder
van moeder meelezend.
„lltirven ze toch te doen !" en met de leege doos in
de gevuiste hand dreigend wachtte ze even alsof ze voor de
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kleur, die ze achter de wangen voelde, het daglicht uit
kameropening vreesde.
„We zullen strafregels moeten opleggen, waardemoeder" schertste de dokter.
Moeder die gewoon was dat zusters voor haar openden
vatte, op haar beurt reverentie bewijzend, den deurknop,
opende en lief den dokter voorgaan.
„'t Is zonde !" critiseerde ze tevreden rondkijkend uit
oogjes die traanden van 't lachen ; hadden de zusters
zuigflesschen, wiegen en 't speelgoed uit de kinderzaal
verdeeld over de tafeltjes die in volgorde van schoollessenaars waren gezet ; zeven kindertabouretjes vervingen de
stoelen die op een andere kamer geborgen waren; prentenboeken lagers geopend en op enkele tafeltjes stonden
in lussen van leeren draagriempjes schooltrommeltjes
waarop „Mijn Twaalf TJurtje" geschilderd was.
TJitgelaten als meisjes verzonnen de nonnekens nieuwe
grapjes die ze gehaast uitvoerden, tot ze, een schoolsch
kinderliedje neuriend, voor 't eerst werden verboden.
Moeder waarschuwde voor de rust van de zieken.
Dadelijk gehoorzaamden ze, brachten de kamer in orde
en verdwenen onhoorbaar.
Moeder verliet 't laatst de schoolkamer en sloot zonder
met deurknop den dokter to hinderen, Wiens bezige stem
ze al gehoord had.
Weldadige stilte heerschte weer in de breede gang en
die aan den voorgevel gebouwd, zomerden van licht dat
langs veel glas vrij inviel ; loopers dempten den stap van
gezonden, den neerzet van houten steunsels die enkele
herstellenden voor loopoefeningen behoefden ; en hier en
daar brachten bloemen, trapsgewijze om altaarhooge heiligenbeelden geplant, roomsche versieringen langs krijtwitte
muren.
Al heel spoedig werd over de lessen en diploma's onder
de zusters niet eens meer gesproken ; niemand dacht meer
aan achteruitstelling, aan bevoorrechting ; opinies bleven
weg; hoofden en humeuren bukten weer onder dwang der
allesoverheerschende dag orde ; kloostertucht verzoende weer
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met de eentonigheid van dageensche plichten, waarin het
kortstondige eerste-les-pretje 'n kinderlijk-oprechte ontspanning geweest was, dat ook op de ziekenzalen en aan de
moeilijke gesprekken der ziekenbezoekenden hulpbetoonende
afleiding gebracht had; waardemoeder bewaakte weer den
Regel die onder de nonnekens de plichten verdeelde.
Zuster Ildegonda ijverde met geschriften en boeken en
studeerde tusschen de uren van gebed die ook inspanning
vereischten. De nieuwe werkkring had haar van alle twijfelgedachten bevrijd ; omdat moeder haar geroepen had voor
de studio, had God eerst geroepen ; gehoorzamen aan de
overste, was gehoorzamen aan God, die immers ook In het
klooster nog roepen kon. De studio werd een geestelijk
wapen tegen bekoringen die wel aanhielden, maar niet ter
neer drukten ; ze overwon, zelfs zonder to bidden ; ze schertste
en lachte weer overluid moeder die vroeger met bezorgdheid de toe-lippen van zuster Gonda moeilijk had zien
meelachen, h6Orde haar kind weer en dankte God voor de
keuze der zeven diploma-zusters.
Als 't weer toeliet, studeerde zuster Gonda op de bank
die kleurde bij de witte knielbanken voor de Lourdesgrot,
'n kleine nabootsing van de beroemde bodevaartplaats die
meer uit kurk dan uit rotssteen gehouwen was en opgesmukt met bloenituiltjes, die in openlucht k-aarsenversiering
verving;en. Er voor waakte de kastanjeboom die, breedgetakt, als met paradetooi van groenen krijgsmantel de
kleine Madonna beschermde en 't nisronde pelgrimshoekje
to behoeden scheen voor luidruchtigheid nit nabijen wandeltuin. Oak stelden de anderen als zuster Gonda studeerde
hun Mariabezoek uit en vermeden het laagheuvelend zijpaadje, dat „Zwitserland" bij-heette en het openiuchtsche
heiligdommetje verrijk-te met den hoog-bou-vv van de fransche
basiliek. Mirakelgeruchten waren er niet van in omloop, 't
bleef vereerd om het voordeel aan 't Bind van den tuin, ver
van de kapel, buiten ook nog 'n kans voor gebedsverhooring
to hebben: dat Was voor de nonnekens wonder genoeg.
Als 't weer toeliet studeerde zuster Gonda op de bank,
die spoedig naar haar word genoenid.
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Daar ontving ze op 'n middag van 'n zuster, die dadelijk
in de richting van den kastanjeboom gezocht had, 'n brief.
„Van Jo Rijnders", las ze uit het adres, dat „Eerwaarde
Zuster Ildegonda" vermeldde.
Haastig opende ze.
Beste Mies !
Vooreerst moet je me maar vergeven dat ik je bij je
gewonen naam van vroeger blijf noemen ; ik zal nog wel
voor erger dingen je vergiffenis noodig hebben, en uit
vrees die niet te verkrijgen, ben ik maar zoo vrij voor je
ouderwetschen meisjesnaam je toestemming te nemen. Brutaal he ! en oneerbiedig misschien ! maar Welke vrouw die
een man en twee kleine kinderen na te loopen heeft, vindt
nog tijd over om „eerwaarde zuster Ildegonda" te schrijven?
Als ik dat 'n paar keer moet volhouden, zal ik voor mijn
verdere nieuws nog zooveel extra papier noodig hebben,
d.at ik de zorg voor het eten er wel eens onder vergeten
en mijn heer gemaal mij bij zijn thuiskomst nog schrijvende
aantreffen kon . en hoeveel ik ook van je hon. eerwaarde zuster „Mies". . mijn schat gaat voor alles ! .
Ziezoo, nou weet je meteen dat ik getrouwd ben en slechter
dan jij woord heb gehouden ; want we zouden nooit trouwen,
hadden we afgesproken op Scheveningen aan 't strand,
herinner je je nog ? Ofschoon ik nog dikwijls met genoeg,en
terugdenk aan dien tijd toen we illusies maakten ik
meer dan jij omdat ik, zonder vader, de weelde van eigen
toekomstplan-nen aandurfde en mijn goede moeder gemakkelijk overhaalde — heb ik nooit spijt gehad van mijn
huwelijk dat aan mijn vrij en onafhankelijk levee 'n einde
gema,akt heeft. En nu wil je zeker wel eens graag lezen
hoe ik aan den man ben gekomen he ? foei zeereerwaarde,
hoogeerwaarde zuster Ildegonda! ik dacht dat kloosterzusters naar zoo jets niet eens nieuwsgierig mochten zijn
• • • • Ik plaag maar hoor Mies ! blijf jij maar nieuwsgierig,
wees jij maar ondeugend; ik houd niet van die overdreven
geestelijke menschen die meenen God aangenaam te zijn
door alle natuurlijke gevoelens te onderdrukken ; die den
mensch in de religieus begraven en oorlog voeren tegen
22
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gevoelens en verlangens die toch nooit weggebeden kunnen
warden; wees jij dan maar stout poor Mies ! draai jij je
badstoel nog eens bij, zooals vroeger then we uren aan 't
strand konden babbelen ! Wat 'n leuke tijd toch ! Denk
nou maar dat we weer aan zee zitten — de kinderen
slapen, m'n mannetje is naar 't kantoor — ik ben heelemaal weer als vroeger vrij en met jou alleen bezig —
maar dan moet jij ook weer zijn als vroeger, zonder kap
natuurlijk en zonder die zwarte kleeren .... in je blauwen-witte bloese die je zoo aardig stond, weet je nog ? ....
nou... . . en non won je weten hoe ik aan den man ben
gekomen ? .... Och beste goeie Mies, 't is van mijn
gauwer verteld dan van jouw leant.... vergeven — je
weet ik was particuliere verpleegster; kwam hier en daar,
kwam overal, tot ik in Bloemendaal 'n heer te verplegen
kreeg dien . ik nu nog verzorg ! Vreeselijk he ! wat ik
daarom heb moeten aanhooren ! maar je weet, 't was nooit
mijn gewoonte naar de praatjes van de menschen te luisteren
en wij zetten door. Ook was ik nog onnoozel genoeg te
hopen dat hij na ons trouwen Roomsch worden zou .
o ja, dat heb ik je nog vergeten te zeggen : hij was
Protestant. Non ben je zeker ook boos op me — net als
al die andere brave menschen die het in hun vroomheid
zoo ver gebracht hebben, dat zij met en Om de liefde Gods
hun evennaaste kunnen verachten en toch heb ik nog
zooveel vertrouwen in onze oude vriendschap dat ik van
jouw leant nog 'n minder strenge beoordeeling verwachten
durf. Want jij Mies hebt door je roeping zieke menschen
te verplegen getoond meer liefde te hebben, dan al die
anderen die zoogenaamd uit liefde getrouwd heeten
missehien heb jij, wat ik als verpleegster meermalen
ondervonden heb, ook als 'n biechtvader gezeten om even
geduldig 't verhaal aan te hooren dat zieken over hun
liefdeleven ons toevertrouwden, 'n verhaal van wonden
en pijnen veel erger dan die wij verpleegden en dat mij
geleerd heeft dat er ook zonden bestaan die voor een
duivel te rein zijn zonden waarin 'n lieve engel de,
hand kon gehad hebben. Och lieve zuster Mies, iedereen
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wordt bekoord in zijn eigen illusies ; Jezus droomde van
wereldverovering en daarom toonde Hem de duivel alle
koninkrij ken der aarde ; 'n vrouw zou voor Sem geen
verovering geweest zijn ; maar wij kleine menschjes zijn
met minder tevreden ., ik ten minste ben dol gelukkig met
mijn Fred, die mijn illusie bevredigd heeft. Wat ik alvorens
mijn toestemming te geven geprakkizeerd en getobd heb,
zal ik je maar niet uitvoerig beschrijven ; ik heb meer geleden dan zieken waarin het ales geopereerd had, maar dat
lijden was in mijn oog te heilig voor babbelzuchtige menschen die ik maar laat voortkletsen alsof ik, om getrouwd
te raken, voor verpleegster gestudeerd had. Gaarne gun ik
hen die breikousenafleiding — hun hersens moeten immers
ook iets hebben dat met sokken en stopgaten gelijken. tred
houdt. Later schrijf ik je meer over mijn huishouding, onze
woning, ons gelukkig leventje ; nog 'n paar minuten en
dan slaat de klok die mijn dreumessen wakker maakt !
0 Mies, ik wou dat je dat geluk, al was 't maar voor even
eens kon meevoelen voor eigen kinderen te leven ! .
je weet hoe ik vroeger aan kinderen 't land had he en
non. . ik kan als zij huilen wel zingen van blijdschap
omdat, wat ze ook doen, zoo geheel en al van mijzelve is.
't Zijn twee meisjes; Fred z'n illusie is nou op 'n jongen ;
toe zuster Ildegonda, oue beste Mies, bid jij eens voor ons,
misschien helpt dat beter, ofschoon ik toch ook elken dag
bid; doe je
Ik heb langs een omweg gehoord dat je over mij geschreven halt. Na mijn huwelijk houdt je familie geen omgang meer met mij. Enfin, als ik dan jouw brieven maar
behouden mag, ben ik over den roil meer dan tevreden.
Schrijf daarom aan onderstaand adres.
Dag nonneke Mies !
Zelve vulde zuster Ildegonda voortpeinzend den brief
aan, die veel leegten gelaten had en bephantaseerde ze Jo
Rijnders — verplegend keuvelend naast ziekbed — bemind — beminnend en behagend in de heldere effenheid
van ongesierd verpleegcostuum dat, zonder of te leiden, de
zwarte haarpracht en verhit-gelachen aangezicht verleiding
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bij zette .. Jo Rijnders, overeind, in bruidscostuum, geplooid,
gekant, gestrikt in 't zelfde wit van de madonna . . .. de
drukke Jo van vroeger nu, stil gezeten, huishoudwerk verzinnend om te blijven behagen en geduldig, als in verpleegtijd, wakend bij de gezOnden in de wieg ! Doelloos scheen daarnaast haar eigen vruchtbaar leven
zelve altijd tusschen zieken die weghunkerden, weggin.gen,
waande ze haar werkzaam leven waarin nooit een huisgenoot zich hechten mocht, vrome sleur van dageensche
werkzaamheden, Welke zonder toewijding even goed verricht konden worden vergeleken bij haar vroegere
vriendin, die voor haar liefde familieband en oordeel der
menschen getrotseerd had — be yond zij zich hebzuchtige,
die verpleegde, louter en alleen om eens met den Hemel
te worden beloond ! . . . . daarboven, waar de eeuwigheid
duurde, stond immers, zooals de pater in de retraite
gepredikt had, voor elke religieuse een gouden zetel gereed ! . . wachtten haar de witte bruidskleederen en palmtak der maagd.en ! zoolang — tot zoolang — werden
hier op aarde menschen ziek en zieken gevaarlijk, alleen
om haar naar dien Hemel voort te helpen ! ..... tot
zoolang waren de veranderingen, gunstige wending en
vorderingen van beterende patienten bij zaak en ondergeschikte hulpmiddelen voor haar eenige levensdoel: zelve
vooruit te gaan in deugd en volmaaktheid en vorderingen
te waken in heiligheid ! . . . als zij waar een heilige werd,
,een nieuwe Sinte Ildegonda ! . . . . En was zij wel op den
weg naar volmaaktheid ? stond zij, die zich eene lichte
bespotting van medezusters dadelijk aantrok, niet ver achter
bij Jo die, verstooten en geminacht, van levensgeluk en
levensvreugde niet uitgeschreven kon raken ? . . . moest de
liefde tot God haar dan niet ongekwetst staande houden
boven menschelijke verdachtmaking, zelfs van kloosterzusters ? . . . beminde ze God wel genoeg ? verdiende haar
liefhebben, dat alleen op 't naleven van den kloosterregel
en het verfoeien van zonden bedacht was, den naam wel
van liefde ? . . . of zou zij misschien ook met sterker liefde
kunnen liefhebben, tot grooter offers in staat zijn, braaf
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kunnen zijn zonder sleur van heilige gewoonten, reeds op
aarde een Hemel van levensgeluk vooruitvoelen. als ze
ook eens, al was 't dan maar in een huisje, zoo klein als
een enkele kamer van het groote gesticht hier, mocht
werken, mocht naaien, mocht koken — verplegen mocht
och ! de enkelen, de weinigen waarover ze ook net zoo zou.
willen geschreven hebben, als ze 't nu van een ander moest
lezen ! . wat zou ze dan voor huisgenooten zich opoiferen !
en zonder meer naar belooning te vragen, slavin van eigen
liefde kunnen zijn, als ze maar om zich heen gelukkigen
maken kon!... benainnen en bemind worden LuOcht!.
alles prijs geven voor anderen en voor zich zelve tevreden
och ! of die haar nog
zijn met de blauw-en-witte bloese.
aardig staan zon?.
KlOnk nit koepelklein-kapeltorentje 't Angelusklokje
Geschrokken verborg zuster Gonda den brief in de
taschveilige diepte van papieren omslag, waarin ze haar
studieboek winkelnieuw bewaarde en knielde op de bidbank
voor Onze lieve Vrouw Lourdes. Ze durfde niet opzien
naar het devotie-beeld, waardoor Maria dichtbij haar
wereldsche gedachten en verlangens beluisterd kon hebben,
zooals God door moeder-overste van Zijn nonnekens hoorde.
Schuldbewust maakte ze, om door eerbiedsvertoon vergiffenis to verdienen, een langzaam kruisteeken en legde
binnensmonds nadruk op de woorden.. .. „des Vaders, des
Zoons en des heiligen Geestes" als om haar goede
verstandhouding met de heilige Drievuldigheid terug te
herwinnen.
...De Engel des Heeren heeft Maria geboodschapt. • •
En zij heeft ontvangen van den Heiligen Geest. • •
...Wees gegroet, Maria, vol van genade.
Ze bad gelijk met de zieken van de algemeene zaal,
waarvan de uitgeslagen ramen aan den tuinkant waren.
...Zie de dienstmaagd des Heeren...
. .Mij geschiede naar uw woord...
• • .Wees gegroet, Maria, vol van genade... klonk 't,
in den tuin verstaanbaar zoolang tusschen de metalen
afroepen de stilte aanhield tot na het Wees gegroet, 't
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bedeklokje weer als een orgel in openlucht het koor van
zieken en gezonden voorging.
. . . En het Woord is vleesch geworden .
• ..En het heeft onder ons gewoond. .
Wees gegroet, Maria. . .
Zuster Gonda voegde bij de borstklopping, waaronder
deze regel gebeden werd, een tweede om van de kleine
ceremonie een korte zelfkastijding to maken en gevoeld
had ze, onder den druk van haar vuist, den scherpen rand
en de nagelpuntjes van een uit koper gesmeed crucifixbeeldje dat ze onbeschermd op de borst droeg.
. . . Bid voor ons heilige Moeder Gods .. .
. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.. .
...Laat ons bidden.
. . .Stort Ileer -Uwe genade in onze harten opdat wij,
die door de boodschap des Engels de menschwording van
Christus -Uwen Zoon hebben leeren kennen, door Zijn
lijden en kruis tot de heerlijkheid der verrijzenis mogen
gebracht worden, door denzelfden Christus onzen Heer,
Amen...
Nog voor ze het kruisteeken voleindigd had beurde
ze de kloosterkap op en hield de geopende oogen weer op
de Madonna gericht ze had niet tevergeefs neergeknield
Maria bad weer, voor haar ook.
Verzoend met het geestelijk level haastte ze zich naar
de kapel voor de korte aanbidding die het middageten
vooraf ging. Ze vroeg God om raad en kracht en bel6Ofde
gem akkelij k.
Toch had ze dien avond nog den brief onverscheurd
en schreef tegen nieuwe beloften in, 'n paar dagen later
een brief aan Jo Rijnders.
•

.

Na het examen werd zuster lldegonda assistente van
de hoofd-operatiezuster.
Den eersten tijd leerde ze het uitleggen voor en het
reinigen van instrunaenten na de operatie, hielp mee aan
de huisbrancard waarmee de zieken gehaald en gebracht
werden, stelde de patienten gerust met troostzinnetjes die
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zij van den huisdokter en oudere zuster overgenomen had,
oefende haar zenuwen tegen de roode slacht van geopende
menschenwonden, tot ze eindelijk als tweede rechterhand
van den operateur aan de operatietafel toegelaten werd.
„Als mijnheer Bourtange aan de beurt komt", had de
dokter geschertst „zullen we zuster Ildegonda ook Bens
aan 't work zetten !"
En ofschoon ze teruggeschertst had, was ze toch al
den tijd die aan de operatie voorafging ongerust, veel meer
beangst dan voor het examen; ze wist wel dat een ander
opereerde maar een kleine vergissing, van haar leant,
een misverstand van een enkel woordje, een door-overhaasting-mogelijk-verkeerd-gegrepen fleschje konden noodlottige
gevolgen hebben. Telkens als ze de kamer voorbijging, die
door mijnheer Bourtange bewoond word, drukte haar 't
besef over korten tijd voor een menschenleven naedeverantwoordelijk to zjin ; hinderde haar de kalmte van mijnheer
Bourtange zelven, die geen vrees kende ; zijn gerustheid,
bedacht ze, steunde mede op haar bedrevenheid, op haar
geoefendheid misschien
als hij wist de eerste patient
to zijn waaraan zij zou meehelpen
wie weet kwam
er dan niet tegen op of veranderde van gasthuis ! eu dan
was wellicht de eerste patient die na hem kwam een minder
ernstig geval, een enkele arm- of een beenoperatie of een
oud mensch waaraan minder verloren word dan a,2,n hem,
een nog jonge knappe man, die zijn leven begint en van
plan misschien om to trouwen ! Ze kon zich inwendig
er zoo over opwinden, dat ze vluchtte naar de tuinkoelte
en in eenzame wandeling bepeinsde of ze niet verplicht
was hem to waarschuwen !
ze zag hem al op de tafel
uitgestrekt, gesneden, de dokter driftig, de hoofdzuster
radeloos omdat zij verkeerd geholpen had ! -Hit angst
en uit medelijden bad ze voor mijnheer Bourtange, bad
ze voor hem in den tuin, bad ze voor hem in de kapel,
en bedacht hem in een schietgebedje als ze kamer nummer
zeven, zijn kamer, passeerde.
Den middag voor den ochtend der operatie bracht ze
een boeketje, dat ze zelve geplukt had, naar de kamer van
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den zieke. Voorzichtig om niet te storen, opende ze; maar
hij lag wakker.
„Dat vind ik heel aardig van IT, maar toch had ik
liever dat u me wat anders bracht"
„Dat weet u wel, dat mag vandaag niet," antwoordde
ze zonder op te kijken van de bloemen, die ze in een
kristallen vaasje rangschikte.
„'t Is wat moois," schertste „nou betaal je eerste
klas en je krijgt nog geeneens eten . zoo kan 't gesticht
gemakkelijk rijk worden ! ."
„En als ik u nu eens eten bracht en de operatie .."
„De operatie zal best afloopen," en overeind komend,
zoodat hij rechtop zat, commandeerde hij : „'n kalfssoeppie,
'n klein biefstukje ...."
„En als de dokter dat morgenochtend onverteerd in
uw maag vindt... wie krijgt dan de schuld ? ... nee,
mijnheer Bourtange, eerst nog vasten tot de dokter heelemaal klaar is, en dan zal u eens zien wat een heerlijke
hapjes.. ."
„Ik hoor 't al, u is even streng als de anderen . .."
Zonder zich te verdedigen zette ze 't boeketje op het
nachtkastje naast zijn hoofdkussen en draaide een roos
naar hem toe.
„'k Ben toch boos op u !" dreigde hij met vriendelijk
gezicht en greep naar de bloemen, waarover hij 'n pooze
gebukt bleef.
Zuster Gonda had zich uit bescheidenheid teruggetrokken naar een hoek van de kamer, waar ze de lade van
een linnenkastje doorzocht.
Toen hij haar riep, keerde ze dadelijk om en vroeg :
„Kan U mij elken dag bloemen bezorgen ?"
„Zeker, als U dat verlangt" .. •
„En plukt U ze dan zelf?"
„Hoe meent U dat ?"
„O nou wil U me niet begrijpen !" raadde hij, geholpen door de kleur die in de kap het veinzend gezichtje
roodstrafte. Lachend viel hij in het hoofdkussen terug en
liet zijn oogen niet los van het nonneke dat zijn spotbui
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trotseerde „als IT non maar doet zooals IT nu denkt",
troefde hij ondeugend lachend, „dan is 't juist goed !" .. .
Ze keek hem aan zonder te antwoorden ; de kap bewoog lichtelijk knikkend, alsof ze zijn uitgelatenheid aan
to moedigen scheen. „Lacht TT vandaag maar eens good
uit" vermaande ze vriendelijk, denkend aan het verband
dat hem na de operatie noodzaken zou zich kalm te houden.
„Vandaag niet eten," telde hij, „en voortaan niet meer
lacben.
ik wist niet dat TT zoo streng was, zuster ?"
,,Voor IT nog ling niet streng genoeg."
„Tieb ik dan zoo misdaan ?"...
„Ki.jkt TT maar eons hier!" en ze wees naar een paar
druppels die 14 nit het scheefgehouden bloemenvaasje op
de deken gemorst had. Meteen herstelde ze aan de weinige
bloemen den boek.etvorm, lien hij in verwarring gebracht
had, gaf 't vaasje 'n plaats op de tafel en beloofde, ook
als bij vergeten mocht te schellen, nit eigen beweging terug
to komen, nOg voor 't donker werd.
Ze ging en bedacht, de lange gang uitloopend, wat in
haar plaats Jo Rijnders gepraat, gelachen, gedaan hebben
zou als die een patient, als van kamer zeven, to verplegen
gekregen had; — en na 'n pooze zich vermaakt to hebben
met eerie voor mijnheer Bourtange romantische verpleging,
betrapte ze zichzelve mijnheer Bourtange geen oogenblik
nit eigen gedachten te kunnen zetten, hij, haar eerste
ernstige patient, verviug weer in haar bezige hoofd haar
vriendin en verontrustte haar weer met angstig hoofdbreken
over haar eerste optreden bij de operatietafel. Als om zich
te oefenen repeteerde ze even later, alleen op de operatiekamer, de namen der instrumenten die morgenochtend
gebruikt -werden; raakte ze noodeloos aan, alsof het korte
contact een hulpmiddel voor haar geheugen kon zijn ;
onderzocht de schroefdeelen der operatietafel; keerde in
de apotheekkast zalfpotten en flesschen, tot alle etiketten
leesbaar gedraaid stonden, waardoor misvatten voorkomen
werd; ze keurde de helderheid van het linnen, ontruimde
wat in den weg staan kon en verzorgde de ligging in de
brancard. Ze kon 'n altaar niet met meer toewijding be-
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hartigd hebben. Voordat ze wegging verlegde ze nog gauw
even enkele knip- en snijinstrumenten, waarvan de aanblik
Bourtange bij het inkomen zou kiinnen hinderen. Om
afleiding te hebben praatte ze met zieken, die niet aan
haar zorg toevertrouwd waren, en daarom haar troostwoorden gemakkelijker geloofden ; bracht een kort bezoek aan
de kapel en bad zonder haar verlangen onder gebedswoorden te brengen ; Jezus en Maria moisten wel waarom
en voor Wien ze gauw even neerknielde. Toen 't schemerde
kwam ze nog eens naar hem kijken, naaar hij sliep. En
denkend aan den nacht waarin zij zelve den slaap wel zou
missen, was ze om hem blij — alsof hij van haar slaap
profiteerde.
Den volgenden morgen was haar meditatie geen overweging van een met schriftuurwoorden aangeprezen deugd,
maar een onrustig gebed voor hem ; voor hem bad ze in
de mis ; en de communie droeg ze voor hem op. Ze wist
de eenige misschien te zijn die in 't gebed hem nog bedacht ; omdat hij bij zijn aankomst zich als zonder-godsdienst had opgegeven, was het de zusters verboden hem
ongevraagd over geloof en godsdienst te onderhouden ; de
poging om te bekeeren moesten ze aan den eerwaarden
peer rector overlaten ; zij konden in stilte voor den ongeloovige bidden. Maar mijnheer Bourtange was pas 'n paar
dagen patient ; de huisgenooten ken den hem nauwelijks en
de weinige zusters die van zijn toestand afwisten, hadden
voor gewoonte te bidden voor alle zieken. Uitsluitend voor
hem, bad alleen. zuster Gonda.
Ook ontbeet ze dien ochtend niet en vastte vrijwillig,
„voor mijn zieke" was haar intentie waarmee ze de kleine
versterving aan God opgedragen had. Ze wilde met hem
meedoen ; misschien dat haar honger hem den honger
dragelijker zou maken.
„voor mijn zieke" neuriede ze stil voor zich heen, Coen
ze in den tuin rozen plukte — en dacht, zich aan de
naaldfijne doornen prikkend, aan wat hij te lijden zou
hebben.... straks. . .. later ! . .
Haastig bracht ze 't boeketje.
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„Heb ik nou niet goed opgepast ?" vroeg ze, het vaasje
dat in den nacht leeg gestaan had, opnieuw vullend.
„En heeft U die zelf geplukt ?"
„Kijkt U maar eens !" en ze toonde hem, aan den overkant van de tafel staan blij vend, den vinger die nog licht
nabloedde.
„Blood ?" vroeg hij, moeilijk onderscheidend omdat zij
naar het daglicht toegekeerd stond.
„Geweest" lachte ze.
„En geen pijn ?"
„Geen pijn ?" overvroeg ze.
„Omdat U zoo lacht !"
„Da's 'n gewoonte van me."
„Ook als U pijn heeft ?"
„Dan juist."
„En als U nou eens in mijn plaats geopereerd worden
moest ?" .
„Dan even goed, omdat zoo'n knappe dokter als wij
„hebben me zeker beter zou makers" zei ze om hem te bemoedigen tegen den angst, dien ze door den ongewonen ernst
van zijn stem al geraden had.
,.Zegt U nu, omdat 't niet noodig is !" Hij probeerde
te spotten maar de lach, die mislukte, bleef als een groot
lidteeken ora het bloot van zijn gave tanden opengegroeid
vaststaan.
Ook had zij aan de onrust der oogranden zijn hinder
van opkomencle tranen gemerkt.
Dadelijk keerde ze zich om, opdat hij achter haar rug
doen kon wat hij om zijn grootspraak, die gisteren geen
vrees kende, niet gezien wilde hebben.
Zijn angst die om haar hulp te vragen scheen, trok
haar meer aan dan zijn overmoed, die den rector onverrichter zake weggestuurd had. Op haar beurt profiteerde
ze er van onbespied te kunnen doen en bad, met weglating
van 't kruisteeken, gauw 'n paar schietgebedjes wie weet
of zij, nog niet eerder dan de dokter, een genezing kon
bewerken ! als God haar vasten en bidden verhooren wilde,
kon zijn genade in een seconde-oogenblik tot stand bren-
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gen, waarvoor mijnheer de rector met al zijn geleerdheid
misschien dagen van aanhoudend praten noodig had.
„Zal ik ze maar weer op het nachtkastje zetten ?"
vroeg ze en toonde, zich omkeerend, de nieuwe boeket
waarmee ze zijn oogen naar haar oogen lokte. Ze had
tranen verwacht, maar hij scheen zich beheerscht te hebben.
„Gaat U al weer peen ?" vroeg hij en liet het vaasje
dat hij aangevat had weer los, om haar na te zien.
„'k Zal mijnheer den rector vragen ... of die U 't nieuws
„uit de kranten vertellen wil !"
Om niet verder uitgehoord te worden, verliet ze haastig de kamer.
Blij verzwegen te kunnen hebben dat ze de operatiekamer in gereedheid moest brengen, wilde ze den rector
verzoeken den zieke gezelschap te houden.
Maar Zijneerwaarde die over 'n paar dagen zijn buitenlandsche reis beg on en nog voor allerlei kleinigheden
te zorgen had, was uitgegaan.
Zonder zich lang te bedenken tikte zuster Gonda aan
de deur van 't kantoortje en waarschuwde moeder overste
dat mijnheer Bourtange op 't oogenblik . . . lang zoo onverschillig niet was als gisteren ; ofschoon zij opzettelijk
noch over opereeren, noch over gevaar, noch over godsdienst, of wat ook gesproken had, scheen hij Loch na te
denken en banggeworden te zijn ; Coen zij wegging had
hij nog nageroepen ....
misschien kon moeder nog iets bij
hem uitwerken ; als er ooit van 'n leans sprake was,
dan was 't nu;.... 't speet haar dat de rector niet thuis
was, of eigenlijk speet 't haar niet....moeder had ook
haar weer dan eens toegesproken, zooals geen priester 't
moeder verbeteren zou!....
Dadelijk had de ander, de lofprijzing afwerend, het
nonneke vriendelijk berispt, over de ijdele woorden, die onze
lieve Heer niet mocht hebben gehoord ; Hij kon anders wel
eens de vleierij logenstraffen en Zijn genade inhouden ; en
dan waren al de woorden van al de waarde moeders te vergeefsch ! Toch beloofde ze ; ze zou wel zonder krant —
mijnh eer Bourtange gezelschap houden.
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Gerustgesteld ging zuster Gonda naar boven. Nog
halverwege de trap hoorde ze reeds den deurknop van het
kantoortje. „Voor mijn zieke !" bedacht ze en spoedde naar
de operatiekamer zonder meer over eigen onbedrevenheid
ongerust te z-ijn ze durfde zelfs het ergste verzinnen ; als
moeder beneden slaagde, was het succes der operatie van
minder belang; was de dood, mits goed voorbereid, beter
dan het leven zooals mijnheer Bourtange dat vroeger
geleefd had en genezen misschien weer hervatten zou! .
En op kamer zeven sprak mijnheer Bourtange al maar
over zuster Ildegonda ; de eerwaarde moeder behoefde zich
over hem niet ongerust te waken ; hij was volstrekt niet
bang, zelfs niet voor den dood ; als hij moest sterven, zou
't hem alleen spijten. zuster Gonda niet meer terug te
zien; nog beter dan moeder overste wist hij wat 'n engel
't gesticht in zuster Gonda bezat ! . . .
Wordt vervolgd).

OVER JOHN BRIGHT
DOOR

Dr.

T H.

BUSSEMAKER.

Our only chance of being of service is to pursue
our old course—teach the people what is right, ask
for what is right. (Bright aan Cobden, 5 Januari 1853).
The class, which has hitherto ruled in this country,
has failed miserably. It revels iu power and wealth,
whilst at its feet, a terrible peril for its future,
lies the multitude which it has neglected. If a
class has failed, let us try the nation. That is our
faith, that is our purpose, that is our cry--let us try
the nation. (Redevoering van Bright te Glasgow,
16 October 1866.)

Als men tegenover John Bright — zoo vertelt ons de
heer Trevelyan — gewaagde van planners om zijn leven
te beschrijven, placht hij die op zijde te schuiven met de
opmerking: „My life is in my speeches". Hoe voortreffelijk
Bright's inzicht was, dat zijne redevoeringen beter dan
eenige biographie een voorstelling van zijn openbaar leven
bij den lezer kunnen oproepen, zal, naar mij toeschijnt,
ieder moeten ervaren, die zich aan zijne levensbeschrijving
waagt, en wordt ook bewezen door het jongste boek, dat
hieraan is gewijd 1 ). De schrijver is niet spaarzaam geweest
1) The life of John Bright, by George Macaulay Trevelyan (London, 1913).
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met aanhalingen uit de redevoeringen en hij heeft daaraan
stellig zeer verstandig gedaan; dock die aanhalingen geven
Loch slechts een zeer onvolledigen indruk van de wijze,
waarop Bright binn.en en buiten het Parlement de taak
vervulde, die hij zich had opgelegd. Hoe hij het yolk
leerde wat hij als recht en billijk beschouwde, met Welk
een nadruk, volharding en bekwaamheid hij dit opeischte,
onvermoeid strijd voerend tegen de macht der klasse, aan
Wier wanbestuur hij schier alle misstanden weet, dat alles,
wat de pit en kern is zijner historische persoonlijkheid,
kan eigenlijk slechts uit het lezen zijner redevoeringen.
warden gekend. Volkomen terecht zegt de heer Trevelyan,
dat Bright's speeches zijn eenige groote politieke wapen
waren. Door die juiste opmerking wordt, dunkt mij, duidelijk aangewezen, op Welke wijze men het best hem recht
zou doers wedervaren en de beteekenis van zijn optreden
in het Licht stellen : niet door een beschrijving, die wordt
toegelicht door brokstukjes nit zijne redevoeringen en
brieven, maar door eene uitgave van John Bright's Speeches and letters, voorzien van eene goede historische inleiding en van een toelichting, die de schakel zou vormen
tusschen de documenten. Een zeer wezenlijke kracht van
den redenaar zou weliswaar ook dan nog den lezer verborgen blijven: Bright had, volgens het getuigenis van
velen die hem gehoord hebben, een stem van buitengewone
welluidendheid en buigzaamheid, die de aandoeningen van
hartstoclit, van verontwaardiging, van medelijden, in den
meest treffenden en juisten toon vermocht te vertolken.
De bekorende macht, die hiervan uitging, kunnen wij thans
niet meer ondergaan. Doch voor het overige zou eene uitgave in den bedoelden geest zeker er in kunnen slagen,
beter dan eenige biographie, om Bright te doen kennen
zooals hij geleefd en gewerkt heeft en Om te doen gevoelen
wat hij is geweest voor zijn tijd en zijne tijdgenooten.
Zulk een uitgave bestaat niet. De heer Trevelyan zou
haar ons waarschijnlijk hebben kunnen verschaffen maar
heeft een anderen weg gekozen om tot hetzelfde doel te
komen. Hoewel hij hierin m.i. niet ten voile is geslaagd
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en langs dien weg, ook niet slag en kon, is er toch alleszins reden om hem dankbaar te zijn voor wat hij ons
biedt : talrijke nieuwe gegevens, waarover hij heeft kunnen
beschikken door de medewerking der familie Bright en van
vele anderen, heeft hij met talent gebruikt om, tegen den
achtergrond der geschiedenis van het Britsche rijk, het
leven nit te beelden van zijn held, voor Wien hij eerbiedige en warme vereering koestert en met Wiens opvattingen
en inzichten. hij nagenoeg geheel overeenstemt. Aan dievereering en overeenstemming is het te danken, dat zijn
boek met groote liefde is geschreven, en men neemt daarvoor gaarne in den troop een zekere eenzijdigheid., die er
of en toe mee gepaard gaat zij kan te minder kwaad,
omdat de politieke overtuigingen van den schrijver zoo
duidelijk aan den dag treden, dat de lezer van zelf wel
op den invloed, dien zij allicht op zij ne waardeeringen
oefenen, verdacht moet worden. Te meer verklaarbaar is
die invloed, omdat de denkbeelden, waarvoor Bright —
met anderen te zamen maar hij in de eerste rij zoolang
heeft gestreden, voor een deel thans nog strijdpunten zijn
tusschen de staatkundige partijen in het Britsche rijk. De
leidende gedachte zelfs van zij ne staatkundige werkzaamheld, de democratiseering der Engelsche instellingen en
dus het breken van de macht der grondbezittende aristocratie, heeft ook op het oogenblik nog groote beteekenis
in Engeland en wie de rede leest, waarmee minister
Lloyd George onlangs een aanval op de opeenhooping
van grond in weinige handen heeft gedaan, zal in de kenschetsing van de toestanden ten platten lande trekken
kunnen vinden, die ten levendigste herinneren aan redevoeringen, jaren geleden door Bright uitgesproken. Van
het zeer lezenswaardig boek des heeren Trevelyan is voor
de volgende bladzijden herhaaldelijk met dankbaarheid
gebruik gemaakt.
Groot-Brittannie's vervormino- van een overwegend
agrarisch land, zooals het eeuwen lang geweest was, tot
een industriestaat, heeft zich eerst in den loop der 19e
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eeuw voltrokken ; de aanvang echter van dit proces valt
in de tweede helft der 18e, en omstreeks den tijd der geboorte van John Bright (1811) was de uitwerking van wat
men de industriêele omwenteling pleegt te noemen reeds
zeer zichtbaar en voelbaar geworden.
In het midden der 18e eeuw was de weefnijverheid
nog in den toestand, waarin zij honderden jaren lang,
zonder ingrijpende wijzigingen, had verkeerd ; in 1815
k)m een rond jaar te nemen — was zij modern geworden,
was zij in haar wezen wat zij nu is. Zij was geweest een
huisindustrie spinnen en weven geschiedden in de woningen nog met nagenoeg dezelfde werktuigen als in de
middeleeuwen ; het waren bijbedrijven van den landbouw,
in het bizonder het spinnen, dat door vrouwen en kinderen
wend verricht in de wren, die niet voor den veldarbeid
werden opgeêischt of dezen niet toelieten ; werkplaatsen
en fabrikanten, in den zin dien wij aan deze woorden
heehtten, waren er niet. Een reeks van uitvindingen wierp
-deze oude verhoudingen omver ; de machine bracht eene
.omwenteling te weeg. In de ja,ren van de groote worsteling
met bet re volutionnaire en Napoleontische Frankrijk had
die omwenteling haar beslag gekreg,en : in 1815 zijn er de
werkplaatsen, de fabrikanten, de fabrieksarbeiders, zijn ook
vrouwen ell kinderen dienstbaar geworden aan de machine.
n daaraan is gepaard gegaan eene verhuizing van de
Indus trie. Omstreeks 1750 -waren de wevers nog verspreid
over het land. Dan kwam eerst de spinmachine, die de
inrichtin 2: van fabrieken, van groote werkplaatsen voor de
spinners en spinsters, ten gevolge had ; om die fabrieken
heen vestigden zich de wevers ; het was eene verandering
d
, ie eene samentrekking maar nog niet eene verplaatsing
met zich bracht van de industrie, welke nog steeds met
,de hand werd gedreven. Maar straks beg on de aanwending
van wa ft/Is:nicht, die de spinnerijen naar de rivieren deed
verhuizen ; dientengevolge moest in streken, waar water
ontbrak, op den duur de oude weverij te niet gaan, het
werk werd er al schaarscher, het loon al lager. Eene
nieuwe verplaatsing, en een nog sneller wegsterven der
0. E. .X lV 3
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oude nijverheid, volgde dan uit de vervanging van waterkracht door stoomkracht, want nu werden de fabrieken
daar gevestigd, waar steenkool gemakkelijk en met de minste
kosten te verkrijgen was ; in het kolenrijke Noordwesten
van Engeland trok zich thans de industrie samen, fabriekssteden groeiden daar snel op.
Voor de massa der bevolking van En.geland was deze
omwenteling een ramp, omdat door den ondergang der
oude huisindustrie de landbevolking verstoken werd van
een deel der verdiensten, waaraan zij gewoon was geweest ;
en te zwaarder werd zij er door getroffen, doordat in latere
jaren hiermee eene verandering evenwijdig liep in de
agrarische verhoudingen, die ook een revolutie kon heeten.
Even als in de nijverheid duurden, omstreeks het midden
der 18e eeuw, in den landbouw toestanden van eeuwen her
voort. Weliswaar vertoonden sommige streken, vooral in
het Oosten, de vruchten van verbetering en verstandig
beleid in het landbouwbedrijf, maar in een groot gedeelte
van het rijk leefde men van vader op zoon, van geslacht
op geslacht voort in verhoudingen en gewoonten, die aan
den eenen kant een zekere vastheid van bestaan waarborgden aan den kleinen boer doch anderzijds oorzaak
waren dat de bodem van Groot-Brittannie in de verste
verte niet opbracht wat hij kon opbrengen. Uitgestrekt
waren, de onbebouwde, woeste gronden ; het stelsel van
dorpsgemeenschappen, die gezam.enlijk den grond bebouwden, hare gemeene weiden en bosschen hadden, overheerschte in vele streken ; verandering en verbetering,
werden tegengehouden door gehechtheid aan het oude
herkomen, door geniis aan kapitaal bij de kleine boeren,
door gebrek aan markten en eenigszins behoorlijke verbindingswegen, door de gewoonte van verpachting op
korte termijnen. Hier tegen bond Arthur Young een hardnekkigen strijd aan ; in cultuur brengen der woeste gronden,
verdeeling der gemeene landerijen en wouden, afschaffing
der gezamenlijke bebouwing, lange pachttermijnen, groote
loedrijven, toepassing der nieuwste en beste methoden van
bebouwing en fokkerij, en, als onafwijsbare voorwaarde voor
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dit alles, het steken van aanzienlijk kapitaal in het land,
zoowei door landheer als door pachter, dat waren de hoofdpunten van het programma, dat hij onvermoeid aanprees
en dat ook gaandeweg werd uitgevoerd onder de medewerking van de wetgevende macht, die door de zoogenaamde enclosure-acts voor de verdeeling der gemeene
gronden de regels stelde. Dat het tot deze omwenteling
kwam, daartoe droegen voorzeker ook de nieuwe behoeften
bij, die door de industrieele revolutie in het Leven werden
geroepen. Er was een groote stijging in de bevolking
van Engeland ; tusschen 1740 en 1815 zal zij van ruim zes
tot biejna elf millioen zielen zijn geklommen, en in de
nijverheidssteden groeide zij met buitengewone snelheid
aan ; hier ontstonden centra, die van elders met de producten
van landbouw en veeteelt moesten worden gevoed, terwijl in
het algemeen de groote aanwas der bevolking veel hoogere
eischen dan vroeger stelde aan de voortbrenging van het land.
Het lijdt geen twijfel, dat, in Naar g,eheel beschouwd,
doze verandering een aanzienlijke vooruitgang is geweest,
evenmin dat zij, die over kapitaal konden beschikken en het
durfden aanwenden, er in de meeste gevallen zeer wel bij
gevaren zijn. Maar even zeker is het, dat zij een grooten
achteruitgang beteekende voor den kleinen boer, die, nitzonderingen niet to na gesproken, er het slachtoffer van
werd. Bij de verdeeling der gemeene gronden hadden
sommigen geen voldoende bewijzen van hunne rechten,
anderen k-regen to weinig land om er eene koe op to
kunnen louden, weer anderer_ lieten zich verlokken om
hun aandeel to verkoopen, kortom, het gevolg was dat de
kleine landbouwers, door de industrieele omwenteling
beroofd van een der bronnen van hun onafhankelijk
bestaan, nu door de revolutie in den landbouw hun eigendom aan den grond verloren. En dan bedenke men, dat
Groot-Brittannie van 1793 tot 1815 schier onafgebroken
in oorlog was met Frankrijk en diens bondgenooten ; dat
dientengevolge de belastingen, waaruit niet alleen de oorlogskosten maar ook de renten der angstwekkend stijgende
staatsschuld m oesten worden gekweten, gedurig werden
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opgeschroefd en dat indirecte belastingen een zeer belangrijke plaats op het budget innamen ; men bedenke bovendien, dat de prijzen der levensmiddelen, reeds in de hoogte
gedreven door de aanzienlijke vermeerdering van vraag,
die van den snellen aanwas der bevolking het gevolg was,
tot buitensporige hoogte stegen, toen zich hieraan nog
paarde het blokkade-systeem van Napoleon, het continentaal stelsel. Geen wonder dat het voor den landheer en
-den welgestelden pachter gulden dagen waren, maar dat
de arme boer, tegelijk beroofd van zijn aandeel aan den
gemeenen grond en van de verdiensten der huisnijverheid,
ge.prest door zware belastingen en buitenmatige prijzen,
tot ellend.e verviel. Hij werd de loonarbeider, afhankelijk
van den landheer of den pachter, die hem zijn zwaren
arheid op de schamelste wijze betaalde.
Velen, door nood gedrongen of zich vleiend met een
betere toekomst, verlieten het platteland en trokken naar de
steden om in de nieuwe industrie een bestaan te zoeken ;
doch gesteld al dat zij er werk vonden, dan geraakten zij
toch in even groote of nog erger afhankelijkheid. Immers
met de revolutie in de nijverheid waren ook de oude
bepalingen over vaststelling van loon door de vrederechters
en over het leerlingschap te niet gegaan,- lang voordat zij,
in 1811 en 1814, door het Parlement werden opgeheven;
het aanbod van werkkrachten was groot, de fabrikanten
waren er op uit zich die zoo goedkoop mogelijk te verschaffen,. vrouwen- en kinderarbeid waren op de meest
gruwelijke wijze in zwang, aan gezondheid en leven der
menschelijke arbeidskrachten werd niet gedacht, alles werd
opgeofferd aan de goedkoopst mogelijke productie ; daarentegen verbood, tot 1824, de wet aan de arbeiders om zich
te vereenigen en te organiseeren. En ook hier deden
zich de gevolgen der worsteling met Napoleon gevoelen ;
maar terwijl in het landbouwbedrijf de armen er bet lij den,
de grondbezitter en de groote pachter er het voordeel van
hadde:n, ondervonden in de industrie alien er de pijnlijke
-uitwerking van. Doch niet in gelijke mate. De fabrikant
zag zij ne verdiensten verminderen, leed misschien schade
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in enkele jaren, moest zijn bedrijf inkrimpen, maar zij, op
wie dit allereerst neerkwam, waren de arbeiders, wier loonen
nog meer omlaag gingen of die, erger nog, werden ontslagen en, werkeloos, aan gebrek prijs gegeven waren.
Eindelijk sloeg het uur van den vrede, maar de verwachte betere dagen bracht hij niet zelfs werd voorloopig
de toestand voor de arbeiders, zoowel op het platteland
als in de steden, nog ongunstiger, want het einde van den
oorlog, die zoovele handen had bezig gehOuden, voerde
plotseling een groot aantal nieuwe werkzoekenden op de
arbeidsmarkt. En die aanvoer kon niet worden opgenomen.
Ook de verwachtingen der fabrikanten toch bleven on ver y uld:
zij hadden gerekend op een grooten afzet naar het buitenland, doch het vasteland, verarmd door zoovele krijgsjaren,
had niet de gewenschte koopkracht, terwij1 bovendien de
Britsche beschermende handelspolitiek door zware rechten
den invoer nit andere landen, waarmee de uitvoer nit
Engeland in hoofdzaak zou hebben moeten betaald worden,
ernstig belemmerde. In de zaken bleef het slap en de
werkzoekenden ondervonden er de gevolgen van in de
fabrieksdistricten. Veel erger echter verging bet den landbouw, die zich naar de oorlogsprijzen zijner producten had.
ingericht thans, na het herstel An den vrede, een geweldigen terugslag ondervond. Een botsing van belangen lag
hier open en bloot voor aller oogen : de groote massa der
bevolking, die zwaar geleden had onder den druk der buitensporig hooge prijzen van den grond en zijner voortbrengselen, snakte naar verlichting en verwachtte die stellig van
den vrede; landheeren en pachters daarentegen, alien die bij de
onnatuurlijk opgedreven prijzen van het land en de landbouwproducten baat hadden gevonden of meenden te vinden — het
zoogenaamde „landed interest" — riepen, nu plotseling een
zoo scherpe daling der prijzen intrad, orn hulp ten einde
die tegen te gaan. Regeering en Parlement gaven aan deze
noodkreten gehoor en brachten in 1815 eene wet tot stand,
die invoer van koren in Engeland verbood, zoolang het
daar niet den prijs van 80 shilling per quarter had bereikt.
Er zijn er, die 'nee/len dat het Parlement toenmaals wel
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tot zulk een maatregel moest overgaan om den geheelen
ondergang van dan landbouw of te wenden, die nog erger
gevolgen dan deze wet zou gehad hebben. Het is mogelijk,
hoewel moeilijk uit te maken, dat de landbouw deze crisis
niet zonder bescherming zou hebben kunnen te boven komen.
Vast staat het evenwel, dat de wet van 1815 een hongerwet was voor honderdduizenden, en zij bleef dit ook nog,
nadat zij in 1828 in zooverre was gewijzigd, dat het invoerrecht steep naar een schaal, die begon met een shilling per
quarter als dit in Engeland 73 shilling kostte. Ook deze
schaalrechten hielden het koren kunstmatig op zeer hoogen
prijs, en daar, met uitzondering van korte opflikkeringen
tusschen 1822 -. 1824 en 1833-1836, de slapte in zaken
aanhield, duurden de drukkende omstandigheden voor de
massa voort. Echter niet, zonder dat onder de arbeiders in
de steden een pogen aanving om tot verbetering te geraken.
Een dubbele beweging openbaarde zich : eenerzijds een
streven om opheffing te verkrijgen van het verbod van
vakvereenigingen, met het doel om door aaneensluiting
betere arbeidsvoorwaarden te bedingen van de fabrikanten
anderzijds een agitatie tegen de bestaande samenstelling
van het Parlement,*voortspruitend uit de overtuiging dat
alleen door eene hervorming van dit lichaam het kwaad,
waaronder het yolk leed, kon worden aangetast in den wortel.
Inderdaad was de samenstelling van het Parlement,
berustend op grondslagen en regelingen, die eeuwenoud
waren en dagteekenden uit tijden toen Engeland geheel
het karakter van een overwegend agrarisch land droeg, wel
verre bij de oeconomische ontwikkeling van het rijk ten
achter geraakt en meer en meer eenzijdig geworden, naarmate de maatschappij zich had vervormd. Het „landed
interest", dat in het Hoogerhuis door de erfelijke pairs en
de bisschoppen der Anglikaansche kerk reeds oppermachtig
was vertegenwoordigd, overwoog ook ten eenenmale in het
Lagerhuis, het sterkst bij de Tories maar Loch ook wel
degelijk bij de Whigs. Eene beweging ten gunste van
hervormingen, welke zich in de tweede helft der 18e eeuw
vrij krachtig had doers gelden, was 'gestuit en geheel tern g-
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gedrongen tengevolge van de Fransche revolutie, die in
Engeland eene reactionnaire uitwerking had gehad en de
overtuiging der voortreffelijkheid van de aloude instellingen
dieper gevestigd had dan ooit. In de jaren, dat zich de
omwenteling in de nijverheid en den landbouw voltrok,
lag dus de groote macht van het Parlement in de handen
van de kleine klasse der aristocratische grondbezitters, met
wie de officieele, Anglikaansche kerk, in het bezit van
allerlei voorrechten en van groote inkomsten uit den grond,
ten nauwste was verbonden.
Zulk eene oeconomische omwenteling gaat onvermijdelijk gepaard met hardheid en lijden voor velen, door geen
wetgevende macht of te wenden ; maar Regeering en Parlement zouden hebben kunnen streven naar verzachting van
hare gevolgen. Ongelukkig echter was het eigenbelang der
klasse, die het monopolie van macht bezat, diep betrokken
bij die revolutie, en het had alien schijn of, hetzij dan nit
gebrek aan inzicht, hetzij uit begeerigheid, de belangen
van het gebeele yolk door Parlement en Regeering werden
on dergeschikt gemaakt aan het voordeel der bevoorrechte
aristocratie. Geen wonder, dat sinds 1815 de noodlijden.den
heul gingen zoeken voor hunne ellende in vermindering
van de macht dier aristocratie : een beter samengesteld
Parlement zou zich hunne belangen ter harte nemen, allereerst een einde maken aan de duurte van het brood; hervorming van het Parlement, afschaffing van de korenwet
werd de leuze eener radicaal-politieke beweging onder de
arbeiders. Maar de ontruste heerschende klasse stelde zich
forsch te weer : samenkomsten werden verboden, en in 1819
werd de groote meeting op Peterlo, eene vlakte bij Manchester, met bloedig geweld verhinderd. Op deze wijze slaagde
de regeering er in de beweging tijdelijk te smoren, maar in
de gem oederen der arbeiders hoopte de wrok zich hooger
op en bleven de leuzen bewaard, opnieuw uitklinkende naar
buiten als, na enkele betere jaren, de nood weer feller neep.
Het waren echter niet alleen de arbeiders, die om
hervorming van het Parlement vroegen. De middenklasse
der zich staag uitbreidende steden, die in de nieuwe nijver-
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heid betrokken en gedeeltelijk reeds tot welvaart en rijk-dom gekomen was, gevoelde steeds levendiger het onrecht,
dat zij geheel niet vertegenwoordigd was in het Lagerhuis
en dat hare belangen daar niet werden bepleit. Gaandeweg
won ook onder haar de roep om „Reform" in kracht, en
terwijl zoodoende buiten het Parlement de hervormingsbeweging al sterker werd, drong zich aan een gedeelte der
Whigs ook allengs de overtuiging op, dat de tijd eene
uitbreiding van het kiesrecht en eene billij ker verdeeling
der zeteis eischte.
Met dezen toenemenden aandrang op hervorming van
het Parlement in Groot-Brittannie ging een veel heftiger
beroering van Ierland evenwijdig. Zwarte ellende onder de
Ieren gaf er ruimschoots aanleiding toe, dock hier waren
bovendien andere krachten werkzaam, die een veel feller
en bitterder karakter gaven aan den strijd tegen het bestaande ; nationale en godsdienstige verdrukking hadden
hare vruchten voortgebracht, en hoe dikwijls ook het verzet der Ieren was neergeslagen, onbedwingbaar verhief het
zich telkens opnieuw. Het waren weer de Engelsche aristocratie en de Anglikaansche Kerk, bezitters van een groot
deel van den Ierschen grond of nit de belasting der
katholieke Ieren hare inkomsten trekkende, die bij de bestendiging van het oude hare belangen het best verzekerd
vonden en zich hardnekkig bleven kanten tegen eerie verandering die reeds jaren aan de orde was, de ophefting
der bepalingen welke katholieken den toegang tot het
Parlement en ambten afsneden. In bet Lagerhuis weliswaar
was een toenemend aantal voorstanders van dezen maatregel, die, naar velen hoopten, een einde zou makers aan
de beroering in Ierland; maar het gros der Tories in het
Lagerhuis en het Hoogerhuis, waar zij verre de overhand
hadden, bleef zich met beslistheid verzetten. Doch meesterlijk geleid door den agitator O'Oonnel, -die aan de Engelschen een niet vergeten voorbeeld gaf van het vertu open
eener groote organisatie, on.twikkelde de Iersche beweging
zulk eene kracht, dat ook de Tory-regeering er van onder
den indruk kwam.
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Zoo geschiedde het, dat in 1829 het ministerie Wellington-Peel, hoofdzakelijk uit vrees voor de gevolgen die
een langer afwijzen van den wensch der Ieren dreigde na
zich te sleepen, zelf de emancipatie der katholieken ter
hand nam en Naar, zij het ook onder een aantal beperkingen, afdwong van Kroon en Hoogerhuis.
Fn wederom was het de vrees, die nu spoedig ook de
overwinning verschafte aan de Reform-beweging in GrootBrittannie, aan wier hoofd zich thans de leiders der Whigs
hadden gesteld. Na den val van het Tory-cabinet, dat zich
door de emancipation-act in de eigen partij vele vijanden
had gemaakt, kregen zij in November 1830 de regeering
in handen, met lord Grey aan het hoofd, die, evenals John
Russell, in bet laatst der 18e eeuw reeds tot de hervormingsgezinde volgelingen van Fox had behoord. V66r zijn
aftreden had Wellington door zijn vermaarde uitspraak
tegen elke Parlementshervorming de gemoederen, die al
in beroering waren gebracht door de gebeurtenissen van
dit jaar op het vasteland, nog meer g,eprikkeld, overal in
den lande verrezen vereenigingen ter bevordering van
Reform, die een zeer werkzame propaganda voerden. De
Whig-regeering kwani nu ook spoedig met een voorstel
tot hervorming maar vond hardnekkig verzet: eerst in
het Lagerhuis, dat dientengevolge ontbonden en door de
verkiezingen genoegzaam gewijzigd werd om aan het
ontwerp eene meerderheid te verzekeren maar dan volgde
een nieuwe zware strijd met het Hoogerhuis, dat na
langen tegenstand slechts zwichtte voor den uitgesproken
wil der openbare meening uit vrees voor geweld en voor
den wensch van den koning, nit vrees voor de benoeming
van een groot aantal nieuwe pairs.
De hervorming van 1832 bracht een groote verbetering
in de verdeeling der zetels en een ingrijpende verandering
in het kiesrecht, maar evenmin als de verbetering zoover
ging als menigeen wenschelijk scheen, evenmin was de
verandering zoo groot als velen gehoopt hadden. Het
kiesrecht kwani wel aan het overgroote deel der middenklasse maar de arbeiders bleven ervan verstoken, en de
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uitkomst der hervorming in haar geheel was wel eerie
vermindering maar niet de opheffing van het overwicht
der grondbezittende aristocratie. Het duurde dan ook niet
lang, of onder de arbeidende klasse openbaarde zich een
toenemende verbittering. Weliswaar bracht de Whigregeering met het nieuwe Parlement verschillende belangrijke hervormingen tot stand, maar afgezien van de wetten
op den kinderarbeid van 1834, ondervond de arbeidersklasse hiervan geen verlichting parer nooden, zelfs werd de
nieuwe armenwet van hetzelfde jaar, hoe goed ook
bedoeld en hoe gelukkig ook in de uitwerking op den
duur, voor het oogenblik als een groote hardheid gevoeld.
Aan de korenwet werd niets veranderd, de belastingen
bleven zwaar drukken, de slapte in de nijverheid keerde
telkens terug, en in de ellende van de arbeiders kwam
geen verbetering. Zij kregen het gevoel, dat zij, die door
hun agitatie zoo krachtig hadden meegewerkt om het verzet tegen Parlementshervorming to breken, waren misleid
en bedrogen ; dat zij waren gebruikt voor de doeleinden
van anderen en daarna buiten de deur gesloten. In het
Lagerhuis zelf werden ook stemmen gehoord, die op verdere hervorming aan_drongen ; voorstellen tot invoering
van geheime stemming, tot hervorming van het Hoogerhuis en tot afschaffing der vermogenseischen voor de verkiesbaarheid tot het Lagerhuis, tot aanmerkelijke uitbreiding van het kiesrecht, tot verkorting van den termijn
van zeven jaren waarvoor het Lagerhuis verkozen werd,
kwamen ter tafel van de zij de der radicalen als Roebuck,
Grote, Hume e.a., doch vonden geen steun bij de groote
meerderheid van het Parlement, evenmin als bij de Regeering.
In de jaren, dat deze stroomingen en gebeurtenissen
in het Vereenigd Koninkrijk de algemeene aandacht bezig
hielden, groeide John Bright op van kind tot man. Zij n
vader, Jacob Bright, ging het voorspoedig in de wereld.
Hij stamde uit een familie, die, als zoovele andere, tijden
lang het boerenbedrijf met het weversvak tegelijk had uitgeoefend en in nederige omstandigheden verkeerde. Zelf

OVER JOHN BRIGHT.

363

had hij met goeden uitslag meer bizonder in de nThrerheid
zijn brood gezocht, en nadat hij ettelijke jaren in ondergeschikte betrekking was werkzaam geweest in een katoenspinnerij te Rochdale, niet ver van Manchester, schoten
hem een paar bekenden, die evenals hij tot de Society of
Friends behoorden, het benoodigde kapitaal voor om zelf
daar een fabriek te beginnen; onderneming slaagde en
gaandeweg werd Jacob Bright een welgesteld fabrikant.
In hetzelfde jaar 1809, waarin hij zijn eigen bedrijf opzette,
trouwde hij in tweede huwelijk met Martha Wood, en uit
deze verbintenis werd den 16 en November 1811 John
Bright geboren, het oudste kind in leven van een snel
aangroeiend gezin. Te Rochdale kreeg John zijn eerste
ondervvijs : van zijn tiende tot zijn vijftiende jaar was hij
buiten het ouderlijk huis om verschillende scholen van
Friends in Lancashire en Yorkshire te bezoeken, en daarmee
was zijne schoolopvoeding ten einde : hij kwam nu bij zijn
vader in de zaak. Deze jaren buiten hadden hem goed
gedaan : zijn aanvankelijk zwak gestel was er gesterkt, en
daarenboven had hij er zijne bedeesdheid overwonnen; als
een stevige en flinke jongen keerde hij in 1827 in het
ouderlijk huis terug. Natuurlijk was de bagage van kennis,
die 14 meebracht, niet zwaar: lezen, schrijven, rekenen,
wat aardrijkskunde, een klein beetje Latijn en Fransch,
meer had hij niet geleercl maar hij had belangstelling in
velerlei en zelf werkte hij in de volgende jaren voort aan
zijne geestelijke ontwikkeling. In vroege ochtenduren
hij was iederen morgen om half zes op de been om den
sleutel van de fabriek aan een bediende te geven gebruikte hij den tijd tot het ontbijt voor lectuur poezie
had uroote bekoring voor hem maar ook historic trok
hem aan. En niet heel lang duu.rde het, of vraagstukken
van staatkundigen en ma,atschappelijken aard begonnen
zijne aandacht bezig te houden, de tijdsomstandigheden
zelve drongen er toe. bowel hij nog te jong was om er
persoonlijk aan deel to nemen, volgde hij den strijd om
de hervorming van het Parlement met de levendigste belangstelling en juichte hij mee met de overwinnaars. Zijne
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sympathieen waren geheel op de zij de der „Reformers";
natuurlijk, want de kringen waartoe hij behoorde konden
eerst door hunne zege aandeel verkrijgen in 's landsregeering, waarvan zij tot dien tijd ganschelijk waren verstoken. Bovendien echter waren verschillende invloeden werkzaam om hem van radicaal-liberale opvattingen to doordringen. Een dier invloeden was de omouno.
omgang met de
arbeiders der fabriek.
In groote nijverheidssteden, zooals Manchester, was
de afstand tusschen de rijk geworden fabrikanten en hun
werkvolk reeds zoo grout, dat er geen persoonlijke aanraking meer tusschen hen bestond. Maar in kleinere
plaatsen duurden dikwijls nog verhoudingen voort, zooals
zij een paar geslachten vroeger, bij de beginnende ontwikkeling der groote industrie, ook elders aanwezig waren
geweest ; daar trof men menigmaal nog ongeveer dezelfde
omstandigheden aan, die vroeger, voor het winnen van
groote rijkdommen, ook ginds invloed hadden geoefend
op de betrekkingen tusschen werkgevers en werkvolk
fabrikanten, nog in opkomst, hielden vast aan gewoonten
van eenvoud in levenswijze en optreden ; in de verhouding
van de arbeiders tot den fabrikant heerschten een zekere
gemoedelijkheid en gemeenzaamheid, en de dagelijksche
aanraking had van zelf ten gevolge, dat de fabrikant zich
aan het welzijn van zijne werklieden wat gelegen liet zijn.
Zoo althans waren er, en tot hen behoorde Jacob Bright,
die dikwijls de raadgever van zijne arbeiders was in hunne
persoonlij ke aangelegenheden, hunne omstandigheden
kende, zich hunne nooden aantrok, zorg droeg voor onderwijs aan hunne kinderen. En die gemoedelijkheid van verhouding strekte zich ook uit tot den omgang van de
werklieden met de kinderen van Iran patroon ook zelfs
nog nadat de zoons de leiding der zaken in handers hadden
gekregen, spraken sommigen hen aan bij hun voornaam.
Natuurlijk kwam John dientengevolge reeds vroeg in
kennis met wat er omging bij de arbeiders ; zelf heeft hij
verteld, hoe bij het begin van den fellen strijd om den
„Reform" een hunner hem dagelijks op de hoogte hield
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van den tramp om den parlementszetel te Preston, die op
het eind van 1830 door den radicaal Hunt aan den toenmaligen Whig Edward Stanley, later graaf Derby, werd
betwist, en hoe hij zich met zijn berichtgever hartelijk
verheugde in de neerlaag van den aristocraat. Trouwens,
de politieke beschouwingen, die de fabriek hem leerde
kennen, weken niet ver of van den geest, die heerschte
in den huiselij ken kring en in de weekbladen welke hem
tot onderrichting dienden. Vader Bright ontving iederen
Zaterdagavond de liberale Manchester Guardian, die hij
zich dikwijls door zijn zoon liet voorlezen, en in het
kort verslag der beraadslagingen van het Parlement gold
zijne belangstelling vooral wat Joseph Hume gezegd had;
Hume nu behoorde tot de ijverigste hervormingsgezinden,
tot hen die men toentertijd de radicalen zou kunnen noemen.
Zelf werd John een trouw lezer van een nieuw radicaal
weekblad, de Spectator, dat reeds vroeg den strijd tegen
de korenwetten aanbond. En ongetwijfeld was bij hem de
bodem goed voorbereid om al dit zaad op te nemen door
den geest, waarvan het gezin der Brights doortrokken was,
den geest der Society of Friends of der Kwakers, zooals
bun schimpnaam luidde. Niet alleen door uiterlijken eenvoud
van kleeding en levenswijze, door de ontstentenis van een
priestersehap, door afkeer van staatkundige bemoeienis die
immers aan de hoogere plichten van hun godsdienst schade
zou kunnen doen, door de verwerping van alle geweld,
waren (lc ac nhangers dezer iekte gekenmerkt, maar z ij
onden,c;1, h iddon zich ook door een innig gemoedelijke vroontheid, door eon wezenqke liefde voor den medemensch, die
zich nitie iii maatschappelijk werk ; het was geen Coeval,
dat de Friends in de bevordering van philanthropische
bewegin!,-,,en ('c n, invtoed oefenden, die buiten alle verhouding sond t;)t hun goring aantal. En met die echte menschenlierde was ten nauwste samengeweven het levendig
besef van de !..;elijkheid en broederschap der menschen, een
diep gevoel voor rechtvaardigheid. Van dien geest was de
familie van Jacob Bright vervuld, ook al mochten de kinderen gaandeweg minder waarde hechten aan de opvat-
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tingen der oude striktheid, die aan de uiterlijkheden vasthield en in te nauwe aanraking met wereldsche dingen een
ernstig gevaar bleef zien.
Naast deze verschillende invloeden werkte nog een
andere op de vorming van John Bright's overtuiging omtrent de noodzakelijkheid der verbetering van staatkundige
en maatschappelijke verhoudingen. De stand der opgekomen
en opkomende fabrikanten gevoelde zich niet alleen in zijn
groeiend zelfbewustzijn gegriefd door de kleinachting, die
de oude aristocratie hem meer dan eens duidelijk toonde,
maar bovendien geschaad en in de ontwikkeling van zijn
bedrijf belemmerd door het uiterst verwikkelde samenstel . van wetten en regels op invoer en uitvoer, die
een eeuwenlang voortgezette beschermende handelspolitiek
op elkaar had gestapeld. Tusschen 1820 en 1830 had fluskisson wel een aanvang gemaakt met het opruimen dier
bepalingen maar na zijn dood was het work blijven steken,
en zoowel bij den invoer der grondstoffen als voor den
afzet naar buiten van hare fabrikaten ondervond de nijverheid de nadeelen van een protectionistisch systeem, dat
de oppermachtige aristocratie in het Parlement handhaafde,
ook nadat in 1832 de hervorming van het Lagerhuis was
tot stand gekomen. Van' de opheffing van dit stelsel, van
het toepassen der beginselen van vrijheid, het zich terugtrekken der wetgeving nit het gebied van handel en nijverheid, verwachtten de mannen, die Merin betrokken waren,
een grooten opbloei. In het midden van dat beschermend
systeem stonden als geduchte citadel de korenwetten, terwijl
aan de andere zijde juist vrij ingevoerd koren nit den
vreemde werd beschouwd als het noodzakelijk ruilmiddel
voor de voortbrengselen der Engelsche nijverheid en de
afschaffing der korenwetten als de beslissende maatregel
voor de algeheele overwinning van „free trade". Voor den
fabrikant, die zich van het lot zij ner hongerende landgenooten niets aantrok en looter met zijno eigen belangen
rekende, waren die wetten al een doom in het vleesch
en hij, Wien zij reeds een gruwel waren om de ellende die
zij veroorzaakten aan de armen, kwam er nog te heftiger
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tegen in opstand, omdat zij ook de ontwikkeling van hun
bedry in den weg stonden, een bedrijf met -welks bloei of
kwijning de belangen van zoo talrijke arbeiders, die werk
zochten of naar hooger loon snakten, immers ook weer het
nauwste verband hielden.
Bij John Bright bestond reeds vroeg de overtuiging
dat de korenwetten verderfelijk waren. In 1833 richtte
hij met een aantal andere Rochdalers eene debating-club
op, en eene stelling, die in deze vereeniging met algemeene
stemmen werd aangenomen, luidde, dat wetten die den
invoer van koren beperken met een verstandige staatkunde
in strijd zijn. Onder de theses, die hij zelf verdedigde,
vinden wij genoemd, dat in den toenmaligen tijd de beperkte monarchie voor Engeland de meest geschikte
regeeringsvorm is; dat algemeene opvoeding van het yolk
noodzakelijk is; dat de Angelsaksische koning Alfred
betere aanspraken heeft op den bijnaam van groat dan de
Macedonische Alexander. In deze stellingen van den jeugdigen debater, evenals in zijne instemming met de veroordeeling der korenwetten, zijn gevoelens uitgesproken,
waaraan hij steeds getrouw is gebieven, en ik zou dat ook
van de laatstgenoemde willen zeggen ; want al worden ons
de gronden, die hij er voor heeft aangevoerd, niet meegedeeld, zij zijn toch -wel to ra den. Voor hem toch zal
Alexander zijn geweest de veroveraar, die tallooze menschenlevens en sehatten opofferde om zijn zucht naar macht to
bevredigen, en tegenover hem zal hij Alfred geplaatst

hebben als een vorst, die slechts naar het zwaard greep
om heidensche en woeste overweldigers af to weren, maar
overigens al zijne krachten en zorgen wijdde aan verbreiding van christelijken zin, van kennis en beschaving. Al
heeft Bright de leer der Kwakers, die alle aanwending van
geweld verbood, nimmer in voile gestrengheid aanvaard,
zij heeft niettemin zeker bij hem van. jongs af aan een
vasten grond gelegd voor afschuw van alien oorlog, die
niet onvermijdelijk noodzakelijk tot verdediging word gevoerd; en die afschuw kon slechts dieper worden, naarmate
verstandelijke overwegingen hem overtuigden, dat een
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oorlog, hoe voorspoedig ook gevoerd, altijd eene ramp was
voor de groote massa van het yolk, die hem betalen moest
met kostbare menschenlevens en met drukkende belastingen.
De tiejd zou eenmaal komen, dat hij met zijn vriend Cobden
bitter werd gesmaad om de openlijke veroordeeling van
een door Engeland ondernomen oorlog, dien hij onverantwoordelijk en misdadig achtte, en weer vele jaren later
zou hij uit een ministerie treden weg ens het aanwenden van
geweld, dat hij niet te rechtvaardigen vond. Doch in den
tijd dat hij voor zijne medeleden der „Rochdale literary and
philosophical Society" den lof verkondigde van Alfred den
Groote lieten de verhoudiugen in Engeland en zijne eigen
bescheiden plaats in de maatschappij nog weinig vermoeden,
dat hij ooit in de gelegenheid zou komen om zoo ten
aanhoore van Parlement en y olk voor zijne overtuiging te
strijden en te vallen. Toch hielpen de samenkomsten dezer
Society hem stellig om het wapen te smeden, waarmee hij
zich den weg zou banen in het staatkundig leven van zijn
land. Van nature had hij groote redenaarsgaven de aanhoudende lectuur van goede schrijvers, vooral van zijn geliefden Milton en allermeest misschien van den Bijbel,
verschaften hem de beschikking over een rij ken schat van
woorden en wendingen en scherpten zijn gevoel voor eenvoud en zuiverheid van stijl en taal ; maar eerst het spreken
in een kleiner of grooter kring van toehoorders kon hem
de oefening geven, die noodig was voor de ontplooiing en
beheersching zijner oratorische krachten en middelen. Met
de debating-avonden schonken hem daartoe de gelegenheid
de spreekbeurten, die hij ongeveer in dezen zelfden tijd
begon te vervullen in bijbel-bijeen.komsten en vergaderingen
der drankbestrijders.
Vader Bright eischte zijn zoon blijkbaar geenszins ten
volle op voor de zaken, want niet alleen liet hij hem den
tijd voor zijne litteraire en maatschappelijke werkzaamheden,
maar ook stelde hij hem in deze jaren herhaaldelijk in de
gelegenheid tot reizen buitenslands. Het begon met een
tocht in Ierland, in den zomer van 1833 volgde een uitstap
van twee inaanden door Belgie en langs den Beneden-Rijn,
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dan in 1835 '36 een groote reis door de Middellandsche
Zee, die hem naar Griekenland, Egypte, Palaestina, Sicilie
en Italie voerde. Hoe vele en verschillende indrukken hij
hierbij echter ook ondervindt, hij vergeet er de verhoudingen en gebeurtenissen van het vaderland niet bij. De
kennismak-ing met een Armeenschen bisschop, die als dekpassagier reist, geeft hem .een uitval in de pen tegen de
bisschoppen der Anglicaansche kerk : „hij, arme drommel,
weet niets van den mister van een Engelsch bisdom en
heeft geen last -van droomen over eene verplaatsing naar
een anderen zetel, die hem jaarlijks nog eenige duizenden
ponden 'neer zal opbrengen ; hij eet weinig anders dan
olijven en olie en brood". Een andere maal dringt zich
door zijne reisverhalen plotseling de toorn heen tegen de
wereldlijke aristocratic van Engeland. Op dien tijd poogde
het Hoogerhuis de regeling van het bestuur der gemeenten,
zooals die in een ontwerp van Russell neergelegd en door
het Lagerhuis aangenomen was, te verijdelen ; onze reiziger
is van ergernis vervuld en schrijft : „de Corporation-bill
b.oudt mijne gedachten in groote onrust ; dat is nog al
dwaas, mit gij zeggen, maar toch zou ik zoo graag de
Lords vernederd zien. Le jour viendra".
Hit deze beide -uitvallen spreekt een sterk gevoel van
wrok, van haat bijna, diep blijkbaar is hij geergerd over
het privilege, dat in de lords verpersoonlijkt is, het stuitendst voor hem in de geestelijke lords, de bisschoppen,
levende in een rijkdom en mister, die in zijn oog eene
bespotting zijn van den eenvoud des waren Christendoms ;
de bisschoppen bovendien van een bevoorrechte kerk, die
ook van andersgeloovenden belastingen heft ter bekostiging
barer weelde, en, erger nog, die, wegens hare groote
inkomsten nit den grond, tegenover den arme de bondgenoot is van de verdervers der volkswelvaart, de aristocratische grondbezitters. En deze aristocratic heeft hare
hoofden in de wereldlijke lords, met hun privilege van
geboorte dat hun een groote staatkundio.e macht verzekert
in het Eloogerhuis, met hun rijkdom aan grond, die, ook
nog na den Reform van 1832, hen in staat stelt in het
0.E.XIV 3
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Lagerhuis een sterken invloed te oefenen, macht en invloed,
die zij, naar Bright's opvatting, louter en alleen gebruiken
om noodzakelijke hervormingen tegen te houden en hun
klassebelang, het „landed interest", te verdedigen. In het
privilege, ten allernauwste met het „landed interest" saamgegroeid, ziet Bright het groote kwaad daartegen zal zijn
aanval onvermoeid gericht worden van het oogenblik af,
dat hij openlijk gaat deelnemen in den staatkundigen strijd.
„Le jour viendra" had hij geschreven; en hij toonde
spoedig, dat hij de komst van dien gewenschten dag Diet
werkeloos Wilde afwachten. Aan Rochdale was bij de
hervorming van 1832 ook een zetel in het Lagerhuis toegewezen, die in den eersten tijd door een Tory was bezet.
Bij de parlementsverkiezingen van 1837 werd een radicaalliberaal tegenover hem gesteld, en John Bright beval in
eene oproeping tot de „radical reformers" van Rochdale
deze candidatuur dringend aan, die ook Inderdaad slaagde.
Opmerking nu verdient bet programma, waarop de heer
Fenton — zoo heette de nieuwe afgevaardigde — werd
gekozen en dat Bright door zijne warme aanbeveling als
het ware tot het zijne maakte. Het stelde voorop uitbreiding van het kiesrecht tot alle gezinshoofden, en vroeg
verder geheime stemming, parlementen van korten duur,
afschaffing van de korenwetten en de kerkelijke belastingen.
Eene nieuwe ingrijpende hervorming van het kiesrecht,
zoodat het ook de arbeiders omvatten en werkelijk democratisch worden zou, nam dus de eerste plaats in, en feitelijk
is Bright van deze zijn eerste deelneming in den politieken
strijd af altijd aan dien eisch blijven vasthouden, totdat
hij in 1867 in hoofdzaak werd vervuld. Inderdaad, dit was
het middel om het overwicht van aristocratie en „landed
interest" te breken en om den weg te banen tot vernietiging
van het gehate privilege. Niet de strijd tegen de korenwetten en voor den vrijhandel is de leidende gedachte
geweest in Bright's staatkundige werkzaamheid, al is hij
daardoor het meest bekend geworden en gebleven, maar
wel de democratiseering van Engeland's instellingen, het
winnen van kiesrecht en daardoor van politieken invloed
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voor de breede lagen van het yolk. Hij heeft voortdurend,
althans tot 1868, een klassestrijd gevoerd, niet voor maar
tegen eene klasse, de klasse van het privilege, tegenover
Welke hij heel de overige natie als een beschouwde. In
dien strijd is de stormloop tegen de korenwetten niet meer
dan een belangrijke episode geweest, voor hem persoonlijk
echter van zeer hoog gewicht, omdat hij daardoor eerst
onder de algemeene aandacht gekomen is en toegang tot
het Parlement heeft verkregen.
Na een korte opleving was shads 1836 een toenemende
slapte van zaken ingetreden, waaraan in 1838 schaarschte
en duurte van het koren gepaard gingen. De druk der
korenwetten werd in verschillende kringen weer op het
pijnlijkst gevoerd, en dit gaf aanleiding dat twee bewegingen,
beide vroeger al wel beproefd maar zonder veel gevolg,
nu in vollen gang kwamen. Reeds twee jaar eerder was
te Londen eene vereeniging gesticht met het doel de
korenwetten te bestrijden, maar kracht was er niet van
uitgegaan. Thans werd de zaak ter hand genomen door
een zevental manners te Manchester, die in September 1838
de Manchester Anti-Corn Law Association oprichtten ; al in
October trad John Bright tot dit verbond toe, enkele
dagen later Richard Cobden, die er spoedig de 'eider van
werd, nadat hij de kamer van koophandel te Manchester
voor de beweging had weten te winnen. Cobden en de
zeven jaar jong,, ere Bright waren op dien tijd reeds geen
onbekenden meer voor elkaar ; een anderhalf jaar vroeger
was Bright te Manchester een bezoek gaan brengen aan
Cobden om hem te verzoeken, dat hij te Rochdale zou
komen spreken over de opvoeding van het yolk, een
belang dat Bright reeds in zijn debating-club in het licht
had gesteld en waarvoor Cobden sterk ijverde. Gaandeweg
groeide hunne bekendheid aan tot vriendschap, die echter
eerst haar groote innigheid verkreeg, toen zij eenige jaren
later te zamen hunne veldtochten tegen de korenwetten
ondernamen.
De leden der nieuwe vereeniging, die in 1839 werd
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herdoopt tot de National Anti-Corn Law League, begonnen
weldra het land te bewerken, eerst de nijverheidsdistricten,
door het beleggen van vergaderingen, waarin de verderfelijke wer,king der korenwetten werd uiteengezet en moties
voorgesteld werden om haar te brandmerken. John Bright
vervulde die taak vooral te Rochdale en omstreken, en
aanvankelijk bleef teleurstelling hem niet bespaard. Hij
stuitte op de tweede beweging, die ook in 1838 een
grooten omvang begon te krijgen, de beweging onder de
arbeiders om politieke macht te winnen ten einde betere
levensvoorwaarden. te verkrijgen. De teleurstelling, die de
hervorming van 1832 hun had berokkend, gevoelden zij te
'scherper, naarmate hun nood weer grooter werd, en toen.
in 1837 Russell in het Lagerhuis, naar aanleiding van
voorstellen der radicale hervormers, had verklaard dat het
bij den „Reform" van 1832 blijven moest, gingen zij zich
vereenigen om door agitatie het Parlement tot toegeven
aan hunne eischen te pressen. In het zoogenaamde Charter,
door hunne leiders opgesteld, waren zes punten vervat :
oalgemeen stemrecht, gelijke kiesdistricten, geheime stemming, parlementen van een jaar, opheffing der eigendomseischen voor de verkiesbaarheid en bezoldiging der parlementsleden, en zoowel in de steden als ten platten lande
vond het Charter grooten bijval. Op den tijd dat de Anti-Corn
Law League krachtig begon te werden, was dus onder de
arbeiders een levendige beweging gaande, en aanvankelijk
hielden zij zich geheel buiten die League, zagen haar zelfs
aan met bitter wantrouwen. Zij was in het leven geroepen
door mannen uit die middenklasse van fabrikanten, waarin.
zij— in vele gevallen zeker niet ten onrechte — evenzeer
verdrukkers en uitzuigers zagen als in de landheeren. Wat
hadden zij hiervan te verwachten ! Zij geloofden zelfs niet
in de oprechtheid der aangeheven leuze en argwaanden
dat de bedoeling was hen te misleiden. Bright kreeg dat
te ervaren, toen hij in Februari 1839 te Rochdale eene
vergadering had belegd, die door een drie duizend arbeiders
werd bezocht. Hij hield eene rede ter aanbeveling van
een besluit, „dat de korenwetten gestrekt hebben om
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's lands handel en nijverheid te verlammen, dat zij tot de
oprichting van concurreerende fabrieken in vreemde landen
hebben aanleiding gegeven, dat zij een hoogst schadelijke
en drukkende uitwerking hebben gehad voor de groote
massa van oils y olk, en dat den arbeidenden klassen schronaelijk onrecht is aangedaan door dit monopolie der grondbezitters." Doch de groote meerderheid der aanwezigen
Wilde hiervan niets weten en nam het volgende amendement aan : „de vergadering is van oordeel, dat, hoewel de
korenwet een schadelijke belasting is, het bestaande Lagerhuis, of welk Lagerhuis ook dat is samengesteld op den
grondslag van het tegenwoordig geldende stemrecht,
nooit die wet zal veranderen in dier voege, dat het den
arbeidenden klassen ten goede komt ; en deze vergadering
is van oordeel, dat de tegenwoordige beweging tegen de
korenwetten in gang is gebracht met het doel OM de aandacht van het Yolk of te leiden van het eenige heilmiddel
voor alle politieke onrechtvaardigheden ; daarom moet het
y olk eerst in het bezit zijn van zijne staatkundige rechten
om -de intrekking van deze korenwetten uit te werk-en."
Ten scherpste was hier het wantrouwen in de League
uitgesproken, en het zal Bright ongetwijfeld zeer bedroefd
hebben. De strijd, thans tegen de korenwetten aangebonden, mocht wellicht voor vele deelnemers der fabrikantenklasse zijn prikkel uitsluitend aan het eigenbelang
ontleenen, van een vijandige bedoeling tegenover de
arbeiders was Loch in het gebeel geen sprake ; integendeel waren er — en tot hen behoorde stellig Bright —
die, behalve aan het belang van kooplieden en industrieelen,
ook wel degelijk dachten aan de verlichting van den druk
der massa, welke van de afschaffing der hongerwetten het
gevolg zou zijn ; en daarenboven waren immers de „freetraders" ten voile overtuigd, dat de bloei van handel en
nijverheid, die uit het slaken hunner boeien van zelf zou
voortvloeien, ook aan de arbeiders in ruime mate ten
goede zou komen. Aan de andere zijde weer gevoelde
Bright tot op zekere hoogte voor de eischen der Chartisten :
want al mocht het Charter hem te ver gaan, het programma,
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waarop hij in 1837 den liberalen candidaat in zijne geboortestad zoo ijverig had gesteund, naderde het toch in meer
dan 44n opzicht, en politieke rechten voor de arbeiders te
verkrijgen was het hoofdpunt van zijn staatkundige belijdenis. Hunne gedachten van dit heilmiddel of te willen
leiden, kon geen oogenblik bij hem opkomen, maar hun
toestand was ook op andere wijze te verbeteren. De kern
van de eischen der Chartisten, het politick mondig maken
der arbeiders, had zeker niet minder zijne sympathie dan
het doel der League; het een zoowel als het ander zou in
harden strijd aan de heerschende aristocratic moeten ontwrongen worden, doch geen van beide zou bereikbaar zijn,
tenzij alle krachten werden vereenigd om op het Parlement
den zwaarst mogelijken druk te oefenen. Zulk eene vereeniging op het Charter was niet denkbaar, daar het veel te
ver ging om er buiten de arbeiderskringen steun van beteekenis voor te vinden in de League daarentegen was zij
wel mogelijk, omdat de afschaffing der korenwetten voor
alien behalve de grondbezitters een in het oog springend
hoog belang was. Het was een eenvoudige eisch van goede
taktiek, te beginnen met datgene, waarvoor samenwerking
moest te verkrijgen zijn. Hoe teleurstellend de aanvankelijkafwijzende houding der arbeiders dan ook mocht zijn, de
mannen der League zetten hun streven ijverig voort, en
ook John Bright liet zich door zijn neerlaag niet ontmoedigen om op zijn beperkt arbeidsveld te doen wat hij kon.
En zijn succes was groot. In den aanvang van 1840 bracht
hij de oprichting eener „Rochdale Anti-Corn Law Association" tot stand, die voornamelijk nit arbeiders bestond, en
in Maart van hetzelfde jaar verkreeg hij, dat bijna de
gansche manlijke bevolking van Rochdale een petitie
onderteekende, die de algeheele onmiddellijke afschaffing
der korenwetten vroeg. Inderdaad een verrassende omme:
keer in de houding der arbeiders van Rochdale, welke
echter niet uitsluitend of ze]fs voornamelijk op rekening
van Bright's overredingskracht zal molten gesteld worden.
Nog in 1839 toch was scheuring uitgebroken in de gelederen
der Chartisten, van wie een deel wel, een ander deel niet
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tot daden van geweld zijne toevlucht wilde nemen; de
kwalijk beraden partij van geweldpleging gaf dan door haar
optreden de regeering weldra aanleiding tot ingrijpen een
aantal der leiders werd gevangen genomen, en de beweging,
die zoo juist nog zulk een vervaarlijk aanzien had vertoond
en waarvan zoovele goedgeloovige ongelukkigen redding
uit hunne ellende hadden verwacht, verloor in korten tijd
alle kracht. Wat wonder, dat talrijke arbeiders, voor wie
de gansche agitatie toch louter beteekenis had gehad als
middel om hun nood te lenigen, thans hunne hoop vestigden op de League. Zoo schiep de onderdrukking der Chartistenbewegingvoor
voor de League de mogelijkheid om den
Breeden grondslag te verkrijgen, die voor haar slagen onmisbaar was. Doch om die mogelijkheid tot werkelijkheid
te maken, om dan op dien grondslag voort te bouwen en
het gansche land tegen de korenwetten in beweging te
zetten, daartoe werd nog een geweldige arbeid vereischt.
Zou Bright hierin meer dan een iocaal aandeel nemen?
Het liet zich niet aanzien in November 1839 had hij zich
een eigen tehuis gesticht door zijn huwelijk met Elizabeth
Priestman, aan wie hij in het vorige jaar, op een algemeene samenkomst der Friends, zijn hart had verloren
zijn jong huwelijksgeluk bond hem met sterken band aan
Rochdale. Doch al te spoedig werd het verstoord. In 1840
werd hem eene dochter geboren, maar van dien tijd af
bleef de gezondheid zijner vrouw geschokt, hare krachten
namen gfestadig af en den 10 den September 1841 werd Bright
weduwnaar. In deze clagen van bittere smart kwam Cobden
hem woorden van vriendschap en deelneming brengenonaar
daaraan verbond hij een beroep op zijne hulp in den strijd
tegen de korenwetten en hij deed dit op eene wijze, die
Bright in het gemoed greep. „Op dit oogenblik — zoo
richtte hij zich tot den beroofden echtgenoot — zijn in
Engeland duizenden huizen, waar vaders, moeders, kinderen
sterven van honger. Kom inij helpen, als de eerste felheid
van uw leed wat is geweken, en wij zullen dan niet rusten
voordat de korenwetten zijn afgeschaft." Bright gaf aan
de oproeping gehoor zijn huiselijke haard was verwoest,
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de fabriek eischte niet dringend zijn onverdeelde zorg, daar
hij aan zijn jongere broers de leiding met gerustheid kon
overlaten, hij kon zijn tijd en zijne gaven wijden aan het
groote werk, dat zijn vriend hem had aangewezen. Weinige
weken later was hij al midden in den strijd, dan hies, dan
daar in groote samenkomsten het woord voerend tegen de
korenwetten. Met de locale werkzaamheid was het thans
voorbij van dezen tiijd. of vangt zijn nationale invloed aan.
Hij bleek waarlijk de krachtige helper te zijn, dien
Cobden in hem gezien had, de machtige redenaar, die diepe
indrukken wist te prenten in de gemoederen zijner toehoorders, want hij sprak vooral tot hun gevoel,!zooals zijn welsprekend woord bij hem zelf ook opwelde uit het hart.
Daardoor ook vulden Cobden en hij elkaar zoo voortreffelijk aan, wanneer te zamen op het oorlogspad, in dezelfde vergadering het woord voerden, eerst was de beurt
aan Cobden, die, zonder een groot redenaar te zijn, bij
uitnemendheid de kunst verstond om door glasheldere betoogen, met allerlei voorbeelden uit het dag,elijksch leven toegelicht, het verstand zij toehoorders te overtuigen, dat het
beschermend stelsel voor hen de noodlottigste gevolgen
had; dan volgde Bright om het gemoed zijn deel te geven
door de warmte van zijn woord, door de zedelijke verontwaardiging waarvan het trilde, door het erbarmen met den
hongerenden arme, den toorn' tegen den baatzuchtigen
aristocraat die er in gloeiden, gevoelens van zijn eigen hart,
die hij in zijne toehoorders overstortte.
En niet lang duurde het, of Bright kwam zijn vriend
ook ter zij de staan in het Parlement, waarin deze in 1841,
tegelijk met enkele andere leden der League, zijne intrede
had gedaan. Toenmaals was een einde gekomen aan de
regeering der Whigs, die, na eenige jaren van belangrijken
hervormingsarbeid, meer en meer was verslapt en vooral
haar aanzien had ingeboet, doordat zij niets had weten te
doen om de kwijning in handel en bedrijf en den onbevredigenden staat van 's lands financien, die hiermee trouwens
nauw samenhing, te verhelpen. In 1841 .beproefde zij door
eene ontbinding van het Parlement de geslonken krachten
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te versterken, doch de verkiezingen brachten haar de neerlaag. Bij deze gelegenheid stelde de League zelfstandig
candidaten, waarvan or in de nijverheidsdistricten verschillende gekozen werden; onder leiding van Cobden vormden
deze „Leaguers" nu een afzonderlijk groepje, dat zich
buiten het verband van een der groote partijen Meld. Zij
schenen al bitter weinig to kunnen hopen van een Parlement, waarin de Tories een vrij aanzienlijke meerderheid
hadden ; bij dezen imniers overbeerschte het „landed interest" tocb altijd sterker dan bij de Whigs, en nit de hoogte
zagen zij neer op een burgerman als Cobden, een nevolutionnairen opkomeling in limn ja, zij ontzagen zich
niet bij monde van 6en hunner openlijk in het Parlement
hunne minachting nit te spreken voor heel dien nieuwen
stand van katoenheeren. Toch was aan Cobden en de
zijnen het optreden van het nieuwe Tory-cabinet niet onwelgevallig, omdat zij van den leider, Robert Peel, gunstige
denkbeeldeu koesterden. Gedeeltelijk beantwoordden diens
maatregelen ook aan hunne venwachtingen : weer opnemend
wat sinds Huskisson's dood was blijven steken, tastte hij
terstond in zijne eerste begrooting het tarief krachtig aan ;
venschillende uitgaande nechten op fabrikaten schafte zij
af, zij verlaagde de invoerrechten op grondstoffen en voerde
anderzijds, om het verlies aan indirecte belastingen te vergoeden, een inkomstenbelasting in. Dat waren belangrijke
veranderingen en stappen van beteekenis in de nichting
van vrijhandel; doch op het gewicbtigste punt, den graanhandel, kwam het budget den wenschen den League slechts
weinig te gemoet : de schaal van 1828 wend eenigermate
verlaag-d }Baal' in hoofdzaak bleef de bescherming van den
landbouw gebandhaafd. Cobden liet het niet ontbreken
aan verontwaardigde kritiek, die echter voorshands op de
regeering niets vermocht en op het Parlement zoo mogelijk
nog minder ; de afschaffing der korenwetten scheen nog in
een zeer verne toekonist to liggen.
Aan die schijnbaar wanhopige worsteling in het Parlement kwam nu in 1843 ook Bright deelnemen, en dadelijk in zijn eerste rode liet hij het motief klinken, dat hij
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in allerlei variaties zoo dikwijls zou herhalen : hij vertelde
het Huis, dat pier wel aandacht aan de rijken geschonken
werd maar dat de armen te dikwijls werden verwaarloosd.
Dit was geheel in overeenstemming met den geest, waarin
hij te Durham, dat hem bij een tusschentijdsche verkiezing
naar het Parlement had afgevaardigd, zijn candidatuur had
aanbevolen. Hoewel hij candidaat der League was en door
een zeer beperkt aantal kiezers uit de middenklasse moest
worden gekozen, stelde hij in de groote vergadering, waarin
hij het woord voerde, zich toch in de eerste plaats voor als
den kampvechter van en uit het yolk. „Ik ben" — zoo
sprak hij — „een workman evengoed als gij. Mijn varier
was zoo arm als wie ook nit deze menigte ; hij was van de
uwen, geheel en al. Hij beroem.t zich niet — en ik evenmin —
op hooge geboorte, op aanzien dat aan voorname familie
wordt ontleend. Wat hij heeft bereikt, heeft hij bereikt door
eigen vlijt en voorspoed in zijne zaken. Wat ik bezit komt
van hem en van mijn eigen inspanning. Ik heb geen belang bij regeerings-buitensporigheden ; ik heb geen belang
bij het jagen naar aanstellingen onder eenige regeering;
ik heb er geen belang bij mij dienstbaar to makers aan de
wenschen van eenige regeering, ik heb niets te winnen
door het werktuig to worden van eenige parti_j. Ik treed
voor U als de vriend van mijn eigen klasse en stand, als
iemand uit het yolk, als iemand die bij iedere gelegenheid
de standvastige verdediger van Ti we rechten zou willen
zijn, voor U zou willen opeischen al die voorrechten, waarop
gij rechtmatige aan.spraak. hebt. Op deze gronden. is het,
dat ik mij onder Uwe aandacht breng, op doze gronden is
het dat ik -Uwe stemmen vraag." Niet als Leager dus maar
als kampioen van het y olk, dat door de aristocratic van
zijne rechten wordt verstoken gehouden, wil hij in de
eerste plaats worden beschouwd. Tegenover die aristocratie
moeten de arbeidende klassen, waartoe hij ook de fabrikanten rekent, de handen moon slaan om haar juk of to
werpen. Ms hij in het vervolg 4ner rode met schelle
kleuren de noodlottige uitwerking van de korenwetten
heeft geschilderd, schetst hij eene toekomst, waarin de druk
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nog tienmaal grooter zal zijn, indien deze wetten niet
worden afgeschaft. „De zaken zullen dan nog meer verlamd zijn ; voedingsmiddelen zullen nog schaarscher zijn ;
de belastingen zullen nog hooger zijn gestegen ; de
groote lords en sommige anderen zullen nog machtiger
geworden zijn ; tenzij de vrije burgers en kiezers van
Durham en andere plaatsen van geen wijken willen
weten en besluiten dat — wat ook worden moge van
Koningin, van ioogerhuis, van Lagerhuis, van Anglikaansche kerk of van wie ook, hoe machtig en adellijk zij
ook zijn — de arbeidende klassen elkaar zullen helpen
en dat zij niet 'ranger zich zelve in het stof willen leggen
om zich te laten vertrappen onder den ijzeren hiel van
het monopolie en zich het leven te laten uitpersen door
zulke euvels als ik heb beschreven." Gezamenlijke strijd
tegen het monopolie, tegen het privilege, dat is zijn wapenkreet: verontwaardiging over de verdrukking der armen,
erbarmen met hun lij den vuurden hem allermeest aan tot
dien strijd. Korten tijd later sprak hij het zoo duide4jk
nit to Manchester, voor een vergadering van kooplieden
en fabrikanten ; beken, dat ik meer sympathie heb voor
de millioenen van arbeiders van Yorkshire en Lancashire
dan voor de kooplieden en fabrikanten van Engeland.
Dezen zijn in staat zich zelf -Le helpen, en als zij zich willen
laten trappen door de grondbezittende oligarchie, dan verdienen zij getrapt te worden. Maar de millioenen, die zwoegen voor hun dagelijksch brood en jaren lang gesmeekt
hebben om toch maar te mogen zwoegen voor dat dagelijksch brood, die millioenen vermogen weinig of niets bij
bij de regeering. ; zij vormen een geweldige maar ong,eorganiseerde niassa en voor hell gevoel ik diaper dan in
woorden is nit te drukken." En datzelfde medegevoel
staat ook weer op den voorgrond in een aanteekening van
dezen tijd in zijn dagboek over de korenwet ; aan het einde
is her ook de fabrikant aan het woord, die haar het kwijnen_ der zaken wijionaar de gansche redeneering gaat toch
uit van de overweging, dat het privilege van het grond.bezit bovenal daarom zoo schandelijk onrechtvaardig is, om-
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dat het op de minder bedeelden zoo zwaar drukt, het
allerzwaarst op de zwaksten, de armsten, die er broodsgebrek om moeten lijden.
Door zulke gevoelens bezield, zette Bright aan de zijde
van Cobden den strijd onverdroten voort, binnen en buiten
het Parlement, maar allermeest er buiten ; want al zou
daar binnen ten slotte de beslissende slag geleverd moeten
worden, de overwinning moest Loch, evenals met de em ancipatie der katholieken en met den „Reform" van 1832
was geschied, worden voorbereid door den druk van buiten zoo groot mogelijk te maken. Het gansche land weed
bewerkt door de beide vrienden en hunne medestanders ;
ook in de landbouwdistricten drongen zij door en wonnen
zij steeds weer veld; niet alleen de boerenarbeiders doch
ook de pachters wisten zij gaandeweg te overtuigen, dat
de korenwetten voor hen schadelijk en verderfelijk waren.
Toch, ondanks al hun succes, zouden zij waarschijnlijk nog
in lange hun duel niet bereikt hebben, indien dreigende
hongersnood hun niet te hulp ware gekomen. Slechte
oogsten en ziekte wader de a.ardappelen, die de verschrikkingen van nijpend gebrek aankondigden, brachten aan de
League de overwinning ; de Whigs, die Lang en tijd hadden
vastgehouden aan het denkbeeld van een aanzienlijk verlaagd maar vast invoerrecht, sloegen over naar hare zijde ; en
wat van nog grooter beteekenis was, op de regeeringsbanken,
bij Peel en enkele medestanders, die reeds aan het wankelen waren geraakt, brak zich thans de over-Luiging baan,
dat de afschaffing der korenwetten niet langer mocht worden tegengehouden. De samenwerking van Leaguers,
Whigs en een aantal volgelingen van Peel stelde den
minister in staat, het groote werk in het Parlement door
te zetten. En met de korenwetten vielen nu ook weldra
de andere overblijfselen van het oude protectionisme ; in
de eerstvolgende jaren werden de navigatie-acten en andere
beschermende wetten opgeruimd, de vrijhandel had het pleit
volledig gewonnen.
Na.Cobden had Bright aan die overwinning het grootste aandeel., en de voorspellingen, die zij gedaan hadden,
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gingen inderdaad in vervulling: spoedig, nadat enkele jaren
van crisis over heel de wereld voorbij waren, braken voor
het Britsche rijk tijden aan van ongekenden voorspoed,
tij den, waarin niet alleen fabrikanten en kooplieden schatten verdienden en ook weldra de landbouw een nieuwe
vlucht nam, maar waarin ook de arbeiders in de stad en
op het land de weldadige gevolgen ondervonden, die hun
waren beloofd: een groote daling in den prijs der levensmiddelen en een sterk toenemende vraag naar arbeidskrachten.
(Slot volgt.)

HET KARAKTER DER GRIEKSCHE KERK EN
DE TOEKOMST VAN HET HELLENISME
DOOR

Prof. J. DE ZWAA N.

Een Kerk is een bron van kracht in den strijd om
het bestaan, vooral voor een yolk, dat nog in het heetst
van die worsteling verkeert. De geschiedenis bevestigt die
stelling. Zij werpt daarbij ook een helder licht op het
diepgaand verschil tusschen een werkelijke Kerk en die
lichamen, welke slechts den naam en de uiterlijke gelijkenis
van zulk een organisme dragen. Die kerken in oneigenlijken zin behooren tehuis in de klasse der gewone vereenigingen. Zij onderscheiden zich weliswaar door een bizonder
en zeer eigenaardig doel, maar zijn Loch Been lichamen,
die in tijd van nood dat kunnen zijn voor een yolk, wat
b.v. de Grieksche Kerk geweest is.
Het type dier zoogenaamde kerken is gemakkelijk to
schetsen naar de vele Amerikaansche voorbeelden. Ook
elders treft men ze aan : vereenigingen tot onderlinge
stichting. Men wordt er lid van en bevordert door zijn
toetreden de prediking van overtuigingen, die men koestert.
Men steunt op die wijze een streven, waarvoor men sympathie gevoelt. Even gemakkelijk verbreekt men weder dien
band — eertijds immers uit eigen beweging aangeknoopt
wanneer die overtuigingen of sympathieen mochten verdwijnen.

HET KARAKTER DER GRIEKSCHE KERB ENZ.

383

Doet men zulke kerken een onrecht aan, wanneer men
niet kan inzien, Welk recht zij zou.den kunnen doen gelden
op een aparten naam, die ze onderscheiden zou van alle
andere vereenigingen ? Gaarne gunt men haar de eereplaats
aan het hoofd der opsomming, daar ze het hoogste en
edelste doel nastreven. Maar het feit blijft, dat de grondslag der e.enheid ook hier geen andere is dan gewone eensgezindheid en de dri.jfkracht geen andere dan een drang
tot congregratie. Die beide factoren vereenigen tot een
bepaald doel een zeker getal van vrije persoonlijkheden.
Van die twee gegevens ml. geestverwantschap en samenwerking, zijn zulke kerken het product. Een product,
dat ongetwijfeld menigmaal eerbied afdwingt, maar tevens
beslist iets, dat behoort tot een andere categorie dan de
werkelijke Kerken.
Die Kerken, welke de geschiedenis eert als bronnen
van kracht in den levensstrijd der volkeren, zijn organismen
van een andere soort.
Haar bestaan hangt niet of van geestvei-wantschap,
integendeel het voelen, willen, denken hunner leden is
verwant, omdat zij bestaan. Geheimzinnige banden doen
het gemoedsleven van den geloovige med.etrillen met al
wat zijn Kerk raakt zij is een vaderland in het rijk des
geestes. Niet als leden van een vereeniging zijn de lidmaten
eener Kerk samen verbonden, maar als leden van een,
geestelijk, yolk. Evenals een y olk een is door die diepere
krachten, die men ten onrechte banden des bloeds noemt,
zoo handhaaft een Kerk zich ook, ondanks alle verschil
van beschaving en richting, door iets wat beneden de oppervlakte werkt. Zij heeft een eigen sfeer, een eigen wijze van
reageeren op het levee : gevoelens, gedachten en gewoonten,
die uit een verborgen bron hun oorsprong nemen. Evenmin
als men het bestaan van een volkskarakter loochenen kan,
omdat men als buitenstaander onmachtig is het van binnenuit te zien en te beschrijven, evenmin is het karakter eener
Kerk een zaak, die men lichtvaardig terzijde kan stellen.
Al ligt het niet open voor iedereen, toch is juist haar
karakter het geheim van de onvernietigbare kracht, die
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een Kerk kan waken tot een wereldhistorischen factor,
waarvan de geschiedenis niet zwijgen kan.
Een Kerk is een geestelijk yolk. Het normale is dan
ook, dat men niet door keuze, maar door geboorte ertoe
behoort. Men kan zich tot een vreemde Kerk begeven,
maar zulk een nat-uralizatie is nog geen verandering van
natuur. Eens Roomsch-Katholiek, blijft Roomsch-Katholiek,
eenmaal Protestant geboren, blijft Protestant van geestesaard, althans van geestesstempel. De ervaring van het
dagelijksch leven bevestigt deze waarneming, die ook geldt
in het groot. Waarom b.v. gevoelt het z.g. Modernisme
in de Roomsch-Katholieke Kerk zich niet aangetrokken
tot de sfeer der Hervormde Christenheid? Waarom worden
de meeste priesters, die hun ambt vaarwel zeggen, alles
eerder dan Hervormde predikanten ? Men leze b.v. de
Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse van E. Renan, en het
antwoord dringt zich op. Dat antwoord bevestigt volkomen
de stelling, die wij verdedigen. Het is een feit, dat er kerken
zij n, die ten onrechte dien naam dragen, maar de kerken,
die de mute der geschiedenis kent, zijn als het ware geestelijke nationaliteiten; onzichtbaar, maar even reeel als de
volkseenheden, die wij zien worstelen op het wereldtooneel.
De Grieksche kerk is een duidelijk voorbeeld van het
bovenstaande. Zij heeft het Grieksche volksbestaan gered,
ja zij is zelfs, voorzoover een kerk dat wezen kan, een
langen tijd het eenig orgaan der volkseenheid geweest.
Dat deed zich voor onder de Turksche heerschappi.j.
De organisatie der Helleensche wereld was door den veroveraar in beslag genomen. Toen heeft de kerk, zoo goed
en zoo kwaad dat ging, den staat vervangen. De dubbele
adelaar in het zegel van het patriarchaat van Constantinopel, op de poorten van de groote Athoskloosters, is wel
degelijk de Byzantijnsche adelaar onttroond en ontkroond
maar in de schaduw der kerkgewelven een opstandingsdag verwachtend.
Voorzoover zij het kon, heeft de kerk het Helleensche
volkswezen beschut. Als geestelijke nationaliteit had de
Grieksche kerk haar grenspalen wel zeer wijd uitgezet,
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maar toch bevatte het rijk van den Griekschen geest
gebieden, die buiten die grenzen vielen. Het gansche
Hellenisme, de gansche geestesschat der Helleensche
wereld kon zij niet bergen, alleen reeds hierom, dat een
Kerk geen Staat is, en de kerkelijke sfeer niet is die
dampkring, waarin een wereld zich geheel kan. ontplooien.
Doch het blijft haar onvergankelijke eer, dat zij gedaan
heeft wat alleen een werkelijke kerk doen kon : de geestelijke volkseenheid redden en de kiemen eener ontwikkeling, die groote dingen belooft, voor ondergang behoeden.
Zij heeft nog weer gedaan. Voor haar tijdelijke taak
als pseudo-staat is zij zoo wel berekend gebleken, dat het
Griekendom zelfs in de dagen zij ner diepste vernedering
veroveringen heeft kunnen maken, die tot op heden
zijn blijven bestaan. Economisch was men door den Turk
gekneusd, gek-ortwiekt en geknot. De machtige factor van
het geld kan vrijwel geheel uitgeschakeld worden. Maar
het kerkelijk intellect heeft de nationale zaak als plaatsvervanger der diplomatie behartigd en van zijn eenig
goed : de aantrekkingskracht, de superioriteit van de
geestelijke sfeer der kerk langs alle wegen gebruik gemaakt. De vreemde elementen, die ingedrongen waren op
Griekschen bodeni, konden niet blijven staan voor den
drempel der kerkgebouwen. Zij moesten ingaan. Eenmaal
daarbinnen, heeft de geestelijke sfeer der kerk haar overmacht schitterend getoond. Van welken bloede ook, onder
de wieken van den dubbelen adelaar smolt alles samen tot
een, innig verbonden geestelijke nationaliteit, al stond
daarbuiten de Halve Maan in het zenith van haar macht.
Welk een stroom van Slavisch bloed ook opgenomen moge
zijn in het yolk, dat koning Constantijn ter overwinning
heeft gevoerd, het is een organisch geheel, bezield door
den eenen, Helleenschen geest.
Uit den schoot der geestelijke nationaliteit is de yolksgeest opnieuw aan het licht getreden en heeft zich weer
in vleesch en bloed de dragers van haar hoogste goederen
geschapen.
Dat wereldhistorisch feit heeft voor den Griek onzer
0. E. XIV 3
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dagen geen toelichting van noode. Ook de eenvoudigsten
gevoelen en weten omdat zij het zien dat een Kerk
niet is een vereeniging, ontstaan uit individueelen willekeur„
maar een geestelijk vaderland.
Op deze plek, op Hellas' bodem, heeft de historie
niet gedoogd, dat zulk een feit omneveld zou worden door
vreemde gedachtencomplexen. Elders mochten zulke nevelen
oprijzen. Elders mochten zij blijven hangen. Hier in de
sfeer der helderheid, onder die zon, die iederen bergtop,
ieder eiland met haar gouden beitel uithouwt op het blauw
van lucht en zee, staat ook deze realiteit plastisch, onmiskenbaar, voor het oog der menschheid opgesteld door
hooger hand.
De Grieksche kerk heeft den Helleenschen geest door
nacht en duisternis heen gered. Zij heeft den dubbelen
adelaar het leven gered. Wat zal zij doen, wanneer hij
keizerlijk zijn wieken uit gaat slaan?
Tot nu toe verkwijnde Griekenland op zijn engen
rotsbodem. Een Grieksch dichter, wiens muziek niet in onze
woorden te bannen is, zong daarvan :
„Arm vaderland, uw lied bleef arm, wij1 armoe u doet zuchten,
Uw kind'ren fladd'ren schuw, wiji nooit het ruim hen riep
De koningsadelaar bezeilt de vrije luchten
En 's hemels peilloos diep.
De kristallijnen lamp in welvaarts ruime hallen
Straalt breed en blank en kalm,
Maar armoe's schichtig licht vlamt slechts om in te vallen :
Een enkle windstoot maar en 't sterft in donkren dwalm."

Thans gaan de vrije luchten open. De Grieksche geest
heeft den bloedprijs betaald. Hij kan nu groeien op den
bodem, die hem altijd heeft toebehoord. Voor Zuid-Europa
zal hij weder worden tot een factor van groote beteekenis.
Of zal die grens te eng blijken en zal de jon.gelingskracht
van het nieuwe Hellas zich nog in onze eeuw doen golden
tot aan den Taurus en den Libanon ?
Overspannen verwachtingen ? Goed slechts voor een.

EN DE TOEKOMST VAN HET HELLENISME.

387

yolk, dat zijn heilig recht op de Aja Sofia en de stad van
Constantijn ondanks „Europa" niet vergeten wil of kan ?
Maar zegt de scepticus zelfs niet, dat de „geschiedenis
zich herhaalt". En is ten slotte op historisch terrein de
geestelijke inhoud der volkseenheden niet een veel duurzamer kracht dan alle uiterlijk geweld ? Rome zelf heeft
eertijds erkend, dat „het gevangen Griekenland den overwinnaar overwon" en de wedergeboorte van een Helleensche
natie uit een bloedmenging van niet minder heterogene
elementen dan die, waaruit het groote Hellas der oudheid
verrees, is een bewijs voor de stelling, dat de geest zich
realiseert ondanks verschil van bloed.
Mits die geest zijn eigen acrd bewaarde ! Het bewijs
daarvan ligt eigenlijk reeds opgesloten in het lied, dat
boven word aangehaald. Het is in het algemeen wel zoo
goed om met den mysticus het bestaan van God te bewijzen uit den geur en vorm eener roos, dan zich te begraven
wider het stof van bibliotheken. Men versmade dus die
versregels niet.
Want het is niet een Grieksche bourgeois, die daar
jammert. Het is geen tekort aan comfort en genoegelijkheid, dat zulke klanken voortbrengt. Het is de geest van
Hellas zelf. De vlucht dier woorden, die ons tegenruischt,
wijst hooger. Zij strekken zich, die „wepea pteroenta" :
„gevleugelde" woorden, naar een grootsch ideaal.
In den nacht der vernedering heeft Hellas' geest een
vizioen gezien, dat alle sluimering verdreef. Nooit heeft
men kunnen vergeten wat uit de duisternis van het verleden telkens weer opdoende aan de kim : het verheerlijkt
afschijnsel van den machtigen. Byzantijnschen bouw des
Rijks, een stad op een berg, stralende met den gloed dien
de geest van het oude Hellas door zijn vensteren deed
schijn en.
De kerk zag nit naar het Jeruzalem dat boven is, de
dubbele adelaar in Naar voorportalen bleef staren op die
stad die over de wijde wateren der toekomst opdoemen zal.
Het is de eer der Grieksche kerk, dat zij dit heeft
geduld. Zij heeft het lijden van Hellas geeerbiedigd — geen
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slaapmiddelen aangewend. Zij heeft wellicht niet begrepen,
dat under haar hoede een vreemde geest gered werd van
den dood. Want het lijden van den Griekschen geest was
in zijn diepsten grond, waartoe slechts enkelen door konden dringen, het lijden van een geest die een grootsche
roeping heeft, maar de stoffelijke basis mist. Onze dichter
spreekt dat duidelijk nit en de jongste geschiedenis bevestigt zijn woord.
Welk een kracht is het toch geweest, die het verwarde, verscheurde, machtelooze Griekenland organiseerde
ter overwinnin.g
Geen andere dan de aantrekkingskracht van dat ideaal,
het erfdeel van een tijd, waarin de inboorlingen van Europa
nau welijks medetelden.
Daarvoor moest partijhaat wijken, daarvoor vlood de
geest van wanorde, daarvoor zwichtten politiek bederf en
desorganisatie. Grieken, samenwerkende met de Tartaren
uit Bulgarije alleen het hoogste ideaal kon zoo jets mogeljjk maken. Wel hebben angstige stemmen Venizelos
beschuldigd van een „Kretenzische" politiek, die Hellas'
moeizaam verworveD grond in gevaar bracht wel waagde
de regeering meer dan men wagen mag in onzen tijd, die
alles meet met de doorsnede van een dollar.
Hoe geweldig is dan de aantrekkingskracht van dat
ideaal geweest, dat ook de macht van het geld en de nog
veel knellender band van geldgebrek er voor week.
Er is Dog meer. Eenmaal ging Dibgenes, zooals de
mare luidt, met zijn lantaarn op klaarlichten dag 't Atheensche marktplein over, zoekende naar. • een man. Onze
Jantaarn is de sterabus, onze Diogenes de helft plus een.
Ondanks dezen vooruitgang, waaraan ook Hellas als beschaafde staat zijn deel heeft, heeft het zijn man gevonden,
den eenen man, den man, die regeeren moest, regeeren
Wilde. Dat Carlyle uit zijn graf kon opstaan om dit felt to
aanschou wen !
„Stembussen, Reform Bills, machinerie tot het uitziften
der mannen van gewicht: dat is alles heel goed of niet
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goed ; — helaas, broeders (zoo zegt hij wat kan dit alles
ooit wezen dan iets ontoereikends, een mislukking, te droevig
om aan te zien. Maak de menschenzielen kortzichtig, blind
voor het goddelijke, de hooge en ontzagwekkende beteekenis van de waarde en de waarheid iii een menschenziel,
en nooit zullen wij, met alle machinerieen van Birmingham,
den waren man van waarde vinden. Daar staat geschreven
„als wij zelf lakeien zijn, zal er geen held voor ors bestaan ;
wij zullen den held niet kennen. zelfs as maze oogen hem
zien" — wij zullen den charlatan voor een veriosser houden
en, door middel van alle stembussen en verkiezingsorganisatien met luider stern me juichen ; Gij zijt de man, wees.
koning over ons !
„Wat helpt het ? Zoekt de namaak, de bedriegelijke
imitatie, zoekt geld en verguldt uw rijtuig, zoekt ,,naam"
en krantenberichten ; wat het ook schijnen moge, gij zult
slechts de namaak vinden, die bedriegt ; de Realiteit, die
van en als God is, zal eeuwig ver van u blijven. De charlatan zal onvermijdelijk en legitiem vorst over u zijn ; geen
machinerie op aarde kan den charlatan buitensluiten. Geboren
lijfeigenen van den charlatan zult gij wezen en onder zijn
heerschappij zuchten, totdat uw hart er bijkans van breekt."
Dat is een tameljk toepasselijke beschqving van Griekenlands lot in het laatst der negentiende eeuw. Quickenland heeft daaronder gezucht, geleden, gebloed in den
voorlaatsten oorlog.
En zelfs als deze oorlog geen zege, maar nederlaag
gebracht had, dan nog zou de concentratie van Hellas'
vaak verspilde krachten een wonder wezen, waarin de Realiteit zich had geopenbaard. Want dit is hier de historische
realiteit ; Hellas' ideaal. Dat ideaal heeft het yolk gemaakt
uit allerlei bloed tot een nieuwe eenheid, die de oude
gedachten kan voortzetten. Dat ideaal heeft den man
naar voren gebracht, die het stuurrad grijpen kon en heeft
hem den weg gebaand.
Gelukkig het yolk, dat de incarnatie is van een geest,
1) Past and Present, lioofilst. A,'111 slot.
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dat een ideaal heeft, dat een man bezit — en dat zich
dit alles herinnert eer het te laat is.
De eenvoudigste schipper of boer kent den naam van
dat ideaal: EllinismOs : Hellenisme. De voile inhoud is
hem verborgen. De waarde van eigen cultuur, van geestelijke volkskracht ontgaat den kleinen man. Doch de drang
naar dat licht kan ook onbegrepen een yolk bezielen en
brengen tot het herolsch gebaar, waarmede het in alien
eenvoud goed en bloed offert.
De geest, die schiep, eischt weder : de geest, die
geschapen is, geeft terug. Zoo is de realiteit, die de eenvoudigen, door g,een nevelen van klein-menschenverstandsgeredeneer bedwelmd, gevoelen en waaraan zij gehoorzamen.
En daarin zijn zij wijzer dan velen.
Zoo zijn er dus twee groote krachten in het veld : de
Kerk en het Hellenisme. Het Hellenisme, de cultuurdrang
van den Helleenschen geest, heeft op stoffelijk gebied zich
een staatkundig ideaal gevormd. Het heeft den grooten
afstand, die het daarvan scheidde, reeds verminderd ten
koste van veel goed en bloed.
Maar dit ideaal heeft een geestelijken inhoud. Het is
geheel jets anders, wanneer een Bulgaarsche tsaar of een
Helleensche basileus de hand uitstrekt naar de erfenis der
Purpergeborenen en Palaeologen. Zoo is het immers ook
jets anders, wanneer een niemandskind of wanneer een
man van geestelijken adel verlangt naar rijkdom. Rijk te
zijn verlangen alle menschen, een Rijk te vormen verlangen
alle volkeren, maar „wanneer twee hetzelfde doen, is het
nog niet hetzelfde".
Het yolk der Hellenen is herboren uit allerlei bloed
door de continuiteit van het Hellenisme. De Kerk heeft
die wedergeboorte uit geestelijk zaad mogelijk gemaakt.
Wat zal zij kunnen wezen, willen wezen voor een Hellenisme,
dat zich zelf bewust wordt ? Want dan moet het blijken,
dat het Hellenisme en het historisch karakter der Grieksche
kerk verschillen.
Het Hellenisme bevat elementen, verwant aan onzen
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geest, den geest van het Westen. De Kerk bevat elementen,
verwant aan het Orientalisme, den geest van het Oosten.
Zal nu straks de geest der Grieksche kerk het Ilenenisme breidelen, beperken tot den kleinen kring van het
yolk der Hellenen en de naaste omgeving van het Helleensche RijkP
Zal het Hellenisme misschien — analoog met wat in
Frankrijk geschiedt zichzelven moeten misvormen in een
houding van onophoudelijke tegenspraak tegen dien geest `.)
Ook dat zou een beperking en knotting wezen. Verweer
is slechts de schijn van vrijheid.
Of zal het Hellenisme tot zulk een eigen kracht zicli
ontwikkelen, dat de geest van het Orientalisme ook uit
de Kerk gebannen wordt
Dan zou Hellas naast West-Europa komen staan en
wellicht in beteekenis het overig Zuid-Europa gaan overtreffen.
De factor, die het karakter der Grieksche kerk in hoofdzaak nader bepaalt en die daarom voor de toekomst van
het Hellenisme van beteekenis zal zijn, noemden wij het
Orientalisme.
Wat is dit Orientalisme Het is een collectief begrip,
een van die woorden, die licht ontaarden. Prof. van Dijk
geeft naar aanleiding van het misbruik, dat hier zoo licht
kan binnensluipen in zijn Vota Academica (p. 46) de volgende
waarschuwingen, die wel voor studenten zijn bedoeld, maar
die geen waarlijk beschaafd mensch zal kleinachten. Een
welgevormde geest moet (1) op een matig-uitgebreid terrein,
of op matig-uitgebreide terreinen hebben leeren staan boven
het gruis van allerlei meening. Hij moet (2) hebben leeren
staan boven de bekoring van woorden, van algemeene
woorden. Hij moet (3) zoo hebben leeren staan boven de
grens tusschen eigen weten en niet-weten, dat hij die grens
met eenige klaarheid kan zien.
Dat is geen kleinigheid. Het is echter een eisch, waarvan de strikte onontkomelijkheid door ieder moet worden
erkend. Om derhalve het gevaar to vermijden, dat het
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woord „Orientalisme" slechts een vaagheid te meer zou.
worden in de groote reeks van algemeene nevelachtigheden,
die wij reeds bezitten, moeten wij er scherp op toezien totdat het fielder wordt.
Er bestaat een methode van verklaring, die wel eens
genoemd wordt het „obscurum per obscurius" : het dwaze
pogen om een duistere plaats toe te lichten door er iets,
wat nog duisterder is, bij te slepen. Op gevaar af, dat deze
gedachte bij iemand oprijst, wil ik toch beginners met een
geval, dat zich vergelijken laat met de overweldiging der
Grieksch-Romeinsche wereld door het Orientalisme.
Jets dergelijks, maar onder verwisseling der rollen van
aanvaller en overweldigde partij, is n.l. in onze dagen gaande
in het verre Oosten. Voor een Oosterling, gevormd in de
oude school van China of Japan, vertoont zich het geheel
van alles wat Europa daar komt brengen als een vijandelijke stroom. Het „Occidentalisme" is voor hem een geestesmacht, die zijn gansche wereld ondermijnt. Wat hij en de
zijnen en de klassieken voor hem als vanzelfsprekend beschouwden, wordt als 't ware weggespoeld. Een nieuw geheel van opvattingen omtrent de diepste vragen van levensen wereldbeschouwiug doemt op, gedragen door een nieuwe
wetenschap, die bet gansch heelal, de goden, de zielen,
het voelen en denken dat zich om die vaste punten der
oude denkwereld had vastgesponnen, omkeert en wegvaagt.
Die wetenschap is onweerlegbaar, althans de overwinning
is reeds van te voren aan de tegenpartij verpand, daar het
jongere geslacht de onderstellingen van het nieuwe denken
ongemerkt opneemt .. en zoo voltrekt zich een revolutie,
waarbij een geestelijk rijk met al zijn tradities bij na geruischloos verzinkt.
Een dergelijke revolutie heeft een einde gemaakt aan
den klassieken geest van Hellas, :althans aan zijn heerschappij over de groote massa. Een groot verschil bestaat
er echter tusschen hetgeen wij in het verre Oosten zien
en wat in de verre oudheid thans onze aandacht trekt.
Daar schijnt deze revolutie een vooruitgang te brengen :
tenminste in wereldbeheersching en onderwerping der

EN DE TOEKOMST VAN HET HELLENISME.

393

natuur maakt men groote vorderingen. Hier echter is het
Orientalisme als een remmende kracht opgetreden, die op
den duur het gansche geestesleven dreigde te dooven.
Onder Orientalisme verstaan wij n.l. de geheele werelden levensbesehouwing der West-Aziatische volkeren, voornamelijk die der Syriers, zooals die zich na Alexander den
Grooten heeft gevorrnd. Het meest karakteristieke dier
wereld- en levensbeschouwing is natuurlijk haar godsdienst
en daarnaast haar wetensehap.
Die wetensehap was de astrologie, die godsdienst het
z.g. syncretisme. In vier hoofdlijnen kunnen de voornaamste grondgedachten van dit syncretisme geschetst worden.
I. Het menschelijk lot wordt beheerscht door een praedestinatie. Daaraan te ontkomen is de verlossing.
II. Die verlossing is te verkrijgen door middel eener bepaalde kennis.
III. De mensch is een samengesteld wezen, dat slechts ten
deele aan een hoogere wereld verwant is.
IV. De godheid is de opperste abstractie, de rustende,
onkenbare Eenheid. De mensch heeft slechts te maken
met een of meer middelaars.
De philosophische en theologische stelsels, die door
deze grondgedachten werden beheerscht zijn vele geweest,
maar eenstemmig., waren zij in de stemming, die om deze
stellingen hangt. Het Orientalisme is pessimistisch. De
wereld wordt pessimistisch beoordeeld: zij heeft geen beterschap te wachten. Z-ij moest er niet zijn. Het leven valt
in dezen zelfden toonaard : de booze hemelmachten spelen
er hun noodlottig Geen macht is tegen de hunne bestand. De mensch is met al wat hij heeft in dezen poel
verzonken alleen zijn denkvermogen is aan de godheid
verwant en mag, op bizondere voorwaarden, nog hopen
op redding in een rijk des lichts. De groote massa echter
verzinkt. Ascese, wereldverzaking, individueele worsteling
om zelf althans dit lot te ontgaan is dus het eind der
wij sheid.
Dat zijn de donkerste schaduwpartijen. Het licht daartegenover aan te breng,en is overbodig, voorzoover wij het
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Christendom als ons levenslicht kennen, is dat gemakkelijk
genoeg. Voorzoover het godsdienstig leven der Oudheid
aanleiding zou geven om enkele lichttoetsen in dit tafereel
naar voren te doen komen, zouden wij werk verrichten, dat
weer moest worden uitgewischt, omdat de schaduw op
den duur dat licht geheel verduisterd heeft.
Een pessimistische levens- en wereldbeschouwing, dat
is wel het omgekeerde van wat wij ons denken als de sfeer
der klassieken. Maar de klassieken waren dan ook reeds
uitgestorven, toen deze vloed kwam opzetten.
De groote leermeesters der wijsbegeerte, nog vddr de
komst van het Keizerrijk, zijn mannen Wier wieg in het
Oosten had gestaan. Maar wij mogen afzien van de vraag
in hoeverre dit hun denken en gevoelen zou hebben kunnen
wijzigen, want er bestaat een factor, die deze groote revolutie bijna alleen kan verklaren.
De decadentie van het antieke levee is n.l. te begrijpen als
gevolg van eene „Ausrottung der Besten", gecombineerd met
een instroomen van minderwaardige elementen. Reeds de
antieke democratieen waren niet gunstig voor zelfstandige
geesten. De despotie, waartoe het Keizerrijk zich ontwikkelen
moest, nog veel minder. Beslissend schijn.t echter de instrooming der Levantijnen gewerkt to hebben. Een steeds aanzwellende vloed van Oosterlingen overstroomde de oude bevolking. Het grootbedrijf, met Oostersche slaven gedreven,
verdreef den kleinen man. De groote gezinnen der indringers, die weldra de steden vulden met een ontelbare menigte,
losten de kern der antieke bevolking op in hun milieu.
De beschaafden van den ouden stempel raakten tegenover
die massa in de minderheid. Zelfs al ware hun kindertal
niet goring geweest — gelijk vanzelf schijnt to spreken —
de aanwas alleen was voldoende om hun percentage en
daarinede onvermijdelijk hun vernaogen om den antieken
geestesstempel to zetten op het geheel, zoo to doen slinken,
dat de geest van het Oosten hen letterlijk overstroomde.
De reactie tegen het Orientalisme word door Christelijke
denkers overgenomen en eeuwen lang voortgezet op gelsoleerde punten, maar de geschiedenis der Oostersch-Griek-
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voorzoover
sche Christenheid leert, dat op den duur
hun werk niet in enkele geloofsformules is ingebalsemd
ook her de overwinning niet was aan de zijde van het
Hellenisme.
Het karakter der Oostersche kerk, in het bizonder
dan der Grieksche kerk is gestempeld door het Orientalisme.
Zoo diep is dit stempel daarin afgedrukt, dat de scheuring
met Rome, waar dit minder het geval was, onvermijdelijk
is gebieken. De Grieksche kerk heeft hierin, terecht of
ten onrechte, haar eigen aard herkend. Meerdere patriarchen hebben het uitgesproken, dat de Voorzienigheid de
Turksche overheersching had beschikt om de kerk van
het Oosten te behoeden voor den onrustigen geest van het
Westen.
Ongetwijfeld heeft de inzinking van geestesbeschaving,
waar de heerschappij der Halve Maan aanleiding toe gaf,
gunstig gewerkt op het handhaven van de onveranderlijkheid van leer en praktijk. Waar tevens de kerk als pseudostaat, binnen de grenzen, haar door de opperhoogheid der
Verheven Porte gesteld, met onmiskenbaar succes optrad,
is het geen wonder, dat de Grieksche geest haar weldaden
dankbaar aanvaardde, haar eerde met een fel anti-Roomsche
gezindheid, haar als het palladium zijner nationaliteit
beschouwt. De Grieksche grondwet bepaalt nog heden in
haar artikelen over den Eeredienst, dat de „heerschende
godsdienst die der Oostersche Orthodoxe kerk van Christus
is". liedere andere bekende godsdienst geniet volkomen
vrijheid, doch „proselytisme is verboden en evenzoo iedere
andere inbreuk ten nadeele van den heerschenden godsdienst".
In die grondwet is ook de positie der kerk omschreven
met de volgende woorden : „De Orthodoxe kerk van Hellas,
als Hoofd erkennende onzen Heer Jezus Christus, onafscheidbare dogmatische vereeniging met de Groote kerk
in Constantinopel en met iedere andere orthodoxe kerk
van Christus, onwrikbaar, evenals deze (kerken) vasthoudende
de heilige Apostolische Canones en die der Synoden benevens
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de heilige overleveringen, is autokeph.aal, haar souvereine
rechten onafhankelijk van iedere andere kerk uitoefenende,
en wordt bestuurd door een Heilige Synode van opperpriesters. De geestelijken van alle erkende godsdiensten
zijn onderworpen aan hetzelfde oppergezag van den staat
als de geestelijken van den heerschenden godsdienst."
h it deze grondwetsartikelen spreekt ten duidelijkste
een geest, die het juridisch eenheidsprincipe van het
Roonasch-Katholieke kerkideaal ontkent.
Er zijn onder de andere Oostersche kerken verscheidene, waaruit zich enkele groepen tot een unie met
Rome hebben laten vinden. Vijandsch.ap en afscheiding
van het eigen volkswezen is daarvan steeds het gevolg geweest. Er bestaan z. g. „geiinieerde" Armeniers,
Nestorian en, Jakobieten, Kopten. en Abessiniers en nog
meer dergelijke kringen. De Pauselijke Stoel komt die
groepen zeer tegemoet wat betreft het behoud hunner
eigen kerkgebruiken, kerktaai, kerkrecht en andere eigenaardigh eiden.
Feitelijk erkent dus de Roorasche kerk hier, dat een
kerk als geestelijk vaderland eener geestelijke volkseenheid
gelden moet en mag. Zelfs nog in haar „ge-iinieerden" staat
is dus de natuur dier groepen de leer van Rome, d. w. z.
de zeer sterke en principieele aandrag naar centralizatie
en eenvormigheid, te sterk geweest.
Als men evenwel de gevolgen van zulk een kerkverscheuring ziet bij een y olk, dat zich meer van zijn yolksbestaan bewust is dan de historielooze Syriers, en denkt
b.v. aan het lijden en de worstelingen der Armeniers, is
het volkomen begrijpelijk, dat de Grieksche grondwet alle
proselytisme en iederen afbreuk der orthodoxe kerk van
Hellas kortweg verbiedt.
De geschiedenis heeft in het Oosten niet alleen positief getoond wat een Kerk voor een yolk is, maar ook
negatief de ellende van kerkverscheuring en de onberekenbare schade, die daarvan het gevolg is, maar al te duidelijk aan het licht gebracht.
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Er bestaat dus onmiskenbaar een felle tegenzin tegen
Rome. Desniettegenstaande bestaat er een even onloochenbare gelijkvormigheid tusschen de fundamentale gedachten,
die beide kerken bezielen. In aansluiting bij Harnack
(Sitzungsber. Berl. Akad. 1913) mag gezegd worden, dat het
zedelijk-godsdienstig Ievensideaal aan beide zij den hetzelfde is.
H.et is een levensopvatting, die haar ideaal buiten
tegenover het cgewone leven des menschen opheft.
Evenzeer heerscht aan wederzijden groote overeenstemming in de formuleering der dogmatiek. Tegen het einde
der middeleeuwen heeft de Orthodoxe kerk zich op versehillende punten zelfs nog dichter bij Rome aangesloten.
Het voornaamste verschilpunt is gelegen in de vraag
naar den „uitgang des H. Geestes". Terwij1 sedert duizend
jaren het Weston belijclt, dat de H. G-eest uitgaat van
Vader en Zoon, stelt de Oostersche kerk daartegenover
een uitgaan van den Vader alleen. Het moge ons zonderling schijnen
schijnen en onze bevatting te boven gaan, wat men
hier nu toch wel in zoekt, maar dat doze quaestie een
Oosterschen geest nog warm weet te maken, getuigt het
volgende voorval. In den zomer van 1912 vertoevende in
het groote Lavra-klooster op den Athos, begon op een
zekeren morgen do jouge monnik, die ons de morgenkoffie
braclit, in een aanval van theologischen ijver dit onderwerp
te behandeien. Hoewel hij ongeleerd was — hij kon niet
eenmaal een Byzantijnsch heiligenleven, in eenvoudigen
stijl gesteld, behoorlijk volgen toonde hij toch een
grondige kennis van de texten en sluitredenen, -waarmede
zijn kerk haar stelling op dit punt staaft. Het was een
merkwaardige ervaring. In het vuur van zijn nationale
liefde tot eigen kerk en eigen volk.swezen kwam dit dogma
in korten tijd tot gloeihitte. Wij zouden er niet gaarne
op dat oogenblik, zelfs onderstellenderwijze, aan hebben
geraakt ! Hij blaakte van heilig vuur en veron.twaardiging
tegen Rome en verwierp de pauselijke leer op dit punt met
een even heftigren als welgemeenden uitroep : „psemmat' mite"
„leugens zijn hot!"
Het ligt ook inderdaad nicer in den geest van het
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Orientalisme om in de wereld van het goddelijke een regelmatig afdalende hierarchie aan te nemen. Al heeft men
het Arianisme, dat den Zoon inferieur aan den Vader
maakte, verworpen en de leer der Drieeenheid consequent
uitgebouwd, hier op dit formeele punt handhaaft de oude
geesteswrong zich des te hardnekkiger.
Overigens is echter de o-vereenstemming tusschen Oost
en West grooter dan men verwachten zou: de waardeering
der sacramenten, de verhouding tusschen de geloovigen
op aarde en de heiligen voor Gods troo p , het is alles aan
deze en aan gene zijde der Jonische Zee vrijwel hetzelfde.
Er zijn dan ook niet vele formaliteiten van noode om
een Oostersch Christen, indien hij den Paus erkent, op te
nemen in den schoot der Roomsch-Katholieke kerk en
omgekeerd wordt een Roomsch Christen, die het oppergezag des Pausen loslaat, zonder veel bezwaren tot de
Oostersche kerkgemeenschap toegelaten.
Waar de zaken zoo gesteld zijn zou een oppervlakkig
beoordeelaar allicht kunnen meenen, dat de geschiedenis
en deze alleen de schuld draagt van deze scheuring van
twee Kerken, die Loch innerlijk nauw verwant zijn.
Doch het eigenlijke eener Kerk is, waar het om zulke
dingen gaat, niet zoozeer haar leer als wel haar sfeer.
En hier is het onderscheid zeer duidelijk.
Voor beide Kerken is het Christendom een verlossingsgodsdienst. Beiden belijden, dat men verlost wordt van de
zonde, tot het eeuwige leven, door het geloof in den
godmensch Jezus Christus. Maar het Oosten ziet deze
ervaringen nog in den samenhang, dien het Orientalisme
eens schiep.
Verlossing van de zonde, maar — de zonde neemt
hier de fu-nctien over van die booze machten, welke de
wereldbeschonwing van het Orientalisme zulk een pessimistische kleur gaven.. Wanneer men in de stichtelijke leetuur der kloosters bladert en opmerkt, hoe de naIeve
geloovige zich op die bladzij den de wereld denkt, dan is
de kosmos bijna een pandaemonium. De oude fresco's aan
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den wand van de vroegere gemeenschappelijke eetzaal der
Lavra illustreeren op lugubere wijze de wereldvizie, die
voor deze geesten den achtergrond der verlossingsgedachte
vormde.
Voor de Oostersche kerk ligt het eeuwige leven dan
ook absoluut aan de overzijde des grafs. De wereld is
overal en altijd verwerpelijk. Het „koninkrijk Gods" is
slechts in het klooster te vinden. Ook dat is kenmerkend.
Wie berinnert zich bierbij niet dergelijke opvattingen, die
in Indiscbe breinen heersch_ten?
Zeer teekenend is ook de opvatting van het verlossingswerk. Het Westen ziet in het werk van Christus
voornamelijk de kruisiging. Het Oosten echter wijdt bijkans
al zijn aandaeht aan bet mysterie der menschwording. In
de gedachtensfeer van het Orientalisme is dat vanzelf
sprekend. Dat een Middelaar verlost en hoe hij verlossing
bewerkt, is minder belangrijk. De groote vraag is: hoe is
het mogelijk geweest, dat die twee werelden, die elkaar
volstrekt uitsluiten, bet ,,,oddelijk- volmaakte en het ondermaansche rijk der duisternis, zoo in contact gekomen zijn,
dat er op dat eene punt een portaal geopend is, waardoor
de ziel ontsnappen kan naar 't hemelrijk ? Daarom heeft
de Oostersche kerk zoo fel gestreden voor de eenheid van
het goddelijke en het menschelijke in den Christus. Is de
Christus niet volkonien God, dan is de verlossing evenzeer
in gevaar als wanneer Hij niet tegelijk volkonien mensch
mag heeten. Het is de wereldvizie van het Orientalisme,
die dezen strijd noodzakelijk maakte en het is de sterkere
nawerking van dezen factor, die ook heden nog de geestelijke sfeer der Oostersche kerk onderscheidt van het Westen.
Voor de toekomst van het Hellenisme is dit een feit,
waarvoor men de oogen niet mag sluiten. Voor het yolksk-arakter en voor die energie, welke de bron is van stoffelijk en geestelijk werk, maakt het n.l. een groot verschil wat
of de stemming der Kerk is. De levenstoon der maatschappij
kan aan den invloed der Kerk niet ontsnappen, wanneer
de historische banden zoo nauw geknoopt zijn, als wij
boven zagen.
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Hoezeer dit theoretisch verschil doorwerkt in de prakfijk blijkt ook hieruit, dat het Westen steeds zoekt naar
middelen, die de schuld zullen delgen : boetedoeningen,
goede werken, enz. Dit alles houdt het zedelijk besef
levendig, onderstreept het gevoel van verantwoordelijkheid
en sterkt de individualiteit. Maar het Oostersch monnikendom, hoewel met dit alles niet onbekend, richt zich veel
meer op volstrekte losmaking van het aardsche en zelfs
op het bereiken van extase. Wat dit zeggen kan voor het
karakter der Kerk, is licht te vermoeden, niet licht echter
nauwkeurig te formuleeren.
In het sacramenteele wezen wij reeds op een diepgaande
overeenstemming. Thans het verschil : voor het Oosten is
het kerkgebouw, het ceremonieel, de gewaden, de wierook,
de zang, kortom alles wat op den eeredienst betrekking
heeft, als het ware een geheel van heiligheid. De mis, die
achter gesloten deuren (van traliewerk voorzien) gecelebreerd
wordt, is in haar geheel slechts een bekronend hoofdpunt.
Dat ligt alles in den geest der mysterien van het antieke
Orientalisme. De eeredienst is op aarde in al haar onderdeelen slechts een afschijnsel van de ware liturgie, die
door de hierarchieen der hemellingen voor Gods Croon
wordt gevierd.
Die sfeer van het bovenaardsche vervult de gewelven
der Oostersche kerken. De wand, die het allerheiligste afsluit,
het „templon", schittert van goud. Daarvoor zweeft de
reusachtige cirkelronde lampendrager, die het oog langs zijn
schittering omhoog voert naar den koepel, waarheen de
wierook opstijgt. Uit het wonderlijk archalstisch gezang,
dat heen en wederspeelt tusschen de beide koren in de
zijbeuken klinkt telkens en telkens weer : „dhoxa si o TheOs!"
„Sere zij u, o God !", of in veelmalige herhaling het welbekende „Icyrie eleison !". En ondertusschen staren in 't
schemerend licht de Moeder Gods, de heiligen en aartsengelen van 't templon, van de wanden, van den koepel
met bovenaardschen blik over en door u heen. Zij zijn niet
van deze wereld : zij staan in een houding van eeuwige
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rust op hun gouden achtergrond. Wanneer ge, vermoeid
van het staan en van de flikkering der kaarsvlammen en
kerksieraden opziet naar den boog, die het allerheiligste
in de hoogte afsluit, dan treft ook daar diezelfde blik uw
sterfelijk oog : de Christos Kosmokraitor waakt daar over
zijn heiligdom, starende in een wereld, die gij niet aanschouwt. De mensch is hier niets dan een stem. Ja, er is
een sfeer in die kerken. Ge voelt u dichter bij den geest,
die het Nieuw-Jeruzalem besehrijft als „stralende van louter
good, aan doorzichtig glas gelijk".
De Roomsch eeredienst is gansch iets anders. Hier
werkt de geest van het boetesacrament ook in de sfeer der
heilige handelingen. De mis zelf is niet buiten het bereik
der menschelijke kleinheid gesteld : daar zijn zielmissen,
missen met een inten tie. In het Oosten daarentegen heerscht
een andere geest aanbidding, lofzegging, instemming in
het koor der hemelsche hierarchieen, waar het individueele
ver in de diepte bij wegzinkt. Daarom is ook de Oostersche
eeredienst onveranderlijk zij volgt een onveranderlijk voorbeeld, dat in de hemelen is.
Typisch Oostersch is dan ook de theorie omtrent de
ik45nes, de afbeeldingen der heiligen. In onze beeldspraak
zou ik, wat mij door de monniken daarover werd uitgelegd,
aldus samenvatten : het heiligenbeeld is in zijn vorm identick met het heilige wezen voor Gods troon. Wanneer gij
in den hemel komt, zien de heiligen er in werkelijkheid
zoo nit, als zij op de kerkmuren en het templon zijn
afgemaald. Het stoffelijke echter, de verf, het hout is aardsch,
maar dat is ook het eenige wat aan den ikon aardsch is.
Een ikon is dus geen symbool, zooals wij in het Westen
denken zouden. Het is veeleer een soort brandpunt to noemen van de bovennatuurlijke kracht, welk in de persoonlijkheid van den heilige voor Gods troon aanwezig is en
vandaar uitstraalt naar de aarde.
Welk een macht deze gedachtenwereld in de y olksziel en in de karaktervorming der individuen kan ontwikkelen, is voor ons oog niet zichtbaar. Zoo iets zou men alleen
kunnen navoelen in een psychologischen roman, die nit
0. E. XIV 3
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het volksleven dezer kringen geput was. De heiligenlevens
en legenden geven er wel eenig vermoeden van.

Strikt genomen is het ideale leven het leven van den
monnik. Men moge soms in het Oosten over de monniken
lachen, hen beschimpen, toch blijft de monnik een heilig
wezen. Heilig niet zoozeer in den zedelijken zin, dien wij
aan dit woord hechten, maar „heilig", omdat hij buiten de
„wereld" staat en, vooral, omdat hij niet gehuw'd is.
De geschiedenis heeft wel medegebracht, zoowel in 't
Oosten als in 't Westen, dat het monnikendom een aparte
stand werd in de Kerk en niet de Kerk zelve ook de
kosmikos, de mensch die het gewone leven niet vaarwel
zeggen kan, is van den hemel niet buitengesloten — maar
toch sluit die voorbereiding ook voor den gewonen mensch
ascese in. Het minimum daarvan is wel de waarneming der
groote vasten-tijden en een der groote dingen is b.v. een
bedevaart naar den Athos.
Toch verschilt de ontwikkeling der ascetische gedachten
een Oostersche monnik ontvlucht althans principieel —
de wereld en het wereldsche beide. Hij wil aan de besmetting van het aardsch gewoel ontkomen en langs den weg
van ascese en meditatie doordringen tot de hemelpoort:
De Westersche monnik ontvlucht wel het wereldsche,
maar de wereld laat hij niet over aan Naar lot. Integendeel
de wereld moet onderworpen worden aan Christus, d. w. z.
aan zijn Kerk. Wat Kier verschil maakt is de geest. Die
geest is geboren uit het oude Orientalisme en nit den
invloed, dien het op het verloop der geschiedenis heeft
geoefend.
In het Oosten heeft n.l. de godsdienst nimmer geheerscht
over den Staat. Van de oude Seleuciden af, die hun ius
in sacris handhaafden, tot op de iconoclastische Keizers toe,
die te vergeefs poogden op een enkel punt de macht van
het Orientalisme met zwaard en scepter te breken, ja tot
op heden in de Grieksche grondwet, is de Kerk op wereldsch
terrein geen mededingster, maar huisgenoote van den staat
geweest.
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Dat geldt vooral voor de syncretistische godsdiensten,
die Hermes, Isis, Attis, Mithras als verlosser roemden.
Zij stonden op eigen terrein. De oude, staatsculten verbleekten bij den gloed, dien zij ontvonkten in het hart
der menschen. Individueel kwam men zijn nooden brengen
aan de voeten dezer goden. Voor ieder persoonlijk konden
die middelaren door de kracht hunner sacramenten,
wijdingen, ceremonien en formules de zekerheid der onsterfelijkheid waarborgen. Hier werd de godsdienst voor het
eerst tot eene „Privatsaehe" in den striktsten zin van het
woord, zelfs tot een zaak van persoonlijk door de godheid
uitverkoren zijn, gelijk Apuleius ons als dienaar van Isis
verhaalt.
Redding uit de booze wereld in de lichtsfeer der
opperste godheid en die redding individueel gezocht en
verkregen, dat is een trek van het stempel, dat het Orientalisme op deze wereld heeft gezet.
Een melancholische gelatenheid kenmerkt dus de
levensopvatting. Het is of de eeuwen van Perzich, Macedoonsch, Parthisch, Romeinsch en Byzantijnsch grootkoningschap, gevolgd door de heerschappij der Osmanen
alles verplet hebben, wat opschieten kon. Zoo onophoudelijk hebben de oorlogsstormen over deze landen gewoed,
dat het ras zich daarnaar heeft gevoegd, als het kromgegroeide hakhout op cen heuvelrug. Of zou van oudsher
de Levantijn een mensch zijn, die aan zijn bodem vastgeklemd, zich buigt onder alles wat over hem peen jaagt ?
Marcion b.v. spreekt reeds in de tweede eeuw zijn geloofsgenooten als „mede-ellendigen" aan.
Toch geven b.v. de geschriften van Lucianus, die van
geboorte een Syriêr was, den indruk, dat in die tweede
helft der tweede eeuw nog in breede kringen het optimisme, zij het dan niet de klassieke kracht, van den Griekschen geest levende was.
Ook pier blijkt dus weder, dat de ras-factor weinig
verklaart. De hoofdzaak is tot welk geestelijk vaderland,
tot welke geestelijke nationaliteit een mensch behoort.
In zooverre als het door zijn cultuursfeer een soort
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geestelijke nationaliteit vormde, heeft dan ook het Romeinsche Rijk bij zijn bewoners, ondanks alle verschil, ja
tegenstrijdigheid van ras, zelfs een gevoel van vaderlandsliefde weten op to wekken. De Syriers in Edessa en Nisibis
tegenover hun zuidelijke buren, de Germanen in later tijd
hebben, eenmaal gedrenkt met de geestessfeer der GriekschRomeinsche rijkseenheid, dat Rijk als een erfgoed verdedigd tegen hun stamverwanten.
Orientalisme en Hellenisme zijn dus feitelijk twee
geestelijke nationaliteiten, die dieper scheiding maken dan
verschil van ras en bloed. Die beide zijn blijven bestaan
tot op heden.
Die beide zullen wellicht in de ontwikkeling van den
Helleenschen staat de eeuwenoude worsteling weder beginnen.
Welke nationaliteit zal het winnen ?
Op dit punt begint zich dus de vraagstelling vanzelf
to precizeeren. De Grieksche kerk staat onmiskenbaar
onder den invloed van den Oosterschen geest. Zij is de
organisatie, waarvan deze geest indien we een oogenblik
de machten, die thans weer in het perk treden, zoo personifieeren mogen zich bedienen zal, het organisme, dat
hij aan zijn wil en doel zal onderwerpen. De historische
adeldom dier Kerk, de pieteit, die zich aan haar hecht, haar
eigenaardige sfeer als geestelijk vaderland, het gezag dat het
Evangelie heeft over menschenharten en dat ook in haar
midden zich gelden doet alles wat een ware Kerk maakt
tot een bron van kracht, zal dus ten goede komen aan de
strijdkrachten van den Oosterschen geest. Onberekenbaar
zwaar is het gewicht van al deze dingen, Welke de schaal
doen doorslaan ten gunste van den geest, dien wij kennen
als doodelijk voor de energie, die het Westersch cultuurleven eischt.
Wat staat daar tegenover ?
Het ideaal van het Hellenisme. Wij, die Hellas tellen
onder onze geestelijke voorouders, beseffen, dat het Hellenisme, wanneer het uit de periode van cultuurdrang tot
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een tijdperk van eigen herboren scheppingskracht komt,
in botsing moet komen met die andere geestesmacht. Zal
het dan beter slag en dan in de Oudheid ?
In den oorlogsstorm, die nu bedaard is, ligt een belofte
voor de toekomst. Hier althans hebben. de Balkanvolkeren
een élan geopenbaard, dat uit de verborgen krachten
hunner eigen natuur is opgeweld. Zonder de verdienstan
van andere natien ook maar een oogenblik to verkleinen,
staat echter dit vast, dat vooral bij de Hellenen de middelen aanwezig zijn, die dit vernielende vuur tot een blijvende drijfkracht kunnen maken. Zij bezitten een in de
historie geworteld ideaal. Zij hebben in hun EllinismOs iets
dat van grooter beteekenis is dan b.v. de verlangens, die
uitgaan naar een Groot-Servie. Immers het toekomstbeeld,
dat in deze idje-force besloten ligt, is oralijnd, heeft een
geestelijken inhoud zelfs, heeft in de klassieke litteratuur
een bron van kracht, waaruit heel Europa put, maar wier
bizondere beteekenis voor Griekenland zelf Loch zeker wel
door niemand onderschat zal worden.
Bovendien zal de strijd om de realizeering van het
terrein, dat nu aan Hellas teruggekomen is, de geestesontwaking van het Hellenisme ten goede komen. Griekenland
zal zich moeten toeleggen op al die takken van de Europeesche wetenschap, die voor de realizeering van stoffelijk
bezit onmisbaar zijn. Daarmede is de geest van het Orientalisme onvereenigbaar.
Harnack heeft (t. a. p.) den geest der Oostersche Kerk
gekarakterizeerd als de „in kultureller, philosophischer and
religiOser Hinsicht" versteende derde eeuw.
Welnu, met de cultuuridealen van het individualistisch
pessimisme der derde eeuw, verdraagt zich de strijd om het
bestaan onzer dagen niet.
Hellas wil bestaan. Het heeft zijn bloed vergoten voor
zijn ideaal. Hellas' universiteit heeft als orgaan van het
Hellenisme steeds groote beteekenis gehad, rijst gedurig in
wetenschappelijk aanzien en zal, order den aandrang, dien
de nieuwe omstandigheden scheppen, ongetwijfeld de posi-
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tieve deugden van het heden tegenover de negatieve eigenschappen van lijdzaamheid en berusting weten aan te
kweeken en tot bloei brengen.
Het Orientalisme heeft het verleden, het Hellenisme
het heden voor zich.
Is het .zeker, dat de Kerk al haar gewicht in de schaal
van het verleden werpen zal
Zal de ontwikkeling van het Hellenisme zich misvormen
moeten door een anti-kerkelijken wrong ? Of zal het ongemerkt den vreemden geest van het Oosten ook weten te
banners uit de Kerk
Laten wij hopen, dat dit laatste geschieden zal. Er
zijn punters aan te geven, die het verloop van den stroom
in deze bedding niet ondenkbaar maken.
In de eerste plaats het feit, dat de Kerk zelve den
nationalen geest en haar idealen gered heeft door eeuwen
van duisternis heen. Men wordt aan zulk een ideaal niet
zoo spoedig ontrouw.
In de tweede plaats het feit, dat de kerk van Hellas
in haar karakter van Oostersche kerk zich niet actief op
het terrein van de wereldsche dingen kan begeven. Zij
erkent veeleer de eischen, die deze dingen stellen, en trekt
zich terug nit de sfeer, die den Staat toebehoort, wel te
verstaan den Orthodoxen staat.
In het geval, dat echter de Helleensche staat bezield
zou worden met een geest, die de Kerk op haar eigen
geestelijk terrein wilde aanvallen, zou zij ongetwijfeld niet
weerloos wezen. Een machtsorganisme is zij echter niet : haar
kracht ligt in de geestelijke nationaliteit harer lidmaten.
Er is bovendien een omstandigheid, die zulk een botsing onwaarschijnlijk maakt : hare priesters zijn gehuwd en
staan daardoor midden in het burgerlijk en economische
leven. Waar het economische leven den geest van het
Hellenisme bevordert, ja eischt, is het niet onwaarschijnlijk, dat op den duur die geest zoo zal aanwassen in yolk
en priesterschap beide, dat de greep van den Oosterschen
geest verslappen moet.

EN DE TOEKOMST VAN HET HELLENISME.
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Maar het dogma ? Het is immers zelfs door de Grondwet gesanctionneerd in de woorden : „de Orthodoxe kerk van
Hellas, in onafscheidbare dogmatische vereeniging met de
Groote kerk van Constantinopel,. . evenals deze vasthoudende de heilige Apostolische Canones en die der S y/laden benevens de heilige overleveringen"?
Daartegenover staat, dat dit artikel begint met de
woorden : „als Hoofd erkennende onzen Hoer Jezus Christus". Aileen, wanneer het Orientalisme over y olk en intellect de hoerschappij voert, kan men meenen, dat Jezus
Christi's en het Evangelic eenstemmig zijn met dit erfdea
Zoodra het Orientalisme verzwakt, komt de geestesmacht,
die in de kern — ook van het Oostersch Christendom —
besloten ligt, los. Welk een geweldige macht dat is, weten
wij zit onze Kerkhervorming.
En zeker is de toekomst, waarvoor Hellas nu den
bloedprijs loetaald heeft, een tijd, waarin krachtsontwikkeling, persoonlijkheid en cultuur zich ontplooien moeten. Het
Orientalisme gaat echter niet samen met jonge kracht. Indien
het al het gewieht van het verleden aanvoeren kan, het
heeft ook al dit gewicht mode to slepen. Indien het de
Kerk nog voor zich heeft, die Kerk zeif is zoo nationaal,
zoo los georganiseerd, zoozeer principieel conservatief in
haar gedachtenwereld, dat zij geen geestesmacht mobiliseeren kan om geestelijke krachten geestelijk te overwinnen. 'loch zou alleen zulk een overwinning beslissend zijn.
Tenslotte is het denkbaar dat het Hellenisme, wanneer het
niet met het Evangelie binnen de Grieksche kerk zegepraalt, zich met het Evangelie tegen haar zal keeren.
Het zou niet moeilijk zijn een minder hoopvol beeld
to schetsen. Profeteeren, zelfs al is het niet meer dan dat
vermoeden en gissen, waarmede in het klein een ieder zijn
levenskoers tracht te bepalen, is altijd een onzeker werk.
Men kan misschien het rechte treffen. Het rechte mist men
echter zeker, wanneer vooringenomenheid medespreekt.
De tijd van het Philhellenisme ging voorbij, Coen de
periode der Romantiek werd afgesloten. Het schijnt songs
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wel, of in een soort Antihellenisme die romantiek nog
voortleeft : een verregaand pessimisme — dat even kwistig
zijn verguizing uitdeelt als de oude romantische geest zijn
Griekenverheerlijking — is geneigd om van Hellas en ziijn.
bewoners nimmer iets van beteekenis te verwachten.
De eenvoudige werkelijkheid is, dat ook de Grieken niet
beter zijn dan hunne vaderen. Het klassieke Athene was geen
ideale Staat en de Athener van Pericles' dagen zeker geen
ideaalmensch. Ondanks de zwarte vlekken, die de geschiedenis bij het oude Hellas ontdekt, hebben Loch de toenmalige dragers van den Helleenschen geest mannen als
Socrates, Plato en AristoteJes voortgebracht. Zouden dan
de smetten, die het tegenwoordig Hellas aan mogen kleven,
het hedendaagsche Hellenisme met onvruchtbaarheid moeten slaan ?
Het verkeert zelfs in gunstiger omstandigheden : wanneer het zijn orientalistische banden slaakt, zal het tegelijk in zijn Kerk de levende kracht van het Christendom
in diezelfde mate doen herleven en daarin een machtigen
steun. vinden.
Hoe dit zij of worden zal, deze conclusie mag wel
worden getrokken : het karakter der Grieksche kerk, zooals het zich tot nu toe heeft bevestigd, is wellicht ongunstig te achten voor de toekomst van den Griekschen
geest, maar dat zij het Hellenisme zou vermogen te knotten, is niet met overwegende waarschijnlijkheid aan te
toonen.

EEN LEVENDE TAAL ALS WERELDTAAL1)
DOOR

(.

R. C. HERCKENRATH.

Zoo aantrekkelijk en belangwekkend voor den reiziger
verscheidenheid van zeden en kleederdrachten is, zoo
lastig en bezwarend is voor hem de veelheid van talen.
Ja, ze komt hem sons als iets onzinnigs voor; want, terwiji
de verschillende levenswijze en kleedij zich richten naar
het verschillende klimaat en de eigenaardige gesteldheid
van het milieu, dient de taal nit den acrd der zaak als
middel van gemeenschap, ook tusschen de verschillende
milieux, ze dient om denkbeelden uit te drukken en ze
anderen mee te deelen. Zoo nuttig en bevorderlijk voor
ontwikkeling en vooruitgang de eerste verscheidenheid is,
zoo belemmerend werkt de laatste. Het lijkt ongerijmd dat
iets wat tot brag moet dienen een slagboom wordt. En,
hoewel de geleerden en kunstenaars in de menigte vormen
Tan het g,esproken woord een rijke bron van curieuze
waarnemingen en literarische schoonheden vinden, zullen
de meeste menschen er niets anders dan een hinderpaal
in zien voor het verkeer, voor uitwisseling van denkbeelden
zoowel als van koopwaren ; en het is dus Diet te verwon1) Voordra,ht gehouden te Genua, Bologna en Florence, in 't voorjaar van 1913.
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deren dat allerlei middelen zijn voorgesteld om dien hinderpaal uit den weg te ruimen.
Weinigen zullen zoo radicaal willen zijn, dat ze de
bizondere talen willen afsehaffen, om er een algemeene
taal voor in de plaats te stellen ; de meesten van degenen
die zich met dit vraagstuk bezighielden erkennen dat zoo'n
maatregel onuitvoerbaar is, en dat het jammer zou zijn
indien zij uitvoerbaar was, want men zou er een schat van
dichterlijke overleveringen, van schilderachtige verscheidenheid en van bronnen van navorsching omtrent het
verleden der volken door verliezen ; zoodat het wenschelijker schijnt, met behoud van ieders volkstaal, aan deze
een idioom toe te voegen dat, met algemeene instemming
van de verschillende natien, in de internationale betrekkingen zou worden gebruikt. Zoodoende zou ieder individu
tuaar twee talen te leeren hebben, de zijne en de hulptaal.
Er zijn nu drie oplossingen van dit vraagstuk mogelijk :
men kan als hulptaal een doode taal namen, een van de
bestaande levende talen, of een geheel nieuwe taal, zooals
het volapiik, het esperanto of het ido.
Historische redenen pleiten voor de eerste oplossing:
het latijn is de eenige taal die een ware wereldheerschappij
gehad heeft, vooreerst als bestuurstaal voor den heelen
omvang van 't Romeinsche rij daarna, in de middeleeuwen
en later, door de kerk en de geleerden gebezigd als godsdienstige en wetenschappelijke taal ; en ook nu is zijn rol
in dat opzicht nog niet uitgespeeld : de heele dier- en
plantkundige nomenclatuur is latijnsch, alle geneesmiddelen
hebben latijnsche namen, het is de taal van den katholieken eeredienst, van 't Romeinsche recht, dat ieder jurist
moet kennen, en in de meeste beschaafde landen kan men
geen academischen graad verwerven, als men het niet geleerd heeft. Maar er zijn twee bezwaren tegen de invoering
er van als moderne wereldtaal: 1° heeft het geen uniforme
uitspraak : Engelschen. en Franschen die latijn sprek-en
maken er een zoo zonderling koeterwaalsch van, dat een
Duitscher of een Italiaan er nauwelijks een woord van
verstaat; 2° voldoen de woordenschat en de vormen van
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't latijn niet meer aan de eischen van de hedendaagsche
gedachtenuiting. Men heeft wel af en toe getracht de traditie van het latijn weer te doen opleven, en zelfs allerlei
termen in die taal gezocht voor dingen van dagelijksch
gebruik ; maar we hebben niet alleen woorden noodig (en
wel in de eerste plaats woorden met moderne begripsaanduiding : men kan toch de bestaande latijnsche woorden
niet willekeurig moderniseeren !), maar ook een zekere losheid en levendigheid, en eenvoudiger vormen dan de klassieke talen hebben. Men weet dat, al naar de wijze waarop
grammaticale betrekkingen worden aangeduid, de talen
verdeeld worden in synthetische en analytische ; de eerste
drukken die betrekkingen nit met behulp van naamvallen
en nitgangen, die b.v. aanwijzen wat onderwerp, wat voorwerp is, of 'n woord dit of dat bepaalt, enz.; de tweede
bezigen daartoe kleine woordjes (zooals de voorzetsels), die
tusschen de andere ingevoegd worden, en ook door een
regelmatio-e volgorde duiden ze aan welke functie ieder
woord in den zin heeft. De moderne talen zijn meestal
analytisch of hebben een neiging het te worden. Degene
die nog veel betrekkingen aanduiden door buigingsvormen,
zooals Russisch, Finsch of Grieksch, en ook het Duitsch,
zijn voor volken, die deze gewoonte niet meer hebben,
moeilijk te leeren. Want op taalgebied, men kan er niet genoeg nadruk op leggen, is alles een kwestie van gewoonte.
Het zou dus niet practisch zijn tot het latijn terug te
keeren, tenzij men er wijzigingen in aanbrengt die het
verminken (zooals in het volkslatijn dat men in Duitschland
en in Italie heeft willen invoeren); maar dan gelden dezelfde
argumenten die we straks tegen de kunst-talen zullen
bezigen ; de kenners noemen nu reeds al die kunsttermen
van de natuurwetenschap met verachting potjeslatijn, en
ontdekken ook in de geschriften van geleerden tal van
barbarismen. Al mag men wellicht betreuren dat men het
latijn als voertuig van internationale gedachtenwisseling
heeft opgegeven, het zou ondoenlijk zijn het weer in zijn
oude aanzien van wetenschappelijk idioom te herstellen.
En tegenwoordig is 't niet alleen de wetenschap die een
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wereldtaal noodig heeft, maar ook de handel ; en men kan
zich nauwelijks voorstellen dat de handelshuizen in 't latijn
gaan correspondeeren.
Tegen de tweede oplossing, de keus van een der groote
verkeerstalen, zooals Fran sch, Duitsch of Engelsch, is op
te merken dat die talen tegenwoordig al om de opperheerschappij in Europa en in het wereldverkeer een hardn.ekkigen strijd voeren, en dat de wedijver en naijver tusschen de volken meer dan ooit er op gericht is den invloed
van eigen nationaliteit te handhaven en te versterken.
Stel dat door een internationale conventie de Fransche
taal werd verworpen, en de Duitsche als wereldtaal aangenomen, zouden dan de Franschen heel gedwee zich
daaraan onderwerpen en allen vlijtig Duitsch . gaan. leeren ?
Zouden de Engelschen het doers, of de Slavische volken,
die hoe langer hoe meer de Duitsche invloedssfeer trachten
in te perken ? En het zou Loch niet pactisch zijn een taal
van weinig belang te kiezen ; want, al werd zoo eene
officieel aanbevolen, het zou Naar moeilijk vallen de meer
belangrijke uit het zakenleven te verdrijven.
Het eenige wat dus overblijft schijnt wel een geheel
nieuwe taal te bedenken ; en in dit opzicht hebben de
pogingen niet ontbroken. Sedert een halve eeuw hebben
twee van die bedenksels vooral de aandacht getrokken,
het volap-iik en het esperanto. Dit laatste staat on1 verscheidene redenen vrij wat hooger dan het eerste. Toch
zal ik niet over die redenen uitweiden, omdat ik meen te
kunnen bewijzen dat geen enkele uitgevonden taal, hoe
kunstig ook bedacht, levensvatbaarheid heeft. Degenen die
in hun eerste geestdrift zich er op werpen, merken al
heel gauw dat het resultaat niet aan de moeite beantwoordt.
Wel beweren de uitvinders en voorvechters dat die moeite
uiterst Bering is, door de bizondere eenvoudigheid van de
grammatica en het beperkt aantal stamwoorden, maar hier
staan we voor een begoocheling en een vooroordeel, die
al heel wat teleurstelling bezorgd hebben, en beoefenaars
van vreemde talen vaak op een dwaalspoor brengen, nl.
de opvatting dat de heele of de voornaamste moeilijkheid
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van een vreemde taal ligt in de grammatica, en speciaal
in dat geheel van voorschriften en regels die men nit
boeken leert, en waaraan men bij voorkeur ,dien naam van
grammatica of spraakkunst geeft, met en benevens eenige
honderden woordenlijstjes die men „van buiten" moet
kennen. Als men die papieren grammatica doorgewerkt
en die woordjes „er in" gewerkt heeft, meent men iets te
weten, en weet men eigenlijk nog niets (of liever : men
kàn niets, want het geldt hier geen wetenschap, maar
vaardigheid). De ware moeilijkheid van een taal ligt in
het idiomatisch gebruik, waarvan de zoogenaamde grammatica maar een uiterst klein deel is, en dat idiomatisch
gebruik bestaat in een oneindige hoeveelheid zeggingswij zen,
waaraan men door een langdurige practijk moet gewend
raken niet minder dan aan de feiten die de traditioneele
grammatica behandelt — welke gewoonte dan gemakkelijker of moeilljker te verkrijgen is, al naar dat gebruik
gelijkt op of afwijkt van de gewoonten van de moedertaal,
en al naar den aanleg van het individu, de buigzaamheid
van zijn steniorganen en de ontwikkeling van dat gedeelte
van zijn hersenen waar de „taalknobbel" zit.
Hoe zeer iemand ook doordrongen is van de waarheid
van den regel : in het Fransch komt het bijvoegelijk
naamwoord overeen met het zelfstandig naamwoord dat er
door bepaald wordt, als dat in zijn eigen taal niet het
geval is, zal hij zich duizend maal vergissen eer hij dien
regel volgt, en nog eens duizend maal eer hij het werktfiigelijk goed doet. Als een Engelschman zegt : mon femme,
weet hij heel goed dat zijn wederhelft van het vrouwelijk
geslacht is, maar toch vergist hij zich telkens, oradat in
het Engelsch het bezittelijk voornaamwoord niet verandert
naar het geslacht van het bezeten object. Daarentegen
zal een Franschman in 't Engelsch en in 't Duitsch his of
sein zeggen in plaats van her of ihr, daar zijn taal hier
niet naar het geslacht van den bezitter onderscheidt. En
wie die Duitsch studeert, en op zijn duimpje kent
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An, auf, hinter, neben, in,
Veber, ureter, vor and zwischen
Stehen mit dem. vierten Fall
Wenn man fragen kan wohin ?
Mit dem dritten stehn sie so,
Dass man nur kann fragen : wo ?
zal zich niet tallooze malen vergissen, voor hij het gevoel
heeft, welke naamval in ieder geval gebruikt moet worden?
Het is er net mee als met de stenographie : als ik al
de teekens ken, ben ik nog pas aan 't begin, dan begint
de practijk eerst, en ik moot me jarenlang oefenen voor
ik eon vlot sprekend redenaar kan volgen. Een bloot theoretische kennis van de grammatica van welke taal ook
laat ons volmaakt hulpeloos, zoodra we in die taal de
eenvoudigste gedachte willen formuleeren. En OM ons gemakkelijk en tevens correct uit te drukken, is een groote
mate van oefening en langdurige practijk noodig ; en hetzelfde zal het geval zijn met alle talen die men kan uitvinden. Noodzakelijk moot esperanto, — ik neem dit als
type, maar wat ik er van zeg doelt op iedere kunst-taal —
voor zoover het nadert tot het idioom van den een, in
dezelfde mate afwij ken van dat van den ander. Is het gemakkelijk voor Italianen en Franschen, dan zal het moeilijk zijn voor Arabieren en Indiers.
En bovendien komt er voor beide nog een bizondere
moeilijkheid bij, die andere talon niet opleveren; ziehier
waarom :
Het esperanto heeft een eigen idioom of het heeft dat
niet. Hoeft het geen eigen idioom, dan wil dat zeggen dat
woordgebruik en zinsbouw aan ieders goedvinden zijn overgelaten. Als nu een Duitscher A met een Franschman B
wil praten, vertaalt A uit het Duitsch in esperanto, en B
dit weer in 't Fransch. Laten we eons zien wat dan te
voorschijn komt. A zal b.v. zeggen ich bin in Paris nicht
bekannt, en B zal vertalen je suis a, Paris pas connu, en
hij zal het nog al natuurlijk vinden dat de eerste de beste
Duitscher in Parijs goon bekend persoon is. Ich kann nichts
dafiir levert op : je ne puis rien pour cela ! Dan zijn er ellip-
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tische zinnen ich muss in das Haus : it me fact dans cette
maison. Wat moet je doen in dat huis ? zal de Franschman
denken. Hoe zal hij weten dat het woord entrer in het
Duitsch is weggelaten ? Er ist auf : it est sur (of in het
Nederlandsch: ik heb mijn eten op : j' ai mon manger sur.
Sur quoi ? Sur la table ?)
Dan komen er scheidbare werkwoorden ; ich nehme
etwas wahr : je prends quelque chose vrai! Men zal zich in
een gekkenhuis wanen. Let wel dat degeen die nooit
vreemde talen geleerd heeft — en het esperanto zal dit
immers overbodig maken ? —in 't minst niet op zijn hoede
is ; hij zal meenen dat zijn wijze van uitdrukking de eenige
natuurlijke en begrijpelijke is. Men vertelt van Tennyson
dat hij eens in Parijs kwam met een levendigen en druk
gesticuleerenden metgezel. Nadat ze in een hotel hun
kamers hebben betrokken, gaat T. alleen nit en zegt tegen
den kelner : „Ne laissez pas sortir le fou". De kelner vliegt
naar de kamer van den levendigen heer, en sluit hem
daarin op. Het spektakel dat d.eze maakt is natuurlijk niet
geschikt om den kelner tot andere gedachten te brengen,
tot T. terugkomt en uitl egt dat hij bad widen zeggen :
„laat het 17 11111.1 niet uitgaan". Als nu een groot dichter als
Tennyson in staat is to go out = sortir en to go out =
s'e'teindre te verwarren, zal dan een minder geletterd mensch
in niet even grove of nog erg er vergissingen vervallen ?
Wat de taal identifieert is voor den niet-taalkundige gelijk ;
wat de taal onderscheidt zijn voor hem onderscheidene
begrippen. Een Franschman, die niet onderscheidt tusschen
man en mensch, zal beide door homme vertalen, en zal niet
begrijpen dat een Hollander of Duitscher zegt : „il y avait
zal hij
quatre hommes dans le tramway". — „Pardon !
zeggen it y avait deux hommes et deux femmes." En
hij zal meenen dat de vreemdeling valsch getuigenis aflegt
of niet wel bij zijn verstand is. En ga nu eens na welke
misverstanden hieruit moeten voorkomen bij rechtszaken
of in belangrijke documenten ! Het is zoo moeilijk een
nauwkeurige vertaling van een gegeven tekst te bereiken,
dat bij het sluiten van internationale verdragen gewoonlijk
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in het stuk een artikel wordt opgenomen waarbij men
bepaalt welke van de twee teksten bij geschillen als basis
zall worden genomen, b.v. de Fransche of de Engelsche.
En dat bij twee talen die ons en elkaar zoo na staan als
Fransch en Engelsch ! Ads we twee talen: nemen die veel
verder uiteenloopen, b.v. Japansch en de onze, zal het
vrij wat erger zijn. Een. Duitsch taalgeleerde haalt den
volgenden zin aan :
neyo

to omou tokoro ye hito

ga

kimachta,

willen-slapen naar plan plaats tot mensch hij (of het) kwam,

d.w.z.
m.a.w.

„tot (bij) het plan naar bed te gaan kwam iemand." Maar
dit is niet wat de lezer denkt; want bedoeld wordt : juist
toen ik naar bed won gaan, kwam er bezoek.
De onderstelling dat de kunsttaal geen eigen idioona
zal hebben, moet dus worden opgegeven. Ze zal evengoed
als iedere andere haar eigen vaststaand taalgebruik hebben.
Maar in dat geval verdwijnt de beweerde gemakkelijkheid,
en de uitvinder en zijn medestanders zullen er niet mee
volstaan kunnen de groote lijnen van het esperanto te
trekken en een woordenboek uit te geven waarin de wortels
en de voornaamste woorden voorkomen ; voor ieder van
de bestaande talen zal er een omvangrijk esperanto-woordenboek moeten verschijnen, waarin men de vertaling in
en nit die taal van alle idiomatische uitdrukkingen kan
vinden. Bovendien moet de uitgebreidheid van beteekenis
van iederen term en zijn figuurlijk gebruik worden vastgesteld — voor het bestaan van zoo'n gebruik, hetgeen
een heidensche toer is ! en nauwkeurige voorschriften
worden gegeven voor zinsbouw, gebruik van voorzetsels,
voegwoorden, en wat dies meer zij. Zoolang dit ontzaggelijk werk niet volbracht zal de beo genaar altijd op
goed geluk de uitdrukkingen aan zijn taal eigen in
esperanto-woorden overzetten; en daardoor zal hij nooit
zeker zijn begrepen te worden, daair ons spreken altijd vol
is van beelden en figuurlijke uitdrukkingen waarvan we
onszelf meestal niet bewust zijn. Kort geleden zag ik een
Nederlandsche dame in Lausanne, die Loch uitstekend
Fransch kent, tegen een Fransch-sprekend kind het gebaar
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awaken van „door de vingers zien" ; „nous ferons comme
cela", zei ze, waarvan het kind natuurlijk niets begreep.
ZOodanig is het woord door lang gebruik een teeken van
het beg-rip geworden ; maar als we die uitdrukkingen in
't esperanto overbrengen, en door dit weer in een ander
idioom, krijgen we niets dan wartaal, zooals boven getoond
werd.
Het is dus noodig dat we voortdurend oppassen alleen
woorden en uitdrukkingen te bezigen die ontdaan zijn van
alle beelden en stijlfiguren, en dit nu is de bijkomende
moeite, waarvan ik gewaagd. heb. Nooit zal men zoover
komen dat men „frisch von der Leber weg" kan praten,
zooals men doet in een taal waarin men veel oefening
heeft ; men zal altijd verdacht moeten zijn op voetangels
en klemmen, die in het niet-volledig bekend terrein overal
kunnen verborgen liggen. En deze moeite zal zelfs blijken
veel te zwaar te zijn voor wie slechts zijn eigen taal en
esperanto beoefende, hetgeen dan toch de normale toestand worden moet.
Het is dan vrij -v Tat lichter — en loonender een
levende taal te leeren. Men overschat gewoonlijk de moeilijkheid daarvan, onder den indruk van de zwaar- op-dehandschheid van onze schoolmethoden. Een man nit het
yolk wiens bedrijf hem dagelijks in aanraking brengt met
menschen van anderen_ landaard, een zeekapitein, matrozen
die een vreemde haven aandoen of kelners en hOtel-portiers,
een kind zelfs dat met vreemde kinderen speelt, ze leeren
-alien heel gauw al pratende een beperkt aantal woorden
en gangbare zegswijzen, waarmee ze zich redden kunnen,
en die hun voldoende zijn voor de gewone behoeften van
het leven. Daarvoor hebben ze geen groote herseninspanning noodig. Het is zelfs opmerkelijk hoe menschen die in
een land een zaak hebben schijnbaar zonder moeite het
t(lialect van de streek beheerschen, dat ons toeristen een
boek met zeven zegels lijkt. Wij geletterden, die de talen
vooral uit de boeken leeren, worden door onze angstvalligheid en door de bewustheid waarmee we studeeren, voortdurend belemmerd. Taalkundigen zien op die kelner-vaar0. E. XIV 3
27
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digheid neer, evenals een virtuoos op een pianola maar
de gewone dilettant denkt : kon ik het alvast maar zoo !
Maar in het esperanto, al bestaat dat lijvige lexicon
ook, moeten we de taal wel uit de boeken leeren. De
kortste en veiligste — en ook aangenaamste — weg, nl.
om naar het land zelf te gaan en daar met de inboorlingen
te praten, is ons afgesneden, omdat er geen. Esperanteesch
land en geen Esperanteezen zijn, en de weinige personen
die vloeiend esperanto spreken wellicht niet weinig gallicismen, germanismen of andere barbarismen maken 1). Wie
zal het zeggen ? De schijnbaar onschuldigste woordjes,
kleine voorzetseltjes e.d. kunnen groote verwarring stichten.
In het Fransch b.v. is het iets heel anders te zeggen : je
le ferai en (in) dix jours, clans (over) dix jours, of avant
(binnen) dix jours, terwijl voor 10 dagen weer is : ii y a
dix jours. Het Nederlandsche hij ons kan beteekenen : chez
nous, avec nous, pres de nous, sur nous. Maar als dit verwarring mocht stichten, zegt men : bij ons aan huis, met
ons mee, dicht bij ons, op (in den) zak, terwijl dat in 't
Fransch niet noodig is 2). Daar dit alles een questie van
intuitie is, en de verscheidenheid van vormen ontzaggelijk
groot, zijn er toch geen regels voor te geven. Men moet
alles door het gebruik leeren.
Hoe zal men anders het groote verschil voelen dat
b.v. in 't Engelsch bestaat tusschen it is no good en it is
not good? Of er op verdacht zijn dat thank you geen beleefde
weigering, maar aanneming van een aanbod is ?
„Maar, zal iemand zeggen, de ervaring bewijst toch
het succes van het esperanto." Dit beweren sommige
enthousiasten, maar wat ik er van gezien heb boezemt mij
niet veel vertrouwen in. 1k heb b.v. intelligente personen
ontmoet die al heel lang esperanto studeerden, en in weerwil van de beloften van geestdriftige ijveraars, die beweren
1) Een leeraar in 't esperanto in Genua, die met mij . in debat kwam,
schrijver van een complete handleiding van die taal, erkende heel nalef,.
dat hij over die questie van idioom of geen idioom nooit had nagedaeht!
2) Een leerling die zijn boek thuis gelaten had, antwoordde mij some
je ne l'ai pas chez moi, terwijl hij 't juist wel chez lui, maar niet sur lui had._
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dat men er zich in 10 of 15 uren geheel vertrouwd mee
kan maken, beyond ik dat ze nog aan bet thema's maken
waren, net als kinderen op school. En als ik hun dan uitvroeg, werd ik verwezen naar een meneer bij Wien ze les
name'''. 0 zoo, dacht ik, dan hoef ik niet verder te vragen.
En als men ons vertelt dat op esperantistische congressen
beoefenaars nit de meest verschillende landen elkaar gesproken en verstaan hebben — alsof dat wat bizonders was ; we
willen hopen dat, als ze Fransch gesproken hadden, dit
ook gebeurd was — en ons brieven toont die door Chineezen en Japaneezen geschreven zijn — ook dit is geen
wonder ; die menschen zijn nog zoo dons niet ; vergeet
men er altijd bij te voegen hoeveel en welke talen die
sprekers en schrijvers al kenden ? Om een beslissende proef
te nemen, zou men twee personen van heel verschillende
nationaliteit moeten nemen, die geen andere taal hadden
geleerd dan hun moedertaal, en dan zorgvuldig nagaan
hoeveel tijd en studie vereischt werd, eer ze elkaar goed
verstonden, en onpartijdig en nauwkeurig alle misverstanden,
vergissingen en fouten opteekenen. Zoover ik weet is zulk
een experiment met de vereischte voorzorgen nog nooit
genomen.
Het is altijd onvoorzichtig gouden bergen te beloven ;
dat scbrikt de menschen die ervaring op hun gebied hebben, af; als men weet hoeveel tijd en moeite vereischt
wordt ons zich te wennen aan zegswijzen die niet de onze
zijn, dan beschouwt men die verhalen van personen die
in 15 of 10 uren 't esperanto hebben geleerd (laten we
zeggen in zooveel dagen), als bakerpraatjes. Al bewijst
men mij ook honderd maal dat de structuur van het esperanto allereenvoudigst is, en dat de meeste woorden zelfs
van elkaar afgeleid kunnen worden volgens een zeer eenvoudige redeneering, door vaste voor- en achtervoegsels,
men zal mij niet uit het hoofd praten dat het leeren
van een taal geen zaak van redeneering is, maar van
1) Propagandisten te Lausanne vertelden mij zelfs van een geval van
iernand die het in 4 uren zoover gebracht had dat hij een congres kon gaan
bij wonen
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instinct, van intultie. Zoolang ik er bij redeneer, ken ik
de taal nog niet. Degeen die staat na te denken over de
manier waarop hij iets moet zeggen aarzelt en praat niet
goed. Er is eenvoudig tijd en oefening noodig om die
onbewustheid, waardoor men alleen aan den inhoud denkt,
te verkrijgen, onverschillig of de vormen wat weer of wat
minder logica vertoonen.
We zijn dus tot de slotsom gekomen dat het esperanto,
het ido of welke uitgedachte taal ook, minstens even
moeilijk te hanteeren is als een of and.ere bestaande taal.
Welnu, dan springt het voordeel liever Engelsch, Spaansch
of Duitsch te leeren in 't oog, omdat deze talen niet alleen
groot practisch nut hebben, doordat ze al door tientallen
millioenen menschen gesproken worden, maar ook omdat
er in ieder van hun een literatuur van 't hoogste belang is.
Moet men er dan aan wanhopen een middel te vinden
om de verscheidenheid van talen te boven te komen, en
het internationaal verkeer te vergemakkelijken ? Zou de
beschaafde mensch, die al een oplossing gevonden heeft van
problemen die vrij wat ingewikkelder schenen, zooals de
kleurenphotographie, de vliegkunst, de telegraphie zonder
.draad, voor dit vraagstuk terugdeinzen ?
Ik geloof het niet, en meen dat men zich wat al te
gemakkelijk van de kwestie afmaakt, door op den naijver
tusschen de groote natiên te wijzen 1). Deze heeft dan toch
het Fransch niet belet de diplomatentaal te worden, het
Italiaansch die van de muziek ; het Engelsch, het Maleisch,
het Suahili worden over groote gebieden als handelstaal
gebruikt. En ook is willekeur bij zulk een keuze niet uitgesloten. De meeste officieele talen zijn niets anders dan
conventioneele idiomen, die nooit precies zoo gesproken
worden als ze worden geschreven, maar tot verstandhouding
1) Dat die naijver some voor practische overwegiugen wijken moet
bewijst het volgende curieuze felt : op een panslavistisch congres zagen de
leden in dat men elkaar niet voldoende verstond, en toen heeft men eenparig het Duitsch als congrestaal gekozen, tegen w elks invloed het juist
gold zich te verdedigen en een congres te beleggen!
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dienen voor de bewoners van de verschillende provincien,
en hun overwicht op de dialecten alleen to danken hebben
aan een toevalligre oorzaak, een politieke, godsdienstige of
literarische gebeurtenis. Zoo heeft bet feit dat de graven
van Parijs koningen van Frankrijk zijn geworden de oppermacht van het ifranNis of dialect van het Isle de France
verzekerd, anders zou nu in Frankrijk picardisch of bourgondisch gesproken worden. In Italie bewijst het bekende :
lingua toscana in bocca romana ten duidelijkste hoe gemaakt
de officieele taal is : bet taaleigen van de eene provincie
met de uitspraak van de andere! In Duitschland heeft
eerst de bijbelvertaling van Luther in de saksische Kanzleisprache een zekere eenheid geschapen, en aan doze de
hegemonie over de andere tongvallen verzekerd. In China
is bij administratieven maatregel het kwa-hoa of manda,rijnentaal tot officieele taal voor dat heele ontzaglijke rijk
verheven.
Zouden dus niet de bescbaafde nation — daar doze Loch
het meeste belang bebben bij een internationaal verkeersmiddel — ieder een aantal bevoegde personen kunnen nitkiezen en afvaardigen naar een congres, dat na eon grondige
studio en onpartijdig onderzoek onpartijdig, omdat waar
ernstige, bekwame menschen tot zulk een doel vergaderen,
het van zelf spreekt dat de questie van naijver al van to
voren uitgesloten is — tot een votum zou komen waarbij
men aan de regeeringen van alle vertegenwoordigde Staten
voorstelde in de scholen de beoefening in to voeren van de
taal die de meeste stemmen op zich vereenigd had; en
haar gaandeweg in plaats to stellen van de twee of drie
vreemde talon die er nu worden onderwezen P Dit zou zeker
niet tot schade zijn van de studio der moedertaal, en alzoo
anderzijds het nationals bewustzijn versterken. Is dit een
grooter utopie dan een. Vredescongres ? Wellicht, maar dat
is goon reden OM het niet to beproeven. Hoeveel dingen
zijn niet tot stand gekomen bij internationale overeenkomst:
de Post-unie, het Roode Kruis, de latijnsche Muntunie.
Waarom zou men niet een onderwerp van minstens even
groot belang kunnen ter hand nemen
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Hier zou ik halt kunnen houden, want men dient of
te wachten wat zoo'n congres zou beslissen; maar, zonder
op zulk een beslissing vooruit te loopen, wil ik, nu de
questie toch door mij op het tapijt gebracht is, eenige gezichtspunten aanstippen die zich bij zulk een onderzoek
vanzelf voordoen :
1° De gemeenschappelijke taal zal ongetwijfeld een
beschaafde taal moeten zijn, daar talen van barbaren of
wilden, hoe eenvoudig en gemakkelijk, ja, hoe welluidend ze
veelal mogen zijn, niet rijk genoeg zijn om tot voertuig te
dienen voor het moderne denken. Het is zelfs een onontbeerlijke voorwaarde dat , het yolk dat Naar spreekt zich al
sedert langen tijd heeft bezig gehouden met de diepste
vraagstukken van philosophie, wetenschap en techniek,
opdat men er een woordenschat in vinden kan die aan
iedere hedendaagsche behoefte voldoet.
2° Waarschijnlijk zal een Europeesche taal gekozen worden,
omdat deze talen over den aardbol het meest verspreid zijn
en overal zijn doorgedrongen. Ze beslaan als officieele talen,
behalve ons werelddeel, geheel Amerika, Australia, bijna
geheel Afrika en de helft van Azie ; en bovendien schijnen
ze voor andere beschaafde volken, zooals Japaneezen en
Chineezen, gemakkelijker te leeren dan hun talen het
voor ons
3° Men zal echter al dadelijk enkele Europeesche talen
van de keuze moeten uitsluiten, nl. de ag glutineerende,
zooals het Turksch, het Hongaarsch, het Finsch, het Lapsch,
alsnaede het Baskisch, daar de wijze waarop ze hun woorden
vormen en de betrekkingen tusschen de zinsdeelen aanduiden
te zeer afwijkt van het taalgebruik van andere volken.
Deze talen zijn bovendien overal in aanraking met andere,
zoodat de beschaafde personen die ze spreken er alle nog
een tweede bij kennen, de Finnen Zweedsch, de Hongaren.
Duitsch, de Turken Franseh of Italiaansch.
4° Men zal waarschijnlijk ook de talen terzijde moeten
stellen die met bizondere letterteekens worden geschreven,
zooals Russisch 1), Servisch, Bulgaarsch en G-rieksch, tenzij
••

1) Het Russisch heeft zelfs verschillende karakters voor recht en cursief
schrift, zooals de t, die als geschreven of cursieve letter m is.
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deze in andere opzichten bizonder groote voordeelen vertoonen, daar de overwegende meerderheid der beschaafde
natien aan de Romeinsche letters gewend is. Hoewel deze
ook wel voor alle Slavische talen zouden kunnen ingevoerd
worden 1 ), zal het zeker nog wel eenige tientallen jaren
Buren, eer b.v. Rusland, waar alle hervormingen op hard-.
nekkigen tegenstand stuiten, de Romeinsche letters heeft
aangenomen. Sommigen hebben zelfs een revolutionairen
maatregel willen zien in de voorgestelde afschaffing van
het tvoi.cli znak, hoewel dat teeken volkomen overbodig is.
Ook het Duitsch heeft het nadeel dat het letters
gebruikt die, hoewel gemakkelijk te leeren, minder leesbaar
zijn en slecht voor de oogen, zoodat de schoolartsen in
Duitschland zich dikwijls voor hurl afschaffing verklaard
hebben. Dit voorstel is zelfs in den Rijksdag besproken,
maar heeft daar hevige tegenkanting ontmoet, daar een
y olk zich eerder de zwaarste krijgsbelasting laat opleggen
Ban de minste krul van een K of een W prijs te geven 2).
En, in weerwil van het veelvuldig gebruik van Romeinsche
teekens, in wetenschappelijke boeken bijna algemeen, durft
geen enkel groot dagblad — behalve in het Handelsteil,
waar het op duidelijkheid aankomt — ze bezigen. Voor
het geschreven schrift is het nog erger ; ieder die wel
eens brieven nit Duitschland ontvangt weet hoe lastig dat
gekrabbel te ontcijferen is. Ook de Grieksche letters zijn
gemakkelijk te leeren ; maar het duurt vrij lang voor men
met een oogopslag ziet wat op een heele bladzij behandeld
wordt, zooals we dat al heel gauw leeren voor on s gewone
schrift.
5° Is het wenschelijk, hoewel niet absoluut noodzakelijk, dat de algemeene taal over een groot gebied en
1) Het liussiscit heeft 36 letterteekens, rnaar andere Slavische talen,
zooals Puolsch, Tsjeoltisch, Sloveenscli, duiden een even ingewikkeld klanksysteem met Ronteinsche letters aan. De notatie van het Sloveensch vooral
is bizonder logisch en eenvoudig.
Do-k- in Noorwegen worden nog veel de Gothische letters gebruikt.
Het dagblad V erdens Gang heeft een poring gedaan ze of te schaften., maar
de ineerderheid van de lezers was er tegen.
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door een talrijke en steeds toenemende bevolking gesproken
wordt. De verspreiding van het Fransch als internationaal
idioom bewijst al dat dit geen conditio sine qua non is
(daar het Fransche koloniale gebied, hoe wel zeer uitgestrekt,
pas veel later veroverd is). Het is echter weinig waarschijnlijk dat men als algemeene taal die van een zeer
kleine bevolking zal kiezen, b.v. het Nederlandsch, het
Roemeensch, het Sloveensch, het Welsh, al waren die
talen in andere opzichten nog zoo geschikt.
6° Het is integendeel een volstrekt vereischte dat
de wereldtaal een een,voudig klanksysteem heeft, dat ze
weinig klinkers en medeklinkers bevat die in andere
beschaafde talen niet voorkomen, opdat ook het mondeling
gebruik voor alien mogelijk is, en het aanleeren niet te
veel moeite veroorzaakt. Men weet Welke bijna onoverkomelijke moeilijkheid voor een Engelschman de Fransche
en Duitsche ii of ö -uitmaken, en een klemtoon die, in
plaats van op de eerste lettergreep, steeds op de laatste
valt. Genoemde klanken ontbreken niet alleen in 't Engelsch,
maar ook in 't Spaansch, het Italiaansch, het Poolsch,
het Russisch en de meeste beschaafde en onbeschaafde
talen. Als men hiermee geen rekening hield, zou men
dus een groot deel van het wereld-publiek van de conversatie uitsluiten.
7° Het is bovendien een zeer belangrijke eisch dat
de spelling niet te veel afwijkt van de uitspraak, zoodat zij
die de taal door mondeling gebruik leeren niet te veel
moeite hebben haar te lezen, en zij die ze door lectuur en
grammatica leeren niet te veel moeite hebben haar te spreken.
Hoewel die laatste methode m.i. verre van rationeel is, ja
er op neerkomt de ossen achter den ploeg te spanner, is
zij helaas nog de meest algemeene 1), en alien die eenige
ervaring van taalonderwijs hebben weten welk een invloed
1) 1k kan hier natuurlijk niet daarop doorgaan ; maar eeu noodzakelijke
aanvulling van dit artikel zou een opstel over de methode van taalonderwijs moeten zijn, daar beide kwesties elkaar ten nauwste raker, en de
hoeveelheid energie die door verkeerde methoden verloren gaat ontzaglijk
groot is.
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een vreemde of onlogische spelling op de uitspraak van de
leerlingen uitoefent, en hoe een fout in de uitspraak een
neiging heeft zich telkens en telkens te herhalen 1).
Weliswaar hangt het van een centrale autoriteit af,
van een minister van onderwijs of een academie, een betere
Opening uit te vaardigen, zonder dat daardoor de taal zelve
in het minst wordt aangetast ; maar de volken die een
spelling hebben die al te sterk van de uitspraak afwijkt,
zooals Engelschen en Fran.schen, zijn uiterst weerbarstig
tegen elke radicale hervorming op dit gebied, en men moet
bekennen dat het voor hun heel moeilijk is ze in te voeren;
daar zij zoo sterk het voorkomen van het geschreven woord
zou veranderen, dat de gewone lezer er niet meer nit wijs
zou worden ; men herinnere zich in dit verband wat we
gezegd hebben van het overzicht over een heele bladzijde.
Hoe zeer ook in 't belang van de schoolgaande jeugd,
ontmoeten dergeli.ike hervormingen altijd een heftigen tegenstand bij het volwassen deel van het publiek.
8° De algemeene taal zal een zekere plasticiteit
moeten hebben ; ze zal in staat moeten zijn gemakkelijk nieuwe afleidingen en samenstellingen te vormen,
voor de zich voortdurend wijzigende behoeften van 't
modern.° leven ; ze zal niet al te onbuigzaam en afkeerig
van neologismen moeten zijn. Dit is b.v. een gebrek van
de Fransche taal en van den Franschen geest. Het Fransch
heeft voor een groot deel het vermogen verloren nieuwe
loten nit eigen stain te vormen het is bij altijd genoodzaakt terug te gaan tot het latijn, in plaats van nit de
levende sappen te putten. Naast bonte van bon en slirete
van sib-, ontbreekt miirete van miir; men moet zeggen
maturite van maturus. De handeling van avaler is niet
avalement, maar deglutition. De bijv. naamwoorden beau,
court, insen,s en zooveel andere hebben geen correspondeerende bijwoorden. Men moet zeggen: joliment, brieve1) Zelfs in ooze eigeu taal is die invloed iiierkbaar. Zoo zegt btjna
iedereen tegenwoordig weereld in plaats van let vroegere wêreld, en oindat
men ziIi niet waagt aau de ongewone spelling grovve, z('._-ggen sonimigen
al groove. W

zal een latere generatie kachel uitspreken als Rachel.
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follernent. Tal van deelwoorden (charman,t, daachj,
saisissant, enz.) zijn in 't zelfde geval ; men moet zeggen :
d'une facon charmante, d'un air djtachi, d'une maniere saisissante, e. d. Infinitieven kunnen zelden zelfstandig gebruikt
worden, zooals in het oud-Fransch en in 't Italiaansch.
Pat kan er nog door, als men over bizondere zelfst. imamwoorden beschikt die de handeling aanduiden, zooals la
lecture, l' habillement, la promenade; maar hoe zal men zeggen :
het gaan zitten, het eten, het drinkers, het sleepen, enz.?
Veel woorden hebben niet eens het subst. van de persoon
die de handeling doet : de gebruiker 1), de ontdekker.
Men kan niet zeggen : Colomb, le grand djcouvreur de
Amjrique, niet omdat dit woord slecht gevormd is, maar
omdat de Acad4mie francaise het in die beteekenis niet
heeft toegelaten 2).
Pit zij genoeg om in het Licht te stellen wat ik bedoel
met plasticiteit of met onbuigzaamheid van een taal, en
hoeveel schade een al te groote afkeer van nieuwe woorden
aan haar vrijen groei kan toebrengen.
9° Aan den anderen leant mag de betreffende taal
zich niet te snel vervormen en afslijten; hoe langer haar
literaire periode is, des to grooter waarborgen van stabiliteit
ze zal geven. Weliswaar zijn alle beschaafde talen min of
meer door het geschreven. woord „gefixeerd", m.a.w. door
de officieele schrijftaal en de literaire kunstwerken voor
een al te snelle verwording gevrijwaard, zoodat men pier
niet hoeft te vreezen wat sommige zendelingen overkomen
is, nl. dat ze na een langdurige afwezigheid de taal van
hun bekeerlingen niet meer herkenden. Maar er zijn er
niettemin die tegenwoordig een crisis van vormverandering
doormaken. Zoo bevrijdt zich het Nederlandsch van de
uitgangen die de naamvallen en de geslachten aanduiden ;
de geschreven taal heeft ze nog behouden, de gesproken
taal heeft ze al grootendeels afgeworpen. Het nieuw-Grieksch
wordt heel anders geschreven dan het gesproken wordt ;
naast een volkstaal, de koine of kini, heeft men een
1) Employeur is werkgever.
2) Men zegt tiff el un decouvreur de source8.
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schrijfwijze en een zeker aantal archalstische woorden be'louden, om niet geheel en al met het glorierijk verleden
te breken. Andere talen worden gelnfiltreerd door dialect
en argot, die ze soms onherkenbaar maken. In Noorwegen
stelt men in ernst voor het bondsmaal of boerentaal tot
officieele en literaire taal te verheffen ; het rigsmaal, de
taal van Bjornson en Ibsen, zou dan op den achtergrond
worden gedrongen.
10° Een andere, ook zeer belangrijke overweging, is
de mindere of meerdere bekendheid van de woordstammen.
Het zal een groot voordeel zijn als de woorden en stammen van de hulptaal al bij een groot aantal beschaafde
personen van andere natien bekend zijn, omdat aldus het
verkrijgen van een voldoende coda verborum niet te moeilijk gaat. In dat opzicht heeft de uitvinder van het esperanto, Dr. Zamenhof, een gelukkige keus gedaan. Hoewel
hij zelf een Poo] is, heeft hij zijn' woordenvoorraad niet
aan de Slavische, maar aan de Romaansche talen ontleend. Hij heeft zeer goed begrepen dat, door de lange
overheersching van latijn en fransch, deze veel meer zijn
binnengedrongen in de andere Europeesche talen dan deze
in de Romaansche. Men weet dat in Duitschland en in
de laatste jaren ook bij ons een partij is van zoogenaamde
Sprachreiniger, die alle woorden van niet-Germaanschen
stam willen verbannen. Nu moet men eens opletten hoeveel vreemde, en vooral Romaansche woorden, diezelfde
taalzuiveraars gebruiken, wanneer ze vloeiend spreken ; gemiddeld wel een of twee in iederen zin. En de meest verspreide Germaansche taal, het Engelsch, stelt er de helft
van zijn woordenschat uit samen, hetgeen, bij de groote
verbreiding van die taal, een feit van groote internationale
beteekenis is.
11° Ten slotte zal men ook een plaats inruimen voor
aesthetische overwegingen, en zooveel doenlijk een mooie
taal kiezen, volklinkend en aangenaam voor het oor, omdat dit niet alleen op zichzelf een voordeel is, maar ook
omdat de andere volken haar dan met des te meer genoeo.en zullen leeren.
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Laten we nu eens zien in welke mate de bestaande
talen aan al die voorwaarden voldoen. Bij de opsomming
heb ik mij er van onthouden eenige voorkeur te toonen ;
als ik incidenteel dit of dat idioom heb genoemd, was het
alleen tot opheldering van mijn betoog. Ik zou de eischen
desnoods hebben kunnen formuleeren zonder een enkele
taal in 't bizonder te noemen. Inderdaad echter zie ik geen
enkele taal die aan alle ten voile beantwoordt. Veel talen
munten uit door zekere bizondere voordeelen, maar daartegenover staan grootere of kleinere gebreken, en ook aan
de rijkste ontbreken sommige woorden die tot gemeengoed
van alle cultuurmenschen geworden zijn, en dan ook gewoon uit andere talen worden overgenomen.
Als men nu, zooals we gezegd hebben, de buitenEuropeesche talen uitsluit, en ook degene die niet tot de
Indo-germaansche familie behooren, dan blijven ons drie
voorname groepen over : de Slavische talen, de Germaansche
en de Romaansche 1).
Onder de Slavische zou men alleen het Russisch kunnen
kiezen, omdat de andere niet genoeg verbreid of belangrijk
genoeg zijn. Het wordt door een 100 miljoen menschen
gesproken, is verbreid over een reusachtig groot gebied,
dat nog dun bevolkt is, en heeft het voordeel geen groote
dialectale verschillen te vertoonen ; het is aangenaam te
hooren, en heeft een interessante literatuur. Maar, zooals
alle Slavische talen, bevat het medeklinkers (zooals de sjtsja)
en combinaties van medeklinkers die zeer moeilijk zijn Da
te bootsen ; er zijn zelfs woorden die in 't geheel geen
klinkers hebben ; en de spelling is ook vrij ingewikkeld
(al beweren de Russen het tegendeel ; b. v. de niet-geaccentueerde o's die dikwijls, maar niet altijd, als a klinken, de
e die soms j o klinkt, en de lichte ongeschreven j die aan
de heeft van de klinkers wordt toegevoegd).
Tegen de Slavische talen in het algemeen kan men
nog aanvoeren dat het synthetische talen zijn en zoodoende
1) De Keltische talen zijn van geringe beteekenis, en in Europa neemt
bun gebied nog voortdurend af. Het Grieksch komt ook ore allerlei reeds
incidenteel genoeinde redenen niet in aanmerking.
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een moeilijkheid voor vreemdelingen opleveren : de verscheidenheid van vormen en de moeilijkheid van de syntaxis. Ze hebben dit g,febrek gemeen met het Grieksch en
het Duitsch, en vele hebben daarbij nog het nadeel van
bizondere karakters (Russisch, Servisch, Bulgaarsch).
Onder de Germaansche talen zijn Engelsch en Duitsch
het meest verspreid. Het Engelsch wordt door 120 miljoen
monden gesproken, zonder de onderworpen landen te tellen,
waar het zijn heerschappij over een bijna onbegrensd gebied uitstrekt. In de Vereenigde Staten groeit het aantal
van die monden jaarlijks aan, door de geleidelijke assimilatie van de verschillende talen der landverhuizers, nog
altijd zeer talrijk in weerwil van alle beperkende bepalingen. Ms idioom heeft het het voordeel van kortheid, van
een uiterst eenvoudige grammatica, van een grooten rijkdom van woorden en een zeer voldoende mate van duidelijkheid. Door middel van een rijke en afwisselende literatuur en de handelsbetrekkingen van twee zeer welvarende
en machtige volken oefent het een invloed nit die zich al
over de heele wereld uitstrekt. Maar aan den anderen kant,
bezit het een klanksysteem dat heel moeilijk uit te spreken
is, de scherpe en de zacbte th b.v., de ongetrilde tong-r,
de sterk geaspireerde explosiva, weinig heldere klinkers,
die tusschen de normale klinkers inliggen of tweeklanken
vormen, zooals oa, ay, enz., een gevolg van de gewoonte
van de Eng,,elschen om den mond te sluiten terwiji zij ze
uitspreken ; — en 't geheel is verre van welluidend.
Zonder zoover te gaan als Heine, die zei dat de Engelschen
eenige woorden in den mond nemen, ze kauwen en daarna
uitspuwen, moot men erkennen dat het een van de minst
welluidende talen is. Bovendien is de spelling uiterst grillig ; ze is sinds de middeleeuwen niet gewijzigd, zoodat er
woorden zijn waarin de helft van de letters stom zijn, b.v.
knight. Hoe zal men bier vereenvoudiging aanbrengen ?
Zal men schrilven knit, dat breien beteekent, night dat macht
is, nit of nait 2 Er doen zich bier dezelfde bezwaren voor
die we hoogerop vertneld hebben. En voor de uitspraak
zoekt men tevergeefs naar regels ; woorden. en letters die
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gelijk worden geschreven worden verschillend uitgesproken
woorden en lettergrepen die verschillend worden gespeld
worden gelijk uitgesproken (b.v. ad 1 de uitgang ough in
though, plough, through, cough, tough; ad 2 de klank i in
we, see, sea, people, marine, receive, field, my lord, chamois).
Laten we er in dit verband aan herinneren dat het
absoluut vereischt is dat de hulptaal een eenvoudig klanksysteem heeft, en zeer gewenscht dat de spelling niet te
zeer van de uitspraak afwijkt. Aan geen van deze beide
eischen voldoet het Engelsch.
Het Duitsch wordt gesproken door een bevolking die
men op 80 a 90 millioen kan schatten, en zijn invloed
neemt toe met de staatkundige, koloniale, industrieele en
commercieele macht van het Duitsche rijk, en het prestige
van de Duitsche wetenschap. Als idioom heeft het uitnemende qualiteiten, b.v. de subtiele onderscheidingen van
beteekenis en de groote gemakkelijkheid in het vormen van
samenstellingen en afleidingen, en vandaar een bizondere
geschiktheid om de fijnste schakeeringen van gedachte uit
te drukken, de meest verregaande abstracties van de philosophie zoowel als de stoutste verbeeldingen van de poezie.
Men kan het daarentegen een groot gebrek aan duidelijkheid verwijten, ten deele een gevolg juist van dat tot het
uiterste gedreven abstraheerend vermogen, ten deele van
een woordschikking en een zinsbouw die de aandacht van
den lezer vermoeit, en hem soms gedurende een groot deel
van een bladzij in onzekerheid houdt. Voorts is de uitspraak
vrij moeielijk het heeft de ii, de a, de co (den klinker van
't Fransche ceil), de keelklanken (ich- en ach-Laut), daarentegen heeft het weinig moeilijke combinaties zooals het
Russisch, en de spelling is ook regelmatig genoeg.
Het Nederlandsch en de Scandinavische talen, die ook
moeilijk voor de uitspraak zijn, vertoonen de an dere gebreken
van het Duitsch in mindere mate.
Nu blijven nog de Romaansche talen over, waarvan
we al gezegd hebben dat ze den in dit opzicht bruikbaarsten
woordenvoorraad hebben, omdat de andere talen niet alleen
rechtstreeks een • groot aantal termen en uitdrukkingen er
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aan ontleend hebben, maar er ook vooral vele uit de
moeder-taal, het latijn, hebben overgenomen, en nit het
Grieksch door middel van het latijn. Het aantal Romaansche
woorden die in de heele beschaafde wereld bekend zijn is
aldus aanzienlijk. Wat het aantal personen betreft die ze
spreken, nemen ze de tweede plaats in, en in historische
beteekenis de eerste. Ook zijn ze de meest welluidende :
hoe ook ieder yolk met zijn eigen idioom is ingenomen,
toch zijn ze alle 't er over eens de palm van zoetvloeiendheid aan de harmonische en volklinkende talen van Z.-W.
Europa toe to kennen.
De meest gesproken Romaansche talen zijn Fransch,
Spaansch en Italiaansch.
Het Fransch heeft van deze drie de grootste internationale beteekenis. Het heeft bovendien het voordeel van een
groote duidelijkheid en een groote elegancie van uitspraak, het aantrekkelijke en bijna 't verblindende van
den Franschen geest, het heeft een uiterst rijke literatuur, Welker invloed altijd zeer groot is geweest, en is sedert
langen tijd de algemeene taal van de diplomaten en van
de kookkunst.
Het heeft echter het nadeel een bijna even moeilijk
klanksysteem en een bijna even buitensporige spelling als
het Engelsch to bezitten. Wat het eerste betreft, maken
de ii, de a?, de o, de neusklanken, de verbindingen, de nu
eons stomme dan weer uitgesproken medeklinkers en
toonlooze e, de afwezigheid van woord- en zinsaccent,
waardoor ook het rhythmus in de poezie verzwakt, de
woorden in groepen vereenigd die den indruk maken van
langere woorden, het niet alleen moeilijk good uit to spreken,
maar vooral moeilijk to volgen. leder oogenblik zijn er
onwillekeurige woordspelingen : Jalife kar.. beteekenen
fetouffais of j' ai tout fait; sett ver kan zijn : c' est ouvert of
c' est tout vert, en de hoorder moot, om to volgen, steeds in
staat zijn de beteekenis uit het verband op to maken. Als
hij een oogenblik afdwaalt, is hij den draad kwijt. Alle
vreemdelingen hebben to worstelen met die moeilijkheid.
Verder is de hoeveelheid homonymen verbijsterend groot.
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De woorden : 4, oh, au, aux, eau, (les) os, aulx klinken alle
(:). De woorden : sein, sain, saint, ceint, (je) ceins, cinq (sous),
seing alle se:4 1). De woorden : teint, tain, tin, tins, tint, tint,
teint, (je) teins, thym alle
Dat komt doordat het Fransch de meest afgesle ten
Romaansche taal is. De woorden van populaire formatie
hebben alles verloren wat in het latijn op de betoonde
lettergreep volgde, en door voortgaande afkorting en vereenvoudiging worden vele van hun gelijk, en dan is het
eenige middel om ze te onderscheiden ze met een etymologische en verouderde spelling toe te takelen. Dit proces
heeft nog tot andere gevolgen geleid : vooreerst de verdwijning van veel medeklinkers. Het lat. metipsissimus
(ital. medesimo) is meme geworden ; augustus (it. agosto) aoilt,
wat uitgesproken wordt anti of it het is geheel van zijn
ruggegraat ontdaan. Het Fransch heeft te veel van zijn
skelet ingeboet ; het is te week geworden ; het vermijdt
constant meer dan twee consonanten te doen samenkomen ;
het is zelden dat het er 3 of meer in een adena uitspreekt
(stomme letters tellen natuurlijk iiiet mee ; zoo heeft
sculpter er nog maar twee, compter een kOte). Het teekenachtige woordt strident, dat er drie heeft, is direct aan 't
Italiaansch ontleend. Dit laatste heeft veel meer energie ;
laat men effort (6:fôr) en sforzo (sfOrtsO) eens vergelij ken ;
het tweede heeft een kracht die vrij wat beter bij de
beteekenis past.
Een tweede gevolg van die verwording is het gebruik
van omschrijvingen in plaats van het oorspronkelijke
woord. In plaats van te zeggen : staan, zitten, liggen, zegt
het Fransch : etre debout, etre assis, etre couche. De woorden
ester, seoir, gjsir zijn in onbruik geraakt, omdat hun vormen
al te kort werden en aanleiding gaven tot verwarring.
Het latijnsche hodie (letterl. op dezen dag) heeft hui in 't
Fransch gegeven (it. oggi). Maar nu zegt men nog alleen
aujourd'hui, en men hoort zelfs au jour d'aujourd'hui,
waarin drie maal het woord dag voorkomt ! Het Fransch
1) De tilde duidt nasalisatie aan.
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is snel oud geworden en op zijn ouden dag is het tot armoede en omslachtigheid van uitdrukking vervallen. Slechts
door de virtuositeit van zijn proza-schrijvers vergeten
we die armoede, maar ze is werkelijk aanwezig 1); en het
is waarlijk een wonder dat een zoo hoogstaand cultuurvolk
zich met zulk een pover idioom kan tevredenstellen. Een
enkel woord wordt tot zooveel doeleinden gebruikt dat het
afgebeuld wordt. Niet alleen in gevallen als bij argent, dat
zilver en geld beteekent, of voter (vliegen en stelen), dergelijke woorden komen in alle talen voor en zijn ter-ug te
voeren op gelijkheid van oorsprong; maar het Fransch
„abuse de la permission", doordat zooveel woorden gelijk
zijn geworden die het oorspronkelijk niet waren ! Soms is
nog het geslacht voldoende om ze te onderscheiden : la
tour en le tour maar hoeveel beteekenissen heeft dit laatste :
draai, omtrek, toer, beurt, draaibank, enz. Zoo heeft men
le mousse, la mousse (mos en schuim) en het bijv. nw. mousse
(stomp). En gaat men ook de homonymen die ongelijk
geschreven worden, meetellen, en die de levende taal dan
toch gelijk gemaakt heeft, dan wordt het nog erger (zie
boven).
Het is daardoor niet alleen voor een buitenlander
uiterst moeilijk. het Fransch zoo te leeren hanteeren dat
hij er zich gemakkelijk van bedient, maar door zijn geringen woordenschat en zijn onwillekeurige woordspelingen
Levert het ook voor den beginner groote moeilijkheden op.
Hij verliest telkens grond, doordat er voor een gangbaar
beg rip in zijn eigen taal uitgedrukt eenvoudig geen Fransch
woord is (Zie ook bl. 426). En zoo elegant als het Fransch
in een Franschen mond klinkt, zoo leelijk en onbeholpen
klinkt het in dien van de meeste vreemdelingen.
De Romaansche talen die het eenvoudigste kianksysteem hebben, en daarenboven nog een spelling die zich

1) Prof. Boliand had volkomen gelijk Coen hij weed op de armoede
Tan een taal die geweten en bewustzijn, weetgierigheid en nieuwsgierigheid
identifieert. Als taal voor de philosophie is het Fransch zeker al bizonder
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bijna geheel aansluit bij de uitspraak, zijn Spaansch en
Italiaansch.
Het Spaansch heeft op het Italiaansch nog het groote
voordeel dat het over een ontzaglijk groot gebied verspreid
is, resultaat van de colonisatie van bijna geheel Z.-Amerika,
Centraal Amerika, Mexico en de Philippijnen. (Zelfs het
Braziliaansche Portugeesch lijkt veel meer op het Spaansch
dan het Europeesche). Het heeft bovendien zulk een eenvoudige en logisch geordende dat de uitspraak
in uiterst korten tijd kan geleerd worden, als men die
van ieder letterteeken kent. Als een paar letters niet stony.
waren, zooals de h altijd en de d soms (b.v. in Usted), en
een paar andere gelijken klank hadden, zooals veelal j en
g, z en c, zou het phonetisch zuiver gespeld zijn. Het
geeft bovendien op onbedriegelijke wijze den klemtoon
van ieder woord aan, wat in het Italiaansch maar bij uitzondering gebeurt. Maar het heeft het bezwaar een keelklank te bevatten (de j, voor e en i ook door g aangeduid) en de bilabiale v, die voor volken die ze niet hebben,
moeilijk na te bootsen zijn. Het Europeesche Spaansch
heeft ook nog de lispelende 2, die de Amerikanen met s
identifieeren.
Behalve dat heeft het een groot aantal Arabische woorden
behouden, die de latijnsche woorden hebben verdrongen, en
ook deze zijn verder verwijderd van de moedertaal dan de
Italiaansche. Wie herkent in de woorden hijo (spr. iecho) en
hoja (spr. ocha) de woorden filius, figlio, fils en folia, foglia,
feuille? Aileen een taalkundige, die weet dat de latijnsche
f vrij regelmatig h wordt in het Spaansch en 1 mouill4 gutturaal is geworden. Hetzelfde is 't geval voor woorden als
llave (spr. yabj) = clavis, chiave, clef. De woordenschat is dus
moeilijker te leeren, minder licht herkenbaar dan die van
't Italiaansch en veelal van 't Fransch daar dit laatste,
zooals we gezien hebben, vee]al direct weer tot het latijn.
zich heeft gewend om zijn woordenvoorraad aan te vullen,
en ook een zekere hoeveelheid etymologische letters bewaard heeft maar vooral omdat de Romaansche woorden
in andere talen eenvoudig Fransche woorden zijn.
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Nu zullen sommigen meenen dat deze bezwaren ruimschoots worden opgewogen door de grootere verspreiding
van de Castillaansche taal. Men kan daarbij nog aanvoeren
de groote gelijkenis met het Portugeesch, dat ook in het
reusachtige Brazilie wordt gesproken, Welk gebied nu nog
wel dun bevolkt is, maar waarop zich een bevolking kan
vestigen even groot als die van Europa. Wat dan te beslissen ? In schoonheid en welluidendheid kunnen beide
talen wedijveren 1).
Er is echter een overweging die alien tevreden kan
stellen en dien naijver in overeenstemming veranderen, nl.
het feit dat de Spanjaarden gemakkelijker Italiaansch
leeren dan de Italianen Spaansch. Ja, om zich te redden
behoeven de eersten het ternauwernood te studeeren een
inwoner van Ecuador heeft mij verzekerd dat hij in Italie
gereisd had zonder van to voren Italiaansch te hebben
geleerd, en toch de menschen heel goed begrepen had.
En dit is zeer natuurlijk, daar de woorden die beide talen
gemeen hebben aan 't latijn ontleend zijn, en het Italiaansch
in dit opzicht bijna homogeen is, terwijl het Spaansch
daarnaast nog veel andere bezit. Zoo is breken in 't Spaansch
quebrar, maar men zegt ook romper, zoodat een Italiaan
quebrar niet verstaat, maar een Spanjaard wel rompere.
En zoodoende is de verbreiding van het Spaansch indirect
een van de sterkste argumenten voor de invoering van het
Italiaansch. Het zou een dwaasheid zijn een van die zusternatien een moeilijkheid op , te leggen die voor de andere
bijna niet bestaat. Bij Welke motieven zich nog de Internationale invloed van het Fransch voegt, die nog vooreerst
wel heel groot zal blijven, terwij1 het Italiaansch de eenige
taal is die de Franschen (en alien die Fransch geleerd
hebben) met vrij veel gemak aanleeren. Maar als we de
zaak nog eens nader beschouwen, ontdekken we zooveel
voordeelen die aan de invoering van het Italiaansch ver1) Toch komt het mij voor dat, afgezien van de harde het Spaansch
Teel meer binnensmonds gesproken wordt dan het Italiaansch, en dat de
Toortdurende herhaling der meervouds-s vermoeiend werkt.
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bonden zouden zijn, dat deze taal werkelijk voorbeschikt
lijkt om als wereldtaal te dienen 1). Ik zal trachten ze in
het kort op te sommen:
1° Het Italiaansch heeft reeds zijn sporen als Internationale taal verdiend, daar het in den vorm van de
lingua franca in de havens van de IVIiddellandsche zee, voornamelijk de Levant, gesproken wordt (hoewel vroeger algemeener dan nu. Staaltjes van die lingua franca komen
o.a. bij Moliere voor, in de Turksche ceremonie van den
Bourgeois Gentilhomme). Doch, wil men in dat negertaaltje het
heerlijke idioom van it paese dove it si suona niet herkennen,
dan blijft het veel belangrijker feit, dat het lang dienst
deed als interprovinciale en intercommunale taal, gedurende
al de eeuwen dat Italie niets was dan een samenstel van
kleine staatjes en onafhankelijke steden, die elkaar de
oppermacht betwistten, en dat het nog altijd die rol vervult ten opzichte van de menigte van gewestelijke tongvallen, die nergens zoo algemeen, zelfs in beschaafde kringen,
gesproken worden en die onderling zoo verschillend zijn,
dat een Torinees het G-enueesch niet verstaat en een
Florentijn geen Bologneesch.
2° Heeft het de grootste stabiliteit van alle Europeesche
talen. Het lot van het Italiaansch is waarlijk uniek geweest.
Bij het begin van de 14e eeuw al tot literair idioom verheven door het genie van Dante, Boccacio en Petrarca,
in den modernen vorm die voor Ons verstaanbaar is,' heeft
het zegevierend weerstand geboden aan de afslijting en
heeft niet te lijden gehad van die ingrijpende veranderingen die sinds dien tijd alle andere Europeesche talen
vervormd hebben. Er is er geen tweede die in haar huidigen vorm een zoo langdurig literair verleden heeft.
Het moderne Fransch dateert eerst van drie eeuwen
later, omstreeks 1635, toen Richelieu de Acad4mie francaise
1) 1k zal nu maar zwijgen van argumenten ale dat, wat mij een Spanjaard zelf aan de hand deed: ooze cultuur staat niet zoo hoog ale de
Italiaansche; wij hebben geen Risorgimento gehad, zooals Italie. Want dit
zullen alien wel niet zoo gereedelijk toegeven, en ik wil meer wijzen op
wat die volken vereenigt dan op wat ze verdeelt.
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stichtte, daar het eerste moderne kunstwerk in verzen Le
Cid is van Corneille (1636), en het eerste kunstwerk in
proza Les Provinciales van Pascal (1656). Marot en Ronsard
in de poezie, Montaigne en Rabelais in 't proza, schreven
een verouderd idioom, en kunnen niet zonder glossarium
worden gelezen. — Het Engelsch van de 16e eeuw, dat van
Marlowe en Shakespeare, is ook al vrij archalstisch. —
Het klassieke Duitsch is van nog later datum; het heeft
zijn bloeitijdperk eerst gehad tegen het einde van de 18e
eeuw en het begin van de 19e eeuw. — Het moderne
Spaansch begint met de 16e eeuw, en de spelling is sedert
dien tijd een paar maal gewijzigd.
Terwijl echter het idioom van Dante aldus onaangetast
bleef, — zoo Dante moeilijk to lezen is, ligt dat eerder aan
zijn geleerdheid dan aan de taal, die bijna niet verouderd
is — had de evolutie van de dialecten haar normaal verloop, zoodat deze tegen woordig niet alleen sterk van elkaar
afwijken, maar natuurlijk ook van het schrift-Italiaansch.
Zuiver Italiaansch wordt eigenlijk nergens gesproken. Maar
in deze omstandigheid ligt juist een waarborg voor de toekomst, daar het op die wijze in al zijn zuiverheid bewaard
blijft, en alzoo beter dan eenige andere taal voldoet aan
de voorwaarde van stabiliteit die wij vroeger hebben opgesteld. Iedere gesproken taal is onderhevig aan slijtage, en
het eenige voordeel van een kunstmatige taal zou dan ook
zijn dat ze niet afsleet, orndat de spraakmakende g;emeente
er geen vat op had. Welnu, dit voordeel bezit het Italiaansch van huis uit, en zal het nog lang bezitten, zoowel
door den glans van zijn literair verleden als door de behoeften der bewoners van de verschillende gewesten, die
elkaar niet zouden verstaan, als ze het gemeenschappelijk
idioom niet ongeschonden bewaarden.
3° Heeft het Italiaansch het voordeel geen enkelen
klank to bevatten die het oor beleedigt of die moeilijk is
uit to spreken; geen enkelen keelklank, geen enkelen
doffen of minder helderen klinker.
4° Is het zeer expressief. Men zou allicht geneigd
zijn to vreezen dat de zoetvloeiendheid en het groote aan-
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tal klinkers er een weekelijk karakter aan zouden geven,
maar dat is het geval niet. De combination van medeklinkers zijn er verrassend talrijk, veel talrijker b.v. dan
in het Fransch, zooals we al ten opzichte van het woord
sforzo konden opmerken. Groepen als sm, sl, sf, sfr, sv,
spr, str, dj, is, dz, tch (deze laatste vier geschreven volgens
de Fransche daar ze in 't Italiaansch als g, z en c
worden aangeduid), ontmoet men er ieder oogenblik. Het
kan beurtelings krachtig en teeder, zacht en schetterend
zijn. Welke treffender klanknabootsingen dan tentennare,
tonfo, scricchiolio, sussurro, scrosciare, rimbombo en zooveel
andere ?
5° Is de taal rij k genoeg om termen te leveren voor
alle nuances van beteekenis (alle infinitieven en bijv. naamwoorden kunnen zelfstandig worden gebruikt, wat in 't
Fransch gewoonlijk niet kan), zonder dat die rijkdom zoo
overweldigend is dat ze bezwaar oplevert voor buitenlanders,
zooals in het Engelsch 1).
6° Is het Italiaansch smedig genoeg om veel talrijker
inversies toe te laten dan het Fransch, zonder echter de
vrijheden te veroorloven die van den Duitschen zin sours
een doolhof of een logogrief maken. Het vormt nieuwe
samenstellingen met vrij groote gemakkelijkheid, en heeft
vooral een bizonderen slag in het maken van verklein-,
vergroot- en verslechteringswoorden 2), een vermogen dat,
wat de eerste en tweede betreft, in Fransch en Engelsch
bijna geheel on tbreekt.
7° Men zou kunnen vreezen dat delengte der woorden
in 't Italiaansch een bezwaar was, daar het de latijnsche
uitgangen bijna in hun geheel bewaard heeft. Indien de
1) In het Engelsch heeft ieder schrijver van beteekenis zijn eigen
woordenschat, en er zijn er die men niet dan met veel inspanning kan
lezen. Robert Browning in de poezie, Kipling en Meredith in 't proza
hebben in dit opzicht een welverdiende vertnaardheid. En toch zijn dit
haast klassieken, Been mystificateurs ale Mallarm6 of 1Vlarinetti. Voeg daarbij
een grooten voorraad americanismen en Indische woorden.
2) Men houde mij deze neologisrnen ten goede. Er ontbreekt zelf nog
een aan, want de uitgang uccio drukt lets kleins en belachelijks of aardigs
tegelijk uit.
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andere Bona aansche talen, zoo zou men kunnen redeneeren,
die uitgangen hebben afgekort, is dat omdat kortheid en
snelheid vereischte zijn voor het moderne leven. En men
prijst dan vooral het Engelsch om zijn bondigheid, die
tijd uitwint, want time is money. — Maar in het Italiaansch
is een streven merkbaar om tegen die lengte van de
afzonclerlijke woorden te reageeren door kortheid van
uitdrukking. Zoo worden voorzetsels en lidwoorden (vooral
het in 't Fransch zoo geregeld voorkomende deelend lidwoord) zeer vaak weggelaten : vietato fumare, spedizione
bagagli, enz. Op een deur leest men dikwijls : Chi apre
ehiuda (lett. wie opent sluite). In welke andere taal zou
hetzelfde zoo kort kunnen worden uitgedrukt ? In 't Fransch
wordt dit : „Celui qui ouvre cette porte est pri4 de la
refermer", of ten minste „priere de referiner la porte". In
het Duitsch : „Wer diese Thiir Offnet schliesse sie wieder".
(Men kan niet vergelijken „Thiire zu !" omdat dit niet
hetzelfde zegt en bovendien minder beleefd is). Waar
opschriften in verschillende talen zijn aangeplakt is veelal
het Italiaansch het kortste. Zooals het Fransch door omschrijving en verlenging de al te groote afslijting verhelpt,
zoo reageert het Italiaansch door een tegengestelde intuitie
tegen een al te groote wijdloopigheid, door al 't overbodige
weg te laten.
8° Zooals reeds incidenteel opgernerkt, heeft het
Italiaansch de grootste eenheid van structuur en daardoor
de grootste doorzichtigheid. De woorden van andere talen
dan 't latijn of het Grieksch afgeleid zijn heel zeldzaam,
en zelfs die nit Gerrnaansche bron zijn van zoo ouden
datum, dat ze al geheel naar het Italiaansche type vervormd. zijn (snello, stivale, stormire, guerra, e. d.).
9° Ten slotte, en dit is zeer belangrijk, zet het
Italiaansch bet best de traditie van het latijn voort, waarvan het de tak is die het dichtst bij den stam bleef. Dat
is een gewichtig voordeel, als men bedenkt hoezeer het
latijn nog bij alle volken gebruikt wordt als voertuig of
bulp bij de studie, en in de terminologie van de wetenschap. Een zekere vertrouwdheid met het Italiaansch zou
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de studie van het veel moeilijkere latijn veel verlichten.
Ja, men kan met goed recht beweren dat het Italiaansch
het moderne latijn is. Door een natuurlijke evolutie heeft
het zich van de naamvals- en andere uitgangen bevrijd,
en zoo het, in andere deelen van het Romeinsche rijk,
zich vermen.gd heeft met Germaansche, Keltische, Arabische of Slavische elementen, heeft het in Italie niets
gedaan dan den vorm aannemen van een moderne, analytische taal, langzamerhand aan alle behoeften beantwoordend van een verder ontwikkelde maatschappij. Er is hier
geen breuk, want in Italie is, in weerwil van de Gothische
invallen, het licht der oudheid nooit uitgegaan. En daar
de functie altijd het orgaan schept, zoo beantwoordt het
Italiaansch nu beter dan 't Latijn aan de eischen van het
moderne leven en de moderne wetenschap. Maar de
wetenschap heeft die evolutie niet gevolgd, zij heeft het
latijn behouden, omdat de menschheid altijd een neiging
heeft zich aan de vormen en instellingen van het verleden vast te klampen, ook als deze al dood en fossiel
zijn. In het tijdperk van de Renaissance, toen Italie
een buitengewoon hooge cultuur bereikte, zou de vervanging van het antieke idioom door het moderne mogelijk
zijn geweest, maar juist in dien tijd was de geestdrift
voor de oude talen zoo groot, dat men, wel verre van
ze op te geven ter wille van een modern idioom, veel
eerder trachtte de moderne talen naar antiek model te
her-vormen (de Fransche spelling 1) is er een sprekend
voorbeeld van : vdor de 16e eeuw schreef men : o povre fame!)
Nu is het latijn dood en begraven, ook als onderlinge taal
der geleerden, maar waartoe het feit voorbij te zien dat
het leeft onder een, nieuwen, vorm, en een vorm die zich nitstekend leent tot alle aanwendingen in theorie en practijk,
zoo van wetenschap als handel ? 2) Mits men de moeite
1) Er zijn ook spelfouten daardoor ontstaan, zooals de d van poids,
naar pondus, waarvan het niet estamt; het konit van pensum.
2) Veel handelstermen zijn al Italiaansch, in one land door de Lombarden (lommerd komt ook hiervan) ingevoerd. Zoo folio, risico, deposito,

conto loro, conto nostro, conto meta, cambio, aglo, costi (in a costi komen),
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neemt ook hier de oogen te openen voor het feit van de
evolutie, dat in de biologie zoowel als in de sociologie reeds
algemeen erkend wordt.
Dit zou tevens het middel verschaffen het eens te
worden over een andere questie, nl. de eensluidende nitspraak van 't latijn voor alle landen. Immers de eenvoudigste oplossing zou ziijn. die van de Italianen over te
nemen, en als het Italiaansch algemeen bekend was, zou
deze oplossing zich van zeif opdringen. Wat doet het er
toe of ze 'net de echte uitspraak is ? Deze zal wel altijd
onbekend Zoolang we onder de rumen van
het Forum of het Colosseum geen phonographische
platen vinden die natuurgetrouw een redevoering van
Cicero of Brutus weergeven, zullen we nooit precies weten
hoe het latijn werkelijk gesproken werd, en als men door
allergeleerdste benaderingen, zooals men ze in den laatsten
tijd l n Duitschland en bij ons beproefd heeft, het leert
radbraken met de gratie die men van een niet-Romaanschen
mond verwachten kan
denk vooral aan de doorgaande
verwarring van pen b, f en v, t en d door de Duitschers !
en men kon, door magische oproeping of spiritisme,
tevens den geest van een antieken Romein er bij halen,
dan zou men hem waarschijnlijk moeten meedeelen dat dit
nu latijn was. Laten wij een vergelijking nemen : welke
taal is ons bekender dan Fransch ? Men kan naar Parijs
gaan en het ter plaatse studeeren, en Fransche tooneelspelers komen geregeld bij ons, en ook in London en.
Berlijn, voorstellingen geven. En vat maken onze schooljongens er van ? Om van de kleine Engelschen en Duitschers maar te zwijgen ! — Hoe kan men bovendien zoo
nalef zijn te nieenen dat er in de oudheid maar een uitspraak van 't latijn geweest is, en dat deze heeft stand
gehouden van Ennius tot Lucretus of Tacitus ! Of moet
men al die schrijvers weer verschillend gaan. lezen ? Het
is dus het beste den Gordiaanschen knoop door te hakken
disconto, saldo en ti eel andere. Ook accuraat eu accuratesse, door velen
voor Fraiiselie woorden aangezien,
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om tot een practische oplossing te komen, zooals Erasmus
het voor het Grieksch gedaan heeft, en het eenvoudigste
zou zijn de in Itali8 gebruikelijke uitspraak over te nemen.
Dit zal in de eerste plaats al vrij wat mooier klinken dan
ons kui en schipio en wat dies weer zij 1).
In 't kort, er zijn zooveel redenen die pleiten voor
het Italiaansch als algemeene hulptaal, dat het me moeilijk
valt te gelooven dat, bij een grondige en onpartijdige discussie van deze en andere argumenten, het niet een groote
kans had aangen omen te worden. Toch zou het mij niet
passen, in deze discussie vooruit te willen beslissen, en dit
betoog moet dan ook geheel opgevat worden als een prccadvies. Het voorstel ligt ter tafel, en men moet afwachten
wat °in het voordeel van andere talen of van een andere
oplossing kan worden aangevoerd.
1) Behalve deze en een paar gelijksoortige opmerkingen, met het oog
op Nederlandsche lezers, is dit artikel een getrouwe wedergave van de oorspronkelijke voordracht, die eerlang ook in een Italiaansch tijdschrift zal
verschijnen.

VERZEN
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

LIEFDE.
Meen, zoo ik zing, vol liefde zijn mijn zangen,
Niet, dat mijn mond de schamelheid vergat
Van 't hart, dat open stond om vreugd to ontvangen,
Maar, waar de liefde nimmer binnentrad.
Mijn lied is immers vol van uw verlangen,
0 Liefde, die ik steeds heb liefgehad!
Waart gij gekomen, then ik a verwachtte,
Ik had met diepe vreugde u ingeleid,
Waar, in het heiligdom van mijn gedachten,
Ik reeds vol schroom uw komen had verbeid.
Nu fluistert mijn verlangen uwen zachten,
Lieflijken naam met groote teederheid.
0 Liefde ! Zalig zij, die u ontberen
En hunkren naar de troost van uw gelaat,
Zoo ze in hun nood zich niet tot de aarde keeren,
En vragen't aardsche brood, dat niet verzaadt;
Wier ziel zich aan den disch van uw begeeren
Den honger stilt, den heeten dorst verslaat.

ZONSONDERGANG.
Ik liep, het I] oofd gebogen,
Den avond te gemoet,
Maar hief de moede oogen
Niet op naar 's hemels gloed.
Waartoe den blik geheven
Naar 't schijnsel in de vert?
't Was alles mij om 't even,
Of 't paars of purper werd.
Het was van zwarte aarde,
Het paadje, waar ik ging,
En droomend nederstaarde,
Die avondwandeling,
Waar, voor mijn moede schreden,
Bij 't schijnsel op mijn pad,
Elk der oneffenheden,
Een eigen schaduw had.
In holten en in kuilen
Van d' ongelijken grond,
Zag ik de schaduw schuilen,
Die daar een rustplaats vond,
Maar schoon naar wet en rede
Ze zwart moest zijn als roet,
Ontstak ze voor mijn schreden,
En werd tot vuur of bloed.
Als op een rooster leek ik
Te treden, waar ik liep,
Met moede oogen keek ik
Als in een vurig diep...
En 't scheen mij zwaar te dragen,
Bij 't staren in dien schijn,
Dat alles in die dagen
Was, als het niet moest zijn.

ECONOMISCHE KRONIEK.
Werk aan den winkel. — De Bakkerswet. -- De Stuwadoorswet. — Internationale mededinging; een uitspraak van minister Treub. —
Soeiale verzekering; de wijziging van Talma's
wetten. — De colleetieve arbeidsovereenkomst
in het boekdrukkersbedrijf.

Het optreden van den nieuwen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, waaraan wij reeds in vorige afleveringen eenige
woorden wijdden, brengt verschillende onderwerpen, die in het
vorig regeeringstijdperk aan de orde van wetgeving waren, opnieuw
op het parlementaire tapijt. Niet alle, natuurlijk, op dezelfde wijze,
noch ook in gelijke mate. Er zijn er, die zoo goed als afgedaan
schenen, doch weer ter hand genomen worden, omdat de nieuwe
bewindsman de reeds tot stand gekomen regelingen aan ingrijpende
wijzigingen wil onderwerpen : ziekte-verzekering, ouderdoms- en
invaliditeits-verzekering. Andere waren onafgedaan gebleven en
zullen nu weer ter hand genomen worden, zij het niet onveranderd,
zoo de Stuwadoorswet. Nog weer andere hadden op reis naar het
Staatsblad jammerlijk schipbreuk geleden in de felbewogen parlementaire wateren : de Bakkerswet een nieuw schip, met dezelfde
vlag in top maar met andere lading aan boord, zal door den
nieuwen reeder op hoop van meer zegen worden uitgerust. Bovendien,
buiten en behalve dit alles, dat reeds niet zoo weinig is, rijst de
vraag of en in Welke richting aan de uitvoering van reeds geldende
wetten zooals de „Arbeidswet 1911" — uitbreiding moet worden
gegeven.
stof te over
Werk genoeg aan den winkel gelijk men ziet,
voor den schrijver der Economische Kroniek, die — al is het dan
met kroniekmatige beknoptheid althans het belangrijkste van
dit zeer vele en zeer belangwekkende te boekstaven heeft en nog
daarenboven, immers ook buiten hetgeen Regeering en Parlement
bezighoudt of straks bezighouden zal, enkele zaken heeft aan
te stippen.
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Wat dan allereerst de Bakkerswet betreft, het is wel onnoodig
voor ooze lezers „infandum dolorem renovare" en al het getob
met Talma's pogingen in hun herinnering terug to roepen. Men
weet ook dat na die voortgezette mislukking het initiatief van mr.
Aalberse c. s. geen beter kans op slagen scheen te bieden. Minister
Treub zal het nu beproeven door eene regeling in de richting Ian
het amendement Bos—Snoeck Henkemans. Na zijne aankondiging
van dat voornemen werd de Minister daarvoor door mr. Aalberse
gewaarschusivd ; wailneer, zoo sprak deze, tegen Talma's opzet als
grief werd aangevoerd dat daardoor de kleine industrie ten koste
der groote industrie werd bevoordeeld, dan moet gij er u voor
wachten in de Scylla te vervallen door de Charybdis te willen
mijden; pas op dat gij nu niet aan het groote bedrijf een voorsprong boven het kleine gaat geven. Geen nood, was het antwoord
van de Regeeringstafel ; men behoeft waarlijk niet te vreezen dat
de kleine industrie en de middenstand in het gedrang zullen
komen, wanneer ook in de bakkerij-nijverheid de ontwikkeling van
het groote bedrijf wordt toegelaten ; van een werkelijk groot bedrijf is in verreweg de meeste gemeenten door den beperkten afzet
toch geen sprake. Wanneer men, gelijk het amendement BosSnoeck Henkemans deed, als hoofdvoorwaarde voor den nachtarbeid
stelt dat moet worden gewerkt met een drieploegenstelsel, dan is
dat een eisch, waaraan zonder ingrijpende wijzigingen zelfs de
grootste in ons land bestaande bakkerij niet kan voldoen ; wie dat
in het oog houdt, zal niet vreezen dat zoodanige regeling het
groote bedrijf boven de kleinere vormen bevoorrecht.
Voorshands is van des Ministers planners op dit gebied niet
meer dan dit bekend en dus is hier afwachten de boodschap. Toch
moge nu reeds worden gezegd dat, naar ons voorkomt, de Minister
zich hier beweegt in de goede lijn. Inderdaad was het van Talma's
opzet een onvergeeflijke fout dat daardoor nadeel werd toegebracht
aan de grootere ondernemingen, waarin over 't geheel de arbeidstoestanden beter zijn dan in de kleinere. De wet zou in omgekeerdsociale richting hebben gewerkt, doordat zij de gewenschte ontwikkeling der nijverheid had tegengehouden en haar gedrongen
had in de richting van talrijker kleinere bakkerijtjes. Wit men
ook het tegendeel vermijden en ook niet de productie in grootere
fabrieken bevorderen, dan mag en moet men toch bij de regeling
uitgaan van de grondgedachte dat verbod van voortdurenden nachtarbeid voor altijd weer dezelfde arbeiders niet behoeft mee te
brengen uitsluiting van werken 's nachts onder een stelsel, waarbij
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dezelfde man slechts gedurende een week op de drie een deel van
de nachtrust derft. Ook hier heeft de wetgever te bedenken dat
de ware gelijkheid vordert ongelijke bejegening van ongelijke
grootheden.
Minder gelukkig dan des Ministers voornemens ten aanzien
der Bakkerswet schijnt ons de uitkomst zijner wijziging van de
aanhangige Stuwadoorswet. Er is hier zeker veel verbeterd, maar
nog lang niet genoeg en de thans voorgedragen regeling vertoont
o. i. nog vele bedenkelijke zijden. Ook hier moge ter kenschetsing
van Talma's ontwerp worden verwezen naar wat vroeger daaromtrent door ons is meegedeeld en opgemerkt ; dit ontwerp beoogde
verwezenlijking van Talma's denkbeeld, hetwelk als „organisatie
van den arbeid" werd aangeduid ; het geheele bedrijf werd feitelijk
gereglementeerd, d. in wettelijke kluisters geslagen. Een stuwadoors-onderneming zou als zoodanig slechts mogen optreden, wanneer zij door de overheid was toegelaten, voor welke toelating een
zeker recht was verschuldigd. De werklieden in dit bedrijf, door
de wet „havenarbeiders" geheeten, zouden worden geregistreerd,
hetgeen geschieden zou door hun arbeidsboekjes uit te reiken ; die
boekjes zouden van verschillende vorm en kleur voor onderscheidene
categorieön van arbeiders zijn. Voor de eigenlijke beschermende
bepalingen verwees het ontwerp gelijk in den laatsten tijd op
wetgevend gebied meer en meer te doen gebruikelijk is — naar
bestuursmaatregelen, terwijl bovendien onderwerpen werden genoemd, waaromtrent de bijzondere, met de inspectie belaste ambtenaren bindende voorschriften konden geven. Die ambtenaren zouden
onder zekere omstandigheden bevoegd zijn, de sluicing van de
stuwadoorsonderneming, dus volstrekten stilstand van den arbeid
te gelasten. Voor toegelaten zondagsarbeid in dit bedrijf (die als
regel verboden zou zijn) zou een verhoogd loon moeten worden
uitbetaald. In verschillende haven-gebieden zouden commissies
onder voorzitterschap van een toeziend ambtenaar, met zeker wettelijk gezag bekleed, optreden. Enz.
In dit samenstel van bepalingen, dat bedoeld scheen of althans
zeker er toe leiden zou om van den havenarbeid een soort van
„gilde" naar ouderwetschen trant te makes, heeft minister Treub
wel eenige lucht, eenige ruimte aangebracht. De toelating der
ondernemingen is vervallen, al worden nu nog enkele eischen gesteld. De arbeidsboekjes zijn door kaarten vervangen. Van wettelijke
bepalingen omtrent verhoogd loon voor Zondagsarbeid wil Talma's
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opvolger niet wezen en hij wenscht niet dat de commissies onder
leiding van een ambtenaar zullen staan. Valt in deze pogingen
tot verruiming van wat dan ook wel een zeer benepen trant van
wetgeving was, nog wel iets meer dan de goede bedoeling te
lovers en mag worden erkend dat Treub's wijzigingen verbeteringen
zijn, daartegenover kan niet worden ontkend dat ook deze regeling
nog allerlei en waarlijk niet geringe bezwaren oplevert. Is het wel
zoo groote winst, als minister Treub zelf schijnt te meenen, wanneer men de arbeidsboekjes door kaarten vervangt ? Blijft daarmee
niet de bedenkelijke zijde der „registratie" feitelijk in wezen ? En
blijft niet de grief, dat men, van deze wettelijke regeling kennis
nemend, tot de slotsom komt dat zij slechts een kader bevat,
waar binnen de onbekende bestuursmaatregelen zich zullen bewegen,
terwijl zij ook de ver-strekkende bevoegdheid van de toeziende
ambtenaren handhaaft ? Vragen als deze zullen ongetwijfeld bij de
betrokken werkgevers rijzen en het is waarschijnlijk te achten dat
hun antwoord daarop niet bevredigend zal uitvallen.
Bij een onderwerp als de stuwadoors-arbeid komt het vraagstuk der internationale mededinging natuurlijk om den hoek kijken.
Iedereen weet dat de handel die havens zoekt, waar zij bet best,
het gemakkelijkst, het goedkoopst en het vlugst wordt bediend.
Iedereen kept de felle mededinging, die tusschen de Europeesche
handelshavens gevoerd wordt en weet ook wat het beteekent wanneer, door welke oorzaken dan ook, een haven bij andere blijkt
achter te staan in de, den handel geboden, voordeelen. Men weet
daarvan in Antwerpen mee te spreken ; hoezeer is men daar er op
uit, te trachten het verlorene terug te winners. De handel keert
zich of van de plaats, waar hij minder gunstige voorwaarden vindt
en zoekt de best ingerichte plaatsen op, laat zich niet gemakkelijk
weer teruglokken naar het oord, waarvan hij zich eenmaal afgewend
heeft. Moest de invoering straks van de Stuwadoors-wet er toe
leiden dat onze groote havens niet meer zoo „concurrenzfahig"
tegenover buitenlandsche bleven als zij sedert geruimen tijd tot
grout profijt ook van onze havenarbeiders bleken te zijn, het gevolg
van die wet zou kunnen wezen dat de arbeiders beschermd, doch
werkloos werden, dat het bedrijf verliep. Reeds daarom is op dit
gebied voorzichtigheid geraden.
Meer dan eens reeds, herhaaldelijk zelfs wezen wij op het
groote belang dat er in gelegen is om bij beschermende maatregelen
toch de „Concurrenzfahigkeit" der vaderlandsche voortbrenging
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niet uit het oog te verliezen. Wij deden bet laatstelijk nog, tool
wij aantoonden dat Nederland, blijkens de op de Bernsche conferentie gewisselde inzichten, vooraan staat op het terrein der wettelijke arbeidsbescherming, terwijl andere rijken weigeren zoo ver
als wij te gaan, uit vrees dat zij daardoor de belangen hunner
nijverheid zouden schaden. In dit verband moeten wij de aandacht
vestigen op hetgeen minister Treub (23 December '13) to dezen
aanzien in de Kamer gezegd heeft. In de Memorie van Antwoord
op Hoofdstuk X der Staatsbegrooting had deze Minister gezegd
dat men er voor moest zorgen, de Nederlandsche industrieelen,
voor zoover zij voor export werken, niet door bepalin'gen van de
Arbeidswet te veel achter te stellen bij industrieelen nit het buitenland. „Niet te veel". Nadat bij de openbare beraadslaging de
heer Drion, afgevaardigde voor Ridderkerk, hem gevraagd had of
voor „niet te veel" niet moest worden gelezen ,,zoo weinig mogelijk",
handhaafde de Minister zijn schriftelijke verklaring, zeggende : „Ik
meen toch, dat het beter is te spreken van „niet to veel", en
niet alleen te spreken van „niet", want als men bet zoo scherp
ging opvatten als de geachte afgevaardigde uit Ridderkerk eigenlijk wel zou willen, dan zou daaruit voortvloeien, dat men hier
nooit een stap zou molten doen tot verdere uitbreiding van bepalingen van de Arbeidswet zoolang niet andere landen daarin waren
voorgegaan. Ik geloof, dat niemand ten slotte aan de Regeering
ten dergelijken eisch kan stolen."
Afdoende mag deze opmerking van Minister Treub zeker niet
heeten zij was eigenlijk zelfs niet ter zake dienende. Want de
vraag is niet : of wij stappen zullen doen, zoolang niet andere
landen ons zijn voorgegaan, maar of wij, thans reeds andere landen
achter ons latende, nog meer den afstand tusschen hen en ons
zullen vergrooten. En wat door de voorstanders van internationale
arbeidswetgeving verlangd wordt, is niet : dat wij achteraan zullen
komen, wachtend op een ons van elders gegeven voorbeeld, maar
dat de verschillende rijken met ons tegelijkertijd in dezelfde pas
zullen marcheeren.
De vraag, die hier aan de orde was, kwam in de Tweede
Kamer ter sprake naar aanleiding van de bepalingen der Arbeidswet, meer bepaaldelijk in verband met den op den Minister geoefenden aandrang om den vrijen Zaterdagmiddag in de Twentsche
textielindustrie, welke tot nog toe alleen voor gehuwde (en daarmee
gelijkgestelde) vrouwen is ingevoerd, algemeen to makers, een maatregel waartoe de Minister overhelt en dien hij zich voorstelt op of
O. E. XIV 3
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na 1 Januari 1915 te doen gelden. 0 verigens is de Minister voornemens een ontwerp op den tienurigen arbeidsdag in to dienen
voor die bedrijven en die lokalen, waarin mannen arbeiden met
vrouwen. Zoowel deze laatste regeling als ook de eerstgenoemde
zijn van verre strekking en men moet hopen dat de Regeering
geen voorstellen in die richting zal doen, alvorens nauwgezet te
hebben onderzocht en overwogen of en in hoeverre zoodanige maatregelen schadelijk voor onze export-nijverheid zouden zijn.
Natuurlijk gaat het bij die vraag van internationale mededinging niet alleen om de strekking van bepalingen der ArbeidsWet, maar om al zulke bepalingen, welke onze voortbrenging belasten en verzwaren, middellijk door arbeidsbescherming, onmiddellijk
door kosten van sociale verzekering
Ten opzichte van zijn voornemens in zake sociale verzekering
heeft Minister Treub bij diezelfde gelegenheid in de Tweede Kamer
allerbelangrijkste mededeelingen gedaan, daarbij een — zij het dan
schetsmatig overzicht gevend van zijn denkbeelden en plannen.
Na zijn vroegere uiteenzettingen was dit een zeer gewenschte aanvulling en opheldering. Ook nu nog blijft veel — en daaronder
veel belangrijks — te vragen over; het volledig antwoord zal ons
wel eerst dan gegeven worden, wanneer de te wachten ontwerpen
openbaar worden gemaakt. Maar men kan thans reeds de hoofdlijnen
onderkennen en men moot zeggen dat het een kloek gebouw is,
bij de samenstelling waarvan ruime denkbeelden de hand des ontwerpers hebben bestuurd. Men kan er aan toevoegen dat de nieuwe
bouwmeester vrij wat overhoop haalt en niet al te veel schroom
toont bij het vertimmeren van wat door den architect Talma reeds
in elkaar gezet, ja, onder de kap gebracht was.
Ziehier dan in hoofdzaak wat Minister Treub ten aanzien der
sociale verzekering, naar zijn inzicht op to trekken, mededeelde :
Voor de ouderdoms-verzekering volgens de leg-Talma zal in de
plaats treden ouderdoms-voorziening in den vorm van staatspensioen :
uitkeering van (2.— per week aan zeventigjarigen, die daaraan
behoefte hebben en gedurende een to bepalen termijn niet bedeeld
zijn. Een uitbreiding en een beperking, gelijk men ziet, van het
bekende art. 369 der Invaliditeits- en Ouderdomswet, welks inwerkingtreding in December van het vorig jaar zoo duidelijk o. a. het
willekeurige aan het Licht bracht van eene bepaling, die deze uitkeering aan het begrip „loon-arbeider" bindt ; uitbreiding in dozen
zin dat deze uitkeering (ouderdomsrente) ook aan niet-arbeiders

ECONOMISCHE KRONIEK.

451

zal worden vertrekt; beperking, hierin gelegen dat de behoeftigheid
zal moeten zijn vastgesteld. Uitgesloten van de uitkeering zullen
zijn zij, die misbruik van sterken drank plegen te maken of op
andere wijze een slecht levensgedrag leiden.
Wat allereerst dit punt betreft, volkomen terecht o. i. is door
een bevoegd schrijver in de „Mededeelingen van de Vereeniging
tot verbetering van Armenzorg" te Rotterdam er op gewezen dat
de verstrekking van zoodanige uitkeeringen wel geen „armenzorg"
zal zijn in den zin der armenwet (immers worden juist de bedeelden
uitgesloten), maar dat de regeling in het wezen der zaak toch niets
anders is. „Zij is ten bate van behoettigen, die kosteloos een uitkeering zullen ontvangen vanwege hun behoeftigheid, een uitkeering
die niet onderstand wordt genoemd maar rente, en waarop een
wettelijk recht wordt verzekerd." Ongetwijfeld zal het in de praktijk
uiterst moeilijk zijn de kenteekenen dezer behoeftigheid vast te
stellen en toe te passers en ook : de uitsluiting der onwaardigen te
handhaven. En op welke logische gronden zal men duurzaam juist
de bedeelden kunnen houden buiten het genot van iets, dat de Staat
aan (andere) behoeftigen toekent ? Zullen weldadige instellingen
niet er toe overgaan tijdig de bedeeling te staken, opdat hun
klantje straks de deur naar het kantoor der staats-armenzorg (lees :
ouderdoms-rente) niet gesloten vinde ? Zijn er niet vele bedeelden,
die trots den hun verleenden onderstand toch nog behoeftig zijn
en blijven ? Men ziet het : de vragen vermenigvuldigen zich en het
zijn even lastige als belangrijke vragen, die bier rijzen. Maar wij
weerstaan de verzoeking om bij de nog slechts aanvankelijk meegedeelde voornemens der Regeering kantteekeningen te maken en
vervolgen dus ons beknopt overzicht der hoofdlijnen van het ontworpen stelsel 1).
Valt uit de Invaliditeitswet dus de ouderdomsverzekering weg,
ook de overblijvende invaliditeitsverzekering ondergaat gewichtige
wijzigingen. Niet langer zullen de invaliditeitsrenten stijgen naarmate de verzekering langer geduurd heeft, de verzekerde ouder
1) Na het schrijven van bovenstaande is — begin Februari — het
ontwerp-ouderdomsrente door de Regeering bij de Tweede Kamer ingediend ;
er is later nog gelegenheid hierop terug te komen. Men mag zeggen dat
de wetsvoordracht met bekwamen spoed is gereed gemaakt ; de regeling
kan ook betrekkelijk heel eenvoudig zijn. -- De kennisneming van het thans
aanhangig ontwerp geeft ons voorloopig geen aanleiding de boven vragenderwijze gemaakte opinerkingen terug te nemen ; veeleer rijzen nog tal
van andere vragen en valt er nog heel wat weer op te inerken.
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wordt en er meer premies betaald zijn ; maar integendeel zal als
grondslag der nieuwe regeling gelden de overweging dat een jeugdige invalide meer behoeften heeft dan een oude ; waaruit volgt
dat den jongere ook een hoogere uitkeering moet worden gegeven ;
naarmate de man ouder wordt, loopt zijn rente af om aan het eind,
bij den zeventigjarigen leeftijd, over te gaan en zich op te lossen
in de bovengenoemde ouderdomsrente. Overigens valt hierbij aan
te teekenen dat de hoegrootheid der invaliditeitsrente berekend
wordt naar den leeftijd van den betrokkene en naar zijn loonklasse ;
voor de bepaling van die ltonklasse zal men in aanmerking nemen
de 500 weken waarin de man het hoogste loon heeft verdiend. De
premies zullen berekend worden naar een vast loon-percentage.
Green „plakzegels" meer; geen „klebegesetz".
In de Ziektewet zal deze belangrijke verandering worden gebracht dat de ziektebehandeling in de wet zelve zal worden geregeld. Talma's wet kent de toelating van ziekenfondsen, laat dus
de geneeskundige behandeling over, waarborgt die niet aan de
verzekerden. Inderdaad is dit een gewichtige wij ziging ; zij zal
natuurlijk uit een oogpunt van wetgeving de ziekteverzekering
meer volledig, meer „af" maken ; overigens doet zij de vraag
rijzen of de toch reeds netelig gebleken quaestie der verhouding
tusschen ziekenkassen en doktoren — waarover in de laatste
maanden veel te doen is geweest — daardoor niet nog moeilijker
oplosbaar zal worden. Men weet ook dat in die quaestie Minister
Treub een woord heeft gesproken, hetwelk in medische kringen
zekere ontstemming heeft gewekt ; wij doelen op des Ministers
uitspraak : de geneesheeren zijn er voor de fondsen en niet omgekeerd ; mochten zij meenen dat de fondsen er zijn om hunnentwille,
dan zullen zij de Regeering tegenover zich vinden. — Wanneer
men zich het beeld voor oogen stelt van den strijd, die tusschen
de „Krankenkassen" in Duitschland en de geneesheeren aldaar is
gevoerd 1), dan begrijpt men voor welke moeilijkheiden ook de
Nederlandsche wetgever hierbij zal komen te staan, en begrijpt ook
dat de boven weergegeven uitspraak van onzen Minister kwalijk
als het laatste woord in dit geding zal kunnen gelden. Zoo eenvoudig is waarlijk deze ingewikkelde zaak niet, dat zij door zulk
een simpel machtwoord op te lossen zou zijn. Maar 't is waar
1) 1k moge hiervoor verwijzen naar mijn artikel: „Uit den strijd
tusschen geneesheeren en verzekerden in Duitschland", Onze Eeuw 1913,
Maart-afl., blz. 414 v. v.
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wij zouden nu verder de Regeeringsplannen zonder kantteekeningen
samenvatten . . . .
Vermelden wij dan voorts dat de „vrije" verzekering in het
gewijzigde stelsel eensdeels zal strekken tot aanvulling van de
(immers met den leeftijd afdalende) invaliditeitsrente, anderdeels
tot verhooging van de wettelijke toegekende (ouderdoms- en invaliditeits-) renten en tot voortzetting van de ziekte bij invaliditeit
na het 70 ste jaar.
Merkwaardig is ook in hooge mate wat uit de gedane mededeelingen valt of te leiden omtrent de organisatie van de verzekering, omtrent den bouw en de schepping der organen, die tot de
uitvoering van deze wetten worden geroepen. Het land zal worden
verdeeld in een zeker aantal groote districten, welke bestuurd
worden door verzekeringsraden, waarin zitting zullen hebben twee
werkgevers, evenveel arbeiders en evenveel geneesheeren. Het
ressort van den verzekeringsraad wordt onderverdeeld in kleinere
districten, waarvoor een districtsbestuur wordt aangesteid. Dit
bestuur zal voor de meerderheid uit arbeiders bestaan en ook de
voorzitter zal een arbeider zijn, doch op dat college wordt toezicht
gehouden door een Raad van Toezicht, en hierin zullen de arbeiders
niet de meeste stemmen uitbrengen. Onder elk districtsbestuur
komen vier „kassen" te staan bestuursleden van het district zullen
als voorzitter dier kas-commissies optreden, zoodat er een persoonlijke band tusschen het centrale districts-college en elk der kleinere
organisaties blijft bestaan. Die vier, door commissies bestuurde
kassen, zullen werken : voor ziekte-uitkeering onder leiding van
een arbeider, voor geneeskundige behandeling onder presidium van
een dokter, voor invaliditeitsverzekering onder aanvoering van een
arbeider, eindelij k voor ongevallenverzekerin g onder voorzitterschap
van een werkgever.
Ook bij de herverzekering vindt men die eigenaardige scheiding en verdeeling van macht en bevoegdheid, waardoor naar een
evenwichtige behartiging der onderscheidene belangen wordt gestreefd. Zoo worden de kosten van ziekteverzekering gedragen voor
de helft door het plaatselijk district, voor 1 /3 door den Verzekeringsraad, voor 1/6 door de Rijksverzekeringsbank. Bij de invaliditeitsverzekering is de verhouding (de „repartitie der quoten", zou men
kunnen zeggen) juist omgekeerd : hier draagt de Rijksverzekeringsbank de helft en het plaatselijk districtsbestuur het 1/6 der kosten,
terwijl evenals boven het overblijvend 1/ 3 ten laste van den Verzekeringsraad komt.
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Volledigheidshalve voegen we aan deze zeer vluchtige schets
der hoofdlijnen nog toe dat klaarblijkelijk de Minister bijzondere
instellingen, welke aan redelijke eischen voldoen, in ruime mate tot
de medewerking in de uitvoering dezer verzekering wil toelaten,
aldus een breeders weg voor het particulier initiatief openend, en
dat hij aan de Rijksverzekeringsbank vooral de taak van contrOle
toedenkt.
Er is, gelijk w ij reeds zeiden, in dit alles veel aantrekkelijks ;
er wordt lucht en ruimte gebracht in de verschillende regelingen
en het is op zich zelf reeds een voldoening te ervaren dat de geduchte
verzekeringswetten, waartegen zoo gewichtige bedenkingen aan te
voeren zijn (en vruchteloos aangevoerd werden) toch nog weer „op
de helling" komen. Doch overigens willen wij liefst wachten totdat
de wijzigings-ontwerpen bekend zijn alvorens dieper op deze zaken
in to gaan. De gelegenheid daartoe zal zich na niet al te langen
tijd voordoen, want de heer Treub is een voortvarend man en hij
schijnt krachtig aan de uitvoering van zijn denkbeelden te werken
en te laten werken.
Afwachten is de boodschap, ons dunkt, dat moet ook de slotsom zijn van beschouwingen, waartoe de (collectieve) arbeidsovereenkomst leidt, welke gesloten is tusschen den Nederlandschen
Bond van Boekdrukkerijen en de werklieden-organisaties in de
typografie in Nederland en welke van 5 Januari 1914 tot 30 December 1916 zal gelden. De totstandkoming van dit collectief contract is eene belangrijke gebeurtenis op sociaal gebied ten onzent,
niet alleen omdat deze overeenkomst aanstonds 600 werkgevers en
10.000 werknemers betreft en bindt, maar ook — vooral omdat
zij een merkwaardige proefneming is.
Men heeft van collectieve arbeidscontracten veel goeds en veel
kwaads gezegd. In Duitschland, waar er vele worden gevonden,
zijn en blijven de meeningen daarover verdeeld. Het goede, dat
van doze instellingen gezegd wordt komt hier op neer : het collectieve contract bevat eene regeling van de arbeidsvoorwaarden,
vastgelegd door het onderling overleg van de betrokken werkgevers en arbeiders ; partijen bepalen dan voor den duur van
zekeren tijd wat tusschen hen als waste norm der persoonlijke
arbeidsovereenkomsten zal gelden. Zoo is dan alle aanleiding tot
strijd weggenomen; men is het eens geworden over de gemaakte
afspraak ; geen vraag of weigering van loonsverhooging of eenige
andere met de gesloten overeenkomst strijdige wijziging der voor-
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waarden ; dus : geen staking of uitsluiting; vrede, vastheid, zekerheid in het bedrijf, althans voor zoolang als de wederzijdsche verbintenis geldt, — een voor beide partijen gewenschte rust, waarvoor
elk we] een offer in den vorm eener tegemoetkomende houding
tegenover den ander brengen wil. V6Or en bij het sluiten der
overeenkomst hebben de werkgevers en de arbeiders, beider besturen en gevolmachtigden, na voorafgaande eenzijdige bepaling
van ieders standpunt, gezamenlijk overleg gepleegd om den „grootsten gemeenen deeler" van beider verlangens te vinden ; die onderhandelingen zelve hebben reeds voor de onderlinge verhouding
groote zedelijke waarde ; ook tijdens den duur van het contract
blijven partijen of hun vertegenwoordigers met elkaar in aanraking.
Allicht gaat men er toe over contractueel te bepalen dat de beslechting van onverhoopte geschillen zonder verstoring der goede
verstandhouding door een verzoeningsraad of een scheidsrechtelijk
college zal plaats hebben. In een woord: voor al het onzekere van
den ongeregelden toestand, waarbij de enkele werkgever naar
eigen inzicht arbeiders aanneemt en de voorwaarden vaststelt,
treedt hier rust, zekerheid, bestendigheid in de plaats. 't Is waar,
de aldus handelende patroons zullen allicht genoopt zijn wat hooger
loon te betalen dan hun vakgenooten, die zich buiten de afspraak
houden, zullen dus bij dezen achterstaan als hun concurrenten,
doch dit moge hen dan er toe leiden niets ongedaan te laten om
de toetreding van die vakgenooten tot het collectief contract te
bevorderen.
Het kwaad, dat van zoodanige bedrijfsregelingen gezegd wordt,
komt in het algemeen hierop neer : die regeling beduidt vrede, ja,
misschien voor zoo lang als zij geldt, misschien, want ook terwijl
de afspraak nog heet te heerschen, is strijd niet altijd te vermijden.
Niet zoo gauw nadert het einde van een contract, of partijen staan
scherper dan ooit tegenover elkaar immers ziet men steeds weer
dat hernieuwing van de overeenkomst door de arbeiders wordt aangegrepen als de aangewezen gelegenheid om gunstiger voorwaarden
dan voorheen te bedingen. Tijdens den wapenstilstand — het tijdyak waarin het nu vervallend contract gold — heeft de vakvereeniging Naar contributies opgelegd om een stevigen strijd te
kunnen voeren tegen het oogenblik dat opnieuw voor eenige jaren
de prijs van den arbeid zal moeten worden bepaald ; strijk en zet
gaat elke verlenging met strijd, allicht met staking gepaard. Het
bezwaar dat de niet-toegetreden (de zoogenaamde „tarif-untreue")
patroons den anderen (den verbondenen) een onduldbare concur-
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rentie aandoen, leidt tot den onmogelijken toestand, dat deze
tariftreue werkgevers, daarin nota bene door de tariftreue arbeiders
geholpen, de buitenstaande patroons gaan boycotten om hen tot
ingaan te dwingen ; hunnerzijds trachten de verbonden arbeiders
met hun mede-contractanten-werkgevers de afzijdig gebleven
arbeiders tot meedoen te nopen, zulks door allerlei dwangmaatregelen, die op de ontrouwen worden toegepast Mien zij niet lid
der vakvereeniging willen worden. Aldus ontstaat een actie van
werkgevers en arbeiders gezamenlijk, gericht op dwang, werkgevers
en arbeiders aan te doen opdat zij zich bij de contracteerende
partijen voegen ; wee den patroon of den werknemer, die niet voor
den machtigen wil der gecoaliseerde mogendheden wil buigen.
Ziedaar — in het kort en in hoofdzaken — wat voor en tegen
collectieve contracten te zeggen is en gezegd wordt. Weegt het
„pro" zwaarder dan het „contra" ? Of omgekeerd ? Ons komt het
voor, dat een algemeen-geldend antwoord op deze vragen niet is
te geven. Wij voor ons zien in dergelijke regelingen niet het
wondermiddel dat ons den socialen vrede brengen zal, dock erkennen
dat zij onder gunstige omstandigheden in velerlei opzichten gunstig
zullen kunnen werken. Tot een der belangrijkste van die gunstige
omstandigheden rekenen wij de volstrekte, bij beide partijen bestaande goede trouw ten aanzien der geneigdheid om de getroffen
regeling na te leven ook : het zedelijk overwicht van de te goeder
trouw handelende bestuurders, hetwelk noodig kan zijn om hun
leden in het gareel te houden. Er moet aan weerszijden strenge

tucht zijn.
Wanneer verschillende voor het welslagen der zaak onmisbare
factoren aanwezig zijn, dan kan men wellicht bezwaren en nadeelen,

die onvermijdelijk aan de instelling verbonden zijn (welke medaille
heeft niet een keerzijde ?) op den koop toe nemen, zich daarover
troostend met de overweging dat de regeling meer goeds dan
kwaads oplevert. Tot dat goede kan men rekenen de noodzakelijkheid, opgelegd aan patroons, die anders daartoe ongenegen waren,
om behoorlijke arbeidsvoorwaarden in te voeren. In menig bedrijf
zijn er werkgevers, die aan hun personeel een hoog loon betalen,
hooger dan velen hunner collega's, maar die van die slechter betalende vakgenooten daardoor dan ook eene voor hen uiterst lastige
mededinging ondervinden ; zij hebben hun onderneming goed ingericht, zorgen voor hygiene en veiligheid, staan vooraan in het vak,
maar zij moeten — ook met het oog op hun loonen prijzen
berekenen, waar de kleinere patroon gemakkelijk ver beneden kan
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blijven ; de kleinere ontneemt zijn in sociaal opzicht beter werkenden
concurrent heel wat werk, omdat het publiek nu eenmaal schier
uitsluitend vraagt naar den prijs en niet zich bekommert om de
arbeidsverhoudingen, waaronder de waar is tot stand gekomen.
Welnu, die ervaring werkt voor den het goede willenden patroon
uiterst ontmoedigend ; wat zal hij verder nog trachten zijn onderneming op nog hooger peil te brengen, wanneer toch het werk
door Jan Publiek altijd aan den minst-vragende wordt gegund ?
De collectieve arbeidsovereenkomst kan hierin een gelukkigen keer
brengen, wanneer zij ook de tweede- en derde-klas-inrichtingen
onder Naar gebied begrijpt en ook aan deze de wet stelt ; zoo kan
van de regeling een heel het bedrijf verheffende werking uitgaan.
Hoe staat het ten aanzien der verschillende hier aangeduide
gezichtspunten met de collectieve overeenkomst van den Nederlandschen Bond van Boekdrukkerijen en de vier vakbonden van
gezellen ? Wij missen de gegevens tot een ook maar eenigszins
beslist oordeel, doch ook al waren die in ons bezit, dan nog zouden
wij aarzelen thane reeds zulk een oordeel uit te spreken. De tijd
zal 't leeren.
De kennisneming der bepalingen van deze overeenkomst toont
ons dat zij is een collectieve bedrijfsregeling in ruimen zin ; men
vindt hier alle wezenlijke bestanddeelen van bekende buitenlandsche
modellen terug. Men vindt hier de zoogenaamde „staking-clausule"
„ De werknemer kan niet worden verplicht, arbeid te verrichten in
het bedrijf van een anderen dan zijn eigen werkgever" (dus : verhod van „uitleenen"), „noch werk te vervaardigen voor een werkgever in het Boekdrukkersbedrijf, die in een conflict met zijn
werknemers gewikkeld is". Natuurlijk vindt men bier bepalingen
omtrent den arbeidstijd, overwerk en Zondagsarbeid, Zon-, feesten verlofdagen, enz. Uitvoerig wordt geregeld de „indeeling en
onderlinge getalsverhouding van het personeel" : de werknemers
worden (naar hun loon) in drie klassen onderscheiden en bepaald
wordt hoeveel van elke klasse op een zekere getalsterkte zullen
moeten worden gevonden (hetgeen b.v. meebrengt dat de werkgever
niet een willekeurig aantal volontairs of leerlingen kan te werk
stellen). Bij de minimum-uurloonen worden gemeente-klassen aangenomen ; ook hierbij treedt de onderscheiding der werknemers in
klassen op den voorgrond, terwij1 voorts verschillende onderdeelen
van het bedrijf bij de verdere splitsing in aanmerking komen. Een
ingewikkelde regeling, die echter — naar wij gaarne gelooven —
niet eenvoudiger kon zijn, omdat men natuurlijk met den samen-
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gestelden toestand rekening moet houden ; bovendien wordt hier
en elders voor rekbaarheid van dwingende voorschriften gezorgd
door de mogelijkheid van afwijking in zekere gevallen en onder
stellige waarborgen tegen misbruiken open te laten.
Omtrent werkstaking en uitsluiting lezen wij dat de patroonsbond zich verbindt ,,gedurende den duur dezer overeenkomst geen
uitsluiting, ten doel hebbende, verandering te brengen in het in
deze overeenkomst bepaalde, op de werknemers van zijn leden toe
te passen, noch toepassing ervan door zijn leden te gedoogen".enz.,
waartegenover de gezellen-vakbonden zich verplichten geenerlei
werkstaking ter zake van eenig met inachtneming van den gestelden termijn door een verbonden werkgever gegeven ontslag, noch
eenige werkstaking, ten doel hebbende verandering te brengen in
het bij deze overeenkomst bepaalde toe te passen enz.
De verbonden werkgevers nemen als nieuwe werknemers geen
anderen in dienst dan leden der contracteerende vakbonden (voorzooveel betreft gezellen boven de 18 jaar); de verbonden werknemers boven dien leeftijd treden bij het aangaan van nieuwe
dienstbetrekkingen slechts bij verbonden werkgevers in dienst.
Werknemers, die thans nog niet 18 jaar zijn, moeten bij het
bereiken van dien leeftijd tot een der vakbonden toetreden. Straf
voor beide partijen royement als lid van den (patroons- of arbeiders-)
bond. Werknemers treden in geen geval in dienst bij werkgevers,
die niet getrouwelijk de bepalingen van deze overeenkomst naleven.
Gelijk wij reeds zeiden en uit dit vluchtig overzicht moge
blijken, Ten vindt hier de wezenlijke bestanddeelen van dergelijke
dwingende regelingen bijeen. Een dwingende regeling. Een sluicing
— straks — van het bedrijf voor hen, die aan den dwang zich
niet onderwerpen willen. ,,Modern gildewezen", zegt ge ? En gij
wijst er in dat verband wellicht op dat van werkgevers-zijde twee
Katholieken — de H. H. Wierdels en Veraart — een belangrijk
aandeel in de voorbereiding en totstandkoming dezer regeling
hebben gehad ! . . . Zeker, ons is vrijheid liever. En wij zijn niet
blind voor het hatelijke, ook voor bet bedenkelijke en nadeelige,
dat dwang in deze kan meebrengen. Maar wij schorten ons oordeel
op en willen afwachten hoe de zaak zich ontwikkelt, Wij willen
er het beste van hopen. Slagen verbonden werkgevers en werknemers er in door organisatie van het bedrijf veel kwaads te
keeren, dan is dit een groot goed en wanneer voor het verkrijgen
van dit groote goed onvermijdelijk eenig nadeel moet worden geleden, dan mag niet daarom het streven worden veroordeeld.
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Wij wachten af, ook wat de verbruikers zullen doers. In de
laatste dagen van Januari kon men in de pers de navolgende
mededeeling (advertentie) lezen :
PRIJSVERHOOGING IN HET DRUKKERSBEDRIJF.
De ,Wederlandsche Bond van Boelalrukkerijen" maakt bekend,
dat tengevolge van de belangrijke loonsverhoogingen, verkorting
van arbeidstijd en andere verbetering van arbeidsvoorden in het
Landelijke Collectieve Arbeidscontract, ten gevolge ook van vermeerdering der bedrijfskosten en van de eischen der sociale wetgeving,
de prijzen van het drukwerk, in evenredigheid, algemeen moeten
worden verhoogd.
Dit nu spreekt — om in de taal van het yak te blijven —
„boekdeelen". De vraag is : of ook hier niet de prijsverhooging
zich door vermindering van productie zal zien gevolgd en gewroken.
Drukwerk heeft iedereen noodig, — zeker : tot op zekere hoogte.
Men kan ook daarop bezuinigen. En het is nu eenmaal de onuitroeibare eigenaardigheid van den verbruiker, dat hij, bij het duurder worden van wat hij behoeft, er op uit is zich te behelpen (hij
is daarin zelfs buitengewoon vindingrijk) en uit de lengte te nemen
wat hij niet meer uit de breedte kan halen.
Bij alle arbeidsregelingen, wettelijke en particuliere gelijk
deze, heeft ten slotte de verbruiker het laatste woord. En hem.
deren niet allerlei overwegingen, die bij den wetgever, den workgever, den arbeider zwaar gewicht in de schaal leggen. Hij is een
Diet te achterhalen, niet te controleeren wezen, die zich aan alle
straffen onttrekt en die vrijmachtig beslist of hij zich bij een
dwingende regeling zal neerleggen. Men heeft getracht ook zijn
soort to organiseeren door „verbruikersbonden" op te richten. De
gedachte was kerngezond. Men moot niet bij het begin (de productie), maar bij het slot (het verbruik) beginnen. Wanneer maar
eenmaal de menschen moor geld voor de goederen willen geven,
dan kunt gij gemakkelijk genoeg allerlei verbeteringen aanbrengen.
Zorgt eerst dus daarvoor. Maar de verbruiker is een vrijgevochten
heerschap dat van bonden niets hebben moet. En afwachten is de
boodschap, ook hier, bij de collectieve typo's-overeenkomst.
H. S.

BU ITEN LAN D.
In Zweden gebeuren vreemde dingen. De landsverdediging is
er, naar alien toegeven, niet in orde : leger en vloot hebben
reorganisatie noodig, de vestingen moeten ten opzichte van de
bewapening beter voorzien worden. Daarvoor is geld, is krachtige
persoonlijke deelneming van iederen burger noodzakelijk. Aileen
bij behoorlijke inrichting der landsverdediging kan Zweden zijn
positie als machtigste Scandinavische staat handhaven. Tegen wien
en wie zal het zich in postuur moeten stellen ? Tegen Rusland?
tegen Duitschland? tegen Noorwegen of Denemarken ? In ieder
geval tegen elke mogendheid, die in de Oostzee de suprematie zou
willen voeren; tegenover alle gebeurlijkheden in dezen onrustigen
tijd van „vrede onder de wapenen". Koning Gustaaf V uit het
militair voelende huis Bernadotte gevoelt dit krachtig en zijn yolk
voelt het met hem mede. Maar het nationale hart klopt niet overal
even snel en energiek. De boeren, over het algemeen conservatief,
nemen levendig deel aan de beweging; zij zijn bereid tot elke
opoffering voor Zweden's grootheid, voor Zweden's aanzien in de
wereld. Meer dan dertigduizend hunner trokken op naar Stockholm
tot het houden eener krachtige betooging in de hoofdstad. Maar
de liberate, radicale en socialistische partijen in de steden, ten
minste de beide laatste, willen niet weten van neigingen om
Zweden weer te makers tot een krachtigen militairen staat als
weleer ; zij vreezen daarvan onmatige versterking der koninklijke
macht en evenredige verzwakking der volksvrijheden, der constitutioneele waarborgen tegen willekeur. De Koning wenschte de
boeren toe te spreken in aanmoedigende termen maar het radicale
ministerie Staaff verlangde hem die termen voor te schrijven ; de
Koning weigerde en stortte, onder heftige gemoedsbeweging ook
zijner naaste omgeving, zijn hart uit tegenover de nationale betooging.
Het ministerie bood zijn ontslag aan, gelijk in 1853 in dergelijke
omstandigheden Thorbecke ten onzent deed; ook vele liberalen
weigerden den Koning te steunen op den ingeslagen weg, al
erkenden ook zij de noodzakelijkheid van krachtige maatregelen
voor de landsverdediging : zij achtten dien weg inconstitutioneel,
de constitutie zelve in gevaar, een staatsgreep voor de deur tot
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verzekering der uitvoering van 's Konings wil. Een heftige liberaalsocialistische tegenbetooging volgde. Maar de Koning, aangevuurd
door den bij hem invloedrijken, populairen, energieken ontdekkingsreiziger Sven Hedin, hield vol, steunend op de geestdrift der boeren,
op die der jonge manners, op die der studenten in het bijzonder.
Toegejuicht door een aanzienlijk deel der bevolking, met wantrouwend stilzwijgen begroet door de „intellectueelen", slaagde hij er
in een extra-parlementair ministerie-HammerskjOld te vormen, bereid
om in nationalen zin met hem mede te werden en de van beide
kanten opgezweepte hartstochten tot bedaren te brengen. Zoo
staan de zaken nu en verwacht wordt de aanbieding eener wet
op de landsverdediging in 's Konings zin. Hoe zal de volksvertegenwoordiging daartegenover staan ? Een Kamerontbinding zal wel
moeten volgen, een beroep op het land . . . . maar met welk resultaat ?
Alles schijnt erop te wijzen, dat de rationale beweging het winnen
zal en de radikaal-socialistische tegenstand — gelijk overal tegen
uitbreiding van militaire macht zal worden gebroken, vooral
wanneer de liberalen gerustgesteld worden ten opzichte der gevolgen
voor de constitutie. De Koning zal de zaak dan gewonnen hebben.
De militaire macht, aangewend tot bescherming der bedreigde
staatsinstellingen, is in Zuid-Afrika opgetreden in de ure des
gevaars. De groote spoorwegstaking bleek uit te zullen loopen op
een revolutionnaire beweging, gericht tegen de bestaande Unieregeering en met het plan om deze te vervangen door een socialistische syndicaatsregeering. Botha en de zijnen, in deze kritieke
omstandigheden gesteund door Herzog en zijne oppositie, brachten
het leger in beweging en riepen de boerencommando's op. Deze
machtsontwikkeling slaagde erin de socialistische beweging aanstonds te smoren. Maar de Unie-regeering ging verder : zonder
schromen greep zij de gevaarlijke leiders na scherpen tegenstand
vast en zette ze uit het land zonder te wachten op een veroordeelend vonnis. Onwettig ? Volkomen, maar tevens noodzakelijk.
Wie angstvallig aan de wet vasthoudt in dagen van dreigende
revolutie, speelt in de kaart der revolutionnairen, die op zulk een
zwakheid bij de regeerenden rekenen. Tegenover de revolutie, die
zelve recht en wet niet eerbiedigt, is ten slotte overtreding van de
wet het eenige redmiddel. Dat hebben Gladstone, Botha en Smuts
begrepen. Zij zetten de leiders op een schip bij elkander en zonden
hen naar Engeland, waar zij zich kunnen beklagen daarna vroegen
zij voor hunne evidente wetschennis indemniteit, die hun ook
zonder al te veel moeite werd geschonken, al werden er luide
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kreten van ergernis geuit door de medeplichtigen aan den toeleg
en door de aanbidders van de wet quand môme. Zuid-Afrika mag
de Unie-regeering dankbaar zijn voor hare door de omstandigheden
noodzakelijke wetsovertreding : „aux grands maux les grands
remedes", tegenover de revolutie m.achtsontwikkeling en energie !
Dat is het eenige noodige. Gelukkig was het niet noodig bloed
te doers vloeien, maar ook daartegen mag een regeerder niet opzien, waar het de redding van het staatswezen geldt. En daartegen
zou de Unie-regeering ten slotte ook niet hebben opgezien. En de
wet dan ? Legum servi sumus. . Maar zij, die revolutie makers,
schenden zeif de wet, waarop zij zich in geval van mislukking
wenschen te beroepen. Zulk een geveinsd beroep mag worden verwaarloosd of wel, als men wil, worden beantwoord met een
„wettelijke" veroordeeling maar dan tevens met feitelijken lof voor
hen, die de wet in deze omstandigheden durfden overtreden
tot behoud van de wet zelve.
Van den Balkan ditmaal weinig nieuws dan alleen, dat de
prins van Wied nu toch werkelijk gaat, ingehaald zelfs door .. .
Essad pasja, een tijdlang zijn mededinger, weldra misschien zijn
minister van oorlog ! Italie en Oostenrijk samen zullen Albanie's
patroon zijn en hunne oorlogsschepen samen den nieuwen vorst
geleiden naar zijne hoofdstad. Griekenland ontruimt Zuid-Albanie
en krijgt de „neutraal" verklaarde eilanden, misschien zelfs de Dodekanesus, waar Italie zich gereedmaakt zijne bezettingen terug te trekken.
Turkije en Bulgarije, door Roemenie en de mogendheden

ernstig gewaarschuwd, zullen het voorloopig wel niet wagers am
op Griekenland aan te vallen en de Jong-Turken onder leiding
van Enver pasja zullen van hunne grootsche wraakplannen voorloopig moeten afzien, al blijven zij een hoogen toon voeren en voor
het publiek de mogendheden trotseeren. Ook wij hebben daarvan
last gehad : een gevangen Albanees is binnen het hek van ons
consulaat, waarin hij vluchtte, door een paar Turksche gendarmen
gevat. Dergelijke dingen zijn ook bij andere consulaten in den
laatsten tijd voorgekomen, ten eenenmale tegen de bij „capitulatie"
in Turkije gewaarborgde rechten der vreemde consulaten. Op aandrang der vreemde gezanten heeft de Turksche regeering, hoewel
schoorvoetend, hare verontschuldiging aangeboden. Maar van deze
bemerkt de Turksche bevolking al heel weinig en zij blijft zoo
hare regeering bewonderen, die, in afwijking van wat vroegere
regeeringen deden, de trotsche en aanmatigende ,,ongeloovigen"
durft braveeren op hun eigen terrein.

LEESTAFEL.
Het Heksenlied. Von Wildenbruch's „Das Hexenlied" met
een korte waardebepaling van het verhalend gedicht voor
onze tegenwoordige verskunst door Francois Pauwels. Derde
Druk. Amsterdam. Meulenhoff en Co.
Pauwels' vertaling van het Heksenlied is vrij bekend, en behoeft,
daar zij blijkens dezen derden druk gewaardeerd wordt, door ons
niet meer te worden aanbevolen. Het is vlot en welluidend werk,
en verdraagt het, naast het origineel te worden gelegd. In onze
Leestafel vermelden wij echter deze bewerking voornamelijk met
het oog op de inleiding, de „korte waardebepaling". Pauwels
spreekt daarin als zijne „persoonlijke, hechte overtuiging uit dat
eene her-populariseering onzer Nederlandsche verskunst alleen
mogelijk is door het verhalend gedicht".
In zoover als wij in deze uitspraak eene belofte omtrent des
dichters verderen arbeid mogen lezen, juichen wij haar toe. Misschien
had hij deze belofte intusschen in anderen vorm beter gegeven dan
door de „korte waardebepaling". Want in dit kleine program wordt
telkens de grens tusschen oprechtheid en onbezonnen aanmatiging
overschreden, en maar al te dikwijls is de „waardebepaling" zelve
ten opzichte van den dichterarbeid van anderen door kortzichtigheid
onbillijk.
Hoe kan een dichter, levend in den tijd van Boutens, van
Eyck, Jacqueline van der Waals, Roland Hoist, een zin neerschrijven
als deze: „de ziel, het innerlijke gevoelsleven van het individu is
thans genoeg uitgeplozen en langzamerhand eene opgeblazen onbelangrijkheid geworden", zonder dat de ondoordachtheid van zijne
beeldspraak hem dwingt na te gaan of ook de meening zelve
ondoordacht en alleen ten opzichte de dei inleriores juist was ? En
hoe kon een landgenoot van Staring zonder blozen het vonnis over
de verhalende poezie van voor 80 neerschrijven dat op p. 18 te
lezen staat ?
Niet door hetgeen men in de Waardebepaling kan vernemen
omtrent den nacht voor '80 en den morgenstond die toen aanbrak
maar door enkele van Pauwels' vroegere verzen koesteren wij intusschen van de verhalende poezie welke hij ons belooft, gunstige
verwachting.
K. K.
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Hans Martin. Mane Gevallen. Rotterdam. W. L. en
J. Brusse.
Dit boek, van den schrijver van Danseres,je en van Onder Jongens en Meisjes, dient zich aan als Een klucktig verhaal. Doch het
is een geestig, losbandig en preekerig verhaal.
Zeer geestig zou men het kunnen heeten, als het .zich niet nu
en dan to buiten ging aan weee woordspelingen, en telkens aan
zeer vele losbandigheden, die dan door preekjes worden goedgepraat.
Geestig begint dit verhaal met te vertellen of ze elkaar al dan
niet „krijgen". En schept daardoor een stemming van rust, waarin
de lezer dan heerlijk zou kunnen genieten van de done grappen
dezer drie studenten, als het bedenkelijk gehalte en het preekerige
goedpraten daarvan hem dit niet verhinderde. Deze studentjes
studeeren niet, zijn ouderwetsch, vroolijk en grappig, offerers ontzettend aan Bachus en komen van Wijntje tot Trijntje — en op dat
oogenblik begint het preekje. En een van het slechtste type, nl.
een scheldpreekje. Als de schrijver na een losbandige scene oreert :
„O, heerlijke ondeeglijkheid !" (bl. 156) dan laten we hem zijn
praatje. Maar als hij zich dan opblaast : „degelijke menschjes zullen
dat niet bevatten; siekeneurige bleekneuzen en duitensparende
principekluivers zullen het schandelijk vinden ; zenuwzieke aan
weltschmertz lijdende joggies, die hun jeugd in maagdelijkheid
verleppen en zwaar dazen over kunst en letteren . . . zullen het
als plat en laag bij den grond veroordeelen" (bl. 137) dan danken we.
Och ja; iedereen preekt; kroeghouders zoo good als domineer
alleen literatuur preekt niet. Dat zulke grove nonsens zich breed
maakt is al erg genoeg — maar dat ze ons een anders geestig
verhaal absoluut ongenietbaar maakt, is ergerlijk.
G. F. H.
W. Lamers. Voor de Levensreis. Rotterdam. J. M.
Bredee's Boekhandel en Uitgevers-Mij. 1913.
In een woord vooraf vertelt Ds. G. van der Giesen, de vriend
en ambtgenoot van den overladen schrijver, hoe doze uitgave tot
stand is gekomen. Toen bij velen de wensch opkwam een blijvende
herinnering to hebben aan dozen begaafden prediker en schrijver
bleek dat er reeds gansche verzamelingen waren aangelegd van
zijn woorden. Die behoefden slechts vereenigd en gedrukt te
worden — en het book was gemaakt.
Zoo is geschied. „Zonder critiek, zonder schifting, zoo maar,
zooals ze in de verzamelingen voorkwamen, zijn de stukken opge-

LEESTAFEL.

465

nomen. . Of alien het met de gedachten en beginselen van dit
boek eens zullen zijn ? Ach! hoe weinig beteekent zoo'n vraag!
Mijzelven heb ik die vraag geen oogenblik gesteld. Tegenover de
woorden van een afgestorvene staat men zeker al heel weinig
critisch. Maar bovenal: personen zijn belangrijker dan stelsels; het
levee spreekt luider dan eenige theorie en eenheid in levensrichting verslindt alle verschil en opinies."
Deze woorden zijn een voortreffelijke inleiding juist in dit
boek. Want bier spreekt een persoonlijkheid die met groote vrijmoedigheid zijn licht liet schijnen over de levensvragen. Uit
bijna elke bladzijde van dit omvangrijk werk komt u verkwikkend
de groote liefde van den schrijver tegen voor den Bijbel, helaas
zoo dikwijls bedolven onder een dikke stoflaag dogmatiek. Soms
vraagt ge u af, of niet een enkele maal wat te nadrukkelijk wordt
stilgestaan ,,bij den kleinen kant der dingen". Poch dan treft u
weer een overdenking, waar de groote lijnen met vaste hand kloek
worden getrokken. En altijd bemerkt ge het openhartige dezer
woorden, die hetzij ze dan al of niet uw instemming verwerven,
zoo op den man af willen getuigen en overtuigen.
Dit is een van die boeken, die alleen ten voile genoten worden
door lezers die geestverwanten van den schrijver zijn, doch dan ook
uitermate. Voor hen is het meer dan een boek, is het een levende
herinnering aan een prediker, dien zij met pieteit blijven gedenken.
Maar juist daardoor is het ook een boek, dat iets te zeggen heeft
tot hen die zich niet onder 's schrijvers geestverwanten rekenen.
En dit is de blijvende waarde ervan.
G. F. H.
Frits Hopman. In het voorbijgaan. Novellistische schetsen.
Bussum. J. A. Sleeswijk.
In het Voorwoord maakt de schrijver „naar oud gebruik" zijn
excuses voor dit bundeltje. Want al deze schetsjes verschenen reeds
in tijdschriften of couranten. „Hun rechtmatige levensduur is dus
een dag, een week, een maand". Maar ze schenen aan vele menschen
genoegen gegeven te hebben — en dus. . . . ,,Het boekje heeft geen
pretenties. Ik zeg alleen met Jerome : als U eens Uw bekomst
heeft van de Honderd Beste Boeken, probeer dit dan eens!" En
de proef zal u niet mishagen kunnen we dit Voorwoord vervolgen —
als ge u maar steeds herinnert tot welke soort boeken dit bundeltje
niet behoort.
Wie eens luchtig, vluchtig wil hooren babbelen, soms niet
ongeestig, met wel eens aardige plague, en wie mooie, kleine details
O. E. XIV 3
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weet op te merken in een anders niet erg-belangrijke teekening,
G. F. H.
die vindt hier iets van zijn gading.
Maurits Wagenvoort. Aan de Grenzen der Samenleving.
Amsterdam. H. J. W. Becht.
Als de lezer van dezen roman behalve den titel ook nog den
ondertitel Roman uit het Romeinsche Volksleven heeft gelezen, dan
weet hij precies wat hem hier zal geboden worden. Namelijk al
de misêre van het ontwrichte leven ; de ellende van zonde en misdaad, van vloeken en wellust, naar het leven geteekend.
En, wat het uiterlijke betreft, goed geteekend. Men krijgt wel
den indruk dat de schrijver dit alles met eigen oogen heeft aan schouwd. Waarom kan dan deze lange roman uit de misdadigerswereld ons geen oogenblik ontroeren? Zelfs niet als hij het huwelijk beschrijft van den gevangene, die eventjes het tuchthuis mag
verlaten, om zijn stervende geliefde te trouwen, en daarna moet
terugkeeren in de: gevangenis? Omdat de hoofdpersonen Ernesto
de Marinis, postambtenaar en inbreker, en de ontuchtige Maria
Martinelli, ons geen oogenblik belang inboezemen.
De schrijver weet blijkbaar niet dat wie zich door zulke onderwerpen laten kiezen, hunne keuze trachten goed te maken door
deftigdoende psychologie, die alle verhaalde gevallen dan maakt
tot waardevol materiaal voor de wetenschappelijke behandeling der
volksziel. Of als hij het weet, verzuimt hij van deze wetenschap
gebruik te maken. Terwijl bovendien het buitenlandsche dezer
menschen dit boek voor ons maakt als tot een vertaalden roman van
den tweeden of derden rang. Waarvan alleen hij driehonderd bladzijden kan genieten, die zwelgt in inbraakverhalen, en inbraakverhalen met moord, en inbraakverhalen met dubbelen moord — en
G. F. H.
in wat daarop volgt.
Selma Lagerlof. De Voerman. Naar het Zweedsch door
Margaretha Meyboom. Amsterdam. H. J. W. Becht.
Zoo heerlijk het is vroegere vreugden weer te vinden en
daarbij iets van de oude ontroering te ervaren, zoo pijnlijk is de
ontmoeting met een oude liefde, die voor ons alle bekoring verloren heeft. Een ervaring, die we intusschen bij onze lectuur nog
wel eens moeten opdoen. Hoe dikwips doen boeken, waarmede we
jaren geleden, letterlijk dweepten, ons bij een vernieuwde lezing
niets meer ! Hoe ook vinden we na jaren een wijze van uitbeelding,
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ons Bens zwemend naar de volmaaktheid, ineens niet meer sympathiek ! Het zal wel aan ous liggen. Zooals de volksmond zegt,
verandert de mensch om de zeven jaar — en misschien is die verandering wel geen verbetering. Maar zeker blijft dat wij niet meer
bij elkaar passers, en dit is toch erg. weemoedig.
Deze pijnlijke ervaring ondervond ik eenigszins bij het nieuwste
werk van Selma Lagerlof. Eigenlijk weer dezelfde wijze van uitbeelding, waarmee ik vroeger zoo dweepte. Een idealistische kijk
op de dingen, door een realistische vertelmanier zeer dichtbij gebracht.
Een atmosfeer van de oude Noorsche saga's, en menschen van nu
die deze krachtige Noorsche sagen weer gaan verwerkelijken. En
toch — De Voernian deed me niet veel.
Was het omdat de legende, die den achtergrond vormt van dit
verhaal van den Dood (want dit is De Voerman), me toch al te
bekend toescheen ? Komt ze al niet bij Jean Paul voor ? Of vergis
ik me ? Nu, dan heb ik ze al uit den treure als Kerstverhaaltje
gehoord, de legende van dien grijsaard in den Oudejaarsnacht.
Deze ziet zijn veelbelovende jeugd, zijn verknoeid leven — en het
is te laat! Doch dan schrikt de jonge losbol wakker. Het was een
droom, geen werkelijkheid! Hij kan zich nog bekeeren, en doet het.
flier ook die droom, rechtvaardige vergelding over een mislukt
leven voorstellend, die tot bekeering leidt. En in dit jongste werk
van de geniale schrijfster weer haar groote vaardigheid in het
behandelen van zieleproblemen, gepaard met een directe vertelmanier, die het altijd doet.
En toch mij doet De Voerman wheel weinig. Is dit werk me
te opzettelijk, te gezocht, te quasi-naief en daardoor veel gewilder
dan een realistisch romannetje ? Och, ik weet het niet. Het ligt
misschien wel alleen aan mij — en ik zal niet protesteeren als ge
beweert dat mijn verandering geen verbetering is. Het eenige wat
ik weet is dat het weemoedig blijft een vroegere vreugde niet meer
G. F. H.
te kunnen weervinden.
Stijn Streuvels. De Landsche Woning. Amsterdam.
L. J. Veen.
Stijn Streuvels is verontwaardigd, en in zijn verontwaardiging
schrijft hij een welsprekend pleidooi. Want de vooruitgang wil de
oude, volkomen bij het landschap passende boerenhuisjes opruimen
en daarvoor nieuwe bouwen, die aan de moderne eischen voldoen.
Doch dit is schennis van het schoone landschap, dat „verlevendigd
word t door de kleine landsche woningen, waarmede elk landstuk
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bezet is" (bl. 13) — gelijk tal van aardige foto's bewijzen. Die
huisjes zijn gegroeid uit den grand, en alles daarin herinnert aan
den arbeid buiten. „Daardoor is elke maaltijd in het landsche
huffs als lets heiligs, jets als eene godsdienstige plechtigheid omdat
men de weerde ke p t der dingen die men in den mond steekt,
omdat men beseft welke moeite en arbeid het gekost heeft die
vruchten op te brengen" (bl. 48). Aan het slot geeft hij deze
tegenstelling : ,,Indertijd miek de landman zijn huizetje zelf, elk
het zijne, naar eigen inzicht van den bewoner, als een innig kapelletje, waar elke hoek, elke lijn de reden aangaf van den inwendigen
aanleg, waar 't schijnbaar gemis aan evenredigheid en grilligheid
der lijnen aan 't uitwendige, niets anders was dan het uitwerksel
van de doelmatigheid van het innerlijke. . Nu zullen de vakmannen het doers, die bezeten zijn met de kennis van regelmatigheid en goedkoop . . . Alles is hoekig, afgepast in 't vierkant, met
andere verhoudingen in de afmeting der onderdeelen. Wanstaltige
vierkante koffer gelijk, met een dak als een dubbele haverkist...
Daar zal de landman moeten binnen blijven, terwijl hij zijn kubieke
meters lucht verorbert. . Nu komt men de dingen maken waar
ze voortijds groeiden" (bl. 63).
Aldus klaagt de kunstenaar, die evenals zijn boeren van hun
land, zoo van zijn landschap leeft. Wie zijn landschap bederft
neemt lets weg wat niemand teruggeeft, nooit weerkomt. Doch
zijn klacht is ons alter klacht, als we zien hoe speculanten en vakmannen het naIeve, ongerepte opruimen, en met hun ontfraaiingsG. F. H.
werk nog rijk worden ook.

F. de Sinclair. Sancta Musica. Amsterdam. Van Holkema
en Warendorf. 1913.
Zooals er menschen zijn en menschen, is er literatuur en literatuur. Daar zijn schoone letteren, in elk genre; daar is goede en
goedkoope lectuur ; er is ook onthullingsliteratuur en niet te vergeten ontspanningsliteratuur, van het griezelige zoowel als van het
blijgeestige genre.
Van dit laatste genre is F. de Sinclair een onverdroten
beoefenaar. Het laatste van zijn vele werken Sancta Musica geeft
ook weer de bekende oud-hollandsche blijgeestigheid, ditmaal gekruid door een sterke dosis onthullingsliteratuur. Deze laatste
werkt volgens het vaste recept : „je moet ze maar kennen !"
Hier leeren we dan musici, vakmenschen en dilettantes, kennen.
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De omslag zegt dadelijk : hoe we hen leeren kennen. Op dien
omslag staat een duivel een troepje musiceerende duivels te dirigeeren.
En wat de omslag zegt, staat in den „roman". Deze verhaalt van
een liefdadigheidsconcert van Kunstmin in het stadje Meerburg.
Verhaalt van duivelsch geknoei en koddig gekuip, waaraan alle
intellectueele muziekliefhebbers meedoen, onder aanvoering van
een jonkheer en een freule. Kan het amusanter en pikanter ?
Er zijn er die van zulke lectuur smullen en zich likkebaarden.
Sommigen ook legt doze lectuur op de pijnbank. Ze zeggen : met
dit recept: „je moet ze maar kennen !" kan een handig schrijver
elke citing van den menschenlijken geest onkenbaar maken tot
een karikatuur. Deze lezers zullen niet lachen (nu doze menschelijke
kleinheid, want in deze stekelige grappenmakerijen ontbreekt de
humor, die van edelen huize is. Zelfs het sarcasme van doze
duivelskunsten smaakt hen niet, omdat bet to gewild, te goedkoop
is. Wel zullen zij den schrijver dankbaar zUn, dat hij zoo vlot hen
door deze operatie been helpt. Want nu zij eenmaal dit book
moeten of willen uitlezen, zullen ze De Sinclair's ongelooflijk vlot
verteitalent prijzen, dat het hen mogelijk maakte zijn laatsten roman
zoo viug te kunnen sluiten, en voorgoed.

G. F. H.

H. S. S. Kuyper. In het Land van Guido Gezelle. Met
portretten van Guido Gezelle, Stijn Streuvels, Hugo Verriest. Zwolle. La Riviêre en Voorhoeve.
Met uitzondering van enkele nit

De(n) Standaard in dit book
De(n) Standaard-

verdwaalde beweringen, waarmede slechts een

getrouwe lezer winste kan doen, is deze reisbeschrijving door Viaanderen werkelijk zeer prettige lectuur.
„Het liberalistisch zaaisel schiet bijua overal als socialistisch
onkruid op" (bi. 171). „En zoo strijden wij thans om ons het juk
der liberalen van den hats to schuiven" (bl. 44). Zoo, n.l. als „wij
ons bevrijd hebben van de Spaansche overheersching" (16). Eon
niet aan krachttermen en zelfverheerlijking gewende lezer kijkt
glimlachend even zulke Shibboleth-uitlatingen aan, doch laat zich
daardoor zijn lectuur niet bederven.
Want ook al verneemt hij hier al to maal bekende dingen,
al dit bekende wordt hier zoo genoegelijk, zoo hartelijk verteld
dat hij met graagte luistert en blijft luisteren ; heel het dikke
boek van een drie honderd vijftig bladzijden door.
Inhoud en inkleeding van deze reisbeschrijving is populair.
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Het persoonlijke element geeft er bekoring aan, doordat de schrijfster ons verhaalt van haar ontmoetingen met de beide Verriesten,
Stijn Streuvels, Cyriel Buysse en andere voormannen van de
Vlaamsche beweging. Terwijl het hartelijke in dit reisverhaal komt
doordat de schrijfster zoo volkomen meeleeft met de idealen dezer
Vlamingen, die maar niet begrijpen dat wij, Hollanders, zoo koel
blijven voor hun streven, en onze mooie taal zoo weinig kennen.
Aardig laat de schrijfster zich door Hugo Verriest college geven
in het Nederlandsch, en zij blijkt reeds zijn echte leerlinge geworden, als zij telkens een loopje neemt met ons Fransch spreken in
Vlaanderen. „Op de markt te Veurne staat de Spaansche halle,
espagnol, zou een Hollander zeggen. — Hij zal ook naar
alle waarschijnlijkheid den weg vragen naar „La Panne", het
bekoorlijke zeeplaatsje van Veurne, — terwij1 toch de Nederlandsche naam „De Panne" voor hem volkomen begrijpelijk is. Spreekt
men niet in ons eigen land van „duinpannen", als men bedoelt :
duinvalleien ?" (bl. 299).
Op deze onderhoudende wijze vertelt dit boek van oude en
nieuwe Vlaamsche cultuur en geschiedenis, en van de Vlaamsche
taal vergeleken met de onze. En door deze prettige vertelmanier
werd deze reisbeschrijving, al biedt ze heel weinig nieuws of oorspronkelijks, een populair boek om met de Vlamingen en de
Vlaamsche beweging kennis te maken of de kennis te hernieuwen.
G. F. H.

I. Kooistra. Menschen in wording. Amsterdam. P. N. van
Kampen en Zoon. 1913.
De schrijfster van deze paedagogische opstellen spreekt in
haar voorwoord den wensch uit door haar „werkje eenigen prikkel
(te) geven tot denken over opvoeding en haar problemen." Zij zelf
blijkt daarover veel nagedacht te hebben; zij heeft haar leerlingen
met belangstelling gade geslagen en zich nauwgezet rekenschap
gegeven op welke wijze het best invloed op de kinderen wordt
geoefend. Vooral de vraag waar de grens moet liggen tusschen
uitgeoefend gezag en toegestane vrijheid, wordt met angstvallige
nauwgezetheid door haar nagegaan. Daarbij is de vrijheid favoriet,
maar dat niet op de sentimenteele wijze, waarbij iedere beperking
van de vrijheid van het kind om alles to doen en to laten wat
het wil, als een inbreuk op een onvervreemdbaar recht of als het
kwetsen van een teere ziel wordt beschouwd. Neen mej. Kooistra
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wenscht de vrijheid te gebruiken als een middel om het verantwoordelijkheidsgevoel te prikkelen, zoodat het laten van vrijheid
meer ten doel heeft het kind te brengen tot vrijwillige vervulling
van zijn plichten, dan het de gelegenheid te geven to doen en to
laten wat het op ieder oogenblik wenscht.
1k ben lang niet alles Bens, wat mej. Kooistra over opvoeding
zegt, maar het is hier de plaats niet daarover in debat te treden.
Slechts wil ik erkennen, dat hier een ernstig overwogen overtuiging
aan het woord is.
Maar terwijl ik niet verder op den inhoud wil ingaan, meen ik
hier toch een opmerking te moeten maken aangaande de samenstelling van het boek. Dit bevat n.l. opstellen van zeer verschillend
gehalte. De schrijfster heeft niet steeds de gave gehad haar
levendig temperament in toom te houden, vooral niet bij het bespreken van onderwerpen, die partijkwesties in de onderwijswereld
betreffen. Hier vindt men meermalen een tekort aan argumenten
en een to veel aan heftige, tendentieuse uitingen. Dit geldt voornamelijk het hoofdstuk over examens. Daar vinden wij passages
als „Ziezoo, H. H. examinatoren, gij hebt uw best gedaan ; maar
Wij bedanken er voor, van onze
uw tijd is thans voorbij....
kinderen nog langer pompmachines te laten maken.
„Gaat gij heen in vrede ; wij streven in nieuwe banen," en :
„als ouders, onderwijzers en medici krachtig samen werken tegen
het examenbederf in ons land, dan valt de Reus ; dan ademen wij
vrij ; dan zal eerst recht blijken hoeveel latente kracht er nu nog
zit in ons yolk dan zullen er op 't gebied van het onderwijs banen
worden geopend en horizonten opdoemen, waarvan wij ons nu nog
geen denkbeeld kunnen vormen!
„En het vellen van den Reus, niet om to ontkomen aan
eischen, maar om aan beter en hooger eischen to voldoen," —
(J a ! juist ! bravo ! hoort men al op de onderwijzersvergadering,
waar een dergelijke voordracht wordt gehouden) „die daad op
zich zelf zal van 't bestaan dier kracht getuigenis geven !"
De schrijfster verwijst meermalen naar een boek, dat zij op
dit hoopt te doen volgen. Mogen wij daarin terug vinden die
nauwgezetheid in het zich rekenschap geven, hoe men het best
met de kinderen omgaat, waarvan de beste bladzijden van dit boek
blijk geven. Maar mogen wij tevens bemerken, dat de schrijfster
zich meer nauwgezet rekenschap heeft gegeven waar de grens ligt
tusschen ernstige overwegingen en argumenten aan den eenen kant,
W.
en rhetoriek en pathetische uitingen aan den anderen.
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Havelock Ellis. De wereld der droomen. Vertaald door
Truce Verwey, onder toezicht en met een inleiding voorzien
door Dr. A. W. van Renterghem. Baarn, Hollandia-drukkerij, 1913.
Aan iemand, die gewend is zich met meer exacta deelen der
natuurwetenschap bezig te houden, komen de in dit boek getrokken
conclusies wel zeer , weinig goed gefundeerd voor. En het vertrouwen in de soliediteit der beschouwingen wordt niet versterkt
door de aansporing om het boek te lezen, die dr. van Renterghem
in de inleiding richt tot „hen, die niet halsstarrig vasthouden aan
ingeroeste begrippen omtrent het wezen van de .ziel en hare eigenschappen aan deze en gene zijde van het graf, of die zich niet
bevredigd voelen met de zoogenaamde bouwsteenen der Experimenteele Psychologie of Psychopathologic". Moeten de vage herinneringen, die wij wakende hebben aan het in droom doorleefde
inderdaad dienen om ons in to lichten aangaande het wezen en de
eigenschappen der ziel, en dat nog wel aan deze en gene zijde
van het graf?
Toch geeft het boek op aangename wijze aanleiding, over ooze
droomen en over den aard en de beteekenis van het daarin door
W.
ons doorleefde na te denken.
Uren met Shakespeare. Een keur van stukken uit zijde
werken, vertaald en van eene inleiding en aanteekeningen
voorzien door Edw. B. Koster. Baarn. Hollandia-drukkerij.
Natuurlijk zijn twee heele drama's beter dan tien halve; dat
weet ook de beproefde Shakespeare-kenner wel, die in dezen Baarnschen Bundel verschillende scenes uit tien verschillende treur- en
blijspelen van Shakespeare, door hem zelven kundig en kernachtig
vertaald, bijeenbracht. Zoo heeft dit boekje al de bez*aren eener
bloemlezing. Maar wie eens een uurtje met Shakespeare wil
zijn, de scenes laerlezend die hij kent en bevoorrecht — of wie
tot Shakespeare moet worden gebracht en door 't weinige dat hij
leest het meerdere moet leeren begeeren, die vindt in deze Uren
een bron van genot en in dr. Koster een uitnemend kundigen
K. K.
leidsman.
Herakies. Roman in twee deelen door Louis Couperus.
Amsterdam. L. J. Veen.
Nooit heeft een werk van Couperus in zoo hooge mate mij ne
bewondering gewekt, nooit heeft een zijner werken mij geboeid
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met zoo machtige bekoring als deze Roman. Roman ? Zoo heeft de
schrijver gewild dat wij bet noemen zouden, en omdat in dit
kunstwerk nauwlijks een woord to lezen staat dat niet is geboren
uit ernstig en fijngevoelig overleg, moeten wij aannemen dat hij
aan zijn ,,Levensverhaal van den man van kracht" niet zonder bedoeling dien naam heeft gegeven : als in een Roman, naar den ouderen
zin van het woord, vereenigt zich in zijn boek epische stuwkracht
met tragischen ernst.
De twaalf werken van Herakles. Het zou kunnen schijnen dat
er niet licht een schoolscher en zeker niet een eentoniger thema
denkbaar ware voor een verhaal dan deze reeks van onaannemelijke
heldendaden. Maar de machtige geest van den dichter dwingt u
het onmogelijke to aanvaarden als feit, de wondersnelle kracht
zijner verbeelding schept iederen strijd als lets nieuws, ziet elke
daad leven in een ander licht, en bovenal hernieuwt en verjeugdigt
dat leven telkens in het bad eener steeds jonge en steeds veranderende taal.
Een werk als de Herakles-roman is in de eerste plants eene
herschepping. Als zoodanig zal het volmaakter en bevredigender
zijn naarmate de kunstenaar die dozen Herculesarbeid onderneemt
dieper en met grooter congenialiteit is doorgedrongen in het veelzijdige en wisselende leven van den grooten Herakles in de oudheid.
Zij die door eigen belangstelling en studio met die oudheid vertrouwd zijn, zullen versteld staan over de wijze op welke Couperus
die stof beheerscht. Van de tijden der epische

pazie

af is Herakles

eene lievelingsfiguur geweest van de Helleensche kunstenaars,
litteraire en plastische. Het epos heeft zijn onverdroten mood bewonderd en de werken zijner sterkte verhaald, de tragedie heeft
zich verdiept in den fatalen strijd der goddelijke en menschelijke
elementen zijner persoonlijkheid en schrede voor schrede bet doornachtig pad gevolgd dat den godmensch door lijden moest voeren
tot heerlijkheid ; vazenschilders en beeldhouwers hebben hem afgebeeld, nu in de allesbedwingende heerlijkheid van zijnen strijdlust,
dan in de dartelheden van zijne verpozing, eindelijk in de moedeloosheid zijner afmatting; en ook de wijsbegeerte eischte hem, den
nationalen held, voor zich op als symbool van den strijd voor de
waarachtige deugd : is niet de Bastaard van Zeus de Beschermheilige der Cynici geworden?
Doze gansche Herakleia, dit rijke Heraklesleven, zich openbarend in den geheelen overgeleverden schat der oudheid, heeft
Couperus opgenomen in zijnen geest en aandachtig bewaard. En
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toen hij nu uit die wemelende en veelkleurige massa zijnen Herakles
vormde, behandelde hij zijne kostbare grondstof met al de pieteit
van eenen smaakvollen kenner, zoodat Helleensch bleef wat Helleensch was, en de kracht, en de goedaardigheid en de geneigdheid
tot toorn, en vooral dat telkens wederkeerende, diep melankolieke
gevoel van vereenzaming, dat den godenzoon die eigenlijk een
balling is op aarde kenmerkt ; maar uit die grondstof schiep hij
toch een nieuwen Herakles, een die zijn eigen is en dien hij als
zijn eigen liefheeft en met teedere nauwlettendheid nagaat op
iedere schrede van zijnen weg.
Lang is die weg, en breed opgezet is de roman dien Couperus
aan zijne beschrijving heeft gewijd, maar geen sprake is er van
eentonigheid. Z66 vindingrijk is door den dichter aan ieder der
strijdtafreelen eigen vorm en kleur gegeven, dat in telkens andere
stemming de geweldige held ons meevoert op zijn pad, in steeds
hoogere mate ons medegevoel innemend. Om dit te bereiken heeft
Couperus, die om zoo te zeggen al de wisselende Herakles-voorstellingen der oudheid door zijnen geest heeft doen gaan, met den
Heraklesmythus vrijmachtig gehandeld. Hij ondergaat in stil
nadenken den invloed der oude dichters, met name van Euripides
en Sophocles, doch terwijI hij aan geheel het gemoedsleven van
zijnen held met groote zuiverheid van scheppende verbeelding aandeel geeft in diens opwaarts voerenden reuzenarbeid en met episch
talent goden- en menschendaden dooreen vlecht, acht hij zich
nergens door de letter der traditie gebonden. Ook in dien zin is
zijn werk een schoone, moderne voortzetting van den antieken arbeid.
Terwiji hij dan zoo zich zelven en zijne geboeide lezers meevoert in eene periode van de meest innige samenleving der menschen
met de hen omringende natuur, verduistert toch nooit de mythische
glans van die gefantaseerde godengestalten zijn aandacht voor die
natuur zelve. Misschien is dit wel een van de grootste bekoorlijkheden van zijn boek, dat noch de kleurenrijkdom van zijn palet,
noch de plooibaarheid van zijne lenige taal te kort schiet om nu
eens de besneeuwde bergwouden van Arcadie, dan weer de weelderige velden van Lydie of de blauwe golven van het myrtolsche
zeestrand voor ooze oogen te tooveren.
Tooveren is dit inderdaad; ook tooveren met de taal. En
natuurlijk ligt in dat laatste een groot gevaar. Niet alle zinsneden
in dit boek verdragen de proef der herlezing. Velen van deze
rijmen, rhythmen, assonanzen en hoe deze kunstmiddelen verder
heeten, verstoren tenslotte ons welbehagen eer dan dat zij het
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verhoogen. Mij althans schijnt het proza van. dezen roman het
edelst waar de schrijver den tool van cadence, alliteratie en rijm
niet zoekt.
Een ding is er dat mij spijt. Kon de uitgever, die dit werk
zoo fraai liet drukken, het zich laten aanleunen dat de graveur op
den omslag den naam des helden misvormde tot Herackles ? Of
was dat een wraakneming op den auteur, die voortdurend Thrachis
K. K.
in plaats van Trachis schrijft?
Multavidi. Van Rood tot Zwart. Roman van 'n socialistischen jongen. — 's Gravenhage. C. L. G. Veldt, 1913.
Wij bespraken reeds „Van Zwart tot Rood", hetwelk, hoewel
een op zichzelf staand geheel, met dit tweede boek : „Van Rood
tot Zwart" een cyclus vormt.
Wat nu dit tweede betreft, ziehier. „Voortreffelijke" moeder ;
roode vrienden ; 'n opvoedingssysteem ; 'n pleegvader en 'n werkgever ; menschen van „goeden huize" ; jeugdige kerkhater; allemaal
socialisten ; hoe men rood werd ; bezonken overtuiging; geestdriftigen;
opgezweepte gemoederen ; vast geloof aan de toekomst; offervaardigheld en speculatie ; waarschuwing van den broodheer; angst voor
oproer ; de socialist zal niet eten ; „ordelievend" burgertje tegenover 'n ouden communard ; de zegen van organisatie en volksontwikkeling ; onverbiddelijk ; . . . oef! daar hebt ge de opschriften
boven de 26 bladzijden van het eerste hoofdstuk. En die vertellen u dan ook in hun epigrammatischen stiji de heele geschiedenis:
hoe Nol Loomberg, het roomsche joggie, dat van zwart rood geworden is, bij zijn nieuwen baas, een bontwerker die den omineusen
naam Hazevel draagt, werkt, totdat hij door hem ontslagen wordt
omdat Nol heeft meegeloopen in een socialistischen Zondagmiddagoptocht, waarna zijn pleegvader, oud-communard, aan den broodheer
eenige pagina's lang voorpreekt over „de beweging".
Het eigenaardige van dit book, dat zoo heel reeel wil zijn,
immers ons de dingen en menschen zoowel aan de roode als aan
de zwarte zij de der samenleving wil doers zien gelijk zij zijn, — dit
reeel bedoelde bock is uiterst onreeel. Die heele, lang uitgesponnen geschiedenis van Frederik van Einde, den rijken socialist, die
een „produktieve associatie" wil vestigen met het heimelijk bijoogmerk er een combinatie van grootbedrijven tot een syndicaat
van to makes, is fantastisch ; die meneer van Einde en die mevrouw
van Einde eft Nol's vriend Geldmaker en Nol zelf zijn bier puur
papieren menschen, — de eenigen trouwens niet die in dit kwans-
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wijs o zoo reeele boek rondloopen en praten en handelen zoo
waar net of ze heusch leven. Maar dat krijgt de „schrandere"
lezer Loch al heel gauw in de gaten en hij laat zich door het
eigenaardig realisme niet zoo van de wijs brengen of hij ziet op
elke bladzij het zeer onwezenlijke. . . . En dan bladert hij door,
de merkwaardige opschriften boven aan de pagina's lezend als
daar zijn : „de vriend der proletaren blijkt een hartelooze broodheer" ; „een leider en een lijder aan de bestuurstafel" ; „de wereldhervormers uitgekleed en to pronk gesteld" ; „sociale desillusies
maar onverwoestbaar geloof" ; „wel naar de kerk maar steeds laatdunkend en liefdeloos" ; „de ontketenende sneeuwstorm symboliseert een zielestrijd" ; „kerkisme en zedelijkheid gam) niet samen" ;
totdat na en door dat alles den lezer zijn schranderheid begeeft
en hij, wat doezelig door al die suggestieve titels, zelf het kunstje
der opschriften gaat beoefenen zoo ongeveer in dezen trant : Van
Zwart tot Rood, van Rood tot Zwart, Rouge et Noir, groen en
geel, oud lood om oud ijzer, fantaisie en realisme, abacadabra,
zalig uiteinde. . .
H. S.
Th. Holmes en I. H. Boeke. In en buiten de gevangenis.
Amsterdam. Mij. voor goede en goedkoope lectuur. z. j.
Dit is maar een heel klein, dun, eenvoudig doch zeer belangwekkend boekje, omdat het voor het overgroote deel gevuld is met
lange aanhalingen uit een werkje van Thomas Holmes, die „missionary" was bij een der Londensche politierechtbanken, getitield :
„Pictures and problems from London policecourts". Van de 122 blz.
die „In en buiten de gevangenis" telt, zijn er niet minder dan 93
gewijd aan de bewerking of vertaling van Holmes' meedeelingen en
opmerkingen. Wat deze Engelsche „politie-zendeling" vertelt, geeft
niet voor 't eerst en wel niet voor 't laatst — een kijk op de
ellende, de misdaad, het drankmisbruik, de maatschappelijke verwording van velen in een groote stad, een kijk op den zoo nuttigen, veel toewijding en veel zelfopoffering vragenden arbeid van
hem, die aan deze „miserables" de hand wil reiken. Holmes
vertelt eenvoudig-weg van zijn werk, zonder ophef of mooie woorden,
hier en daar met een tikje echt-Britschen humor. Wat een in-droevige beeldengalerij gaat hier voorbij aan ooze oogen ! En wat zijn
deze korte, soms hasst droge berichten over jammerlijk-mislukte
levees, die ondergingen in misdaad en ontucht, aangrijpend. Wat
zijn ze veel aangrijpender dan de fraaist verzonnen roman ! Hier is
geen kunstige fictie, hier is het leven, het ontzettende, verbijsterende
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leven in al zijn zwakheid ! En hier is ook de dienende liefde, die
nog te redden poogt wat gered kan worden. Hier is de man aan
het woord, die voor deze paria's de deur van zijn huis openzet,
ze bij hem to logeeren noodt, hun vriendschap bewijst .
Na dit geweldige, zoo uit het leven gegrepene, valt hetgeen
de Heer Boeke dan over zijn „celbezoek in de gevangenis" meedeelt, wel wat af. Hij treedt ons wat al te veel in beschouwingen,
die bovendien ons niet zoo heel veel stevig overwogen schijnen.
Of is het niet een zwak punt, wanneer deze schr. ons zegt dat
hem bij bezoeken in de eel „zoo good als altijd tijd en gelegenheid
ontbraken om het eenzijclige relaas van den gevangene uit de stukken bevestigd of gelogenstraft to zien", zoodat hij meestal „op den
persoonlijken indruk van waar of onwaar ? moest afgaan". Maar
doorgaans — zoo voegt schr. daar nog aan toe — bleek de man
zelf to gelooven wat hij mij vertelde, en dan was ook voor dezen
de onevenredigheid van misdrijf en straf wel groot. Wij vragen :
staat men niet zwak, indien men bij gevangenis-bezoek geen „tijd"
vindt om de verhalen der veroordeelden to controleeren, indien
men niet verder komt dan tot een persoonlijken indruk omtrent hun
schuid ? Maar die onkunde schijnt bij schr. bijna met den rang van
stelsel bekleed. „Althans de niet-rechtsgeleerde celbezoeker (zoo zegt
hij) krijgt het gevoel, dat zijn liefdewerk hem ondoenlijk zou worden als hij Diet beginnen mocht met den man, die kalm, beslist zijn
onschuld volhoudt, op zijn woord te gelooven". Die opvatting wil
er bij ons niet in. Maar laat ons niet in beschouwingen over beschouwingen vervallen. Wij zijn den Heer Boeke er in elk geval dankbaar voor, dat hij ons met Holmes heeft doen kennis maken.
H. S.
Anna van Gogh-Kaulbach. Het Licht van binnen. Twee
deelen. Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon.
Dit had natuurlijk ragfijn werk moeten zijn : de roman van een
sedert haar tiende jaar blind meisje, Lenie, die sedert haar veertiende jaar woes is, samenwoont met een oudere, ook ongehuwde
zuster en een jongoren broer, in het stadje waar ook de pas kort
getrouwde oudere broer den vader in zijn dokterspraktijk is opgevolgd. Lenie wordt betrokken, neen, is de hoofdpersoon in het
zieledrama, dat zich ontwikkelt tusschen den dokter, zijn vrouw,
den jeugdigen fabrikant Hans Woldink en haar zelf. Het doktersvrouwtje Truus houdt wel van haren braven Herman, ook van haar
driejarig zoontje Wim, maar verveelt zich in het nestige stadje,
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vindt ook bij haar hard werkenden ernstigen man geen „Anklang"
voor haar luchtig natuurtje. Op een avond na een feestje bij Lenie
en haar zuster Tine valt Truus in de armen van Hans Woldink,
een, „amour sans lendemain'' in zooverre als slechts voorbijgaande
passie en haar en hem tot den misstap leidt maar toch wel een
„lendemain" ; want het „gevolg" zal als zusje of broertje van den.
kleinen Wim zich niet laten wachten. De geschiedenis wordt verwikkeld doordat de arme, blinde Lenie op den minnaar van haar
schoonzuster verliefd is, wat zij hem niet zoo heel onduidelijk
heeft doen en later steeds duidelijker laat merken. Lenie ontdekt
Truus' geheim en voelt ‘ zich geroepen in te grijpen ; zij deelt het
haar broer mee en weet hem te overtuigen dat hij zijn vrouw
vergeven en het kind als 't zijne aannemen moet, dat hij niet alleen
dit moet doch -vooral het wil doen om zijn innerlijk verlangen te
bevredigen. Herman laat zich overtuigen ; hij verhuist naar Haarlem.
Hoe zal het dan nu tusschen Hans en Lenie gaan ? Weer grijpt
Lenie in. Hans weet niet dat de dokter het geheim van zijn vrouw
en hem (Hans) kent en dat de edelaardige echtgenoot haar alles
vergeven heeft. Lenie acht het zaak, haar broeders vertrouwen te
schenden en aan haar vriend alles te vertellen, die natuurlijk zich
daardoor wel verlucht gevoelt en Herman een braven kerel vindt.
Maar aan de verhouding tusschen den fabrikant en het blinde meisje
verandert die onthulling niet veel, slechts wordt hun vriendschappelijke intimiteit nog wat inniger. Hij zou wel haar tot vrouw willen
nemen, als ze maar niet blind was ; zal niet iedereen hem uitlachen
wanneer hij Lenie huwt ? Zoo iets doet men toch niet, een blinde
trouwen. Mama Woldink, door Lenie's oudere zuster ingelicht over
Hans' neiging, vraagt een als vrouw zeer aannemeliik meisje
uit Amsterdam te logeeren, een jeugd-vriendinnetje van Hans, die
er dan ook al spoedig na aan toe is de hofmakerij met de beslissende vraag te besluiten. Maar Lenie treedt hem en haar in den
weg, zegt hem met zooveel woorden dat hij voor Dora niet voelt
als voor haar, dat zijn gevoel voor Dora niet het echte, diepe is
en dat hij dit ook niet loochenen kan. Waarom, vraagt ze hem,
wil je niet erkennen dat je van me houdt ? Hij moet, zoo vermaant
zij hem, de dtngen zuiver durven te zien ; dan alleen mag hij
kiezen ; zij, Lenie, weet waar zijn geluk ligt ; als haar dat niet zoo
helder was, zou ze niet hebben gesproken ; dan zou zij hem hebben
laten gaan naar de andere. Nu moet hij verder zelf beslissen .....
Hans „beslist" ; hij laat Dora naar Amsterdam terugtrekken en
vraagt Lenie ten huwelijk.
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„Het Licht van binnen !"
Rag* werk moet het zijn, wanneer men in een zielkundigen
roman een jonge, blinde vrouw de leidende rol doet spelen. Het
moet ons duidelijk worden hoe het gemis van het gezicht tot een
vervorming van het karakter geleid heeft, waardoor deze vrouw
dingen doet, doen kan, doen moet, die een andere niet zou kunnen
of willen doen ; hoe haar intultie zich heeft verscherpt en zij, blinde,
daardoor een klaarder kijk op menschen en levensverhoudingen gekregen heeft dan der zienden deel is. De psychologie van den
blinde zal wel altijd voor niet-blinders een heel moeilijk te kennen
jets zijn, maar wij mogen eischen dat in een boek als dit ons
althans de hoofdtrekken van die psychologie worden gegeven.
Zeker heeft de schrijfster dat ook wel bedoeld, maar bereikt heeft
zij het niet. Lenie's optreden is, laat het ons maar met het rechte
woord noemen, bazig, zij maakt slag op slag den indruk recht op
haar doel of to gaan, alle hinderpalen opzij te schuiven, alle men.schen to plooien haar haar wil. De oudere zuster Tine heeft
klaarblijkelijk geen invloed op haar en kan niet beletten dat zij
aan Hans haar genegenheid toont met dien invloed heeft zij
nauwelijks to rekenen. De misstap van Hans en Truus schijnt aan
een huwelijk van den uitverkorene met haar in den weg to staan,
want Herman zal zich willen laten scheiden en de ontrouwe zal
dan huwen met Hans, die daardoor voor Lenie verkeken is. Het
gevaar wordt door Lenie bezworen, immers zij overtuigt haar broer
van zijn vergevingsgezindheid. Hans hoort van haar dat alles
tusschen Truus en Herman in orde is, maar dat beweegt hem nog
Diet Lenie te vragen. Dan rijst een nieuw gevaar in de aantrekkelijke gedaante van Dora. Maar nu speelt Lenie haar laatste en
hoogste troef uit, zet Hans „au pied du mur" : je houdt niet van
haar zooals je van mij houdt ; waarom wil je mij niet bekennen
dat je me lief hebt ?
Welk „licht van binnen" is het, dat dit jonge meisje op deze
wegen leidt ? En waar is in dit alles de diepe psychologie van de
blinde, wier toescherping van bij zienden grovere organen haar
raden doet wat aan zienden verborgen blijft ? We merken van dit
alles hier niets.
Wonderlijk zijn Lenie's overleggingen. „Hans had eene zwakheid begaan, en ze voelde wel, dat dit niet de eenige zwakke
daad van zijn leven was geweest. Haar medelijden met Truus
riep het bewustzijn op van onrecht. Truus moest lijden, met
Herman, die gansch onschuldig was, en kleine Wim en 't nog
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ongeboren kind, terwijl Hans vrij uit zou gaan met ongestrafte
schuld. Of schuld. . . was 't wel schuld ? was 't niet alleen zwakheid, 'n ondoordacht toegeven aan een natuurdrang ? Moest hij
daarvoor gestraft worden ? Kon hare liefde dat verlangen, of zelfs
haar gevoel voor recht ? Nee, geluk was 't, om innig dankbaar te
aanvaarden, dat hij vrij uit zou gaan". . . Wanneer zij dan maar
Trans en Herman verzoenen kon, wat ook voor die beiden het
best zou zijn, dan „zou tegelijk de schuld van Hans verzoend zijn ;
dan zou er geen zweem van onrecht meer in liggen, dat hij vrij
uitging. Lenie strekte de handen als in extase. ."
Men ziet: dit zijn. . . allerwonderlijkste opvattingen van
schuld en boete. Over Truus' gedrag wordt geen woord gerept :
ten aanzien van deze jonge vrouw en moeder, die des nachts zich
vergeet en in een passie-roes zondigt, geldt geen andere overweging dan „medeljden", omdat het kwaad gevolgen zal hebben.
En Hans zal „vrij uitgaan" als maar Trans en Herman elkaar
weer in de armen zijn gevallen ! — Hier en daar hooren we Lenie
debatteeren met den predikant van het stadje, tegen wien zij vrij
wat in te brengen heeft ; zij weet alles veel beter dan hij... In
een brief aan Hans spreekt ze van haar „cosmisch gevoel, het
weten dat alles een is". Was dat haar „licht van binnen" ?
In totaal: een mislukt boek, dat ons niet geeft wat we
hoopten te vinden : de fijnere roerselen der ziel van een blinde
jonge vrouw; daarentegen geeft een singulier romantisch geschiedeH. S.
nisje, waarin de moraal hopeloos zoek is.
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Overneming verboden.

NONNEKE
DOOR

P. BAR. SKIN.

II.
Toen mijnheer Bourtange 'n paar dagen na de operatie
het onbehagelijke gevoel dat de chloorform opgewekt had
te boven was, snoepte hij met een lekkeren honger van
de eerste-klas-schoteltjes die zuster Gonda hem voorzette.
Hij kon zich verbeelden in een dure restaurant te dineeren ;
..66k wat de bediening betrof; een chef-kok scheen de
keukenzuster in het opmaken en garneeren der smulhapjes
te helpen ! Hoe kon anders, schertste hij om zuster Gonda
to plagen, een roomsch nonnetje dat immers met droog
brood en kloosterkost opgevoed was, kennis hebben van
pikante sausen, getruffeerde gerechten, gevulde schelpen,
pate's en geleitjes of wel : nonnetjes leiden ook een patertjegoed-leven ! . of wel : er was een man in de keuken ! .. .
Foei mijnheer ! had zuster Gonda vermaand ; maar hij had
volgehouden 't niet eens erg te vinden ; 'n zuster die zoo
koken kon, was d'r trouwgeld dubbel en dwars waard. En
dadelijk had zij hem verweten geen hooger liefde te kennen dan die zijn fijn en verwend tongetje bevredigde, ging
bij hem ook al de liefde alleen door de maag ! zoo, zoo !
O. E. XIV 4
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nou ! als zij te hooren kwam dat hij nog eens trouwen
ging, zou zij die vrouw waarschuwen ; die kon dan nog
wel eens een nonnetje worden ! ritstekend! had hij toegestemd, als ze dan maar zoo'n lief nonnetje werd als
zuster Gonda ! . . . . Schijn-boos en dreigend voortaan kamer
nummer 7 te zullen voorbijloopen was ze, met het rugwaartshem-toegewende kapmanteltje neeschuddend, weggegaan
zonder zich door den lachenden smeektoon van zijn verontschuldigingen te laten verbidden.
Nog nooit had zuster Gonda een zieke met zooveel
toewijding verpleegd als mijnheer Bourtange ; rozen die ze
vroeger voor onze lieve Vrouw Lourdes geplukt zou hebben
bracht ze naar zijn kamer ; voor hem fluisterde ze tegen
de keukenzuster die haar medewerking gemakkelijk toezegde ; ze verzon op zijn kamer bezigheden waaronder ze,
nuttig werkzaam blijvend, zijn gebabbel kon aanhooren ;
van hem verdroeg ze scherts over haar kap, over haar kleed,
over haar „wereldsch en verkwistend" leven, over haar
medezusters ; gelachen had ze toen hij den grooten mond
van zuster Canisia een straf had genoemd voor de vele
overtredingen van de kloosterlijke stilzwijgendheid ; ze aanhoorde en verdroeg zwijgend omdat ze hoopte haar eersten
patient, die door haar mede-assistentie een ernstige operatie
gelukkig doorstaan had, ook nog geestelijk te kunnen genezen ; zijn ziel was haar doel ; zoolang die voor den godsdienst verloren bleef, was haar verplegingstaak aan hem
niet volbracht. „touter en alleen om zijn ziel voor God te
winnen" was de oprechtgemeende verontschuldiging waarmee ze zich verdedigde tegen het eigen geweten dat haar,
in ernstige kapelstilte het meest, waarschuwde en verweet
e6n patient, tegen den huisregel in, boven anderen te bevoorrechten en van dien 66n.en te verdragen wat ze van
geen ander geduld hebben zou. Haar bidden en mediteeren
werd een innerlijk twistgesprek, waarin de aanval even
langbespraakt duurde als de verdediging, omdat beide haar
gedachten gaande hielden over mijnheer Bourtange. Voor
't eerst van haar leven noemde ze de stem van 't geweten
overdreven streng, een naar-den-mondpraten van de andere
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zusters die, met meer terughouding optredend, bij ziekenzonder-geloof het gesticht in kwaden naam zouden brengen ;
als iemand zooals mijnheer Bourtange nog graag in het
Roomsch ziekenhuis verpleegd werd, was 't zeker niet
de schuld van een zuster Canisia die met haar streng
ascetisch gezicht anderen afschrikte ; verbeeldje : zuster
Canisia en een boeketje van rozen! .... rOzenhoedjes, r6zenkransen zou die opdringen en meteen mijnheer Bourtange 't gesticht uitjagen. Z4j had zich nooit, ook vroeger
niet toen ze zich nog in 't moederhuis op de professie
voorbereidde, kunnen vereenigen met de strenge begrippen van het meerendeel der zusters, die een lichtvaardig
oordeel over 't geloof of over de kloosterpraktijk van geestelijke oefeningen niet konden verdragen, ook van andersdenkenden niet. Toen reeds had ze er meermalen woorden
over gehad en het verwijt moeten aanhooren te wereldsgezind te zijn ; oneerbiedig had ze teruggekibbeld liever
geen zuster te worden dan zoo'n onuitstaanbare, die van
heiligheid verwaand overeind staat en op anderen laag neerziet ; vooral toen van de aspiranten die met haar gelijk in
't moederhuis gekomen waren enkelen eensgezinden, met
wie zij gauw bevrind geraakt was, in de wereld teruggekeerd waren, had ze ook weer teruggewild ; haar had de
moed van die anderen ontbroken ; ze vreesde de spotternijen
van kennissen en vriendinnen; schaamde zich weer als gewoon
meisje terug te keeren in den kring van broeders en zusters
waaruit de geestelijke roeping haar als een uitverkorene
verwijderd had en overdreef uit onverstandige maar oprechte
kinderliefde het verdriet dat ze haar vader en moeder zou
aandoen. Nu — nu het te laat was — erkende ze haar
toenmalig besluit, dat uit vrees geboren was en niet uit
drang naar volmaaktheid, als oorzaak van haar levensmislukking ; toen had ze altijd nog gehoopt door bidden,
door novenen een religieuse stemming of te smeeken
die haar karakter, haar humeur, haar aard als bij
tooverslag zou veranderen : een stilgehouden wonder, waarvan de buitenwereld in haar plots-strenggeworden gedrag
alleen de uitwerking zou gewaar worden ; maar ze was dezelfde
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gebleven die ze thuis altijd geweest was ; veranderlijk, zichzelve van geen doel bewust, opgeruimd meer door zenuwachtige gejaagdheid dan door tevredenstemmende zielerust,
gehoorzaam uit onderdanige vrees, godsdienstig door den
dagelijkschen invloed van de nauwgezet vervulde dagorde ;
zoo had ze ook thuis gebeden en gehoorzaamd en verlangd;
de kloostergeest had haar inwendig niet geraakt; wel haar
nu en dan ontstemd en wrevelig gemaakt maar niet ontroerd door ernstige zelfbestejding waaruit zij karaktervastheid zou gewonuen hebben ; ze droeg de kap, het
scapulier, de ring, het borstkruisje, den Tozenkrans,
maar de gedachte niet in nonnenkleeren oud te worden,
niet in nonnenkleeren te zullen stern en verjoeg ze niet als
een bekoring van den booze ; ofschoon ze voor het leven
had besloten was 't haar alsof er nog eens een tijd zou
komen — hoe en wanneer, ze wist 't zelve niet maar
nog eens een oogenblik waarop ze opnieuw een keuze zou
mogen doen ; ze voelde in het klooster meer roeping voor
de wereld dan vroeger-in-de-wereld voor den kloosterlijken
staat ; toen hadden opvoeding en omgeving ongemerkt
voor haar beslist, nu sprak haar eigen aard, haar onbeheerscht karakter dat zich een werkkring droomde in de
wereld, even nuttig als nu, zooals Jo Rijnders maar
zonder trouwen ; ze duchtte het als een verlaging van haar
persoon, wanneer gezegd kon worden dat zij . . . uit zwakheid . . . om 'n man . 'n man . veranderd was ; alleen
om hoogere beweegredenen zou ze in de wereld verplegen
willen ; om • goed te doen, om ellende te helpen lenigen,
om zielen voor God te redden. Ze zou als leekezuster mijnheer Bourtange niet anders hebben willen verplegen dan
ze nu met haar toewijding bedoelde „louter en alleen om
zijn ziel voor God te winnen." —
„Is pater Cyrillus al bij u geweest ?" vroeg ze op 'n
avond, toen ze 'n warm schoteltje op een gauw gespreid
li-nn en neerzette.
„Wie zegt u ?" Zijn aandacht was op het bord geweest.
„Pater Cyrillus die in plaats van mijnheer den rector
zoolang hier is ?"
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„0, da's waar ook !... en heeft de rector al over z'n
reis geschreven ?"
„Mijnheer de rector ?"
Zwijgend knikte hij omdat hij haar verwondering niet
begreep.
„Wat zou die non al moeten schrijven ? .... zoolang
zijn eerwaarde den pans nog niet gezien heeft, zal moeder
wel geen brief krijgen . .."
„Hij zal anders genoeg zien om over te schrijven . .."
„Maar mijnheer de rector maakt geen pleizierreisje..."
„Zegt u nou ?" vroeg hij, opkijkend van een kluifje
dat hij, met overleg om niet te morsen uit een vermenging van purée met wildsausje, opgetild had.
„Hoort U misschien voor het eerst !" zei ze blij dat hij
eindelijk oplettend gestemd aandachtig toeluisterde, „maar
een bedevaart is bij ons heel wat anders dan dat iemand
voor z'n pleizier op reis gaat.. ."
„Maar de rector loopt toch niet ?"
„Nou wil U mijnheer den rector voor goed weg hebben geloof ik !"
„Ik zou niet weten waarom
alleen begrijp ik niet
dat als iemand met 't spoor, tweede . . . . misschien wel
eerste klasse
."
„Dus omdat iemand met 't spoor gaat, is-ie geen
pelgrim meer, ook al gaat-ie naar 't heilig land, naar
Jeruzalem ." Ze keek hem glimlachend aan ; een ander
die in zijn ongeloof dezelfde, in haar oog domme vraag
gedaan zou hebben, had ze zeker ernstig terecht gezet ;
maar met mijnheer Bourtange had ze medelijden.
„Had ik zoo gauw niet aan gedacht zuster !" bekende
hij, onkunde veinzend uit hoffelijkheid, om niet 't lieve
nonneke onaangenaam te zijn met een twistgesprek dat,
in zijn voordeel eindigend, bij haar de hoogachting voor
den rector verminderen moest.
„Misschien dat mijnheer de rector als-ie bij den Paus
geweest is, nog wel 'n paar dagen voor z'n pleizier ook
uitgaat !" gaf ze, om op haar beurt hem tegemoet te komen,
toe. „Hij mag ook wel Bens iets hebben dat afleiding
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geeft ; zoo elken dag tusschen and ers niet dan zieken . "
„En U. dan ?"
„O ! wij hebben afleiding genoeg ; elken dag zooveel
als we willen !"
„Zeker! moet U maar eens in onze recreatiezaal komen !"
en dadelijk ernstiger : „eet U nou eerst dan kom ik
aanstonds 't leege bordje wel weghalen . . . U heeft al weer
veel te veel gepraat ! . als de dokter binnenkwam, z©u
hij 't dadelijk aan uw gezicht kunnen zien !" verzon ze om
hem bang te maken.
Maar hij w-erd er luidruchtiger door en daagde den
dokter uit.
Toen ging zij, om hem tot rust nemen te dwingen,
de kamer af.

* *
111fijnheer Bourtange beterde niet.
De dokter dacht ernstig aan een tweede operatie,
zoodra de patient voldoende aangesterkt zou zijn.
En dan durfde hij nog niet voor genezing instaan ; de
geringste stoornis, het minste onregelmatige verloop, 't dgnhouden van wondkoortsen, 'n hevige emotie van den zieke
zelven — van alle kanten dreigde het gevaar.
't Kostte zuster Gonda die anderen ongeneeslij ken zieken
altijd even gemakkelijk moed insprak, thans moeite ook
mijnheer Bourtange beterschap te beloven ; ze had er een
voorgevoel van zich door eigen gelaat te verraden, als ze
tegen-beter-weten-in hem gezondheid voorspiegelde ; hem
zelfs voor zijn eigen bestwil voor te jokken, te bedriegen was haar onmogelijk geworden; ze was bang dat
hij, haar onoprechtheid bemerkend, haar niet meer vertrouwen zou en voor het eerst, zoolang ze verpleegde, was
ze, meer dan ze geweten wade hebben, gehecht aan de
goede verstandhouding met haar patient ; ze kon zich nu
voorstellen hoe Jo Rijnders er toe gekomen was te trouwen
met iemand van een ander geloof; de menschen-in-de-wereld
hebben geen begrip van de eerlijke en belangelooze genegenheid die tusschen verpleegde en verpleegster ontstaan
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kan; die spreken natuurlijk van trouwlust ; veronderstellen
bij bedoelingen ; ze had 't haar vriendin, met wie ze in
correspondentie gebleven was, dan ook geschreven dat ze
't huwelijk met een patient, althans voor een verpleegster
die vrij was, de schoonste bekroning vond van een langzaam groeiende genegenheid, waarin hoiden elkanders geduld en opofferingsgezindheid hebben leeren kennen. Nu
vervulde diezelfde genegenheid haar elken dag met angst
en onrust voor . . . . voor . . . . voor de ziel van mijnheer
Bourtange tot ze eindelijk pater Cyrillus aansprak. En die
beloofde terstond ; die had onder 't verhaal van de zuster
dadelijk een bekenden naam verstaan ; onder de Fransche
paters van zijn orde was ook een Bourtange ; een schrijver
van ascetische werken ; voor hem een gunstige gelegenheid
over geestelijke dingen te spreken, zonder bij den zieke
argwaan tegen zuster Gonda te wekken ; wie weer, had zij
nog om aan te moedigen gezegd, of God niet daarom pater
Cyrillus hierheen gestuurd had ! . . . .
Zoolang het gesprek duurde bleef zuster Gonda in de
nabijheid van kamer zeven, praatte met herstellenden die
op den looper van de lange gestichtsgang hun lichaam
weer aan beweging trachten te wennen of bezichtigde
planten en bloemen die in gevlochten pronkmandjes over
de vele vensterbanken verdeeld, met 'n paar heiligenbeelden
versiering in de helderverlichte gang onderhielden. Toch
boeide de bloemenverscheidenheid niet. Haar aandacht
was naar de wandelaars, de rijtuigen, naar het wereldsch
vertier op den straatweg, die aan dezen kant langs het
gesticht liep. Voor het eerst van haar leven toonde ze
helangstelling voor auto's omdat mijnheer Bourtange gezegd
had zich, zoodra hij hersteld was, eene te zullen aanschaffen;
om hem gelukkig te zien, voelde ze zich verzoend met
wereldsche genietingen, die ze in haar meditaties als zondige
vermaken en minstens als ijdelheid had leeren minachten ;
naast hem-in-de-auto dacht ze zichzelve als verpleegster;
verpleegster die in een rijk huis bevel voerde ; verpleegster
die meeging naar buiten ; verpleegster van mijnheer Bourtange alleen ; de zekerheid dat hij haar boven de andere
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zusters verkiezen zou, aanvaardde ze meer als een bevoorrechting van haar eigen persoon, dan wel als een begunstiging van het gesticht ; ze geloofde dat, wanneer ze leekezuster geweest ware, hij haar kans had kunnen zijn; maar
tevens haar bekeerling ; zelfs al zou pater Cyrillus op het
oogenblik zonder succes spreken, durfde ze zichzelve een
beteren uitslag voorspellen. Toen dan ook even later de
geestelijke, tevreden over het onderhoud, haar meedeelde
dat mijnheer Bourtange hem bekend had van huis-uit
katholiek te zijn en zelfs zijn eerste communie te hebben
gedaan, voelde zuster Gonda 't als een teleurstelling dat
hij haar diezelfde vertrouwelijkheid had onthouden ; 't
hinderde haar zelfzuchtige eigenliefde ; ze beschouwde 't
als een miskenning van haar verdiensten ; 't was 't eerste
leed dat ze van haar patient ondervond en dat ze in haar
geest vastheugende om er bij gelegenheid, als ze overwicht
over hem noodig had, partij van te trekken. Dadelijk al
verzon ze een lichte bestraffing ; mijnheer Bourtange had
door den pater laten vragen of ze terstond komen wilde
— op haar beurt zou ze hem nu ook eens teleurstellen
en laten wachten. Zonder doel liep ze den tuin in.
't Schemerde.
De ondergaande zon kleurde onder blauwen bovenhemel een nieuwe lucht, waarin paars-effen wolkjes goudgerand laat feestvierden ; goud wedijverde met groen en
overvulde als met goudgeele nestjes de bladopeningen der
boomen ; stil als een knielende vrome bleef de tuin waarin
geen blad ritselde, geen tak stoorde ; een sprake van gebed
duurde uit de lucht die, goud-eindigend, 'n zegen gebaarde
over de aarde ; . . . 't nonneke hoorde, als een verstoring
der kapelheilige stilte, het grint dat onder haar voeten
voortkraakte ; schuldbewust stood ze stil, overstapte op het
gras dat haar voetstappen ongedaan maakte, plukte 'n
paar rozen en haastte zich, tot betere gedachten gekomen,
naar Bourtange . die wachtte.
„Heeft de pater U niets gezegd ?" vroeg hij, Coen zij
binnenkwam.
„De pater . . . mij ?"

NONNEKE.

9

„En ik dacht dat ik pater Cyrillus uw naam hoorde
roepen ?"
„O ja" jokte ze „dat was of ik 'n paar bloemen
voor TT wilde plukken..." en tegelijk plantte ze de nieuwe
rozen in 't vaasje dat op den tafellooper pronkte.
„Anders niets ?" vroeg hij zonder aandacht voor de
kleine boeket die zij, in 't midden der kamer blijvend,
opnieuw uithaalde en opnieuw rangschikte.
Partijtrekkend van het beuzelwerkje dat al haar oplettendheid vorderde en van den afstand die haar van hem
scheidde deed ze alsof ze zijn vraag niet gehoord had.
Ook hij zweeg.
De plots-ingevallen stilte verweet haar hem onvriendelijk te hebben behandeld; ze schrok even en voelde aan
eigen vatbaarheid - voor - wat - hij - teleurstellends - ondervond
hoezeer ze hem lief had.
„Zoo mooi genoeg ?" vroeg ze om weer goed te waken
't eerst-sprekend en tilde in 't schemerzwakke licht van 't
raam de boeket, die nu dadelijk gelukt was.
„O ja zuster !" verzekerde hij, zonder gezien te hebben.
„'k Kan wel hooren dat 't spreken met den pater U
vermoeid heeft !" hernam zij, doelend op zijn toonloos zwak
stemgeluid.
„Integendeel zuster" overtuigde hij met veranderde
spraak en houding; hij zat nu overeind en gekeerd naar
het raam en steunde op den linkerarm die houvast had in
de holte van een hulpkussen dat hij over den scherpen
bedrand gelegd had. „Als U wat dichterbij kwam zou ik
U ook. 'n heeleboel willen vertellen. .."
„Misschien heeft de pater mij dat al verteld !" bekende
ze om hem 'n krachtsinspanning te besparen, die voor zijn
genezing niet anders dan schadelijk zijn kon.
„Zegt U dan 's gauw wat ?" en blij omdat ze zonder
boos te zijn te weten scheen wat hij den pater bekend had,
telde hij 't al niet weer dat zij zooeven gejokt had van
niets of te weten.
„Dat TT_ Coen U hier kwam
eigentlijk waardemoeder gefopt hebt . .."
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Haar aanmoedigend knikte hij met vastgelachen mond
tegen haar lachsche gezicht
U was ... van huis uit wel .
roomsch . • • en is
„
't nog . . ."
„En nou is U zeker erg boos op me ?P. "
„Omdat 't zoo dringend vraagt, zal ik maar ja zeggen ! . ."
Even lachten ze overluid en wisten elkanders lack te
verstaan.
Tot hij met vrije rechterhand den stoel die naast 't
bed stond ontruimde en de zuster uitnoodigde.
Ze kwana, maar bleef, de rugleuning vattend, staan.
„Gast u nou 's even zitten," smeekte hij, „ik heb u
nog nooit op 'n stoel gezien !"
Ze antwoordde niet.
„Wil ik u nou 's wat vertellen ?" vroeg hij, al weer
vergetend wat hij gevraagd had . ._ „de pater komt elken
dag bij me... en als ik dan weer genoeg aangeleerd heb.. .
en dan ben ik heelemaal
ga ik weer te communie
beter. . . nee . . . nee . niet heelemaal.; maar net genoeg
om naar mijn eigen huis te gaan . . . waar ik natuurlijk
nog verpleegd worden moet . en omdat ik dan weer
roomsch ben. .. weer heelemaal braaf. . . ja ja zuster,
lacht u maar, 'n oue zondaar mag zich toch wel bekeeren...
vraag ik om een roomsche verpleegzuster . . . en raad u
nou 's wie ? .. ."
Ze plooide even boven lachsche lippen paar fronsende
wenkbrauwen alsof ze zich inspande de namen van al de
zusters in volgorde op te noemen.
„Zuster Canisia !" overviel hij luidlachend — en meteen
ernstiger; „waarom schrikt u . . . ja ik zie 't wel ! " en
zachter, zonder haar tijd te laten terug te schertsen : „nee
zuster, was maar plagen van me . . . ik wil maar 4en zuster
hebben..
een zuster die me verpleegt, die met me op
zal u niet boos
reis gaat . . . en die eene zuster is .
worden ? . . . • is zuster . . . Ildegonda zeg ik 't zoo goed ?..."
„En als waarde moeder 't niet goed vindt ? . . ."
„Maar ik betaal er voor . . ."
Ze bleef neeschudden.
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Hij verzon even.
„Dan loopt u weg !" zei hij voor haar beslissend.
Ze schrok dat hij zooveel tegen haar durfde zeggen
en Loch kon ze hem er niet over verwijten. Moeilijk glim.lachend, omdat 't schertsen haar nu voor 't eerst moeite
kostte, waarschuwde ze : „maar goed dat pater Cyrillus u
non niet kan hooren !"
„Waarom zuster ?"
„Waarom niet?... noemt u dat bekeeren, braaf worden
'n zuster 't klooster uithalen ! ."
en tegelijk .
„066... juichte hij haar op heeterdaad betrappend,
„u meent van trouwen" .. .
„Foei zoo iets mag u niet zeggen ."
„En u mag er niet bij lachen ! "
„Ziet u wel dat u al weer te veel heeft gebabbeld ..."
„Best mogelijk zuster, maar ik houd u aan uw woord...
ik trouw nog eens met. . . zuster. .."
denk om den dokter mijnheer Bourtange..."
„Ssst
„Ja Mrwddrde zuster Ildegonda! .."
En heengaande hoorde zij aan zijn lachstem dat hij
zich inhield en met moeite wereldscher. . . vrijersche
benamingen verzweeg.
Zijn lachstem waarmee hij in een oogenblik van opwinding zijn liefde verklaard had, Wilde haar niet uit 't
hoofd. Ook kwam 't niet in haar op aan de oprechtheid
en ernst er van te twijfelen. Ze geloofde terstond. Ze geloofde zelfs tegen den dokter in dat mijnheer Bourtange
genezen kon. Om alleen te blijven liep ze gehaast, dringend werk veinzend om niet te worden opgehouden. In
den tuin vluchtte ze naar een afgelegen hoekje dat aan
een openbaar vaarwater grensde en zette zich op een bank
die met de leuning naar het gesticht gekeerd, uitzicht had
op 't water, den overweg met boerderijen en het verre weiland dat verdronken lag onder een struikhoogen nachtdauw, waaraan alleen het voorste land scheen ontsnapt.
'n Grijze eentonigheid overdroefde den omtrek. De zonsondergang zomerde aan den anderen kant van den tuin.
En dadelijk phantaseerde zuster Gonda een brief dien ze
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van avond nog aan Jo Rijnders te schrijven dacht. In d'r
eentje 't epistel afmijmerend bekende ze haar vriendin openhartig haar . liefde voor haar 4ersten, haar eersten ernstigen
patient die Bourtange heette en die geheel uit eigen bewegin.g zonder eenige schuld van haar leant, 't eerst over
liefde gesproken had ; ze had nooit gedacht zooveel van 'n
man te zullen houden ; Jo zou. zich nog wel uit vroegere
brieven herinneren, dat ze in 't klooster niet gevonden had
wat ze als meisje er zich van had voorgesteld ; dat ze niet
zoo in den kloosterregel opging als de andere zusters ; dat
die ook een minder zwaren strijd te doorstaan hadden dan
zij ; — ten minste dat moest ze wel denken als ze in
recreatiezaal hen hoorde plagen en lachen ; ze had de
belofte afgelegd uit vrees, ouders niet te bedroeven; had
gehoopt dat God, haar opoffering beloonend, haar na de
professie nog met een roeping begunstigd zou hebben ;
maar ze had nooit anders gekend dan twijfel en onrust;
Jo mocht 't gerust weten dat zij meer dan eens jaloersch
op haar was geweest, dat zij ook in den geest met Jo d'r
man, Jo d'r kinderen, Jo d'r huisje-met-tuintje uren en
uren meegeleefd had; Loch had ze, ondanks al die onrust
en onvoldaanheid nooit kunnen denken ooit nog zoover te
komen als Jo . want hij, hij meende 't oprecht en was
rijk ; ze zou Jo komen opzoeken in een auto;... toertjes
makers ; elkander heel wat te vertelleis hebben, meer
dan ze straks schrijven kon. En even glimlachte zuster
Gonda tegen niemand. 't Speet haar geen pen en papier
en geen tafeltje pier te hebben want ze wist nu al dat
aanstonds de brief minder zou vlotten .
Plots geruchtten achter 't kreupelhout, dat van de
bank naar den waterkant reikte, vroolijke stemmen zooals
wel nit verandah's gehoord worden ; . . . ging voorbij 'n tent't heeren-en-damesgezelschap schouwde
witte motorboot;
naar de bank op het terrasopen grasveldje . en dadelijk
nam zuster Gonda, zich gezien wetend, een passender houding ; ze had, naar de wereldsche wijze van dames, met
overelkander gekruiste knieen gezeten.

* *
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Toen zuster Gonda dien avond op het zangkoortje
knielend neerzag op de zusters die voor het lof de kapel
inkwamen, was 't haar alsof ze een van haar Iaatste zangbeurten. vervulde. Ze had nog nooit de binnenkomenden
zoo aandachtig gevolgd ; telkens als een zuster geknield,
diepbuigend reverentie maakte voor den tabernakel noemde
zij, de huisgenooten aan den loop en de bankenrij kennend,
binnensmonds den kloosternaam — van sommigen den
bijnaam alsof ze, na met haar gedachten. 'n uurtje in
de wereld te hebben vertoefd, na jarenlange afwezigheid
weer terug was in 't klooster en zich verwonderde geen
veranderingen te ontmoeten; ze kon zich al niet eens meer
voorstellen hoe ze deze zelfde godsdienstoefening, met
dezelfde medezusters, die in dezelfde volgorde binnenkwamen, met dezelfde ceremonien, dezelfde gezangen jaar-in
jaar-uit bijgewoond had, zonder er tegenzin voor te gevoelen. ;
ze moest in een droom voortbestaan hebben ; op en neer
meegegaan zijn in den sleur van dageensche gewoonten ;
meegeloopen in een rij ; meegeknield en meegehoorzaamd
aan waardemoeder en de kloosterklok — die ze ook nu
weer door de open kapelramen hoorde ; — over 'n paar
weken, over 'n maand misschien zou ze geheel anders
leven, vrij van commando's, vrij van dagorde ; zou ze ook
naar willekeur autorijden, spelevaren — en dikwijls, dikwijls
't gesticht in een motorboot voorbij gaan ; als maar eerst
hij genas, Bourtange beter werd. En dadelijk bad ze
voor zijn herstel. Omdat haar gebed voor zijn bekeering
gelukt was, zou God ook wel haar bede voor zijn gezondheid verhooren. Biddende hoorde ze wel door haar b0.ebedswoorden peen de stem van het eigen geweten dat haar
waarschuwde voor een stap, die met haar roeping in strijd
was ; . maar 't was immers zoo ver nog niet ! . misschien
kwam er wel nooit iets van ! . . . als mijnheer Bourtange
hier kwam te sterven . . . maar nee, dat Loch nooit ! liever
dat God haar strafte dan hem ; hij was misschien nog wel
braver dan zij ! . Met de handen voor 't gelaat bad ze
voor hem, voor hem alleen ; en zoo was ze in haar bidden
verdiept, dat ze niet bemerkte hoe de andere koorzusters,
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om den lessenaar vereenigd, op haar wachtend gereed
stonden. Dekselgerucht van het opengezette kleine kapelorgel wekte haar aandacht. De handen openend zag ze de
benedenruimte gevuld, het altaar belicht kwam uit
sacristydeur achter twee kleine misdienaars die, gewend
aan 't parochiealtaar door grootere misdienaars te worden
gejaagd, in de kleine kapelruimte overdreven snel liepen
— pater Cyrillus ; tegen het witlinnen koorhemd teekende
gunstig de breede val van zijn baard die, zonder kerkgoed,
anders altijd een werd met de bronzen kleur van zijn pij.
Ze haastte zich overeind en nam haar plaats naast het
orgel in. Zoodra beneden de altaarschel eindigde en de
priester het ter-aanbidding uitgestelde Sacrament had bewierookt, musiceerde zuster-organiste in een kort voorspel
den aanhef der antiphone waarmee het lof opende en
zuster Gonda zong voor.
D'r blijde en geestdriftige stem scheen 'n feest in te
zetten ; haar sopraangeluid-vierende stem overheerschte
het orgel en scheen naar de ruimte van een grootere feestzaal te vragen ; smeekbehoefte Honk uit haar zang en
drang van verlangende liefde. Waardemoeder beurde beneden even het hoofd nit 't getijdenboek op ; haar plaats
was achterin, onder den uitbouw van 't zangkoortje ; ze
had den bril, dien ze alleen om te lezen behoefde, op 't
voorhoofd misplaatst, schouwde blindziende voor zich uit
en luisterde tevreden ; zuster Gonda kon, als ze 'n engel
in den Hemel ware, niet met meer enthousiasme voorzingen ;
hoor ze eens uithalen ! geen twijfel aan roeping schijnt
haar te hinderen meer — tegenwoordig ! z•545 zingt geen
nonnetje dat zich ziek peinst en mijmert ; de studie voor
diploma had het beoogde doel niet gemist zuster Gonda
scheen er al d'r hoofdbreken door te hebben verleerd ! .. .
Krachtig als van een die, vabrgaand, 'n feestkoor
bezielen wil, intoneerde zuster Gonda het Magnificat, waaronder al de aanwezigen opstonden en de priester het altaar
bewierookte. 't Scheen tusschen den geurwolken uitzwaaienden pater en 't onvermoeid zingende nonnetje 'n wedstrijd geworden, wie 't meest de aandacht te boeien wist
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van de zusters die tusschen hen beiden in de kapelruimte
vulden ; kwistig brandde de wierook alsof een onzichtbare
wind in het kleine koperen vaatwerk de brandwillige korrels aanwakkerde ; oplettend volgden de nonnen de gedurfde
zwenkingen welke de pater, zonder aan altaar ofIandelaars
te stooten, met het wierookvat gaande hield ; maar then
hij, na zijn rondgang over de altaartrappen, weer zonder
reukvat stond aan den voet van het altaar, weigerde hij
bet brevierboek dat de misdienaar ongevraagd aanreikte ;
hij luisterde met de zusterschaar mee ; aller aandacht bleef
voor zuster Gonda alleen. En toen na afloop van 't lof
zuster Gonda in 't Hollandsch 'n Marialiedje voorzong,
kwam de pater die zich in de sacristy had. ontkleed, weer
terug in de kapel, knielde op de bidbank die alleen voor
geestelijken terzij van het altaar geplaatst was, en zong
met de gezamentlijk nazingende zusters, waarvan die op de
eerste banken hun plaats hadden zacht neurieden of plots
zwegen om beter den pater te kunnen verstaan.
Even later was er in de recreatiezaal gepraat en blij de
stemming over het eenige en heerlijke lof waarin zuster
Gonda pater Cyrillus aan den gang had gemaakt. Ook
moeder overste waagde, blij dat alle nonnetjes zuster Gonda
toejuichten en van Been naijver weer moisten, een meeprijzend zinnetje.
„TT heeft zeker voor mij gezongen zuster ?" schertste
Bourtange toen zuster Gonda zijn taart-hoog opgemaakten
avondschotel binnenbracht.
„Heeft onze pater u dan in 'n paar lessen al zooveel
bijgeleerd dat u al Latijnsche gezangen ook verstaat ?"
en hem den rug toekeerend ontruimde ze 't nachtkastje
om 't servies neer te zetten.
uw stem ! net -als non!...
„O nee, ik bedoel alleen
ik zie u niet en Loch hoor ik dat u lacht. ."
„Ik geloof dat mijnheer Bourtange zich dezen keer
vergist" en meteen toonde ze hem, profiteerend van haar
kap die het lamplicht afweerde haar gezicht dat achter
schaduwmasker donkerde.
„Goed zuster !" lachte hij zonder tegen haar list te
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protesteeren „dezen keer wel, maar niet dat u voor mij
gezongen heeft."
„Noemt u dan eens op wat u gehoord heeft."
„O dat kan ik wel ; 't was precies zelfde wat u elk
lof voorzingt ; maar toen kon ik U nooit verstaan . ."
„En hoe weet u dan dat ik nu precies 't zelfde ."
„floor nou zoo'n slimme zuster" overtroefde hij luid
lachend „alsof ik niet weet dat in elk roomsch lof altijd
't zelfde gezongen wordt !"
„Was vroeger wel zoo", schertste ze eigen ernstig
"
gezicht loslatend, „maar tegenwoordig niet meer
„Foei zuster Gonda non jokt u. ... dat had ik van u
niet gedacht.... toen ik nog 'n jongen was konden de
waren ze veel te braaf voor !"
zusters niet eens jokken..
„Ik zou dan maar eens goed voor zoo'n slechte zuster
bidden als ik in uw plaats was !"
„Welnee zuster, hoe meer dat u jokt hoe Hever • "
„Nou praat u weer te veel. . . ."
„Nietwaar zuster, maar u moet me laten uitspreken.
Kijkt u eens een zuster die nooit jokt, . nooit 's 'n
leugentje doet ••• nooit 's 'n keertje ondeugend is. • ."
„Ik luister geduldig", bemoedigde ze, hem te hulp
komend, omdat hij haperde.
„Nee wacht even zuster", verbeterde hij zichzelve, „ik
zal 't anders zeggen u weet dat als ik beter ben, dan
komt u bij me . • •
„Ik ? ."
„Wel waar zuster, hebben we vanmiddag nog afgesproken."
„O ja", stemde ze toe, „was ik nou al weer vergeten..."
„Nou jokt u echt . . . ik zie 't..."
Ze voelde 't bloed achter haar wangen ; even dacht
ze er aan hem haar innigste verlangens te openbaren, hem
te zeggen dat ze in de kapel voorzingende aan hem had
gedacht; dat ze naar de wereld terugwilde en met hem ;
maar dat ze niet durfde voor opspraak, voor 't eigen geweten ; . .• die stap moest kunnen gebeuren zonder dat
iemand er van wist en van hoorde en — zonder zonde te
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zijn,... maar ze bedwong zich, wist in zijn woorden wel
te zullen hooren wat ze mee-wilde.
„11- weet nog heel goed wat we afgesproken hebben",
-en brutaler omdat zij zweeg: „en als u dan bij mij in huis
is... is natuurlijk mijn heele huis van u... alles alles
wat ik heb... en mooi zuster!... is 't ameublement van
'n eerste klas ziekenkamer niks bij !... nou! en verbeeldt
nou dat we samen in 44n kamer zijn... samen in de
auto... alleen op reis... ergens in Zwitserland in een
hotel... en dat u dan 'n zuster is die nooit iets... want
dat heb ik nog vergeten te zeggen: als u bij mij is heeft
natuurlijk andere kleeren aan, is u 'n chique dame geworden... nou! ziet u wel", besloot hij omdat ze hem
door praten liet, „zou u 't toch zelve ook gek vinden als
dan nog als een kloosterzuster nooit iets anders aandurfdet. nou ja... u begrijpt wel wat ik bedoel...
-daarom moet u maar goed leeren jokken... dan gaat de
eene bravigheid er wat of en komt de andere er alvast 'n
beetje op..."
„De andere?..."
„De bravigheid van de wereld... de dames in de
wereld kunnen ook braaf zijn..."
„Zeker, maar als ik die bravigheid te pakken heb zal
-ik weer naar 't klooster terug moeten ."
."
„Terug . . . u
„Want dan zal u net beter zijn en ik kom toch maar
.om te verplege-n P. ."
„Waarachtig niet zuster Gonda . . ."
„Mijnheer Bourtange pas op . . . denk er aan wat de
dokter gezegd heeft... u mag u niet . . ."
Maar hij luisterde niet, bukte met moeite voorover
om haar hand te kunnen grijpen . die hij, zonder haar
kleed te ontzien, vatte Coen zij, bang voor gevolgen van
zijn opwinding, trachtte hem met beleefde woorden achterover in 't kussen terug te grijpen. En met inspanning van
zijn weinige krachten hield hij haar hand en gehoorzaamde
gemakkelijk omdat hij, achteruitwijkend, haar voorovergebukt volgen zag haar kloosterkap raakte zijn voorhoofd,
E. XIV 4
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hij, rook den wierook die uit haar wijde plooien nageurde,
voelde over zijn gelaat de streeling van haar ademloozing
en waardeerde het in zwijgende geluksbetasting dat zij,
ofschoon tot kalmte vermanend en met aandrang verbiedend,
toch geen poging deed haar hand te bevrijden. Zelf liet
hij los, om onder de dekens de steekpijn te stillen die zijn
onvoorzichtige beweging in de buikwonde opgewekt had.
Zuster Gonda smeekte hem zichzelven te ontzien ; later
als hij voldoende aangesterkt was, mocht hij weer . . . met
andere h46ren meedoen glimlachend knipoogde hij ;
hij was te vermoeid om te spreken, — zonder op eten
aan te dringen, verzette zij den schotel naar een stoel
vlak naast zijn. hoofdkussen en zonderde met gemakkelijk
snijdenden lepel op klein schoteltje 'n portie af, dat ze
met sans en vruchten bereidde, dooreen mengde en daarona
eigen kooksel noemde ; was nou 'n snoepie geworden van
Max kookkunst.. . zooals hij later elken dag krijgen zou !...
mocht hij dus niet overslaan straks, als hij uitgerust was.
Buiten de kamer bezag zuster Gonda bij het licht van
een ganglamp haar pols, die nog rood stond in duidelijke
kringen van zijn magere, bloedlooze vingers ; kon ze maar
eigen blood, eigen lichaamskracht afstaan ; ruilen met eetlust om hem sterker te krijgen ! ... en tegelijk speelde ze
tegen eigen geweten de weinige kans op herstel uit als
een verontschuldiging voor verkeerde gedachten ; nu hij
immers door den dokter zoo goed als opgegeven was, werd
haar gephantaseer over levee-in-de-wereld een weer onschuldig hulpmiddel om bij hem den moed in te houden;
als er toch niets van kwam, niets van komen kon, mocht
ze hem desnoods wel beloven mee te gaan ook voor
goed ; was haar gebabbel anders niet dan wiegepraatjes
om haar zieke slaapvaak te maken ! — Dan bedacht ze
weer met schrik dat hij beter kon worden, haar hulp en
verpleging zou aanvragen en waardemoeder, haar strijd
tegen de wereld kennend, weigeren zou ; ze zag 'n andere
zuster haar taak overnemen en ze wilde 't gerust weten
er nu al jaloersch om te zijn; na zijn ziel waarvoor ze gebeden had, boeiden haar zijn stem, zijn houding, zijn aan-
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gename manieren, zijn rijkdom die haar in staat zou stellen
hem gelukkig te maken elke andere zuster zou dat alles
als verleiding en zonde weerstaan, mijnheer Bourtange van
zich afstooten en tegelijk zijn bekeering weer ongedaan
maken dan was 't misschien beter dat hij hier stierf, in
plaats van in de wereld zijn ziel en zaligheid te verliezen.
Maar doodgaan werd in haar gedachtengang een straf van
God, die voor haar zondige gedachten mijnheer Bourtange
zou laten sterven om door zijn dood haar slechte voornemens te verijdelen. Zij wist niet meer hoe te beslissen,
hoe te moeten bidden. Ook durfde ze moeder overste niet
te vragen zoolang ze tegen bekoringen gevochten had,
was 't haar gemakkelijk gevallen eigen zieleonrust, eigen
zwakheden, kleine zonden te bekennen had zelfs waardemoeder den duivel 'n lafaard genoemd die voor 't kleinste
nonneke bang was maar nu de bekoring in mijnheer Bourtange een tastbaren vorm had aangenomen wist zuster Gonda
ook waardemoeder veranderd : bang geworden voor de minste
aanraking met den patient van kamer zeven streng geworden en misschien bij de algemeene overste aanhoudend
op overplaatsing van zuster Gonda naar een andere stad.
Moeder kon, ra.eegaand, veel aanhooren en moed inspreken
maar ook als tegen haar raad in voortgeleefd werd, streng
doorzetten. En pater Cyrillus kon als hij preekte al zoo,
dreigen en straffen, dat zij 't niet aan durfde hem in vertrouwen te nemen ze wist wel nit gesprekken met zieken
dat de geweldigste predikanten dikwijls de gemakkelijkste
biechtvaders zijn, maar dat gold, meende ze, alleen voor
geestelijken-in-de-wereld Wier gestrengheid alleen Zondagsche geestdrift, kanselhumeur was, maar geen weerklank
van versterving, van zelf kastij ding zooals pater Cyrillus
nit het klooster meebracht.
Toch Wilde ze er over spreken en raadvragen.
Dien avond nog schreef ze Jo IRijnders, die kon zich
haar toestand indenken en . . . goedkeuren.

* *
Heet was de dag al begonnen.
Overal stonden in 't gesticht de ramen tegen elkaar
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open, maar geen windje tochtte door. De sierplanten in
de gang bleven, met het groen in d' openlucht, bladstil.
-Hit de lucht brandde een oogenzeerende gloed alsof een
hemelgroote blauwe zon teisterhitte uitvierde. De zieken
zaten overeind en klaagden over 't enkele laken dat nog
to veel was ; de herstellenden zochten in gangers een koel
zitje, probeerden de schaduwplekjes in den tuin of hielpen
op de zaal de bedlegerigen die water vroegen en luwte van
buitenlucht tegen de warmte die nog meer hinderde dan
't verband of de ziekte ; soms, als er een eau-de-cologne
gevonden of 'n waaier verzonnen had, was er op de zaal
een korte uitgelatenheid waarop dadelijk een nieuwe afmatting volgde ; de nonnekens die niet vermochten de warmte
uit hun nauwsluitende kappen te luchten, vermaanden tot
kalmte en pater Cyrillus had zijn pelswarme pij verruild
voor een lustre zomertoogje uit de least van den rector.
Heet dthirde de dag.
Ook die bang waren voor bliksemvuur verlangden naar
onweer, dat enkelen voorspelden.
De loome hitte ontstemde gezonden en zieken.
Mijnheer Bourtange had al 'n paar maal gedreigd zelf
den tuin in to gaan als ze hem niet met den rolstoel wilden afhalen ; zuster Gonda en waardemoeder hadden hem
toegesproken, vermaand ; tevergeefs : eindelijk had de dokter,
om 'n opwinding bij den patient te voorkomen, toegestemd
in een kort poosje rustig buitenliggen, 't liefst afgezonderd;
omgeving van andere zieken zou to veel kunnen hinderen.
Op aanraden van waardemoeder bracht zuster Gonda,
naar het afgelegen tuinhoekje dat aan het openbare vaarwater grensde, een verstelbare veldtent en wachtte de
komst of van mijnheer Bourtange die gereden werd door
den knecht, die in 't gesticht de verwarmingsmachines
bediende en bij ziekentransport van mannen meehielp ; ook
nu deed hij 't zwaarste work, liet terugkeerend den rolstoel
achter en beloofde na 'n uurtje terug te zijn.
Mijnheer Bourtange lag op 'n ruststoel waarop zuster
Gonda met kussens een gemakkelijke ligging gespreid had.
Zij zat op 'n vouwstoeltje.
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V6Or hen was 't uitzicht op 't water, den overweg met
boerderijen en het verre Weiland.
Ze zag dat hij vermoeid was en keek stil voor zich nit.
Even geruchtte nog het grint onder de sleeptrage
voetstappen van den knecht.
En toen werd 't doodstil.
Rijkdom van vee graasde op de groene bunders.
Mans en vrouwen werkten, zonder de warmte te ontviuchten, op het land en op het open erf der boerenwoningen.
Geri — ook met honden — passeerde op den overweg.
En langs het water zomerde gekweel van onzichtbare
vogels.
„Zuster !"
Omkijkend bukte ze om zijn zwakke stem te hulp te
komen.
„Zou ik nog wel beter worden ?"
„Wat is dat nou ?. . en in bed praat u altijd heel
anders. . ."
Maar hij schudde 't hoofd : de gezonde natuur die hem
hier van alle kanten omringde had hem, eerlijker dan
dokter en zusters, zijn zwakheid doen voelen en eensklaps
den cooed ontnomen. De zwakte die op 't vertillen en
rijden naduurde verontrustte hem — en dan die na elke
beweging, na elke inspanning opnieuw levende pijn in de
buikwonde hinderde ook nu weer. 't Was hem alsof ze
hem opzettelijk vlak voor de aanschouwing van gezond
buitenleven gebracht hadden, om hem zijn volslagen levensuitputting te beduiden.
„ZOO word ik .... toch nooit weer !" fl-uisterde hij en
wees, zonder macht over den arm, met een lichte opheffing
van zijn enkele hand naar een jongen die een handwagen
duwde.
„Nou nog mooier ! 'n Mijnheer-met-'n-auto .. en dan
nog 'n kar voortduwen !"
Hij glimlachte mee, dankbaar, omdat ze hem opbeuren
wilde.
„Dus u denkt dat ik weer beter word:"
„In uw eigen huis wil u zeker zeggen ?"
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„Dus dat blijft zoo ?" overvroeg hij met aandrang,
zich op haar glimlach beroepend.
„Kalm, kalm mijnheer Bourtange . ."
„He, alweer dat vervelende mijnheer Bourtange.
mijnheer Bourtange. . . ."
Ze zat weer overeind en liet in den kleinen afstandtusschen-hen-in het vrijhan.gende gedeelte van haar om
het middel vastgehechten rozenkrans op en neer slingeren.
„Toe zuster.. . . zegt u nou 's Charles tegen. me. . ."
Ze schudde, het gezicht vriendelijk houdend, de kap
die, overdreven g6Ande, beslist weigerde.
„...En als ik 't nou goed vind ?. ."
Haar gesloten lachlippen openden zich ; 't wit van
haar gave tanden overtrof het wit van haar kap; ze voelde,
maar zonder zich meer voor hem to schamen, den blos op
haar wangen en vergrootte met zenuwachtiger hand den
ommezwaai der rozenkranskralen alsof ze met koperen
crucifixbeeldje, dat oneerbiedig voortcirkelde, de nadering
van zijn hand Wilde beletten.
„Maar weet u wel zuster", vermaande hij plots ernstig
wordend, „dat u moet doen wat ik vraag ? .... "
„En waarom als ik vragen mag ?"
„Omdat ik er voor betaal."
„Dan moet u maar wat van de rekening aftrekken !"
„poet u 't gesticht schade. . . . en is 't uw schuld als
waardemoeder failliet gaat . . . ."
„Dan zal ik maar dalik gehoorzamen," schertste ze zich
opofferend en spelde. . . „mijnheer. . Charles.. Bour. . ."
„Geen mijnheer.
geen Bourtange. ... Charles,
Charles .. niet?. dan kijk ik u niet meer aan . ..."
en meteen keerde hij zich om en raakte aan den linnen
tentwand die vlak-naast-hem gespannen stond. In de stilte
die volgde kraste zijn vinger, als van een zieke die alleen
gelaten zich verveelt, over de roode en grijze sportstreepen
waarin het tentlinnen gekleurd was.
„Zal ik maar peen . gaan?" vroeg ze.
Omdat hij in haar vriendelijke stem 'n smeektoon verstaan had, deed hij alsof hij niet gehoord had.
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. wel te rusten. . .."
„Nou
Hij luisterde met afgewend gezicht maar hoorde geen
gekraak van het vouwstoeltje, geen geruisch van haar
kleeren.
Toen waagde hij een zacht-kreunend gesnurk dat zij
alleen hooren kon.
Ze had schik in zijn jongensche aanstellerij en schudde
aandachtig toekijkend, het hoofd. Haar beide handen omgrepen onder toedekking van wijden mouwval eigen polsen
en de rozenkrans hing verborgen achter een sabelgroote
plooi van den rok ze wachtte, maar hij hield vol.
„Wat is u . . toch . . . . een . . ondeugende . ."
Ze zag aan een lichee beweging der sprei dat hij ingespannen toeluisterde
„. ...Een stoute . ."
Als om haar te bemoedigen vertrok hij, zich omkeerend, zijn bleekzieke gelaat tot zulk een blijhopend gezicht
dat ze hem niet meer teleurstellen kon.
„ .... Charles !"
„Toe zuster. ... nog eens !" hitste hij en gebaarde met
beide handen boven de sprei als om de zachtgefluisterde
woorden te grijpen.
„Ik heb 't al tweemaal gezegd" lachte zij, „maar u
maakt zoo'n leven" . .
„O ja?" riep hij met de blijde berusting van een geliefde die doet alsof hij verstaan heeft en opnieuw aan.dringend : „nou moet u uw eigen naam ook zeggen ?"
„Die heb ik niet meer... ."
„Nee zuster, dat zij n maar praatjes
hoe noemden
ze u thuis?"
Ze zweeg omdat ze wel wist dat hij raden zou.
„Marie ? .... Anna? . . .. Cato dan? .... "
„O nee veel gewoner" zei ze oprecht spijtig geen
deftiger naam to hebben gehad.
„Truus ? . ."
„Zoo heette onze poes !"
„Lies ?"
„Bijna"
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Hij fronste even 't voorhoofd en zei, zonder gedacht
te hebben „ik geef 't op ! . ."
„In plaats van 'n L.... 'n M....."
Zijn vragende oogen verrieden dat hij alweer vergeten
was wat hij geraden had.
„Mies" fluisterde ze, bijna onhoorbaar.
Maar hij had dadelijk verstaan.
„Mies !..
prachtige naam zuster !... . Charles en
Mies!.... ha ha ha!"
Ze waarschuwde, herinnerde aan wat de dokter gezegd
had, maar te vergeefs.
Hij spotte met den dokter, met de gehoorzaamheid
van zusters die meer den zin van de zieken moesten voldoen, dan naar de commando's van een geneesheer te
luisteren en voorspelde den dag waarop hij met „zuster
Mies" het gesticht zou verlaten.
„Zuster !" en meteen wenkte hij haar naar zich toe.
Blij dat hij haar niet bij den naam noemde wat haar
toch vreemd toekionk, kwam ze dichtbij en vroeg.
Hij wenkte opnieuw.
„Nou, zegt u maar ! u denkt toch niet dat ik doof
ben ?" en meteen vatte ze, 'n bruuske beweging zijner
handen verwachtend, zijn polsen die ze met haar meerdere
kracht op de sprei gedrukt hield.
„O wat doet u me 'n pijn !" lachte hij zonder zich
moeite te geven uit haar handen los te komen „Wat
'n sterke zuster !" schertste hij om haar aan te vuren.
Ze scheen niet meer te hooren. Sprakeloos hield ze
het gloeiende hoofd vlak boven het zijne, zoodat hij haar
hijgen verstaan kon.
Ook hij hield zich stil, bang door een verkeerd woord
haar te doen terugschrikken. Maar Coen zij, doelloos, met
rakelingsche kap over hem gebukt staan bleef, en hij haar
verlangen gereed moist, waagde hij 't : ,,Mies... Mies ! . ."
Ze bukte nog verder . . . en fluisterde, lippen met
lippen beroerend, woordjes die verbiedend waarschuwden...
tot ze zijn zoenen met een kus beantwoordend overeind
bukte.
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Brutaal lachte hij haar toe en plaagde haar met de
roode kleur die haar mooi stond en met de juweelen die
hij haar koopen zou. Ook wilde hij morgen weer hierheen.
„Non gaan we afspraakjes waken .
zuster Mies ! . . ."
Ze had om zich te herstellen zijn zakdoek genomen
en wenkte hem stil te zijn.
Maar hij genoot van haar verlegenheid ; „komt er
van" plaagde hij, „als vrouwen kloosterlijke armoe beloven ! . . . wie vrijt nou ook zonder 'n spiegeltje ! ."
Klonk achter de tent de regelmaat van voetstappen
over het grint.
Dadelijk trok zuster Gonda het koortsthermometertje
en bukte, om zich 'n houding te geven, over Bourtange
die, haar te hulp komend, den knecht die met den rolstoel voor de tent staan bleef pratende hield over de
warmte.
lira 'n pooze nam zuster Gonda 't instrumentje over,
dat Bourtange ander zijn lijfgoed wegtrekkend haar aanreikte, en bestudeerde 't glazen buisje.
„Nou ben ik nog 's tevreden over u, mijnheer Bourtange !" zei ze vriendelijk en ging 'n stap achteruit om
den knecht voorbij te laten.
Die wachtte even of misschien de zieke nog iets terug
te zeggen had en de tent inkomend om mijnheer Bourtange te vertillen zei hij wijzend naar een witte plek, die
nog te klein was om 'n wolk te heeten : „komt onweer
nit, zuster ! . , ."
„Geloof ik niets van, professor !" bestreed 't nonneke
dat door scherts achterdocht bij den ander poogde te weren.
Maar de knecht, aan zijn bijnaam gewend, zei niets
terug ; — deed zijn werk ; — duwde den rolstoel ; — 't
was hem te warm om te luisteren.
Zuster Gonda verliet de veldtent 't laatst ; alsof ze 't
wolkje bestudeerde dat de professor aangewezen had, bespiedde ze de boerenwoningen, de boomen van den overkant
of niet ergens iemand schuilend stond, die zooeven gezien
hebben ken ; ze ontdekte nergens — en dat juist verontrustte haar; ze was zoo grootgebracht met gedachten aan
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God die zondaars in 't verborgen gadeslaat, dat ze in de
eenzaamheid onradige menschen door God verborgen geloofde ze treuzelde nog even onnoodig in de tent om,
onverwachts omkijkend, 'n gedaante te treffen, maar ze
kon nergens gewaar worden, ook niet achter een enkele
ruit 't onthoofde gezicht van 'n loerende ; — den tuin ingaande, viel 't haar op dat alle banken bezet waren; „om
haar te zien" dacht ze, niet meer aan de warmte denkend ;
ze had zekerheid dat niemand gezien hebben kon en toch
bleef ze hier en daar staande, mengde zich in 't gesprek
en waagde zelfs hun meening over mijnheer Bourtange te
vragen, maar nergens eenige terughoudendheid ! de zieken
hielden van zuster Gonda, vertelden haar ongevraagd wat
ze van elkaar moisten, plaagden elkander en schertsten met
't nonneke ; en toch was 't haar, telkens als ze zich omkeerde en doorliep of 't kleine gezelschap-achter-haar plots
stil werd en fluisterde. In den tuin waar ze achter grooten
aanleg van hoog struikgewas alleen en ongezien loopen
kon, had ze zich veilig gevoeld, maar v66i het gesticht
het terras opgaand dat, om lucht en licht voor de kamers
te bevorderen, onbegroeid werd gehouden, wantrouwde ze
alle ramen die van alle kanten vrij zicht op haar hadden ;
ze moest om de tuindeur te bereiken de geheele lengte
of der twee zijvleugels waartusschen 't open grasveld effengroen aangelegd was. Daar waren de eerste- en tweede-klaskamers daar vensterden de inwonende dames ; 'n enkele
grijsgekuifde groette — en zij knikte terug, maar ze had
't mensch, dat anders nooit zoo vriendelijk was, wel willen
vragen of die vandaag iets opvallends aan haar had bemerkt ! . . Ben auwend overviel haar na 't licht uit den
v66rt-uin de schemerdonkerte uit de diepe gestichtsgang;
angstvallig hield ze tusschen de vele toe-deuren het gangmidden en haastte zich ; 'n devotielichtje dat achter 'n
illuminatie-rood glas voor 'n h'eiligenbeeld brandde, herinnerde haar van zijn kanselhoog consOletje aan de deugd
van de heilige, die tot voorbeeld van alle religieusen geleefd
had; maar zuster Gonda die gewoon was, 't plekje passeerend, 'n schietgebedje te doen, scheen vandaag zonder
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aandacht ze snelde voorbij en overstapte gejaagd den
drempel van kamer zeven alsof ze eindelijk de veiligheid
van een vrij huisje bereikt had. — De knecht had joist den
zieke uit den stoel overgetild en ging heen. Bourtange begon
op nieuw fluisterend te schertsen, maar zij waarschuwde
ernstig 't was in huis overal gehoorig en met 't warme
weer schenen de patienten, spotte ze, dubbel behoefte te
hebben anderen te beluisteren. Bourtange gehoorzaamde,
hij verlangde te slapen de buitenlucht had hem vermoeid.
Toen zuster Gonda hem met rustige toe-oogen liggen zag,
benijdde ze hem zijn wereldsche levensopvatting, die hem
in staat stelde Da dezelfde zonde kalua in te slapen, terwijl
zij geen oog zoo kunnen dicht doen, vannacht ! Jo Rijnders,
wist ze, zou haar oni d'r wroeging en onrust uitlachen ! en
was 't ook eigentlijk niet belachelijk dat ze zich 't gebeurde zoo aantrok ? . . zonde !. zonde !. als ze uit
zinnelijkheid, uit hartstocht gekust had — maar nu! "outer
uit hartelijkheid, uit meelij met hem had ze gauw en vlug,
en dan nog maar een kus teruggegeven, zonder omhelzing !
zou God haar nu ook evenals de menschen veroordeelen?
God die alles van haar wist, haar gang naar het klooster,
haar vrees om terug te keeren, haar half-vrijwillige belofte,
haar gebleven twijfel, haar voortdurenden strijd tegen de
wereld — en hoe zij, zonder aan andere dingen te denken,
alleen om de ziel van den zieke gebeden had? en zou God
die goed was, om zoo'n kleine onvoorzichtigheid, haar plots
de verdiensten onthouden van duizende gebeden, commit-then en van jarenlange verpleging ?. . Ze twijfelde nitbraafheid, zonder te bedenken dat twijfel al 'n zonde-er-bij
was ! . Voor 't eerst waagde ze de veronderstelling dat
de kloosterregel overdreef, dat de rector in zijn onderrichtingen en de pater in de retraite zonde noemden wat misschien geeneens zonde was, alleen om bij hen de vrees voor
't kwaad levendig te houden — en meteen heugende ze zich
dat mijnheer Bourtange spottend gelachen had om haar
ernstig geloof aan de pelgrimsreize van mijnheer den rector !
die liep in de eerste klasse van een mooie spoorcoup4 geen
gevaar ! die was — hoe ze er plots aan kwam wist ze niet,
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maar ze zou er wel 'n eed op kunnen doers dat zijn eerwaarde voor pleizier uit was — dat zij en de andere
zusters die voor den goeden afloop van die reis gebeden
hadden gefopt waren ! ze zou er geeneens hinder van
hebben als hij 't souvenir-uit-Rome vergeten mocht ! .
zelfs de pauselijke zegen trok haar niet ! De oproerige
wroeging na den val verwoestte in haar nog meer Roomsche
gevoelens dan de kleine zonde had aangetast ; ze duldde
'n wrevel tegen priesters omdat ze op Bourtange niet kwaad
worden kon ; ook waren er, vermoedde ze, onder de geestelijken genoeg die, 't geen zij gedaan had, verontschuldigen
zouden — maar die leefden niet pier, bestonden ver weg,
in 't buitenland ! . . . Oneerbiedig voortprakkizeerend had
zuster Gonda, om op de kamer te blijven, 't linnengoed
van den zieke nit de least op de tafel gespreid en bezichtigde
stuk voor stuk ; met hem, terwijl hij sliep, in dezelfde
kamer — en bezig met werk van huishoudelijken aard,
verbeeldde ze zich in zijn woning, zijn huishouding besturend, en daarmee gereed, onder zijn. slaap 'n brief schrijvend
aan Jo Rijnders voor wie ze dan niet meer behoefde onder
te doen ! en wat die opkijken zou!... die zou haar wel
gauw komen feliciteeren ! .
Luidruchtige stemmen dichtbij hoorend keek zuster
Gonda door 't openstaand raam ; de klok had nog niet
geluid ; ze begreep niet waarom de zieken gezamentlijk
huis-toe kwamen.
„'t Gaat regenen zuster !' juichte 'r een die haar had
gezien.
En opkijkend stootte ze tegen 'n vuilgrijze lucht.
Grijze luchtplekken veroverde de wind tusschen de
boomkruinen die met onrustig gevlerkte takken 't geschonden groen weer trachtten terug te winnen.
Voor de deur bleven de zieken gegroept en genoten
van den droogen wind waarvan 'n paar vlagen de lang
doorstane hitte vergeten deden ; met onbeschutte hoofden
vingen ze in hun slordige Karen de koelte die hun geheele
lichaam beweldadigde en vermaakten zich luidlachend om
achtergeblevenen die oud of gebrekkig zich inspanden en
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toch langzaam vorderden.; enkelen liepen gearmd met 'n
zuster. De kapmanteltjes der nonnen wimpelden zwart
tusschen de lichtgekleurde uniformen der zieken en wapperden onstuimig, wat de jeugdige patienten deed hopen
de witte zusterskappen mee de lucht te zien ingaan ; en
stilletjes fluisterden ze over 't leuke geval 'n zuster blootshoofds te zien staan ; ze hadden al zoo dikwijls geraden en
gewed onder elkander over de geknipte en gespaarde haarvlechten der zusters Een ver onweergerommel dat
van uitgeratelden don.derslag alleen den naklank in-had,
joeg de meisjes voor ze nog 'n bliksem gezien hadden, 't
huffs in ; ramen werden gesch.oven en vast gezet ; hoog en
laag verschenen huisgenooten voor de ruiten, waaronder
er enkelen met kennis opkeken naar de lucht en met
hand- en hoofdgebaren hun meening beduidden aan medezieken, die in den tegenoverliggenden vleugel verpleegd
werden. De wind woedde en gunde, onafgebroken aanvallend, de boomen geen rust ; boven 't stormgeloei geruchtte soms de noodroep van een laagvluchtenden vogel.
Flikkerde even boven de boomen een nog onschuldig grijs
weerlicht; dadelijk werden gordijnen neergelaten, hier en
daar lamplicht gebrand, werd op de algemeene zalen de
rozenkrans gebeden ; er was in de gangen weinig geloop
meer ; die 'n boodschap hadden haastten zich om weer
gauw binnenkamers te zijn in gezelschap bij anderen en
mede te bidden. Ook zuster Gonda had de hand aan den
rozenkrans geslagen maar kwam niet aan. 't gebed ; ze
stond op 'n stoelafstand van 't raam waarvoor ze de gordijnen toegetrokken had en schouwde door de vitrage met
angstgroote oogen naar de lucht; haar hand bleef gevuld
met kralen die niet vaarttelden ; alleen als ze 'n weerlicht
gezien had maakte ze 'n kruisteeken en hervatte zonder
te bidden het bidsnoer. — Ze hoopte nog op 'n langsdrijven
der bui die ze nog ver weg dacht. Maar de grijze wolken
die de blauwe zomerlucht verwoest hadden, stonden in een
goorgeele zandkleur gestapeld, alsof ze boven het gesticht onradigen voorraad voor den bliksem verzamelden ;
zuster Gonda schrok er van achteruit en vreesde een be-
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straffing van God ; voorzichtig loerde ze langs 'n kier
tusschen schuifgordijnen en zag in een luchtopen nis
tusschen uiteenwaaiende takken Onze Lieve Vrouw Lourdes,
die dadelijk weer achter het overeindverzamelde boomgroen verdween. De stilstand van het beeld in de onrust
der boomen had een verschijning van de hemelsche Maria
kunnen zijn. Voor het eerst zoolang ze in 't klooster leefde,
was zuster Gonda bang geworden voor de Madonna-in-degrot ; ze wantrouwde de- biddende houding der beeltenis
die straffen des hemels over haar of te smeeken scheen ;
ze beproefde te bidden maar omdat ze, elk oogenblik 'n
ongeluk. duchtend, 't knielen niet aandurfde, geraakte ze,
staande blijvend, telkens verstrooid naar het onweer dat
boven de stad aanhield. 't Was nu donker geworden in de
kamer, donker in den aangrenzenden voortuin die tusschen
de zijvleugels lag ; ze doorstond de angstigmakende donkerte
omdat ze vreesde dat lamplicht Bourtange uit den slaap
zou doen schrikken. Tusschen de slagen in trachtte ze, op
zijn rustige houding lettend, zich moed in te spreken :
overal-in-huis werd gebeden,. . . bliksemafleiders beschermden het dak . . . en om Max zonde zou Loch 't heele gesticht niet geraakt worden ! . . • Maar als de bliksem weer
langs-blauwde was 't haar, of ze in de plotselinge kamerverlichting ontdekt en ten prooi stond aan den donder
die binnenshuis dreunend elk oogenblik de kamer bereiken
kon. Er was bijna geen rustpooze meer tusschen de slagen,
en 't vuur was niet van den hemel, geen opeenvolging meer ;
vuur en donder woedden tegelijk alsof de bliksem. in 't eigen
onweer telkens insloeg. Zuster Gonda twijfelde er niet meer
aan dat haar zonde 't geheele gesticht bedreigde ; zoolang
haar geweten de zonde verborgen droeg, zou het noodweer
aanhouden ; ze bekende gemakkelijk en vond in overdreven
zelfbeschuldiging moed 't menschelijk opzicht, de bevreemding der medezusters te trotseeren en op ongewonen tijd
haar toevlucht tot den biechtstoel te nemen. Vastbesloten
opende ze voorzichtig de deur en haastte zich naar de
kapel. Ze liep in voortdurend levensgevaar; bet blauwe
schijnsel van aanhoudend hemelvuur vervolgde haar langs
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het talrijke glas van de gangramen ; sours bleef ze aan den
grond vastgeschrokken staan kijken naar een bliksem, die,
hoog vuurwerk nabootsend, laag uiteenspatte of bij uitzondering, als een electrische reclame, onbewogen 'n pooze
dreigende hing, tot hij eensklaps een uitweg in de lucht
had gevonden. voor haar was 't al een verlichting then
ze, op de kapel toeloopend, de glaszijde van de gang den
rug toekeeren kon. De deur openend hoorde ze den voetstap van Pater Cyrillus die — ze wist 't — op dit uur
gewoon was zijn brevier pier te bidden. Tusschen de geschilderde kerkramen die, donker gebrand, het daglicht
van den bliksem weerstonden herademde ze dadelijk veilig
en terstond bedacht ze de biecht nit te stollen ; morgen
kwam de kapelaan voor de wekelijksche biecht en morgen
ochtend kon ze wel een lichte ongesteldheid voorwenden,
zich vrijwillig ontnuchteren en voor 44n keer de communie
overslaan, maar een hevige donderslag joeg haar van de
deur naar de deur van den bichtstoel. Pater Cyrillus had,
uit 't hoofd biddend, haar beweging gezien en vriendelijk
geknikt ; . . . 'n nonnetje dat nit vrees voor onweer gewetensangsten wil biechten, was hem meer overkomen ! ... en zelfs
Coen hij haar bekentenis gehoord had sprak hij even bemoedigend en opbeurend alsof zij alleen onzondige gewetensangsten gebiecht had ; . . . „niet over eigen zwakheid al te zeer
meenen niet te kunnen vallen
„verwonderd staan zuster !
religieusen hebben
„is ook een bekoring van den duivel !
„even goed als leeken hun gevaren en bekoringen !.
„voor sommigen is 't wel eens goed door een kleine on„voorzichtigheid er aan herinnerd te worden dat zij ook
„mensch zijn als anderen ; dikwijls is dat de beste en
„gevoeligste waarschuwing tegen hoogmoed ; .. de nederige
„erkenning van eigen zwakheid opent den weg der zuivering,
„de eerste weg onzer geestelijke volmaaktheid niet waar
. Deus superbis resistit, humilibus autem dat
„zuster
„gratiam aan de nederigen geeft Hij Zijn genade . . . in
„nederige zelfbeschuldiging dus eigen zwakheid erkennen
„zal ons van zelf tegen de gevaren met voorzichtigheid
„wapenen . en vooral niet den moed verliezen zuster ! .

32

NONNEKE.

„moedeloosheid s een even gevaarlijke inblazing van den
„boozen vijand ; als we meenen dat we niet kunnen heeft
„de duivel ons al even goed in zijn macht als de menschen.
„die niet willen ; wij kunnen alles in God Die ons ver„sterkt .. en dan tegenover zulk een zieke de grootste
„voorzichtigheid ; ... de meest mogelijke terughoudend„held ; beleefd maar verder niet hoe korter hoe
„beter ; laat hij u desnoods maar onvriendelijk vinden
13 beter 'n mensch te mishagen dan God ! . . . en nooit meer
„voor 44n bepaalden zieke afzonderlijke gebeden, bijzondere
„intenties ! . . . 't klinkt zoo mooi : bidden voor de bekeering
„van een zondaar . maar voorzichtig zuster, wat voor de
„ziel begonnen wordt, eindigt dikwijls met het lichaam !
„de bekeering van zielen bewerken is zeker een Gode aan„genaam werk . . . maar laat 't gebeuren zonder gevaar voor
„uw eigen ziel ; nooit 'n leven opofferen om 'n leven
„te redden ! . . . bid daarom voor alle onverschilligen, voor
„alle lauwen, voor alle ongeloovigen, voor alle zondaren
„en laat de bekeering van bijzondere personen over aan
„priesters .”
Toen. zuster Gonda even later in de kapel de kleine
poenitentie bad die de biechtvader haar had opgelegd,
bleef ze uit boetvaardigheid lang n.abidden ; ze ontroerde
niet meer voor den donder ; ze schaamde zich niet voor
den pater die zijn brevier hervattend op en neer liep ; ze
schouwde tusschen de gebeden naar 't altaar omdat ze zich
weer met God verzoend wist; ze nam zich voor aanstonds
ook even te knielen bij onze lieve Vrouw Lourdes en
Maria, die voor Mar bekeering gebeden had te bedanken ;
nooit meer . . . tegen mijnheer Bourtange
en nooit meer
een al-te-vriendelijk woord ; beleefd . . . en weer niet ;
mijnheer Bourtange zou haar teruggetrokkenheid wel begrijpen zonder haar onvriendelijk te vinden !
Blij stond ze op ; ze voelde zich weer geroepen., nitverkoren ; haar vroegere twijfelgedachten over roeping waren
ook niet anders dan bekoringen van den duivel praatte ze
den pater na; ze verzon beloften en voornemens en meende
het oprecht ; — gewoon elke week te biechten was haar
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belijdenis, haar zielsstemming 'n sleur, zonder eenige aandoening van berouw ze ging op haar beurt naar de kapel,
bereidde zich voor met verstrooidheid, biechtte na zuster
Josepha en kende in den biechtstoel geen andere angst
dan de vrees door den biechtvader te lang opgehouden te
worden en bij de medezusters in opspraak te komen
maar nu ze eindelijk door een wereldsche zonde gedrukt
was geweest, had ze ook voor 't eerst de troostende genade
van 't Sacrament der boetvaardigheid ondervonden.
Opgeruimd praatte ze op de gangen tegen de huisgenooten die de benauwing der dichtgehouden kamers ontliepen.
't Onweer heette voorbij.
'n Nieuwe lucht blauwde over den tuin die in schoon.gewasschen groen weer overeind stond.
Overal wandelden weer de zieken en verteerden den
aardgeur die nit den opengeregenden grond omhoog dauwde.
Zuster Gonda schertste met jong en met oud — haastte
zich naar de grot en bad tot de Madonna.
Toen ze opstond. plukte ze rozen, maakte een boeketje
zooals ze voor Bourtange gewend was en plantte het in
een nieuw vaasje dat ze in de kamer van den rector op
tafel neerzette . voor pater Cyrillus.

* *
Dien avond had zuster Ildegonda niet het avondeten
aan mijnheer Bourtange gebracht ze had drukke bezigheden
op de operatiekamer voorgewend en zuster Canisia, die
met haar dezelfde kamers bediende, gevraagd haar beurt
voor kamer zeven over te n.emen. Nieuwsgierig naar den
afloop had ze de ander even later uitgehoord en die had,
ontstemd over de weigering van haar hulp, den schotel
dien mijnheer Bourtange niet van haar wilde aannemen,
weer teruggebracht.
„Had 'm maar op tafel laten staan", waagde zuster
Gonda uit bezorgdheid voor haar patient, „misschien zou-ie
uit z'n eigen er nog wel aan beginnen."
mijnheer schijnt meer
„ITit z'n eigen zeker niet
honger naar praatjes te hebben ."
O. E. XIV 4

3
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Zuster Gonda wendde om haar kleur te verbergen 't
hoofd om en durfde ook niet in de kap van Canisia te
kijken. Na de vriendelijke spraak van den pater had de
verwijtende stem van haar medezuster haar plotseling veron trust en ontmoedigd ; 'n tref van den bliksem had haar
niet zoo kunnen ontroeren ; als zuster Canisia zacht van
karakter geweest ware, had zij even oprecht als in den
biechtstoel willen uitspreken, willen raadvragen, stilzwijgeneheld willen afsmeeken ; maar de medezuster was ook voor
zichzelve altijd streng, scheen geen behoefte aan hartelijkheid te hebben en zou voor hetgeen zuster Gonda gedaan
en toegelaten had geen verontschuldigende verklaring aangehoord hebben. Even bepeinsde zuster Gonda naar kamer
zeven te gaan en Bourtange tot vriendelijkheid ook voor
andere zusters aan te sporen ; maar ze gevoelde zich verdacht, bespied ; zuster Canisia wantrouwde al; wie weet wat
Bourtange had losgelaten. Bang aan waardemoeder -te
worden verraden volgde ze op haar beurt de bewegingen.
van zuster Canisia en spionneerde in den omtrek van het
kantoortje ; ook Coen ze Canisia voor de nachtrust op de
zusterzaal moist, luisterde ze nog in haar celletje of ze niet
een deur hoorde openen ; omdat zij op dezen tijd zelve ook
wel Bens naar het kantoortje gevlucht was, verdacht ze de
ander er eveneens toe in staat. Maar 't bleef stil op de
slaapzaal. Ofschoon ze in de kapel 't avondgebed reeds.
gebeden had knielde ze in 'de cel, waar bijna geen knielruimte was, op den ongekleeden grond en hernieuwde voor
God haar oprechte belofte van beterschap . . . opdat Hij,
haar boetvaardigheid beloonend, door een weldadigen slaap
zuster Canisia zou overhumeuren. Slapen kon ze dien nacht
niet. Voor haar waakzame toeoogen zag ze het ernstig
gelaat van den dokter als ook van iemand die haar...
tegenwerkte . of misschien wel uitkomst kwam brengen ; .. .
onomwonden had hij verklaard weinig hoop meer op Bourtange te hebben; de genezing vorderde te langzaam om
hoop op herstel te geven ; de wondkoortsen moesten zoodoende de overhand krijgen ; en 't minste wat mijnheer
Bourtange zelf tegenwerkte : de minste opwinding, de
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kleinste inspanning zou hem gevaarlijk kunnen zijn; .
en toch durfde zij niet voor hem te kiezen ; . . . pater
Cyrillus had met Bourtange 'n gemakkelijke taak gehad;
de catechismus zat er bij den zieke nog in en diens zielsstemming had den pater doen besluiten hem Zondag tot
de communie toe te laten ; . en als God dan daarna eens
toetrad ! . . . wie weet of dan niet een goed voorbereid afsterven voor Bourtange duizendmaal beter ware dan een
genezing, die zijn lichaam toch niet volledig herstellen en
zijn ziel misschien weer voor eeuwig ongelukkig zou
maken ! . . . „Uw wil geschiede !" bad zuster Gonda die zelve
niet durfde beslissen.
Den volgenden morgen knielde ze vroeger dan gewoonlijk in de kapel ; ze voelde zich daar waar niemand haar
toespreken, niemand haar verwijten kon veilig ; ze had op
de zuster die voorbad wel met gezang willen antwoorden
om het morgengebed te verlengen ; de meditatie boeide
haar om de stilte die onder de godvruchtige overdenking
in de kapel heerschte, en vandaag speet 't haar dat pater
Cyrillus in het mislezen vlug was ; ook schreef ze zich, wat
ze anders nooit deed, een dagorde voor ; wel waren de
dagelijksche gebeden en geestelijke oefeningen er op ingericht de bezigheden van den dag aan God op te dragen,
maar de gewoontesleur ontnam aan die opdracht de inspanning van een in bijzonderheden overwogen dagverdeeling : thans stelde zuster Gonda zich niet met een haastige
intentie tevreden ; ze regelde vooruit haar gedrag, haar
gesprekken, den duur van haar noodzakelijk verblijf bij
elken zieke, de houding, de gelaatsuitdrukking en zelfs de
onvriendelijke uiting als een patient voor haar kloosterlijke
zedigheid gevaarlijk mocht worden ; dien overvloed van
voornemens herhaalde ze onder de communie en smeekte
er de hulp van God over af; zoo voorbereid, zoo omringd
door heiligenhulp Wier voorspraak ze had ingeroepen ; zoo
overdreven gereglementeerd ; zich zoo zelfbewust van elken
stap dien ze vandaag zetten zou, van elk gesprek dat ze
reeds met de antwoorden van de zieken aangevuld had,
van elke desnoods geveinsde humeurverandering die ze ook
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tegenover Bourtange in acht nemen zou — had ze nog
geen enkelen ochtend de kapel verlaten om den dag te
beginnen. Zelfs na een retraite was ze niet zoo voorzichtig
gestemd als nu. De talrijkheid van de genomen besluiten ;
de overvloed van voorzorgen die haar zeker zouden beschermen ; de oprechtheid van eigen voornemens waardoor
ze zich overtuigd hield van hulp van God, Die zich in
oprechtheid niet door haar zou laten. overtreffen ; de vooruitverkende-gevaarlijkheid der vele verleidingen en gelegenheden hadden haar moed opgewekt, haar strijdlustig gestemd ; haar aangewakkerd den ernst van haar beloften door
een heldhaftig gedrag te toonen ; God zou vandaag tevreden
zijn over Naar; den dag van gisteren zou ze door een
nieuwen dag goedmaken ; onze Lieve Vrouw Lourdes zou
zich over zuster Gonda niet meer te schamen hebben ; —
ze verlangde naar kamer zeven om mijnheet Bourtange haar
veranderde gezindheid te toouen.
Maar reeds onder het gezamentlijke ontbijt, waaronder
het spreken verboden was, gebeurde bij zuster Gonda de
inzinking van geestelijke krachten die ze in een oogenblik

van religieuse opwelling geestdriftig opgewekt had ; de
witgepleisterde muur van de refter, het hinderlijke geritsel
van bordjes en de lijzige stem van de zuster die uit een
geestelijk boek voorlas hadden haar weer met de dageensche
oneffenheden van het werkelijke levee in aanraking gebracht en haar kunstmatige stemming bekoeld ; ze kon na
de geestelijke inspanning waarmee ze de kapeluren had
doorgebracht niet gelooven dat de andere zusters eveneens
zoo gebeden, zich eveneens zoo voorbereid zouden hebben,
ze liet de gedachte toe van morgen een uitzondering te
hebben gemaakt, misschien overdreven te hebben ; ze vroeg
zich of waarom zij zou doen wat van al de zusters die nu
te eten zaten geeneen uitgedacht had ; ze zouden haar
Jpisschien belachelijk vinden ; en waarvoor al die voornemens ?
in de biecht was immers de zonde gisteren vergeven ; met
de vergiffenis had ze de heme]sche verdiensten van haar
jarenlange goede werken weer teruggewonnen ; de poenitentie was volbracht ze was weer gelijk met de andere
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zusters : alleen — ze moest oppassen voor een herhaling
der zonde, maar daarvoor was immers niet meer noodig
dan de levenswijze van gisteren v-66rdat Bourtange uitreed,
behoefde ze niet anders te leven dan zooals ze gewend
was eergisteren . . . en den dag daarvoor . . . en daarvoor
elken dag. Alleen gisteren in dat enkele korte oogenblikje
was ze even zwak geweest, als ze dat nu maar naliet,
ontweek, die zwakheid niet herhaalde — viel er op haar
niets te zeggen een heilige, 'n groote heilige werd ze toch
niet ; maar door die 44ne, kleine onvoorzichtigheid behoefde
ze toch ook geen zondares te blijven, geen zondares meer
ze verlangde naar kamer zeven om mijnheer
te heeten ;
Bourtange op beleefde wijze ter hulpe te zijn.
Weer plukte ze 'n boeketje dat ze uit gehoorzaamheid
aan den biechtvader eerst nagelaten zou hebben; maar ze
had nu een reden Bourtange mocht voor den warmen
schotel dien hij gisteravond gemist had wel 'n kleine vergoeding hebben ; ook voor andere zieken nam ze dezen
keer bloemen mee ze wilde niet langer voor 44n afzonderlijk een uitzondering maken. En toch voelde ze alweer
verkeerd te handelen ; toe te geven aan zwakheid ; de
bloemenattentie voor de andere patienten was een vriendelijke list, een schijnvertooning om met de verzorging van
Bourtange niet in opspraak te komen ; ze begreep er pater
Cyrillus niet eens mee te kunnen misleiden en nog veel
minder God — maar ze moest toch, beredeneerde ze, goed
maken wat zuster Canisia bedorven had ; die zou met al
d'r vroomheid, misschien wel juist door d'r ongure heiligheid 't gesticht in kwaden naam brengen ! .. .
„'t Is maar goed dat u zelf komt !" verzekerde Bourtange zoodra de deur achter de zuster in 't slot was gevallen.
„lleeft de nachtzuster u wakker gehouden ?" vroeg
ze, doorloopend naar de tafel waarop ze 't ontbijt en de
bloemen klaar zette.
„"U weet heel goed wie ik bedoel?"
Zijn onvrienaelijk gebleven stem toornde nu tegen haar ;
„jets heb ik er wel van gehoord !" zei ze haastig bang hem,
door langer de onwetende te spelen, nog meer te ontstemmen.
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„Is die . . . zuster . hoe heet ze ook weer ?"
„Zuster Canisia . .."
„tegen u ook zoo kort aangebon den ?"
„Niet dat ik weet . . . maar u zal 't er misschien naar
gemaakt hebben" waagde ze even glimlachend.
„Natuurlijk heb ik dat en als ze weer hier durft te..."
„Zal u nog zoo onvoorzichtig van u afspreken dat ik
er door in onaangenaamheden kom ."
„Heeft ze dan ook tegen u opgespeeld ? • ."
„Thr is hier geeneen zuster die opspeelt of kort aangebonden is . . . de eenige die zoo doet is. . . mijnheer
Bourtange zelf."
Verwonderd — en den lach dien hij al gereed had
nog inhoudend keek hij haar aan.
mijnheer Bourtange zelf! . . . of dacht u
„Zeker !
dat ik u niet de waarheid durfde zeggen ? . . . "
„Gaat u uw gang maar, hoogeerwaarde zuster iidegonda! . . . die men lief heeft . . . kastijdt men nietwaar ? . .."
„En als zuster Canisia kastijdt . . ."
dat is heel wat anders, daar zou u nog van
„Oh .
kunnen leeren ... die kijkt er dan ook echt kwaad bij."
„En ik dan niet ? ."
Hij lachte overluid om haar grappig gezicht dat zij
dadelijk weer losliet om hem te waarschuwen.
„Maar wat is er dan Loch gebeurd ? heeft de professor
gisteren ? ."
iets gemerkt.
„Och nee,. . . maar U moet niet zoo over mij praten ."
„Ik zou den geheelen dag wel over U willen praten .. .
zuster Mies wil je wel. .."
Sssst.. . of ik ga weer heen !"
„Precies zuster Canisia. . ."
„Wil ik die dan maar in mij n plaats hier roepen ? . .."
„Wat graag !. .."
als om hem te toonen hoe gemakkelijk
Dadelijk
ze van hem weg kon keerde ze zich naar de deur en
vermeed opzettelijk hem aan te zien; ze veinsde als een die
beleedigd is en gauw weg wil haast te hebben en strafte
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plagend terug door hem met afgewend gezicht, dat achter
de kap lachte, voorbij te loopen.
En hij liet haar tot de deur voortgaan ; maar toen hij
den knop hoorde bukte hij als om haar tegen te houden
zoo onstuimig overeind en verbood met zulk een luidschertsende stem dat hij pijnlijk geraakt, 'n gil uitstootend,
achterover viel.
Geschrokken snelde zuster Gonda hem te hulp, en
hield zijn handen die aan het verband wilden rukken ; met
vriendelijke woorden vermaande ze hem Loch voorzichtig
te zijn, aan den dokter te gehoorzamen ; en toen hij tot
bedaren gekomen met betraande oogen haar aanzag, voelde
ze een diep medelijden met den levenslustigen man die
zich niet de minste uitgelatenheid veroorloven kon ; in
hevigen zelfstrijd deed ze alsof ze zijn fluisterwoordjes die
om 'n kus vroegen niet hoorde ; ze verbood en bestreed
zichzelve . . . ze had al genoeg standvastigheid getoond
als ze 'm nu zijn zin gaf was 't misschien wel voor 't
laatst . wie weet hoe hij zich inwendig gekneusd had. ..
en van middag kwam de kapelaan toch. was 't biechthooren .. .
„Toe . . . omdat ik zoo'n pijn heb gehad " smeekte hij.
Ze smeekte hem even dringend terug zich te bedwingen . . . sterker te zijn haar te vergeten . tot ze, over
eigen gestrengheid ontstemd, zich beter dan haar woorden
wilde toonen en hem gaf wat hij vroeg.
„Nou mag U er wel aan denken dat U 't allemaal
biecht voor TT te communie gaat !" vermaande ze even later
terwiji hij ontbeet.
Pater Cyrillus zou hem Zondag op zijn ziekbed weer
tot de communie toelaten.
„Biechten
zeker om onzen goeden. pater Cyrillus
jaloersch te makers !" spotte Bourtange.
Joei !"
„Mag ik wel tegen . . . jou zeggen . ja zeker zuster
Ildegonda
heeft mij overgehaald . ."
„Oh ! Oh ! . . ."
„Precies ! en zoo zal ik 't biechten ook : zuster Gonda
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heeft mij verleid ofschoon ik met alle geweld mij verzet
heb . . "
„Dan zie ik 't er nog van komen dat we allebei tegelijk
biechten" dreigde ze lachend.
„Nou, als we dan toch zoover zij n dat we allebei voor
den pater knielen kan hij ons meteen wel trouwen ook ! . ."
„Nou praat u weer veel meer dan u mag !"
„O nee, afspraken over trouwen zal 'n verstandige
dokter nooit verbieden !"
„Ja, ja 'k hoor 't mijnheer Bourtange is al net als
de andere zieken : als 'n zuster verbiedt is de dokter de
goeie man en als die bbk afkeurt deugt 't heele gesticht
niet ! . ." en meteen ging ze om hem tot rusten te dwingen
naar andere patienten.
Over naburige kamers verdeelde ze de meerdere rozen
die ze vandaag meegebracht had en aanhoorde met voldoening de dankbaarheid der zieken, omdat die in den loop
van den dag hun boeketje wel zouden toonen aan zuster
Canisia, die dan. minder reden zou hebben aan een bevoorrechting van Bourtange te denken ; toch ontweek ze haar
medezuster zooveel mogelijk en als ze over de zieken die
aan hun beider zorgen toevertrouwd waren afspreken moest,
ontweek ze 't gesprek over den patient van kamer zeven;
zelfs nam ze, om Canisia terug te winnen, de lastige diensten bereidwillig op zich, kende geen tegenzin, offerde
haar vrijen tijd op, zonder te bedenken dat de ander haar
ongewone hartelijkheid direct wantrouwen moest. Maar
zelve te vol van berekening vermoedde ze geen hinderlaag
bij een ander ; iedereen geloofde immers wat zij verzon en
zelfs had zuster Canisia 64n keer om haar moeten lachen.
Ook had ze in rustelooze inspanning de huisgenooten te
misleiden, zich geen tijd gegund God te bevredigen ; Die
bleek na het onweer dat haar ongedeerd had gelaten minder gevaarlijk dan gene medezuster die, zelfs-met-haar-meelachend nog niet te vertrouwen was. Over God behoefde
ze nooit in onzekerheid te leven ; van Zijn barmhartigheid
die smeekte om te worden afgesmeekt profiteerde ze even
goed als van Zijn onzichtbaarheid waardoor Hij met nie-
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mand der huisgenooten in verbinding stond tegen haar ;
ze had Hem alleen te vreezen als een medemensch haar
aan de menschen had verraden ; dan. zou Hij ook rechtvaardig, toornig, streng, onverbiddelijk heeten ; tot zoolang
wist ze Hem goedertieren en geduldig genoeg om haar
biecht of te wachten.
Dien middag biechtte ze met de anderen ; haar beurt
was na zuster Josepha die, evenals de meesten, korten tijd
in den biechtstoel gebleven was ; zelve had ze ook den
naam gauw-er-in en gauw-er-uit te zijn ; maar vandaag
vreesde ze een langer oponthoud ; Loch durfde ze niet
overslaan ; de zuster die na haar de beurt had zou haar
missen, haar er over kunnen aanspreken ; en ze wist nu al
dan zeker te zullen kleuren ; de huisorde die de beurten
der biechtelingen regelde en de vastgestelde biechtdagen
handhaafde, had de vrijheid van biechten ontnomen en de
oprechtheid der belijdenis in gevaar gebracht ; ook zuster
Gonda hoorde inwendig de bekoring zich op biechtdwang
te beroepen en daarmee een onvolledige biechtspraak te
verontschuldigen ; maar in den biechtstoel knielend was ze
oprecht, ze beschuldigde zich weer even gemakkelijk als
gisteren en vond in den kapelaan een even medelijdenden
en moed-insprekenden biechtvader; alleen hinderde haar
onder de vermaning 't vooruitzicht straks, om haar lang
wegblijven, aangekeken te zullen worden door medezusters
die in de kapel de nabiechtgebeden verrichtten of zich op
hun beurt voorbereidden ; ze kwam dan ook, ofschoon ontslagen van zonde, met meer schaamte den biechtstoel nit
dan toen ze er in gegaan was ; 't was of bij haar terugkomst een verademing geruchtte door de kapel, waarin 'n
ongewone opeenhooping van biechtelingen verzameld was,
omdat vele zusters nu voor hun beurt te vroeg opgekomen
waren. Geschuifel in de banken en geritsel van rozenkransen verrieden zuster Gonda hoe ongeduldig er op haar
gewacht was ; vooral toen daarna de biechtelingen elkander
opvolgden met een haast die geen tijd voor een vermaning
overliet, scheen 't haar toe alsof ook de biechtvader meehielp, haar lang oponthoud in opspraak te brengen. En
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tegelijk drong het besef tot haar door weer den moed te
missen die noodig was om menschelijk opzicht te trotseeren ;
dezelfde karakterloosheid die haar, uit vrees -uitgelachen
te worden en eigen ouders teleur te stellen, als meisje een
kloostergelofte deed afleggen, ontnam haar nu den moed
Bourtange te volgen of in 't klooster blijven, hem voorgoed
den rug toe te keeren ; ze benijdde Jo Rijnders die zich
aan geen menschenpraat had gestoord en bedacht tevens
dat ze zelfs met een gezonden Bourtange dien stap niet
zou aandurven ; opnieuw tusschen besluiten aarzelend,
stapelde ze voornemens, verbeterde de eene belofte door de
andere : ze zou God getrouw blijven. en . . . . hem, die 't
toch niet helpen kon dat zij 'n nonnetje was ; . . . ze zou
trachten een goede kloosterzuster te worden . . . en tegelijk
voor Bourtange goed blijven, Omdat die nog maar kort
ze zou, als ze bij hem
misschien had te levee ;
kwam . . . . als ze hem verpleegde als ze hem weer
rijden zou naar het afgelegen tuinhoekje dat aan het
openbare vaarwater grensde . . . als hij dada- weer zou
trachten haar over te halen . . . als hij als zijzelve . . .
en in de kapelbank phantaseerde ze, om zich voor haar
deugd een gedragslijn voor te schrijven, de zondige gelegenheid en waagde zich door liefde verblind aan gevaarlijke
gedachten en zinnelijke voorstellingen terwijl ze de nabiechtgebeden verrichtte ; om kuisch te blijven verzon ze
onzuiverheid ; . en herhaalde een misplaatst gewetensonderzoek dat, na de biecht gevaarlijk geworden, haar
aandacht opnieuw naar de zonden verstrooide, niet om
eigen fouten te leeren kennen, maar om het bekende kwaad
een geoorloofde plaats in haar dagorde in te ruimen.
Toen ze weer opkeek zag ze de banken om zich heen
leeg — en op het kleine priesterkoor den kapelaan die,
over 'n kleed onhoorbaar loopend, in stille zusterkapel zijn
rozenhoedje bad. Bang dat hij haar over kleinen afstand
van enkele banken herkennen zou, bleef ze voorovergebukt,
in schaduwval van eigen kap, voortbidden Ze durfde
niet door opstaan zijn aandacht wekken.
Eindelijk ontliep hij de kapel, zijn rozenkrans gevat
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houdend waarvan hij de laatste kralen in de lange ziekengang of bad.
Nu — zonder gehoord te kunnen worden vorderde
zuster Gonda van haar plaats naar het middenpad, knielde
diepbuigend voor den tabernakel, kruiste zich bij de kapeldeur met wij water en sloot even stil als zij geopend had.
Lan gs open ramen bereikte haar de luidruchtige
vroolijkheid der levensblije noun ekens, die in den twin de
recreatie vierden, welke hun na 't biechten toegestaan was.
En dadelijk bedacht ze — ben eden-komend
als
godvruchtig biechtkwezeltje aangekeken en stilletjes nitgelachen te zullen worden.
'n Angstig gevoel van vereenzaming maakte haar
inwendig oproerig.
Verdrietig, zonder bedroefd te zijn, nam ze haar eigen weg.
En ze ging naar . . . Bourtange.
(Slot volgt.)

OVER JOHN BRIGHT
DOOR

Dr. Tn. BUSSEMAKER.

(II, Slot).
Wie John Bright in deze jaren van den strijd tegen
de korenwetten heeft gevolgd, hem in oprechte en eerlijke
verontwaardiging hoort toornen tegen onrecht en verdrukking en misbruik van macht, hem vervuld ziet van waarachtig medelijden met de millioenen die zwoegen voor hun
dagelijksch brood, en van levendige begeerte om hen op te
trekken uit de diepte waarin zij verzinken, hij heeft eenige
moeite om hem te herkennen in den man, die in deze zelfde
jaren met hardnekkigheid het menschlievend pogen van
lord Ashley bestreed.
De duurte van levensmiddelen en het gebrek aan werk
waren ongetwijfeld oorzaken van veel ellende, en wie deze
wegnam, bewees den arbeiders een uitnemendeu dienst.
Dat hadden Cobden en Bright en hunne medestanders gedaan. Doch er was ook een ander middel om hen te helpen,
omdat nog veel andere ellende onder hen bestond als gevolg
van een ander misbruik van macht : arbeidstijden zoo lang
dat kracht en gezondheid der manners er door werden verslonden ; arbeid van vrouwen in die mate en onder zulke
omstandigheden, dat Naar eigen leven binnen kort was
geknakt en de nieuwe levens die zij voortbrachten reeds
leden in den moederschoot ; arbeid van onvolwassen, zelfs
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van jongere kinderen van zulk een duur, dat zij oud waren
eer zij nog eene jeugd hadden beleefd. Een lichanaelijke en
geestelijke verwording van een aanzienlijk deel der natie
was hier gaande, die niet alleen van nameloos lijden vergezeld ging maar ook een geweldig verlies aan volkskracht
ten gevolge moest hebben. Slechts zeer langzamerhand werden
de oogen van sommigen, zoo al niet voor deze gevolgen,
dan toch voor dit lijden geopend en schonk de wetgevende
macht er aandacht aan ; na een eersten schuchteren maatregel in 1802, hadden Regeering en Parlement zich in 1819,
1825, 1833, 1842 met deze wanverhoudingen bemoeid en
door wettelijke voorschriften eenige perken gesteld aan het
uitmergelen van kinderen en vrouwen. Niettemin bleven
erge misstanden voortduren, en wie in den stip van Bright
over de verhoudingen in de nijverheidsdistricten Wilde
spreken, zou hebben kunnen gewagen van een privilege
der werkgevers, dat zij misbruikten om hun ijzeren hiel op
den nek der arbeiders te zetten en mannen, vrouwen en
kinderen door overmatigen arbeid in ongezonde omgeving
alle levenskracht uit te persen. IJverige menschenvrienden,
onder wie in dezen tijd lord Ashley, de latere graaf Shaftesbury, vooraan stond, waren doende om dit privilege — een
privilege van oeconomische overmacht — verder te besnoeien,
en in dezelfde jaren dat de Anti-Corn Law League bezig
was goedkoop brood te winnen voor den arbeider, was
een beweging gaande om den arbeidsdag in de fabrieken
tot tien uur te beperken. In 1844 verdedigde Ashley in het
Lagerbuis een voorstel om dit te doen voor vrouwen en
voor kinderen van 13 tot 18 jaar ; maar hoewel het slechts
van vrouwen en kinderen gewaagde, zou, naar veler meening,
de aanneming van het voorstel noodzakelijk ten gevolge
hebben, dat ook de mannen niet langer dan tien uur werkten,
omdat de arbeid in de fabriek niet kon worden voortgezet
zonder de vrouwen en kinderen. Bij zij ne toelichting stelde
Ashley, wel in gematigden toon maar toch duidelijk, de ellendige toestanden onder de fabrieksbevolking in het Licht. Hier
waren dus nu de rollen geheel omgekeerd ! Een lid der door
Bright gebrandmerkte oligarchie van grondbezitters trad
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op als de pleitbezorger der arbeiders, en wel van de arbeiders
tegen over de fabrikanten, op wier eenheid van belangen
Bright zoo nadrukkelijk placht te wijzen. En verschillende
mannen der League kantten zich beslist tegen het voorstel,
dat toch zeker aan de opbeuring der arbeidersklasse ten goede
zou komen, niet het minst ijverig Bright. Het werd verworpen, maar evenmin als de bestrijders der korenwetten
lieten de kampvechters voor den tienurigen werkdag in de
fabrieken zich door aan.vankelijke teleurstelling afschrikken
van hun pogen ; in 1846 kwamen zij met een soortgelijk
ontwerp ; wederom leden zij de neerlaag, doch dan, in het
volgende jaar, behaalden zij bij een nieuwen aanval de
overwinning, wier resultaat nog nader verzekerd werd
door eene aanvulling der wet in 1850.
In den loop van dien strijd stond Bright voortdurend
op de zij de der tegenstanders, en fel genoeg ging hij in
1844 Ashley to lijf. Het laat zich best begrijpen, dat Bright
en zijne medestrijders geprikkeld werden door de smaadredenen, die binnen en buiten het Parlement tegen hen werden
gericht, alsof zij nit lage winzucht handelden en onbekommerd
om lichamelijk en geestelijk heil hunner arbeiders er uit
haalden, wat er uit te halen was ; alleen vergaten zij daarbij
zonderlinger wijze dan wel geheel, dat zij waarlijk ook geen
zachtzinnige beoordeelaars waren van het verzet der grondbezitters tegen de afshaffing der korenwetten. Set is ook zeer
.aannemelijk, dat Bright's toorn tegen Ashley werd gaande
gemaakt door de overweging, dat deze aristocraat-grootgrondbezitter zulk eene verontwaardiging aan den dag legde
over toestanden onder de arbeiders in de fabrieken, terwijl
toch de loonen daar vrij wat beter waren dan ten platten
lande en terwijl deze zelfde Ashley zich verzette tegen de
afschaffing der korenwetten. Doch al was het waar, dat
onder de daglooners in het landbouwbedrijf en onder arbeiders
buiten de fabrieken, in verschillende „sweating"-industrieen,
nog veel grootere -euvels bestonden, dit mocht toch geen
reden zijn om misstanden in de fabrieksnijverheid, die door
de wet te bereiken waren, ongestoord te laten voortduren ;
en al kon Bright uit de boeken zijner firma aantoonen, dat
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zij voor dien tijd goede loonen betaalde, al kon hij er met
rechtmatige voldoening op wijzen dat zij voor haar werkvolk scholen en leeskamers had ingericht, dit kon toch
geen weerlegging heeten van het nut der voorgestelde wet.
En wat lord Ashley aangaat, deze liet zich ten aanzien
der korenwetten tot ander inzicht brengen en werkte ten
slotte mee aan hare opheffing, maar Bright, al was het op
den duur vruchteloos, bleef zich ten einde toe kanten
tegen het ontwerp van arbeidswetgeving. Niet in zulke
bij komstige dingen was dan ook de verklaring te zoeken
van Bright's verzet, en de peer Trevelyan doet, natuurlijk
tegen zijne bedoeling, zijn held onrecht door die naar
voren te brengen. Waarlijk, Bright stond te hoog om
zich door zulke kleine beweegredenen te laten drijven.
Het was als een der „chief professors of the Manchester
school", zooals. Bright bij eene andere gelegenheid zich
zelf en zijne naaste geestverwanten noemde, dat hij dezen
strijd tegen Ashley's voorstel voerde. Er was pier een beginsel, een leer dier school in het spel, waarover, naar
Macaulay betoogde in de meesterlijke rede, waarmee deze
free-trader in 1846 de voorgestelde wet verdedigde, Adam
Smith ten hoogste ontsteld zou zijn geweest. Int reactie
tegenover de opvattingen van een vroegeren tijd, toen de
bemoeizucht der regeering zich overal op de hinderlijkste
en dikwijls schadelijkste wijze mengde in handel en bedrijf,
dreigde men in een nieuwe font te vervallen en onder de
leuze : „we must let things alone : we must let things take
their course : we must let things find their level", zich te
onttrekken aan ieder wetgevend ingrijpen, hoezeer het ook
vereischt werd in het belang der physieke en moreele gezondheid van bet yolk. Maar Macaulay mocht nog zoo
welsprekend en krachtig de zaak bepleiten, de individualisten der Manchester school, die overtuigd waren van het
gezonde en heilzame der leer van „we must let things
alone", kon hij niet overreden; en tot hen behoorde
Bright, althans waar het de betrekkingen gold tusschen
volwassen werklieden van beiderlei kunne en de werkgevers. Dat was de grond van zijn volhardend verzet; staats-
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inmenging in deze materie achtte hij nit den booze, en
dit dogma was, als zoovele andere, onverwrikbaar.
De jongste biograaf van Bright besluit de enkele bladzijden, die hij wijdt aan de houding van zijn held in deze
aangelegenheid, met de volgende opmerking : „The halfdozen speeches made by Bright in the House of Commons
in 1844-47 and 1850 were almost the only part that he
took in the struggle. It was not thus that he treated
questions where his moral and intellectual passions were
fairly roused. He did not give to opposing the Factory
Acts a quarter of the time and energy which he spent
during the same years in attacking the Game Laws, a
fiftieth part of what he afterwards devoted to winning
the Franchise for the working men, or a hundredth part
of what he had already spent in pulling down the Corn
Monopoly. Resistance to the Factory Acts was not the
kind of agitation to which a man swayed by high moral
impulses is likely to sacrifice his health and leisure". Een
zonderlinge vergelijking. Bij den strijd tegen de jachtwetten en tegen de korenwetten, bij de worsteling om uitbreiding van het kiesrecht was hij aanvaller, ging hij het
gehate privilege van de grondbezittende aristocratie te lijf,
was het te doen om iets nieuws te verkrijgen en had hij
het bewustzijn in overeenstemming te handelen niet alleen
met het belang maar ook met de wenschen van de groote
massa. Bij de wetten op den arbeid in de fabrieken was
hij verdediger, handhaver van het bestaande tegen den
aandrang op iets nieuws, dat met sprekende argumenten
werd aanbevolen ; en al was hij, met een aantal geestverwanten, stellig in gemoede overtuigd dat onthouding der
wetgeving in het belang was van handel en nijverheid en
daarom ook van de arbeiders, hij moest toch ook wel inzien, dat dit eene leer was waarvoor de breede kringen
van het yolk moeilijk ontvonkt konden worden. Het
vreemdst echter in Trevelyan's aangehaalde woorden, evenals in zijne gansche bespreking van Bright's verzet tegen
de fabriekswetten, doet het streven aan om dit te vergoelijken en te verschoonen. Het behoeft toch waarlijk

OVER JOHN BRIGHT.

49

niet vergoelijkt te worden, het tast Bright's karakter in
het minst niet aan. Uit niets blijkt, dat zelfzucht er de
drijfveer van was. De leer van „self help" heeft toch ook
ongetwijfeld zijn gezonden kern. En mochten de „professors of the Manchester school" overdrijven en vergeten, dat
de arbeiders toen ter tijd te zwak waren om zich zelf te
helpen, zij dwaalden te goeder trouw een bestrijder hunner
dwaling als Macaulay twijfelde hieraan ge en oogenblik.
Dat zij Diet minder welgezind waren jegens de arbeiders
als hij zelf, daarvan hield hij zich ten voile overtuigd
het doel waarnaar zij en hij streefden, — zoo oordeelde
hij — was geen verschil, maar er was een eerlijk verschil
van meening ten aanzien der middelen om het te bereiken.
Inderdaad zoo was het, en nog menig jaar zou verloopen,
eer het inzicht doordrong, dat in het ware belang van de
gemeenschap beperking van de overmacht der werkgevers
tegenover de arbeiders Diet minder noodzakelijk was dan
het groote werk, dat Cobden en Bright met hunne medestanders in 1846 hadden doorgezet. Het mag ons verbazen,
dat een man als Bright, zoo warm voelend voor de massa,
Diet weer oog had voor het eenzijdige van de leer zijner
school; wij mogen vermoeden dat zijn blik scherper zag,
wanneer de groote misstanden van zijn tijd te verklaren
waren uit het overwicht van aristocratie en grondbezit, dan
wanneer hunne oorzaken moesten ontdekt worden in de
onbeperkte macht van het kapitaal over de arbeidsvoorwaarden wij mogen denken dat Bright, zelf zoo geraakt
als men hem en zij nen standgenooten zelfzuchtige beweegredenen toeschreef, wat voorzichtiger behoorde te zijn in
de beoordeeling der motieven van het „landed interest"
toch behoeft zijne houding, gegrond op een eerlijke overtuiging, die door talrijke uitnemende tijdgenooten is gedeel d,
geen verschooning en in werkelijkheid is zij ook niet in tegenspraak met zijne betuigingen van diep medegevoel met de
arbeiders. En hoe zeer hij zich hunne zaak bleef aantrekken, bewees hij metterdaad door thans met kracht den
kamp weer op te nemen, dien hij ter wille der beweging
4
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tegen de korenwetten tijdelijk had gestaakt, den kamp
voor hunne politieke rechten.
De groote strijd, die Bright uit de fabriek in de politiek en in het Parlement had gebracht, was gewonnen.
Zou hij thans zich weer in Rochdale, in zijne zaken, terugtrekken ? Waarschijnlijk heeft hij er niet ernstig over
gedacht, ofschoon juist in dezen tijd aan de verlatenheid
van zijn huiselijken haard een einde kwam : in Juni 1847
sloot hij een tweede huwelijk met Margaretha Leatham,
die de moeder werd van een talrijk gezin. Bright achtte
het, zooals hij meer dan eens in zijne brieven verzekerde,
zijn plicht, aan het streven naar hervorming van staat en
maatschappij zijne krachten te blijven wijden, en men zal
die verzekering gaarne geloof schenken, al meent men ook
dat bij hem tusschen plicht en neiging vermoedelijk meer
overeenstemming bestond dan hij zich zelf soms wel bekende. Het politiek krijgsgewoel binnen en buiten het
Parlement, de agitatorische werkzaamheid die met zoo
groot succes was bekroond, waren voor hem waarschijnlijk
niet zonder bekorin.g : hij oppert al spoedig plannen voor
nieuwe Leagues, voor eene herhaling der veldtochten door
het gansche land, hij is vol strijdlu.st om aan het privilege
der grondbezittende aristocratie, waarop zulk een belangrijke zege was bevochten, nieuwe slagen toe te brengen.
Na de ontbinding van het Parlement in 1847 werd hij
te Manchester candidaat gesteld en zonder tegenstand verkozen, en met Cobden bleven hij en eenige andere geestverwanten in het Lagerhuis een afzonderlijk groepje vormen,
dat weigerde zich in het partijverband der Whigs te laten
dringen maar zelfstandig optrad en gedurig eischen van
hervorming stelde. Die hervorming vroegen zij op verschillend gebied, terwijl zij tegelijk natuurlijk pal stonden
tegen elke gedachte van reactie tegen de zegevierende beginselen van Free Trade. Zij wilden dat het volksonderwijs werd behartigd, en in dezelfde lijn ging hun ijveren
voor de afschaffing der belastingen, die de opkomst van
goedkoope couranten verhinderden zij wezen op de nood-
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zakelijkheid om maatregelen te treffen tegen de ophooping
van het grondbezit in weinige handen en tegen den ondragelijken last en schade, Welke door de bestaande jachtwetten
werden veroorzaakt ; zij vroegen bezuiniging ten einde den
zwaren druk der belastingen te kunnen verminderen, en in
verband hiermee richtten zij hunne aanvallen op de buitenlandsche politiek, vooral zooals die gedreven werd door
Palmerston met zijne gedurige inmenging in de aangelegenheden van het Europeesche vasteland, zijne prikkeling van
het chauvinisme en van de machtsbegeerte zijner landgenooten; zij verafschuwden de theorie van het politiek evenwicht, die zij beschouwden als een middel der aristocratie om,
door telkens vernieuwde buitenlandsche verwikkelingen,
de aandacht of te leiden van de misstanden binnenslands.
Werd met de bemoeizuchtige staatkunde gebroken, dan,
zoo meenden zij, zou een groove besparing gevonden kunnen
worden op de militaire uitgaven, die hun een gruwel waren,
en dan zou, onder de gezegende inwerking der beginselen
van den vrijhandel, tusschen de volken zich meer en meer
het vreedzaam verkeer ontwikkelen, dat een onderpand zou
zijn van blijvenden vrede. In al deze punters was Bright
de bekwame medestander van Cobden ; in een paar andere
belangrijke aangelegenheden kwamen zijne persoonlijke
inzichten meer op den voorgrond.
De lersche kwestie had zijn bizondere aandacht. Reeds
als jonge man, bij zijn eerste reis in Ierland, was hij getroffen
door de bittere ellende die er heerschte, en ook in deze jaren,
bij nieuwe tochten in het Groene eiland, werd hij er van vervuld. Al tijdens den strijd tegen de graanwetten had hij met
nadruk aangewezen, wat, naar zijne overtuiging, de wortel
was der Iersche kwalen : een vreemde, niet-Iersche aristocratie die eigenaar was van den grond, en de Anglikaansche
staatskerk, terend op de katholieke Ieren. Bij de verschrikkingen van den hongersnood en de pogingen tot opstand in
Ierland van 1847-48 werden zijne woorden feller maar ook
zijne plannen vaster : de band tusschen den staat en de
Anglikaansche kerk in Ierland moet worden verbroken en
de grond moet, zooals hij het uitdrukte, worden vrij gemaakt.
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Hij was vol vuur om eene groote beweging ter bereiking
dezer doeleinden op het touw te zetten en ging om met
plann.en, hiertoe een nieuwe League te vormen. Er kwam
niets van, andere gebeurtenissen drongen weldra de Iersche
aangelegenheden tijdelijk op den achtergrond, ook bij Bright
zelf het blijft niettemin een zijner verdiensten — door de
sympathie, die hem van Iersche zijde herhaaldelijk is bewezen, ook duidelijk erkend dat hij met den grootsten
nadruk heeft gewezen op den plicht van Engeland jegens
de Ieren en op werkdadige middelen om aan hunne ellende
en verdrukking paal en perk te stellen in een tijd, toen in
het Parlement en onder het Engelsche yolk het besef van.
wat zij aan het Iersche yolk hadden goed te waken nog
zeer weinig levendig was.
Evenals hij zich een scherpzinnig en vooruitziend man
toonde in de behandeling der Iersche taken, gaf hij ook
van deze hoedanigheden blijk door hetgeen hij aanprees
voor Britsch-Indie. Xis fabrikant vestigde hij zijne aandacht
op het feit, dat de Engelsche katoenindustrie nagenoeg
geheel afhankelijk was van den toevoer der grondstof uit
de Vereenigde Staten hij achtte dit een gevaar en drong
er op aan, dat de katoencultuur in Indie zou worden uitgebreid. Zijn aandrang bleef vruchteloos, doch ettelijke jaren
later, toen de Secessie-oorlog werkelijk ten gevolge had dat
de Britsche nijverheid van de ruwe katoen uit Amerika
verstoken bleef, had men in Engeland ruimschoots gelegenheid om te betreuren, dat men Bright's waarschuwingen
in den wind had geslagen. Naar aanleiding echter van zijn
voorstel omtrent den katoenverbouw verdiepte Bright zich
ernstig in de toestanden van Indie en werd een levendige
belangstelling in deze groote bezitting bij hem wakker.
In 1853, bij de bespreking der maatregelen die de regeering
in dat jaar ter tafel bracht, legde hij den vinger op twee
gebreken de handhaving van een belangrijk aandeel in
het bewind van Indie voor de Directeuren der Oost-Indische
Compagnie, mannen uit de City, wien maar al te dikwijls
zoowel de bevoegdheid als de belangeloosheid ontbraken
om de bestuurstaak naar den eisch te vervullen, memde hij
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een ernstige font maar daarenboven keurde hij scherp het
systeem af, dat voortging bekwame en ontwikkelde inboorlingen nagenoeg nit te sluiten van het beleid der zaken
in In die.
Bij het bepleiten der wenschen van hem zelf en zijne
geestverwanten ging Bright de Anglikaansche kerk en de
aristocratie herhaaldelijk scherp te lijf, want aan Naar overwicht was hij zeer geneigd alles te wijten wat in zijn oog
verkeerd was. In 1848 in het Lagerhuis sprekend over de
Iersche zaken zeide hij : „De werkelijke moeilijkheden in
deze kwestie komen, meer dan nit welke aangelegenheid ook
in Ierland zelf, nit de samenstelling van ons bestuur voort.
Dit Huis en het Hoogerhuis zijn bij na uitsluitend aristocratisch. Dientengevolge is noodzakelijkerwijze de regeering dit
ook, in de regeeringsbanken heerscht de aristocratie oppermachtig. Niet minder dan zeven leden van het Kabinet zijn
nit het Hoogerhuis, al de andere hebben den titel van lord
of staan door geboorte of huwelijk op den drempel van
het pairschap. Ik laak hen daarom niet ; het is zelfs wel
mogelijk dat nit geen van beide Huizen veertien betere
mannen in hunne plaats gekozen kunnen worden. Maar ik
hood vol dat het, bij den tegenwoordigen toestand van Ierland en met het oog op de menschelijke natuur, niet
mogelijk is dat veertien heeren in hunne omstandigheden
aan de regeeringstafel samenkomen en onbevooroordeeld,
onbevangen, de kwestie van Ierland bespreken, zooals zich
die nu voordoet aan het Lagerhuis, aan het land, aan de
wereld". In deze woorden ligt dezelfde overtuiging opgesloten, welke hij in een bekende rede van 1852 uitsprak
met de vraag : „Kunnen katten met wijsbeid en verstand
wetten waken ten behoeve der muizen ?" En niet alleen
tegenover de Ieren, maar eigenlijk tegenover alle eischen
van verbetering die hij dringend noodig achtte, zag hij de
meerderheid van het Parlement en de Regeering als de
katten tegenover de muizen. Geen wonder, dat hij voortdurend versterkt werd in het besef der noodzakelijkheid
om door uitbreiding van het kiesrecht die meerderheid te
breken. In deze overtuiging deelde echter Cobden niet ; de
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meeningen der beide vrienden gingen hier uiteen. Niet dat
Cobden met de samenstelling van het Parlement tevreden
was: ook hij wenschte er nieuw bloed in te brengen maar hij
hoopte dat te bereiken langs een anderen weg, zonder voorshands de eischen voor de kiesbevoegdheid te verlagen; hij
wilde het daarheen sturen, dat door aankoop van kleine perceelen grond, echter groot genoeg om aan den eigendom het
kiesrecht volgens de bestaande wet te kunnen ontleenen, een
toenemend aanval personen zich dat recht verschafte ; een
langzame kiezersteelt dus, waardoor tevens het vraagstuk van
betere verdeeling van den grondeigen dom, dat hem uitermate
ter harte ging, Hader bij eene gewenschte oplossing zou worden gebracht. Doch behalve dat Bright in bet slagen van dit
pogen niet geloofde, had hij ook dit bezwaar, dat het slechts
van zeer langzame uitwerking zou k-unnen zijn; hij had vertrouwen in het yolk en hield zich overtuigd, dat alleen
door een aanzienlijke verlaging van den census, door een
nieuwe verdeeling der zetels, door invoering van geheime
stemming, de mogelijkheid tot een doortastende hervormingspolitiek kon geschapen worden. Zoo vatte hij met
vernieuwden ijver zijn programma van 1837 weer op. Het
land moest gedemocratiseerd worden. Natuurlijk was het
niet uitsluitend het belang der arbeiders, dat hem daarbij
voor oogen stond ; zijn haat tegen de privileges der Anglikaansche kerk, zijn wrok tegen de hooghartige aristocratie
hadden er misschien ook wel eenig deel aan; maar bovenal
werd hij Loch gedreven door de vatte hoop, dat een ruim
aandeel van het yolk aan de samenstelling van het Parlement de verwezenlijking zou brengen van de vele hervormingen, die hij en zijne vrienden begeerden in het belang
niet van een enkele klasse maar van het gansche land,
van heel de natie.
De groote bewegingen van 1848 op het vasteland
wekten bij Bright de verwachting op, dat Naar terugslag
op Engeland een krachtigen aanval op de heerschappij der
aristocratie zou ten gevolge hebben. .Zulk een aanval was
zeker niet de laatste opleving van het Chartisme in dit
jaar, die, naar Bright vreesde, door de regeering veeleer
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zou gebruikt worden om amn bezadigde menschen en de
middenklasse angst voor elke hervormingsbeweging in te
boezemen. Iiij stelde zijne hoop op eene nieuwe League :
„We must have another League of some kind, and our
aristocracy must be made to submit again" (26 Maart 1848).
„We have deluded ourselves with the notion that we are
a free people, and have a good government and a representative system, whilst in fact our representative system
is for the most part a sham, and the forms of representation are used to consolidate the supremacy of the titled and
proprietary class. All this will break down by and by. From
all parts of the country we hear of preliminary meetings
and new organisations, Associations and Leagues, etc. The
middle and working classes are beginning to see that united
they may win all they require divided they are a prey
to their insatiable enemies" (23 April 1848), „Why not
make one of the new popular party which must come out
of present perplexities ? We can have a party out of doors
more formidable than we had in the League, and can
work the Constitution so as to reform it through itself"
(21 December 1848). De ervaring leerde hem echter spoedig,
dat hij zijne verwachtingen te hoog had gespannen. Er
werd een aanloop genoro.en om een nieuwe League te
stichten, waarvoor hij reeds den naam van Commons League
had bedacht te Manchester werd een groote meeting belegd, waar Cobden en Bright beiden het woord voerden,
dock niet over hetzelfde onderwerp : Cobden sprak over
financieele hervorming, Bright over uitbreiding van het
kiesrecht. Aan geestdriftige toejuiching ontbrak het bij
deze gelegenheid niet, waar toch wilde de nieuwe League
niet goed gedijen. Voor een gedeelte kan dat wel toe te
schrijven zijn aan te groote uitgebreidheid van het programma, want aandacht en kracht werden thans niet, zooals
bij den strijd tegen de korenwetten; op 66n punt samengetrokken de verklaring zal echter wel in hoofdzaak gevonden moeten worden in eene omstandigheid, die Bright,
in een ander verband, met groote voldoening aanwees als
de uitkomst der overwinning van Free Trade : „the whole
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country" — zoo schreef hij in den aanvang van 1850 —
„is so revelling in plenty of bread — in short its mouth
is „crammed full" so that it cannot speak on any subject."
Voorwaar, wanneer na tij den van nood overvloed en stijgende
welvaart den menschen den mond stopten, was het oogenblik niet gun stig voor een groote politieke beweging. En
dan werd bovendien nog hare kracht verzwakt door het
verschil van inzicht tusschen Cobden en Bright over het
doel, dat in de eerste plaats moest worden nagestreefd.
Vruchteloos beproefde Bright zijn vriend te overtuigen,
dat uitbreiding van het kiesrecht den voorrang verdiende,
omdat toch niets zou te bereiken zijn, zoola-ng het Parlement in zijn toenmalige samenstelling bleef bestaan vruchteloos trachtte hij hem zijn eigen vertrouwen in te boezemen en tot krachtig optreden voor „Reform" te prikkelen.
Niettemin bleef hij zelf aan het werk ; en al schreef hij
aan zijn vriend : „with you I shall work with hope, indeed
with a certain faith ; without you, I should have no spirit
in any political action", hij liet zich toch niet ontmoedigen
en zette, gesteund door andere radicalen, de beweging
voort. Eenig succes scheen hem in 1851 te zullen beloonen ;
in het wankelend Whigministerie bracht toenmaals John
Russell te weeg, dat een nieuwe Reform Bill in bewerking
werd genomen, en Bright reisde Noord-Engeland en Schotland rond om petities te doen opstellen, waarin ruime nitbreiding van het kiesrecht en geheime stemming moesten
worden gevraagd. De val van het kabinet in Februari
1852 sloeg zijnen verwachtingen den bodem Na een
kort tusschenspel eener Tory-regeering kwam het ministerieAberdeen aan het bewind, dat uit volgelingen van den
overleden Peel en uit Whigs was samengesteld en waarin.
ook Russell weer zitting had. En nogmaals scheen de
drang, dien Bright onvermoeid bleef oefenen, tot een gewenschte uitkomst te zullen leiden ; want al gaf de Reform
Bill, door Russell in Februari 1854 ingediend, bij Lange
niet wat Bright noodig achtte, het zou toch een groote
stap in zijne richting zijn, wanneer het ontwerp wet
werd. Doch daartoe kwam het niet. Andere leden van het

OVER JOHN BRIGHT.

57

kabinet, vooral Palmerston, hadden noode in de indiening
berust en geheel werd de Reform op den achtergrond geschoven, then de Krimoorlog uitbrak.
Voor Bright en Cobden was daarmee een tijd van beproeving gekomen : zij stortten neer van de hoogte der
populariteit, waarop zij verheven waren door hun strijd
tegen de korenwetten, omdat zij thans met niet minder
ijver en met nog grooter mood pal stonden voor eene overtuiging, die regelrecht indruischte tegen de hartstochten
der menigte.
De houding van Bright in deze twee jaren, toen de
toejuiching, waaraan hij gewoon was geraakt, door aanfluiting
vervangen word, geven een zuiverder maatstaf voor de
waarde van den man clan zijn optreden in aangelegenheden,
waarin hij zich den tolk wist van de gevoelens eener groote
massa. En die houding kan men op haar vollen prijs schatten,
ook al onderschrijft men niet zijne beoordeeling der Britsche
buitenlandsche politiek. Bright — en met hem zijn jongste
biograaf, die geheel en al met zijne opvatting instemt —
schijnt mij toe het belang van een krachtige buitenlandsche
staatkunde voor eene wereldmacht, zooals Engeland nu eenmaal was, in het algemeen te licht geteld to hebben; en evenals
dergelijke expectoraties in onze dagen, gaven toenmaals
zijne uitvallen tegen een politiek van staatkundig evenwicht
blijk, dat hij de werkelijke verhoudingen tusschen de
mogendheden miskende. In het bizondere geval van het
Oostersch conflict onderschatte hij waarschijnlijk de belangen
van het Britsche rijk, die door de Russische politiek in het
Balkanschiereiland werden bedreigd daarentegen gaf de
onzekere houding van het kabinet Aberdeen zeker alleszins
aanleiding tot kritiek en zou wellicht in 1855 bij eenige
meerdere inschikkelijkheid van Palmerston, die onderwijl
aan het hoofd der regeering gekomen was, een goede vrede
gesloten hebben kunnen worden. Doch hoe het met dit
een en ander zijn moge, voor Bright bestond goon twVel,
dat Engeland zich niet had mogen mengen in de botsing
tusschen Bus en Turk en dat het gedrag der regeering
onverantwoordelijk was. En naar die overtuiging handelde

58

OVER JOHN BRIGHT.

hij. Zij was niet gegrond op de leer van weerloosheid der
sekte, waarvan hij lid was, want meer dan eens heeft hij
getoond, dat hij die leer geenszins in hare voile consequentie
aanvaardde ; trouwens Cobden, die niet tot het genootschap
der Kwakers behoorde, stond hier geheel op zijne zijde.
Neen, zij sproot voort uit gevoelens van menschelijkheid,
die hem vervulden van afschuw voor den oorlog, en nit
verstandelijke overwegingen, welke voorschreven iederen
krijg, die niet strikt noodzakelijk was of geboden om nog
grooter ongeluk af te wenden, te vermij den wegens het
onberekenbaar verlies aan geluk en welvaart, dat hij voor
het volli na zich sleepte. Ook hier sprak de „professor of
the Manchester school", die de blijde boodschap predikte
van de verbroedering der volkeren.
Op dezen tijd was echter het Britsche yolk voor deze
boodschap al heel weinig toegankelijk ; zijn sterk zelfbewustzijn was geprikkeld door Palmerston's politiek, door
zijn kitteling van het nationale m.achtsgevoel ; de vermaarde
rede, waarin hij voor den Brit, waar ter wereld hij ook zijn
mocht, hetzelfde besef van zekerheid en veiligheid had
opgaischt, dat eenmaal den burger van het Romeinsche
wereldrijk had vervuld, die zich door zijne regeering beschermd wist, had luiden weerklank gevonden. Een oorlogszuchtige geest, aangewakkerd door de pers, werd vaardig
over Engeland ; eerst scheen die zich tegen Napoleon te
zullen wenden, doch het voorspel van den Krim-oorlog
leidde de aandacht af naar het Oosten. Bij den voortgang
der gebeurtenissen, vooral na de vernietiging eener Turksche
scheepsmacht door de Russen bij Sinope, die in Engeland
als een schandelijke moordpartij werd beschouwd, steeg de
oorlogskoorts tot zulk een hoogen graad, dat ook die leden
van het kabinet, die nog gewenscht hadden den krijg te
vermijden, niet langer durfden weerstreven ; Whigs, Tories,
Peelieten, een deel zelfs van het radicale groepje en buiten
het Parlement de overgroote meerderheid van het yolk, zij
allen juichten in den oorlog, dien Engeland en Frankrijk
te zamen in Maart 1854 verklaarden aan den Czar aller
Russen.
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Tegen dien stroom. gingen Bright en Cobden, slechts
door enkelen gevolgd, met vastberadenheid in. In woord en
geschrift trachtten zij aan te toonen, hoe zonderling en
onverantwoordelijk het beleid der ministers was geweest,
hoe volstrekt in strijd met het belang van Engeland en het
Engelsche yolk deze oorlog was, welk een schade, welk een
jammer en ellende geheel onnoodig werden teweeg gebracht ;
hoe het Engelsche bloed en het Engelsche geld werden verspild om het despotisme te handhaven eener Mahomedaansche heerschappij over Christenvolken, die sinds eeuwen
waren gekneveld en vertrapt. De beide vrienden streden
zijde aan zijde en Bright was hierbij stellig niet de zwakste
strijder, wellicht zelfs maakte zijn woord den meesten indruk. Want indruk maakte het, althans in het Parlement,
al vermocht bet ook niet het pleit -Le winnen. Zijne innige
verontwaardiging over den oorlog, zijn diepe droefheid over
de verdwazing van zijn yolk, zijn smart om het vergoten bloed,
zijn smachtende hoop om aan het moorden een einde te
maken, gaven het een klank en een inhoud, die zijne redevoeringen over den Krimoorlog tot de beste maken, die
hij heeft uitgesproken. In het Parlement werd hij aangehoord, ofschoon de groote meerderheid ook daar zijne inzichten veroordeelde. De diepe stilte in het Lagerhuis, als
Bright's machtig woord de zaal vulde, beantwoordde aan
de ontroering die hij wekte, wanneer hij zijne toehoorders
in het gemoed greep door voor hen het beeld op te roepen
van zoo tallooze verweeuwde vrouwen en vaderlooze kinderen, of de herinnering aan de mannen, die naast hen in
de bankers van het Parlement gezeten hadden en ginds
hun leven hadden gelaten, dat voor de hunnen zoo onmisbaar was. Maar die stilte was ook eene schatting van eerbied aan den man, die geen oogenblik aarzelde om, tegen
den volkswaan in, zijne eerlijke overtuiging met manlijken
moed te verdedigen, onbekommerd om de gevolgen, die
het voor hem hebben mocht. En die gevolgen lieten zich
buiten het Parlement bemerken in den hartstocht, waarmee de mannen, nog kortelings in de volksgunst zoo hoog
gerezen, thans werden neergehaald en ten toon gesteld
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als verachtelijke snoodaards dezelfde bladen, die hun lof
Diet luide genoeg hadden kunnen verkondigen, gebruikten
nu beeld en woord om hen te brandmerken als vijanden
en verraclers van hun land in dezelfde zalen, die gedreund
hadden van toejuichingen voor hen, werd hun thans het
spreken belet en klonk luide bij val voor redenaars, die
hen door het slijk sleurden. In effigie werd Bright zelfs
verbrand.
Tliterlijk scheen deze zich van dit alles weinig aan te
trekken, en ook in zijn dagboek vindt men geen klachten
over den smaad, waarmee hij werd overstelpt, wel droefheid en kommer over wat hij als misdaad van de Regeering,
als misleiding en verdwaasdheid van het yolk beschouwde.
Hij ging rustig voort op den ingeslagen weg en ontzag
zich niet, Coen Palmerston in 1855 zijne hoop op vrede
had teleurgesteld, dezen gunsteling der oorlogszuchtige
menigte, het hoofd toenmaals van het kabinet, to kenmerken als „een man die ervaring heeft maar met ervaring
geen wijsheid heeft verkregen, een man van leeftijd maar
zonder den ernst die bij dien leeftijd past." Niettemin
waren het tijden van geweldige aandoening en spanning,
die zijn gestel hevig schokten. Toen eindelijk na den val
van Sebastopol de vrede in het gezicht kwam maar nog
angstige onzekerheid bestond over den afloop der onderhandelingen, deed hij al zijn best om aan gematigde inzichten en eischen de bovenhand te verschaffen. Met dat
doel voerde hij ook weer het woord in een groote meeting
te Manchester : nog sprak hij met zijne gewone kracht,
maar tegen het einde merkte men op dat hij oververmoeid
was. Het was de eerste openbaring eener ziekte, gevolg
van overspanning, die hem voor geruimen tijd tot vverkeloosheid doemde en hem twee jaar lang van het politiek
tooneel verwijderd hield.
Terwijl Bright heul zocht bij een verblijf in het Zuiden,
kwam de vrede tot stand: Hoe weinig echter de inspanning van hem en zijne vrienden had vermocht om den
geest van breede kringen te veranderen, bleek ten duide-
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lijkste, then Palmerston nog binnen het jaar een voorwendsel vond om China den oorlog aan te doen. Eene
motie tegen zijn beleid werd in het Parlement aangenomen,
dock hij vroeg en verkreeg van de Koningin eene ontbinding en de kiezers gaven hem gelijk verschillende
zij tegenstanders verloren hunne zetels, en vooral de
leiders der Manchester school werden getroffen : Bright,
Cobden, Villiers e.a. leden de neerlaag. Er verliepen echter
slechts weinige maanden, of duidelijk werd bewezen, dat
hunne houding toch geenszins algemeen veroordeeld werd :
Bright was door Manchester uitgeworpen, het toenmaals
meer radicale Birmingham haalde hem op de meest
eervolle wijze in. Eene commissie nit de kiezers dier
stad bood hem een tusschentijds opengevallen plaats aan,
ofschoon hij nog voor zijn herstel in Schotland vertoefde
en niet in staat was persoonlijk zijn candidatuur te verdedigen zij nam alles op zich en vroeg alleen eene verklaring van hem. Op dien tijd was de opstand der Sepoys
— de inlandsche soldaten — in Britsch-Indie nog in
vollen gang zou Bright, in zijn afkeer van geweld en
bloedstorting, misschien ook militaire maatregelen tot
demping van den opstand verwerpen Dienaangaande
wenschte de commissie zekerheid en zij verkreeg die ten
voile door het antwoord van Bright: „Het slagen van den
opstand", zoo luidde het, „zou leiden tot anarchie in
Indie hem te dempen beschouw ik als een weldaad aan
Indiö. Ik zou mij niet verzetten tegen maatregelen, die
noodig worden geoordeeld om hem te onderdrukken. Ik
zou aandringen op verbetering van het Indisch bestuur in
de toekomst." Het geven dezer verklaring was het eenige
wat Bright voor zijne verkiezing heeft gedaan, en natuurlijk kon hij die afleggen, zonder aan zijne beginselen ontrouw
te worden : zoo ver dreef hij die niet, dat hij kalm de
Engelschen in Indic zou willen laten vermoorden. En
bovendien, al achtte hij uitbreiding van het Engelsch gezag
in vreemde landen verwerpelijk, al mocht hij het en onverstandig en afkeurenswaardig vinden, dat vroeger de Engelschen zich in Indic hadden genesteld, nu zij er eenmaal
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waren, hadden zij, zoo oordeelde hij, er plichten te vervullen : „wij zijn er, wij weten niet hoe wij het zullen. verlaten, laten wij daarom zien, of we niet weten, hoe het
bestuurd moet worden." Toen in 1858 zijne steeds verbeterende gezondheid hem gaandeweg weer toeliet zich in
de beraadslagingen van het Parlement te mengen, heeft
hij dan ook ij verig deelgenomen aan de debatten over de
hervorming van het Indisch bestuur. In het algemeen
hadden de voorgestelde maatregelen wel zijne instemming,
doch zij vertoonden in zijn oog twee gebreken : de centralisatie der regeering in Indie was veel te sterk, en daarenboven bleven de inboorlingen. — en hiermee herhaalde hij
een reeds vroeger uitgesproken grief — van aandeel in het
bewind uitgesloten : noch zijn pleidooi voor decentralisatie
noch dat voor toelating der inboorlingen tot de raadgevende
lichamen von d toenmaals gehoor, doch de laatste jaren
hebben een gedeeltelijke verwezenlijking zijner denkbeelden
gebracht.
De terugkeer van Bright in het politieke leven beteekende voor hem zelf in de eerste plaats de hervatting
van den strijd voor de uitbreiding van het kiesrecht, die
niet alleen door zijne ziekte maar ook reeds eerder door
den Krimoorlog onderbroken was. Zijn eerste optreden
voor zijne kiezers te Birmingham, in October 1858, was het
sein der hernieuwing van den aanval, en bewees duidelijk
dat de ervaringen van de laatste jaren noch zijne overtuiging noch zijn moed om die onomwonden nit te spreken
in het minst hadden verzwakt. Integendeel, terwijl hij de
noodzakelijkheid betoogde van een verdere verbetering der
verdeeling van de Parlementszetels en een groote verruiming van het kiesrecht, in dezelfde mate als hij het reeds
in 1837 had voorgestaan, greep hij tevens de gelegenheid
aan om opnieuw de politiek, die het juist afgetreden
ministerie-Palmerston in den Krimoorlog had gevolgd, aan
scherpe kritiek te onderwerpen. Voor hem bestond trouwens tusschen het eene en het andere onderwerp nauw
verband; naar zijne meening behandelde de aristocratie de
buitenlandsche politiek, en in samenhang hiermee de diplo-
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matie, het leger en de vloot, als haar privaat jachtveld en
zou ook hieraan slechts een einde kunnen gemaakt worden
door haar overwicht in het Parlement te breken vermeerdering van den volksinvloed, de zegepraal der democratie zou,
zoo vleide hij zich, een vredelievende staatkunde ten gevolge
hebben. Fel was zijn aanval op het Hoogerhuis, op de
Pairs die ter wereld komen „with a silver spoon in their
mouth", en die van geen verandering weten willen. „The
House of Peers, as you know, does not travel very fast — even
what is called a Parliamentary train is too fast for its
nerves in fact it never travels at all unless somebody shoves
it. If any man proposes to reform the House of Commons
just so much as and no more than will allow it to keep
pace with the wishes of the House of Lords, I would ask
him not to take any trouble in the matter, but just to
leave it exactly where it is. If you want it to represent
the nation, then it is another question and, having come
to that conclusion, if we have come to it, there is no
great mystery, I think, as to the manner in which it can
be brought about." In het vervolg zijner rede verklaarde
hij dan nadrukkelijk, dat hij persoonlijk niet het minste
bezwaar had tegen algemeen stemrecht, maar dat hij, indien
hij lid der regeering was en een ontwerp van hervorming
had te maken voor de volgende Parlementszitting, dit Loch
stellig niet tot grondslag zou nemen. „I will tell you upon
what principle I would act. I find in the country great
diversities of opinion. There are the Peers, of whom I
have already spoken. They are citizens with ourselves, and
have therefore a right to be considered. There are the
rich and influential classes, who, as wealthy men are
generally found to be, are a little timid of the great bulk
of the people who have not many riches. There are thousands — scores of thousands — who imagine that they
could not sleep safely in their beds if every man had a
vote. We are surprised that children sometimes cannot
sleep in the dark — that they fancy something dreadful
will happen to them, and there are actually rich people
in this country who believe that if every man had a vote
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it would give him a weapon wherewith to attack their
property. There being all these diversities of opinion, it
clearly is the duty of Government, and of Parliament too,
to frame a measure which shall fairly represent what may
be called the Reform opinion of the whole country". Zoo
komt hij tot de ontwikkeling van het denkbeeld om het
stemrecht voor het Lagerhuis te geven aan allen, die het
-uitoefenen in de kerspelen, in de lichamen, die de wet op
de armenverzorging in het leven heeft geroepen, en bij de verkiezing van gemeentebesturen, want zij hebben het bewijs geleverd, dat zij het stemrecht behoorlijk weten te gebruiken.
„There is one great point gained in such a franchise — your
registration will be easy and inexpensive. There is another
point — that whatever its omissions, whatever its exclusions,
they would not be directed against any one particular class.
It would admit the working people to electoral power just
as fully as it would admit the middle, or what may be
called the higher and richer classes. Therefore, as regards
class and class, it would remove a great defect of the Reform Bill, and would give a suffrage so wide that I believe
no one would suppose it did not afford a fair representation of all classes. I do not want anybody for a moment
to suppose that this particular franchise is better than
manhood suffrage. I am only speaking of what Government
might do, of what it ought to do, and of what it might
do, moreover, in accordance with the vast majority of
opinion which exists in this question". Voor de verwezenlijking van dit programme, samengevat in den term „house,hold suffrage", spande Bright zijne krachten in ; niet als
het absoluut beste, maar als het beste wat hij bereikbaar
achtte beval hij het aan ; hij was een praktisch man, die
niet om eene theorie of een leuze het goede opofferde aan
het betere en zelfs bereid was om zich ook nog met minder
tevreden te stollen, indien het werkelijk maar een flinke
stap was in de richting, die hij uit wilde.
Doch was het juist, dat de groote meerderheid van
het land zijne meening over deze kwestie deelde In ieder
geval was dat nog niet duidelijk aan den dag gekomen, en
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de bedoeling van zijn optreden in 1858 te Birmingham,
gevolgd door redevoeringen te Manchester, te Glasgow en
elders, was juist om voor zijn programma stemming te maken
en die eensgezindheid, die hij in zijne rede te Birmingham
onderstelde, naar buiten te doen blijken, zooals hij dat tien
jaren vroeger ook gewenscht en beproefd had. Werkelijk
waren thans zijne vooruitzichten beter. Weliswaar hadden
de rijken uit de middenklasse van kooplieden en fabrikanten
zich gedeeltelijk aangesloten bij de behoudende Whigs, die zij
ook in het maatschappelijk leven navolgden, maar onder
een ander deel dier middenklasse won de overtuiging veld,
dat ingrijpende hervorming noodzakelijk was ; en tusschen
deze liberalen of radicalen, hoe men hen maar noemen veil,
en de arbeiders kon opnieuw samenwerking tot stand komen
voor een tweeden Reform. Bij het organiseeren dier samenwerking, waardoor evenals vroeger, in 1828, in 1832, in
1846, Parlement en Regeering onder een sterken druk
moesten worden gebracht, is Bright de leider, de agitator
bij uitnemendheid geweest, die tegelijk in het Parlement op
de bres stond om te waken, dat niet door schijnhervorming
de wezenlijk gewenschte Reform werd verijdeld.
Zulk eene schijnhervorming werd in 1859 beproefd
door het Tory-ministerie onder graaf Derby. Bij de bestrijding van dit ontwerp, dat door Disraeli werd ingediend
en verdedigd, stond Bright op den voorgrond en aan de
medewerking van hem en zijne vrienden hadden de Whigs
het te danken, dat het Tory-kabinet eerst in het Parlement,
.dan, na eene ontbin ding, ook bij de verkiezingen geslagen
werd. Aan Palmerston droeg de Koningin de vorming van
een nieuw ministerie op, waarin nu, als erkenning van
den genoten steun en wegens de behoefte aan een welwillende houding der liberalen, ook aan hen een paar
plaatsen moesten worden. aangeboden. Hiertoe werden nitverkoren Cobden, die echter bedankte, en Milner Gibson,
niet Bright. Zooals John Russell, de meest hervormingsgezinde onder de oude Whigs, met wien hij op goeden
voet stond, hem schreef, de aanvallen, die hij in zijne
laatste groote redevoeringen te Birmingham en elders had
5
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gericht op de Engelsche instellingen, waren voor Palmerston een beletsel om hem uit te noodigen ; en in een onderhoud met Cobden verklaarde Palmerston zelf nader wat
bezwaar tegen Bright was : niet zijn ijveren voor uitbreiding van het kiesrecht, maar zijn lostrekken tegen
klassen., waardoor aanstoot gegeven was aan machtige
lichamen, die hun wrok zouden kunnen doen gevoelen.
Inderdaad was dit bezwaar zeer begrijpelijk : Bright was den
Lords en den invloed der aristocratie zoo fel te lijf gegaan,
dat hij niet paste in een ministerie, dat in hoofdzaak nit
die Lords en die aristocratie was samengesteld en welks
leider, Palmerston, hun invloed alleszins redelijk oordeelde.
Voor Bright was deze gang van zaken trouwens volstrekt
niet eene teleurstelling ; hij koesterde geen begeerte naar
een regeeringspost, en allerminst zou hij dien hebben willen
bekleeden op eene uitnoodiging van Palmerston, dien hij
als den boozen geest der Whigs beschouwde, Whig van
buiten, Tory van binnen. Naar hij in zijn. dagboek aanteekende, zou Palmerston niet in zijne achting gestegen zijn
door hem eene plaats in het ministerie aan to bieden, en
zelf zou hij uit diens handen noch zulk een aanbod noch
iets anders hebben kunnen aannemen. Toch had Bright
voor de help om de Tory-regeering ten val to brengen wel
iets bedongen, echter niet voor zich persoonlijk maar ten
behoove I van hetgeen hij 's lands belang achtte ; op dien
tijd was de Italiaansche oorlog gaande, en Bright had de
toezegging gevraagd en verkregen, dat Russell en Palmerston Engeland niet in dien krijg zouden mengen. Bij de
vorming van het kabinet, waarvan hij buitengesloten bleef,
stelde Russell hem bovendien nog in het vooruitzicht, dat
hij bij zijne ambtgenooten al zijn invloed zou aanwenden
om de indiening van een goede Reform Bill to bewerken.
Lord John zal dit wel ernstig gemeend hebben, maar in.
ieder geval was zijn invloed dan niet sterk genoeg om den
tegenzin van Palmerston to overwinnen ; zoolang deze aan
het hoofd stond — en dat was tot zijn dood, in 1865 —
bleef het ministerie werkeloos in de zaak van de Parlementshervorming. De belofte echter om het rijk buiten
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den oorlog in Italie te houden werd nageleefd, en dat
Russell als minister van buitenlandsche zaken niettemin
de belangen der Italiaansche beweging voor vrijheid en
eenheid krachtig moist te bevorderen, was geheel naar den
wensch van Bright en diens vrienden. Toch doorleefden
zij weldra opnieuw tijden van bange zorg: anti-fransche
of anti-Napoleontische gevoelens openbaarden zich zoo sterk
bij het Engelsche yolk, dat de vrede gevaar scheen te
loopen. Natuurlijk lieten Cobden en Bright Diets na om
den oorlogszuchtigen geest te bezweren, die ook werkelijk
luwde, toen Napoleon ten duidelijkste liet blijken, hoe veel
hem aan de goede gezindheid van Engeland gelegen was
maar gedurende eenigen tijd had het oorlogsgevaar dreigend
geschenen, en bij hun pogen ora het af te wenden, hadden
zij een bondgenoot gevonden, die van dezen tijd af eene
plaats van toenemende beteekenis in Bright's leven gaat
innemen. Het was Gladstone, de vroegere Tory, die als
volgeling van Peel zich van het gros der partij had afgescheiden, tot samenwerking gekomen was met de Whigs
in het ministerie-Aberdeen, en thans in een tijd van overgang was, die hem ook de behoudende elementen van die
partij zou doen voorbijstreven en hem tot den organisator
en aanvoerder maken zou van een nieuwe liberale partij.
Zoo ver was hij thans nog niet. Maar tusschen hem en
Bright, die reeds lang zijne groote bekwaamheden had
erkend, was in de voorafgegane jaren een zekere mate van
toenadering ontstaan. Bright had de financieele politiek,
die Gladstone in het Aberdeen-kabinet had gedreven, zeer
gewaardeerd, en hoog had hij het aangeslagen, dat Gladstone in 1855 nit de regeering was getreden, omdat hij
geen verantwoordelijkheid wilde dragen voor het langer
voortzetten van den Krimoorlog. In 1858, toen er sprake
van was dat Gladstone in het ministerie-Derby zou komen,
gevoelde Bright zich zelfs geroepen, hem in een brief te
vermanen om zich toch niet door de Tories te laten verlokken. Gladstone had dat ook niet gedaan, maar evenmin had hij deel genomen aan de bestrij ding en omverwerping van dat kabinet, en hierdoor was Bright's ingenomen-
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held met hem weer bekoeld, zelfs in die mate, dat hij de
opneming van „our eccentric friend Gladstone" in het
nieuwe, door Palmerston gevormde ministerie beslist afkeurde ; blijkbaar twijfelde hij nog wat hij aan hem had.
Doch reeds den 24en. Februari 1860 teekende hij in
zijn dagboek aan : „Gladstone's speech on Budget and
Treaty (het handelsverdrag met Frankrijk) admirable;
sound and liberal and moral. How infinitely he excels the ordinary race of statesmen". En deze vernieuwde ingenomenheid werd nu stellig niet weinig versterkt door den ijver, waarmee Gladstone, naast Bright en
Cobden, zich te werk stelde om de dreigende breuk met
Frankrijk te vermijden. Van dezen tijd of groeit de politieke
vriendschap van Bright en Gladstone gestadig aan; zelfs
het verschillend standpunt, dat zij innamen tegenover de
twee partiijen. in den Amerikaanschen Secessie-oorlog, kon
dien groei niet ernstig belemmeren, en toen deze crisis
voorbij was, werd hun vriendschap bezegeld door den
gezamenlijken strijd voor de uitbreiding van het kiesrecht.
Voor dit doel bleef Bright onafgebroken bezig. Door
de groote worsteling in Amerika en den terugslag dien
Engeland ervan ondervond mocht de belangstelling van
het y olk tijdelijk worden afgeleid, een deel van Bright's
werkzaamheid in beslag worden genomen, anderzijds hield
hij zich overtuigd, dat de uitkomst van den bitteren strijd
daar ginds ook voor zijn streven van groote beteekenis
zou
Aan welke partij hij de overwinning toewenschte, kon
niet twijfelachtig zijn. Hoe nadrukkelijk Lincoln zelf ook
mocht verklaard • hebben en herhaaldelijk opnieuw verklaren, dat het ging om de eenheid van de Unie, tegen
het recht van afscheiding dat de zuidelijke staten voor
zich opeischten en niet tegen de slavernij, Bright, als zoovele anderen, zag in den oorlog Loch allereerst de bestrijding
eener menschonteerende instelling. Maar bovendien vertoonde zich voor hem de worsteling in Amerika nog in
eene andere gestalte, welke hij in zijne redevoeringen niet
in gebreke bleef ook voor zijne toehoorders duidelijk te doers
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uitkomen. De staatkundige zoowel als de maatschappelijke
verhoudingen in de zuidelijke staten der Unie hadden een
aristocratisch karakter behouden, het „landed interest"
was hier alles over. heerschend ; in de noordelijke daarentegen,
in het bizonder in de nieuwe staten, die in de 19e eeuw
waren ontstaan, waren alle instellingen van democratische
beginselen en opvattingen doortrokken, die, vooral indien
zij niet van al te nabij werden bezien, den hervormingsgezinden in de Oude Wereld een aanlokkelijk voorbeeld
konden lijken. Voor Bright was die gindsche strijd tevens
een groote botsing tusschen aristocratie en democratic,
welker uitkomst hem toescheen voor het lot der democratische beweging ook van grooten gevolge te zullen zijn.
De openbare meening in Engeland was voorshands verdeeld, en het waren volstrekt niet uitsluitend aristocraten,
die zich over het aanvankelijk succes der Zuidelijken verheugden ; eerst nadat Lincoln, door den loop der gebeurtenissen gedreven, de proclamatie had uitgevaardigd, waarbij
de slaven in de oorlogvoerende staten werden vrij verklaard,
dus eerst in 1863, kreeg in Engeland de strooming ten
gunste der Noordelijken verre de bovenhand. Voor dien
tijd was er meer dan eens gevaar voor eene breuk tusschen Londen en Washington, en het spreekt van zelf,
dat onder hen, die alles deden wat zij vermochten om die
te voorkomen, John Bright vooraan stond, onvermoeid
zijne welsprekendheid en zijn invloed in Engeland aanwendend in het belang der Noordelijken, maar tegelijk
ook door zijne brieven aan Summer de mannen te Washington vermanend en radend een conflict te vermijden en
zooveel mogelijk de Engelsche sympathieen te winners.
Aldus viel in deze jaren de richting zij ner bemoeiingen met de groote worsteling in Amerika gedeeltelijk
samen met zijn streven naar democratiseering der Engelsche instellingen: ginds en hier bestreed hij den ouden
vijand, de aristocratic met haar privilege. En terzelfder
tijd dat aan de overzijde van den Oceaan het pleit beslecht werd ten gunste der Noordelijken, zag hij voor zich
de zege naderen in Engeland. Het jaar 1865 bracht hem
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bitter Teed : de dood beroofde hem van zijn besten vriend,
zijn 1 eidsman eerst, dan zijn medestrijder in zoo menigen
kamp, Richard Cobden; doch in hetzelfde jaar ging ook
Palmerston voor goed been, de man die bij voortduring
de groote hinderpaal was gebleven voor een hervormende
politiek der regeering. In zijne plaats trad nog eenmaal
John Russell aan het hoofd van het ministerie, dat zijn
grootste kracht had in Gladstone, die, tot bittere verontwaardiging van Palmerston, zich reeds een jaar te voren
in het Lagerhuis had uitgesproken ten gunste eener nitbreiding van het kiesrecht. En nu kwam het in 1866 ook
eindelijk tot de indiening van een Reform Bill. Het out-.
werp ging lang zoo ver niet als Bright steeds had aanbevolen, maar oordeelend dat men nemen moest wat te
krijgen was, gaf hij er toch terstond zijn steun aan, eerst
vrij koel doch dan met toenemende warmth, naarmate het
krachtiger bestreden werd, niet alleen door de Tories maar
ook door een groep der Whigs, en naarmate Gladstone,
in de hitte van den parlementairen strijd, zich met grooter
beslistheid aan de zijde der liberalen schaarde en vuriger
zijne overtuiging beleed. „You can not" — zoo voegde
de minister zijnen tegenstanders toe — „fight against the
future, time is on our side. The great social forces which
move onwards in their might and majesty, and which the
tumult of our debates does not for a moment impede
or disturb — those great social forces are against you they
are marshalled on our side and the banner which we
now carry in this fight, though perhaps at some moment
it may droop over our sinking heads, yet it soon again
will float in the eye of Heaven, and it will be borne by
the firm hands of the united people of the three kingdoms, perhaps not to an easy, but to a certain and to a
not far distant victory".
Die woorden waren Bright nit het hart gesproken. In
het Parlement echter vermocht noch Gladstone's vurig
woord noch de krachtige hulp van Bright en diens vrienden het ontwerp te redden : het werd verworpen en het
ministerie trad af. In opdracht der Koningin vormde graaf
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Derby voor de derde maal een Tory-kabinet, waarin Disraeli weer kanselier van de schatkist en leider van het
Lagerhuis werd. Zou dit een nieuw uitstel beteekenen van
de hervorming, die Bright reeds zoo nabij had gezien ? Er
bestond wel reden om dit te vreezen : het Parlement was
niet ontbonden, en al had de nieuwe regeering er geen
meerderheid van partijgenooten, er was toch wel eene
meerderheid die van ingrijpende Parlementshervorming
beslist afkeerig was en de zeer gematigde voorstellen van
Russell en Gladstone had verworpen. Het was voor Bright
en zijne geestverwanten daarom thans noodiger dan ooit,
van buiten druk te oefenen op Parlement en Regeering.
Het bleek trouwens, ook reeds zonder zijn toedoen, dat de
afwijzing der jongste Reform Bill en de minachtende wijze,
waarop in het Lagerhuis over hen gesproken was, de verontwaardiging en toorn der arbeiders hadden gaande gemaakt.
Tot dien tijd waren zij vrij lauwe toeschouwers gebleven ;
thans kwamen zij in groote beweging : bonden en vereenigingen voor Reform verrezen allerwege, reuzenmeetings
werden te Londen belegd, en het verbod om die in Hyde
Park te houden leidde tot een ernstige botsing met de
politie. Van zijn kant begon Bright in Augustus 1866 te
Birmingham zijn schitterenden veldtocht, die hem in de
volgende maanden naar Manchester, naar Glasgow, naar
Leeds, naar Dublin en naar Londen voerde. Het waren
indrukwekkende betoogingen die hier werden gehouden ;
vergaderingen in de openlucht brachten honderd tot tweehonderd duizend menschen samen, die moties ten gunste
van Reform aannamen ; dan ging het in mijlenlangen optocht langs het verblijf van Bright, die 's avonds in de
grootste beschikbare ruimte der stad een adres van vertrouwen en hulde in ontvangst nam en dat beantwoordde
met eene rede, die een pleidooi was voor Household Suffrage en den volgenden dag door nauwkeurige verslagen
over het gansche land werd bekend gemaakt. En die betoogingen troffen doel : zoowel aan de Regeering als aan
het Parlement drongen zij de overtuiging op, dat het gevaarlijk zou zijn in verzet tegen Reform to volharden.
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Menig lid van bet Lagerhuis, dat nog onlangs de voorstellen van het vorige ministerie had helpen verwerpen
uit vrees *voor politieke macht van de massa der arbeiders,
liet zich thans nog meer angst aanjagen door de grootsche
uitingen van de openbare meening en werd bereid hare
wenschen te vervullen. Hieruit is de zonderlinge loop te
verklaren der Parlementszitting van 1867. Onder de
auspicien van een Tory-regeering kwam in een Lagerhuis,
waarin zij geen meerderheid had en dat het jaar to voren
eene uitbreiding van het kiezerscorps met 400.000 kiezers
had geweigerd, een Reform tot stand, die het aantal kiezers
met ongeveer een millioen vermeerderde en eene verandering op aanzienlijke schaal in de verdeeling der Parlementszetels doorzette. De bizonderheden van den strijd blijven
hier onbesproken.. Bright nam er een belangrijk aandeel
aan maar de veldheer der „Reformers" in het Parlement
was toch Gladstone. Van de bewerking der openbare
meening was hij verre gebleven, en zelfs had hij de agitatie
van Bright afgekeurd van Rome nit, waar hij eenige
maanden doorbracht, schreef hij aan den whip der Whigs :
„I do not like what I see of Bright's speeches. We have
iro claim upon him, more than the government have on
us and I imagine he will part company the moment he
sees his way to more than we would give him." Doch toen
in het Lagerhuis eenmaal de kamp begonnen was, vond hij
in Bright zijn krachtigsten medestander en zijn warmsten
verdediger tegen de kritiek van sommige Whigs. Te Birmingham voor zij ne kiezers het . woord voerend, zeide hij :
„Who is there in the House of Commons, who equals Mr.
Gladstone in knowledge of all political questions ? Who
equals him in earnestness ? Who equals him in eloquence ?
Who equals him in courage and fidelity to his convictions ?
If these gentlemen who say they will not follow him have
any one who is equal, let them show him. If they can
point out any statesman, who can add dignity and grandeur to the stature of Mr. Gladstone, let them produce him."
Groote bewondering voor de bekwaamheden en het karakter
van Gladstone spraken uit deze woorden, volkomen bereid-
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willigheid om hem als leider te volgen. Ongetwijfeld deed
hij dat nog met te meer vuur, omdat het bij slot van
rekening zijn programma was, dat door hun vereenigde
inspanning aan het Parlement werd opgelegd, want de nitkomst van den verwarden strijd was feitelijk, dat de nieuwe
kieswet berustte op het beginsel van Household Suffrage.
Juist dertig jaar was het geleden, dat Bright voor het
eerst zich hiervoor openlijk had uitgesproken het doel,
waarop zich toenmaals reeds zijn blik had gericht, had hij
nimmer uit het oog verloren. Lang en moeilijk was de weg
geweest om het te bereiken, dock nu was de voldoening
ook te grooter, omdat hij in Gladstone den man had erkend,
die noodig was om den oogst binnen te halen, Gladstone
die er in slaagde een nieuwe liberaal-radicale partij te
vormen en spoedig aan het hoofd van een liberale regeering
de hand gi-ng leggen aan de uitvoering eener reeks van
hervormingen, welke sinds jaren door Cobden, Bright en
hunne medestanders waren aanbevolen.
Tot zijn dood in 1889 ±s Bright lid gebleven van het
Parlement, driemaal — van 1868-'70 en van 1873-'74 in
het eerste, van 1880-'82 in het tweede Gladstone-kabinet —
heeft hij zitting gehad in een ministerie, maar een staatkundige rol van dezelfde beteekenis als vroeger heeft hij
na 1868 niet meer gespeeld. Voor een deel lag dat misschien ook wel aan zijn gezondheidstoestand; in 1870 herhaalden zich de verschijnselen van 1856 en moest hij zich
opnieuw voor geruimen tijd aan alle deelneming aan het
openbare leven onttrekken sinds dien hij had onderwig
ook de zestig overschreden — had hij zijne oude kracht
niet meer. Maar hoofdzakelijk was zijn terugtreden nit
de eerste rij Loch toe te schrijven aan de veranderde verhoudingen. In het Parlement was hij ongetwijfeld een
figuur van beteekenis geweest, een bewonderd redenaar,
een gevreesd tegenstander in het debat, een invloedrijk
leider der radicale groep. Die groep echter, en hij zelf niet
het minst, waren doorgaans in oppositie geweest tegen de
regeering, kritiek oefenende op een stelsel, welks grond-
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slag-en zij ten eenenmale afkeurden. Thans was het anders
geworden : de Reform van 1867 had het Parlement geplaatst op den breeden basis, dien zij hadden verlangd ; zij
stonden niet meer afzonderlijk naast Tories en Whigs maar
maakten voortaan deel uit van de liberaal-radicale partij,
die in 1868 regeeringspartij werd. Dat bracht natuurlijk
een aanmerkelijke wijziging in hun positie en hun optreden
in het Parlement mee. Wat bovendien Bright persoonlijk
betreft, zijn grootste aanzien had hij toch wel ontleend aan
zijn invloed buiten het Parlement, aan zijne agitatorische
werkzaamheid, als hij, vervuld van een beginsel of eene
opvatting waaraan hij hoog belang toekende voor land en
yolk, rond ging „to teach the people what is right." Na
1868 heeft hij dat niet meer gedaan ; met den Reform was
het doel van jarenlangen strii_jd bereikt, hij is sinds .niet
weer voor een groote zaak to velde getrokken. Daarentegen
liet hij zich overreden_ om lid van een ministerie to worden,
hoewel hij zelf zeer goad besefte, dat hij, allerminst op den
leeftijd dien hij reeds had bereikt, voor de taak van regeeren
en besturen niet geschikt was. Ilij deed het echter ter
wille van Gladstone, die er begrijpelijkerwijze groote waarde
aan hechtte, een man van Bright's aanzien en populariteit
in zijn kabinet op to nemen, een man bovendien, voor
Wien hij de grootste achting koesterde. Bright gaf hem
die gevoelens met woeker terug hij vereerde hem als
mensch en als staatsman, en in zijne laatste jaren is hunne
vervreem ding hem stellig hard gevallen. Zij werd veroorzaakt door de politiek.
Bright, hoe hoog hij Gladstone ook mocht stellen, kon er
natuurlijk niet aan denken, zijne beginselen of zijne overtuiging
om zijnentwil to verloochenen. Zijne beginselen nu werden
geraakt, toen het tweede Gladstone-kabinet, waarvan hij deel
uitmaakte, zich in de Egyptische zaken mengde ; het bombardement van Alexandria door een Engelsch eskader kon hij
onmogelijk goedkeuren ; het zou, meende indruischen
tegen wat hij met den meesten nadruk altijd verkondigd had,
en hij nam ontslag. Eene korte verkoeling was er het gevolg
van, maar geenszins eene vervreemding. Deze echter werd
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teweeggebracht door de Iersche zaken, waarin beide man.n.en zoo levendig belangstelden en zij aan zij waren gegaan, then het gold een eind te maken aan de verbinding
tusschen staat en Anglikaansche kerk in Terland en middelen
te zoeken tot oplossing der landkwestie. De bevrediging
der Ieren was niet bereikt ; zij wilden zich met niet minder
dan zelfbestuur tevreden stellen en aan hun eisch van
Home Rule zette hun gunstige stelling, in het Parlement,
waar zij met hunne stemmen de balans naar rechts of links
konden doen doorslaan, heel wat kracht 14. Bright wilde
van dien eisch niets weten ; de gewelddaden, die in Ierland
telkens werden gepleegd, vervulden hem met afkeer en in
zijn oog waren de Toren rebellen; de eenheid van het rijk
mocht niet verbroken worden. Gladstone van zijn kant
was overtuigd geworden, dat de Iersche kwestie moest
worden opgelost en dat dit zonder bewilliging van Home
Rule niet mogelijk zou zijn. Thans gingen hunne wegen
uiteen. Toen Gladstone in 1886 een voorstel om Home
Rule te verleenen indiende, scheidde Bright met een aantal andere liberalen zich af van de Gladstonianen, wien zij,
met de conservatieven vereenigd, de neerlaag toebrachten.
En die Iersche kwestie bleef hen scheiden. Niettemin
leefden in hunne harten de gevoelens van wederzijdsche
hoogachting en waardeering voort. Gedurende zijn laatste
ziekte, op een oogenblik toen hij meende dat zijn uur
naderde, trof Bright zijne uiterste beschikkingen en droeg aan
een zijner kinderen op, Gladstone te doen weten dat „he
could not forget your unvarying kindness to him and the
many services you have rendered to the country." Op denzelfden dag dat hij dit bericht ontving, antwoordde Gladstone aan Bright's zoon : „I thank you:very much for your kindness in writing to me, and I am deeply touched and moved by
hearing that I have been even for a moment in your Father's
thoughts ad this solemn hour. I can assure you that he
has been little absent of late from mine, that my feelings
towards him are entirely unaltered by any of the occurrences of the last three years, and that I have never felt
separated from him in spirit. I heartily pray that he may
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enjoy the peace of God on this side the grave and on the
other. His many noble acts and words will live in the
memory of his countrymen, and in my own they will always
be associated with a thankful sense of the singularly harmonious relations which during many years it was permitted
me to hold with him as friend and as colleague. With
the terms of your letter before me I dare not send him
a message but if there should be when you receive this
letter a time of favourable reaction, I should much prize
his knowing that all his kindly sentiments are returned
now when his hour draws near and mine can hardly be
far distant." Deze woorden hebben Bright bereikt, want
er volgde nog een vleugje van beterschap, eer zijn uur
sloeg, op 27 Maart 1889. Zoo hebben de oude vrienden elkaar
aan den rand van het graf in gedachten nog eens de hand
gedrukt met groote warmte.
Vrienden en strijdgenooten van vele jaren. Want al
heeft Bright na den Reform van 1867 niet meer zulk eene
rol gespeeld als voor dies tijd, hij heeft toch zeer levendig
deelgenomen aan de staatkundige hervormingen, die de
liberale partij onder leiding van Gladstone tot stand
bracht; zijn steun was daarbij van de grootste waarde om
het aanzien dat hij genoot, om het gewicht dat aan zijn
woord werd gehecht. Daarom joist ook was het zulk een
harde slag voor Gladstone's Iersche staatkunde, dat in het
vraagstuk van Home Rule John Bright zich beslist aan de
zijde der tegenstanders schaarde.
Waaraan ontleende Bright dit groote aanzien Voor
een deel aan de macht van zijn woord, aan de juistheid
en scherpte van zijn staatsmansblik, door de ervaring
duidelijk in het licht gesteld, waar toch allermeest aan
zijne zedelijke eigenschappen.
Bright's welsprekendheid, zoo vernamen wij in den
aanvang van den heer Trevelyan, was zijn eenige politieke
wapen. En het was een machtig wapen. In hooge mate
bezat Bright de hoedanigheden, die den indrukwekkenden
redenaar maken. Zijne beeltenis vertoont ons een man van
eene kloeke gestalte, met een forsch hoofd en een innemend
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gezicht, vol uitdrukking in zijne oogen maar ook om zijn
mond ; zijne meening dat een redenaar geen snor behoorde
te dragen is volkomen begqpelijk, want men ziet het zijn
portret aan, dat hij met die lippen veel vermocht uit te
drukken; hand- en armgebaren, die zoo licht belachelijk
worden, kon hij dan ook versmaden. Alle getuigenissen
zijn eensluidend over de bekoring van zijne stem ; zij was
stork, van machtigen klank, zoodat hij Dimmer, ook niet
in de grootste zaal, in een schreeuwtoon behoefde te vervallen om tot in de uiterste hoeken duidelijk te worden
verstaan ; maar bovendien had hij eene trilling in zijne
stem, die de aandoeningen van zijn gemoed op treffende
wijze hielp vertolken. Die aandoeningen echter beheerschte
hij in zooverre geheel, dat hij zich nooit tot uitbundigheid liet vervoeren en zich vrij hield van alle bombast.
Zijne taal en stijl zijn zuiver en eenvoudig, fielder als
glas ; zijne rede natuurlijk las hij nooit maar was hij
werkelijk een redenaar — is vol afwisseling ; nu en dan
een citaat nit een zij ner geliefde dichters, geestige of treffende vergelijkingen, niet zelden aan den Bijbel ontleend,
scherpe ironie, gemoedelijke redeneering, strooit hij door
den gang van zijn pleidooi, dat steeds door warm gevoel
wordt gedragen.
Toch zouden al deze hoedanigheden niet half zooveel
hebben vermocht op de toehoorders als zij werkelijk deden,
indien dezen niet waren overtuigd geweest, dat zij luisterden
niet slechts naar een uitstekend redenaar maar ook naar
een volkomen eerlijk en gaaf man. Juist zijn eenvoud en
onbaatzuchtigheid, zijne liefde tot rechtvaardigheid, de ongereptheid van zijn privaat zijn openbaar leven, de onverschrokken verdediging zij ner overtuiging in het belang van
land en yolk, verzekerden hem het vertrouwen en den
eerbied, die ook de meest welsprekende redenaar noodig
heeft om aan zijn woord toegang te verschaffen tot hoofd
en hart en een groot gezag te verzekeren.
Denkbeelden ter hervorming en verbetering van staat
en maatschappij, die tijdens zijne jeugd en jongelingsjaren
begonnen door te dringen, zijn reeds vroeg door John
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Bright omhelsd; met onbezweken moed en volharding heeft
hij zijne groote gaven aangewend om die in breeden kring
ingang te doen vinden en zoodoende te verwezenlijken; de
democratiseering van het oude Engeland heeft hij ten
sterkste bevorderd, hij is een groote voortdrijvende kracht
geweest in het staatkundig leven van Groot-Brittannie.
Dit verzekert hem eene eervolle plaats in de galerij der
mannen van beteekenis uit de „Victorian-era." Het aantrekkelijkst echter in John Bright zijn de beginselen en
het karakter, die heel zijne staatkundige werkzaamheid
bezielden en veredelden. Het was een hooge maar welverdiende hulde, die Gladstone bracht aan zijne nagedachtenis
in deze woorden : „the character of the man lay deeper
than his intellect, deeper than his eloquence, deeper than
anything that can be described or seen on the surface, and
the supreme eulogy which is his due I apprehend to be
this, that he elevated political life to a higher elevation,
and to a loftier standard, and that he has thereby bequeathed to his country the character of a statesman which
can be made the subject not only of admiration, and not
only of gratitude, but of reverential contemplation."

DE ONTWIKKELINGSGANG DER
GRIEKSCHE TRAGEDIE
DOOR

Prof. K. KUIPER.
I.

De hier volgende bladzijden bevatten in hoofdzaak den
inhoud van eene reeks voordrachten over het Grieksche
drama, door den schrijver gehouden voor toehoorders die
meerendeels de oudhelleensche tragici Of slechts bij name
Of alleen uit vertalingen kenden. Het doel dezer „causerieen"
is dus geenszins, voor vakgenooten of deskundigen nieuwe
gezichtspunten te openen, doch uitsluitend, bij een breederen
kring van lezers belangstelling voor het klassieke drama
te wekken, of die te verlevendigen.
In eenigszins gewijzigden en beknopten vorm zal deze
schets een hoofdstuk uitmaken van een binnen weinige
maanden ter perse gaand populair leesboek over de geschiedenis der klassiek-grieksche letterkunde.

Een van de meest overtuigende argumenten die men
zou kunnen aanhalen ten bewijze dat de klassieke litteratuur, wel verre van door onzen tijd verzaakt of vergeten
te zijn, voortgaat eene zeer beteekenisvolle rol te spelen in
het moderne leven, is wel het feit dat over de vraag, welke
die rol behoort te zijn, de gemoederen steeds weer warm
worden. Wij zijn voorstanders der klassieke opvoeding of
wij zijn tegenstanders daarvan — blanco stemt geen van
ons. Op grond van die in den aard der zaak zeer natuur-
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lijke partijkeus is het begrijpelijk dat menigeen, zoodra
een klassiek litterator aandacht vraagt voor eenige beschouwingen over het antieke drama, zich in stilte wapent,
bevreesd voor propaganda. Ik geloof niet dat voor deze
vrees thans reden bestaat. Een pleidooi voor „de onsterflijke schoonheid der klassieke letterkunde" heeft men
in deze causerieen niet te verwachten. Naar mijne meening
heeft hij steeds de meeste kans den ouden Grieken de liefde
van ons geslacht te verzekeren, die in historische beschouwing de innige familieverwantschap zoekt aan te toonen
van hun geestelijk leven met het onze.
Die verwantschap zelve is veelledig, en ten deele slechts
kunnen hare elementen hier anders dan vluchtig worden
aangeduid. Haar te begrijpen is voor ons om verschillende
redenen van gewicht. Daar is een litterair belang. Wie
weet niet dat Racine op geheel andere wijze dan Rostand
den invloed van het klassieke drama heeft ondergaan ?
Wie gevoelt niet, hoe verschillend .de betrekking van
Shakespeare en van Byron tot de oude dramatische litteratuur is, en welk een afstand er ligt tusschen Goethe's
vertolking en Ibsen's herschepping van de Grieksche tragedie?
Toch is hier overal verband, en dat verband zoekende,
verrijken en verdiepen wij ons inzicht in de moderne letterkunde. Ten opzichte van Vondel zal Been Nederlander
dit betwisten die eenmaal zijne Inleiding op de Electra heeft
gelezen.
Dat naast dit litterair belang, wellicht zelfs daarboven,
een sociaal belang ons dringt tot aandacht voor de geschiedenis van het drama, behoeft eigenlijk slecht smet een
woord te worden aangeduid. Het is der moeite waard ons
of te vragen met welk recht in het leven der beschavingsvolken van de oudheid — eerst der Grieken, daarna der
Romeinen — het theater zoo gewichtig eene plaats heeft
ingenomen ; immers wij behooren te weten, of ook wij nog
onze schouwburgen wenschen te erkennen als scholen van
opvoeding en geestesveredeling, dan wel ze alleen willen beschouwd zien als plaatsen van ontspanning, van emotie
voor sommigen, van beschaafd kunstgenot voor de minder
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geenaotioneerden, of zelfs onze theaters wenschen te sluiten,
aangezien de bioscoop sneller en goedk.00per den gewenschten zenuwprikkel verschaft.
Maar deze vraag, die in den diepsten grond de ernstigste en de fijngevoeligste elementen van ons gemoedsleven raakt, doet ons beseffen dat in hoofdzaak een
historisch verband onze aandacht vraagt. De bespreking
der Grieksche tragedie heeft haar nut omdat zij ons kan
doen zien welke beteekenis het grieksche treurspel heeft
()Thad voor oud-Hellas zelf in haar leven en hare litteratuur.
Het zou rationeel zijn in de allereerste plaats thans
.de vraag te stellen : „wat is eene Grieksche tragedie ? Wat
is tragisch ?" . en die vraag dan ook te beantwoorden.
1VIaar in dien vorm gedaan, is m.i. deze principieele vraag
niet voor beantwoording vatbaar. Indien er werkelijk
absolute, voor alle tijden geldige, begrippen van Schoon,
'coed en Becht niet slechts bestaan maar ook voor ons
verduisterd oog zichtbaar zijn, dan behoort zeker het Tragische daartoe niet. Hoe het begrip „tragisch" met de
tijden is gewisseld, leeren ons en de telkens gewijzigde
definities der kunstrechters, en de steeds veranderende
kunstscheppingen. zelve.
„De tragedie", zoo had Aristoteles in zijne beroemde
en tot in onze dagen op zeer verschillende wijze vertaalde
definitie gezegd, „de tragedie is de nabootsing eener ernstige
en afgeslotene handeling van zekere uitgebreidheid, in
schoone en gekuischte taal, Welker verschillende kunstvormen in de verschillende gedeelten van het stuk op
juiste wijze moeten verdeeld zijn. Zij wekt — niet door
verhaal alleen maar voornamelijk door vertooning — vrees
en erbarmen bij den toehoorder, dock tevens juist daardoor ook loutering van die aandoeningen."
Er is veel in deze bepaling dat ook wij, vooral indien
wij bedenken, dat Aristoteles hier geen „wet" schrijft, maar
slechts die tragedie teekent welke hij kent, onveranderd
zouden kunnen overnemen. Intusschen is in den loop der
-tijden toen men Aristoteles' uitspraak meer en meer ging
beschouwen als een imperatief decreet, en niet als eene
E. XIV 4
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karakterschets, door het feit dat het oud-Grieksche treurspel zich bijna uitsluitend bewoog in den kring van Goden
en Koningen, gaandeweg de traditie ontstaan dat een
treurspel ophield treurspel to zijn, indien het neerdaalde,
uit die vorstelijke omgeving. Aarzelen.d heeft eens P.
Corneille op de mogelijkheid gewezen, dat ons, toeschouwers, eene gebeurtenis op het tooneel vertoemd dieper zou
treffen naarmate zij die Naar ondergaan, dichter bij ons
staan hij schrijft in de voorrede van zijn Don Sanche
„Indien het waar is dat door de vertooning van een treurspel de vrees niet in ons wordt geboren dan in zoover als
wij onze gelijken zien lijden en hunne ellende ons voor
ons zelven dergelijken rampspoed als mogelijk doet vreezen,
kan. — dunkt mij — die vrees krachtiger in ons worden
opgewekt door het aanschouwen van de rampen overkomen.
aan personen van onzen eigeia maatschappelijken stand dan
door het ongeluk dat groote Vorsten doet neerstorten van
hunnen Croon." Maar noch in de wettelijke voorschriften
van Boileau, noch in de praktijk der tragische poezie bij
Racine vinden wij eenig spoor van aandacht voor de vingerwijzing van den grooten Corneille. De grandeur, die treffendste en edelste eigenschap van den Cid, blijft heerschen in
de werken van Racine en zij is in de fransche litteratuur
souverein gebleven tot aan den val van het tweede keizerrijk. Desire Nisard, die dertig jaar geleden eene autoriteit
in Frankrijk was, definieerde nog onder algemeene instemming : La tragedie est la representation d'une action
importante ou figurent des personnages illustres animes de
passions dont la lutte doit produire un evenement funeste.
De sterke wijziging intusschen hier door die vermelding
der hartstochten gebracht in de oude definitie van Aristoteles,
ontgaat ons niet. Zij is de codificeering van hetgeen in
de fransche tragedie inderdaad het hoofdelement uitmaakt,
al sluit zij niet in strijd met Nisards bedoeling menig
uitnemend drama uit. Trouwens, buiten Frankrijk had zich
reeds lang onder den invloed van de oneindige verscheidenheid der Shakespeariaansche dramatiek de kunst, met name
die der Duitsche romantiek losgemaakt van deze kwellende
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definitiebanden. En terwijl de uit het hof van den RoiSoleil eisch dat de tragedie ons niet met anderen
dan „voorname personen" zou in aanraking brengen, werd
afgewezen, en ook het „biirgerliche Drama" in den kring
van het tragische werd opgenomen, keerde tegelijkertijd
onder telkens wisselenden vorm de oude machtige gedaante
van het Noodlot terug op het tragische tooneel: menschelijke passie, ja doch die in haren strijd met het Onvermijdlijke.
Zullen wij deze lijn vervolgen ? Wie de dramatiek
onzer dagen ke pt, weet dat het niet sane baan is die zij
gaat, maar dat honderde banen hier elkander kruisen.
Vergeefs zoekt men voor deze rijke schakeering Mne
definitie. Wel armoedig en droog zou de bepaling zijn die
Maeterlinck, Schiller en Ibsen in 4ene wet omvatte.
Maar in al deze wisseling van dramatische voorstelling
blijft eene eigenschap als onvervreemdbare karaktertrek
van de tragedie gehandhaafd : iedere tragedie schildert een
Lijden. En ziedaar een wonderbaar en eerbiedwekkend
raadsel, weiks oplossing men heeft gezocht zoo lang men
over tragedie en tragisch kunstgenot heeft nagedacht.
„Hoe kan dit zijn", zoo moest wel ieder zich afvragen,
„hoe kan — tenzij wij menschen beulen, of bloeddorstige
verworpelingen zijn — het aanschouwen van anderer, nog
wel grootendeels onverdiend iced, ons een bron van genot
zijn ?" Velen geven hierop, zij het in minder hoofsch gestelde
bewoordingen, ongeveer het zelfde antwoord dat Boileau
— die biej ons geslacht to zwaar boet voor vroegere overschatting — in den aanvang van den derden zang zijner
art poetique zoo weiluidend formuleert :
Ii n'est point de serpent, ni de monstre odieux,
Qui par Part imite ne puisse plaire aux yeux.
D'un pinceau delicat l'artifice agreable
Du plus affreux objet fait un objet aimable.
Ainsi pour nous charmer la tragedie en pleurs
d'Edipe tout sanglant fit parler les douleurs,
d'Oreste parricide exprima les alarmes ;
Et pour nous divertir nous arracha des larmes.

84

DE ONTWIKKELINGSGA.NG DER GRIEKSCHE TRAGEDIE.

Pour nous charmer. . . pour nous divert& ! Het ligt in den
aard der zaak dat zoo, zwart op wit, die woorden niet
minder onze bevreemding opwekken, dan de terwille van
het pleidooi door Boileau, en niet alleen door hem, gewaagde samenkoppeling van .plastische en dramatische
kunsten.. Maar laten wij niet te haastig Boileau's leer van
de hand wijzen. Het is niet alleen maar de onnadenkende
theaterbezoeker, gestreeld door het prikkelend en griezelingwekkend aanschouwen van gefingeerd Teed, Wiens onbewuste stemming Boileau hier tot theorie verheft. Wij alien
die het theater bezoeken en eene tragedie gaan zien, doen
dat met de bedoeling om eene aandoening te ondergaan,
eene stemming te ervaren die, hoezeer uit droefheid geboren, zelve niet volstrekt pijnlijk is. Wij zoeken naar een
woord om die gewaarwording aan te duiden en verwerpen
beurtelings Boileau's fransche uitdrukkingen en ons Nederlandsch genot, vermaak en wat verder ter vertaling van het
door Aristoteles gekozen hidonj zou kunnen dienen maar
we erkennen dat die aandoening good en gewenscht moot
zijn. Dat deed ook Schiller, dien niemand zal verdenken
van eene te lage schatting der bij de toeschouwers te verwachten stemming, Coen hij in zijne nog altijd lezenswaardige verhandeling over de Tragische Kunst (1792) deze
woorden schreef: „Der Zustand des Affects fur sich selbst,
unabhangig von aller Beziehung auf unsere Verbesserung
oder Verschlimmerung, hat Etwas ergOtzendes fur Uns".
Maar ook deze poging om het „tragische gendt" te definieeren kan ons niet geheel bevredigen. Ware hiermee
alles gezegd, zoo zou het overweging verdienen dozen
„ergiitzenden Affect" te vermijden en onzen schouwburg
nog slechts als plaats van ontspanning to erkennen.
Niemand onzer die niet bij eenig nadenken gevoelt
dat onze aandacht voor de tragedie met diepere aandoeningen dan die van een zeker kunstgenot, of zekere waardeering voor treffende nabootsing, samenhangt. In hoogste
instantie is het onze eerbied voor de smart zelven die
ons hier boeit. In een leven hooger en grooter dan het
onze toont ons de tragedie het raadsel dat ons in ons
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eigen menschelijk bestaan iederen dag te gemoet treedt :
het raadsel des menschelij ken lijdens verdiend ?. • Wij
gevoelen alleen dat de dick ter in de hoogste citing zijner
kunst ons steeds brengt tegenover de onafscheidelijke en
onmisbare gezellin van alle waarachtig leven : de Smart;
en naarmate wij dat duidelijker gevoelen zullen wij met
te meer nadruk zeggen : „Ziehier waarlijk eene tragedie."
Wij zijn hiermee nog ver af van eene definitie, en de
erkenning dat ook theoretische bespiegeling niet in staat
zal zijn ons eene bepaling te geven welke ons alien volkomen bevredigt, voert ons terug naar den veiliger weg
van de historische beschouwing. Geene tragedie — zoo
verklaarden wij — of zij schildert een lijden. En van zelf
vragen wij Is dan van den beginne af het lijdensbesef
inhaerent aan de tragedie ? Hierop geeft de geschiedenis
van het grieksche drama een duidelijk en ondubbelzinnig
antwoord.
Immers het drama is een oorspronkelijk. Grieksche
schepping geboren uit een kenmerkende eigenschap van
den Griekschen geest, komt het tot wasdom door den
invloed van de Helleensche religie. Wie den algemeenen
naam drama (handeling) — afziende van de aanleiding door
welke het spel aldus genoemd werd voor een oogenblik
aanvaardt als aanduiding van den meest kenmerkenden
karaktertrek van tragedie en komedie beide, erkent gereedelijk dat de grondbeginselen der dramatische kunst
reeds in de oudste poezie der Hellenen zijn te vinden.
„ledere kunst", heeft, in ander verband, eens Aristoteles
gezegd, „is mimesis" (nabootsing); en in minder diepen zin
dan hij het bedoelde, geldt dat woord ten opzichte van
de oude Grieken. De Helleen is altijd bij uitstek mimetisch geweest, hij heeft een welbehagen aan vermomming,
aan geimprovizeerde vertooningen. Hoe groot is het genot
van Odysseus, wanneer hij de kunstige dansen van de
vorstenzonen der Phaeaken aanschouwt ! Hoe juist begrijpt
de goddelijke kunstenaar die voor Achilles het wonderschild vervaardigt, in het achttiende Boek der Ilias beschreven, dat onder de tafreelen op dit schild geciseleerd
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een mimetische reidans niet mag ontbreken ! Spel is dit
alles, maar geen spel als dit of het heeft eene geschiedenis.
Al laat de Homerische zanger hier, als zoo vaak, het religieuse element op den achtergrond, beide zooeven genoemde
dansen, dramatische vertooningen, door zang en fluit- of
snarenspel begeleid, zijn in hun eigenlijk wezen godsdienstig. Hun oorsprong ligt in de allereerste, voorhistorische
ontwikkelingsperiode van het yolk dat later Grieken zou
heeten, en wortelt in de naieve voorstelling, die tot afwering, tot verzoening, tot magische nabootsing en misleading eener geheimzinnige en gevreesde macht, naast en
boven offer en gebed den dans met kreten en gebarenspel
een werkzaam middel achtte. Maar ook toen gewijzigd
inzicht in het wezen der godheid het geloof in de eigenlijke, magische kracht der dansvertooningen had veranderd,
bleef het gebruik zelf in den eeredienst van verscheidene
goden streng gehandhaafd. In Arcadie kende nog een
ve41 later tijdperk den dienst van Artemis in wolvenvermomming nit herinnering aan oude tijden noemde men
de jonge meisjes in Attica die zich ter voorbereiding van
den huwelijkstijd aan de Brauronische Artemis wij dden de
„Berinnen", en zonder moeite laat zich uit allerlei godendienst bij de oude Hellenen het aantal voorbeelden van
oude vermomming en dansgewoonte vermeerderen. Maar
beteekenisvol voor ons zijn op dit oogenblik die huldigingen die het begin van een dramatisch karakter openbaren. Periodiek werd aan het yolk to Delphi vertoond
hoe „in den beginne" Phoibos de draak had verslagen, die
eertijds de heilige plek bewoonde, voor zijn dienst bestemd.
Geregeld aanschouwden de geloovigen, ingewijd in de
Elensinische mysterien, hoe Demeter, weenend over hare
geroofde dochter, doolt over de aarde tot zij haar vindt.
De vergelijking met de passiespelen der middeleeuwen
ligt voor de hand, en heeft haar nut, mits wij in het oog
houden dat de Grieksche „vertooningen" die ik hier noemde
liggen voor den oorsprong van het drama. Maar wel zijn
ze, in hooger mate dan de passiespelen eene sacrale handeling. Duidelijker wordt dat karakter en vasteren vorm
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neemt de handeling aan, wanneer zij, in de zesde eeuw
voor Christus, zich vastknoopt aan den dienst van Dionysos.
Langs welken weg is dat geschied hoe zijn nit den sameng,roei der gewi.ide handeling met hier en daar opkomende
vertooningen van niet streng gewijd karakter tragedie en
komedie geboren P Er is meer geleerd betoog noodig om
daarop ook slechts een ten halve bevredigend antwoord te
geven, dan welkom is binnen het bestek dezer bespreking.
Zien we echter naar 't geen wel zeker schijnt.
De zesde eeuw, de morgenschemering van Hellas' volwassenheid, heeft naast velerlei vernieuwing ook den
Dionysosdienst aan Griekenland gebracht. Een god van
velerlei gedaante en krachten.! De vruchtbaarheid der
natuur vindt in hem haar symbool, en zijner is de vergankelijkheid van al wat groeit. Hij is heer des 'evens
en des doods hij predikt de vreugde als hij zijne eigene
vrucht doet zwellen aan den wijnstok en hij roept zijne
getrouwen tot weeklacht en tranen omdat de rijpheid is
de ondergang van het gerijpte. En hij hult deze gansche
natuurbeschouwing in diepere mystiek als hij straks — te
Eleusis begint te spreken van leven geboren nit den.
dood. Onbegrijpelijk snel heeft zijn macht Hellas vernaeesterd. Soms een tijdlang weerstaan, soms heftig bestreden, is in de zesde eeuw overal zijn dienst doorgedrongen.
En met dien dienst de Bacchische vertooning. Van enkele
steden zijn ons dienaangaande bijzonderheden bekend.
Anion, de Lesbische zanger, door zijne redding op den rug
van den muziekminnenden dolfijn voor altijd bekend, heeft
in Corinthe koorzangen ter eere van Dionysos op deze
wijze geleid dat nit het gecontinueerde lied van het zoogenaamde „Cyclische" koor zich een lyrisch beurtlied in
vraag en antwoord ontspon en bovendien de koorleider
zich stelde als „Antwoorder" tegenover de choreuten. Ziedaar waarschijnlijk eene van verschillende varieteiten, wier
verschijning aan de geboorte der eigenlijke tragedie is
voorafgegaan. Wij naderen hier wel tot het drama, maar eene
handeling mag dit lyrisch spel, deze „dithyrambus", zelfs
dan nog niet heeten indien het blijkt, dat de choreuten
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zich voor hunnen zang vermomden. Maar de schrede die
van dit vertoond verhaal voert tot het drama is gedaan
in Attica. War is het geboorteland van tragedie en komedie
beide. De laatstgenoemde vertoont Naar herkomst het
duidelijkst. Zij is het spel van den kOmos, den dartelen
optocht bij den wijnoogst, de boertige, door spotliederen
en burleske scherts gekruide mommerij ter eere van den
god des wijns. Maar de tragedie ? Haar naam helpt ons
niet veel als wij zoeken naar Karen oorsprong : Tragos de
bok, kan zoowel de god als zijn dienaar zijn. Zooveel is
echter zeker : van den aanvang af openbaart de tragedie eene
zeer innige verwantschap met den mystieken ernst der
Thracische Dionysosvereering. De lijdensgeschiedenis van
dezen Dionysos, zijne geboorte uit Semele, zijn wreede
dood en wonderbare herleving, ook de mythische verhalen
aangaande zijn eersten intocht in Hellas, gaven stof to over
voor tragische vertooningen. En ras toen — door de
krachtige toewijding van Pisistratus — de Dionysosfeesten
tot eene nationale Atheensche plechtigheid waren geworden,
is in Attica uit deze vertooning de werkelijke tragedie
ontstaan.
De beteekenis dezer daad van Pisistratus, de ontwikkeling van de geimprovizeerde schouwplaats tot werkelijk
theater, ook de gewichtige positie die van den eersten aanvang af de tragedie heeft ingenomen, willen wij thans niet
uitvoerig bespreken. De overgroote rijkdom onzer stof,
de ontwikkeling van het drama in de handen van Aeschylus, Sophocles, Euripides maakt deze zelfbeperking noodzakelijk.
Aeschylus, Sophocles, Euripides : niet dikwijls heeft de
cultuurgeschiedenis der menschheid in zoo onmiddellijke
opeenvolging drie fasen eener kunstschepping van den
menschelijken geest in zoo krachtige, representatieve persoonlijkhede-n, in zoozeer onderscheiden karakters belichaamd. Betrekkelijk klein is van elk hunner de ons gespaarde erfenis; en Loch hoe duidelijk staan zij voor ons
oog, den scherp afgedrukten Stempel dragende zoowel van
eigen persoon als van eigen tijd. Ook van eigen tijd,
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want om deze Atheners te verstaan moeten wij ons de
geestelijke en politieke atmosfeer waarin zij hebben geleefd
in de herinnering terug roepen.
Aeschylus, door Wiens wonderbare scheppingskracht
het Attische drama uit den morgennevel plotseling in het
heldere daglicht treedt, Aeschylus de zoon van Euphorion
werd in het jaar 525 voor Christus te Eleusis uit een adellijk geslacht geboren. Geboorteplaats en geboortejaar zijn
hier beide welsprekend. Eleusis, de heilige plek der
mysteriengodin Demeter, heeft het gemoed van den jongen
Aeschylus gedrenkt in eene diepe geloovige vroomheid en
gesterkt met eene onwankelbare orthodoxe geloofsovertuiging die zijn geheelen dichterlijken levensarbeid als een
zuurdeesem heeft doortrokken. En het geboortejaar wijst
er ons op dat Aeschylus vijftien jaar oud was toen Athene
zich vrijmaakte van de „tyrannie" der Pisistratiden, en
vijfentwintig, toen zijne vaderstad, geroepen door de zustersteden aan de trust van klein-Azie, ging deelnemen aan
den opstand van die Ionische Steden tegen den koning
van Perzie en alzoo de eerste schrede deed op den weg
van de groote internationale politiek der vijfde eeuw. Als
vijfendertig-jarig man stond Aeschylus — het was zijn
roem, die hij nog in zijn grafschrift uitsluitend gedenkt —
in de rij der Atheensche hoplieden die Perzie's overmacht
keerden van Attica's westkust, en in bet wonderjaar van
Salamis was hij vijfenveertig. Maar al streed hij mede voor
de vrijheid van Hellas, en al heeft hij in zij nen geest de
verlossing van Griekenland bewaard als een werk der Genade van de Goden voor zijn vaderland, en een werk van
hunnen toorn over Perziê's overmoed, de eenmaal veroverde
vrijheid heeft hij anders verstaan dan velen zij ner tijdgenooten, en de historie heeft hem niet in het gelijk gesteld.
De richting door de leiders van Athene's nieuwe politiek
gekozen vond in hem een overtuigden. tegenstander. Niet
het streven naar expansie, door Themistocles voorgestaan,
veel minder nog de democratische staatsontwikkeling, door
de jongere politici onder Pericles beoogd, achtte hij in het
belang van zijne stad Aristides en Cimon waren de man-
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nen zijner keuze ; en het feit dat hij bij herhaling Athene
heeft verlaten voor het hof van koning Hiero van Syracuse
en ten slotte ook te Gela op Sicilie gestorven en begraven
is, staat hoogst waarschijnlijk met zijn gebrek aan sympathie voor de richting in welke het republikeinsche Athene
zich ontwikkelde in nauw verband.
In geestelijk en staatkundig opzicht verkeerde het tot
voile vrijheid opgroeiend Athene in eene periode van ontwaken. Nieuwe vormen zal weldra de kunst zoeken, zoekt
reeds de religie, nieuwe gedachten brengt de wijsbegeerte.
Maar Aeschylus, al staat hij niet buiten dien dampkring, ondergaat nauwelijks den invloed der nieuwe stroomingen ; zijn
geest leeft in de hooge wereld van het oude epos, en de
snel in invloed wassende nieuwe denkbeelden laten zijne
orthodoxie ongerept.
Het is de eenheid dezer massieve orthodoxie die den
dichter eenerzijds zwaar te doorgronden doch anderzijds
verstaanbaar voor ons alien maakt. Hij is als een van
Michelangelo's profeten : ook uit de verte zien wij hem
duidelijk en beseffen wij zijne diepte. Groot als hij zelf is,
zien wij zijnen arbeid groeien ; maar in dien groei is eene
zekere antieke eenvoudigheid. Want de aanleg van
Aeschylus' geest is dogmatisch, en een dogma is het steeds
dat ieder zijner drama's beheerscht. Die dogma's zelf zijn
voor Aeschylus onwankelbaar. Hij weet, dat de Moira
heerscht en met haar de Goden, omdat zij hare eenswillende
Dienaren zijn. Hij erkent met ontzag de afgunst der
Goden als een feit en toont daarvan de huivering wekkende
werking in zijne drama's ; het staat voor hem vast, dat de
zonde der vaderen wordt bezocht aan de kinderen, en dit
geloof geeft leven aan zijne meest aangrijpende trilogie.
Maar ook in tweeerlei ander opzicht is de tragedie
van Aeschylus antiek, bij leans archaisch. Vooreerst door
de grootheid en onbewogenheid zijner personen, in welker
rangschikking iets is dat aan de oude tempelfriezen herinnert of aan het gevelstuk van den Zeustempel te Olympia,
waar de figuren naast elkander staan, maar sterke invloed
van de eene op de andere hoofdpersoon nog nauwelijks
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is aangeduid. En in de tweede plaats door den bouw van
het lichaam zijner tragedie. Hier ziet men duidelijk hoe
nit de lyriek het drama, nit den dithyramlus het treurspel
is geboren. Zoozeer overheerscht somtijcls bij dezen dichter
het aan den koorzang toevertrouwde gedeelte dat men
niet zelden geneigd is eer aan een oratorium dan aan een
treurspel te denken. Immers het is alsof de hoofdgedachte,
die hem tot zijn drama inspireert, tot hem komt als het
ruischen eener melodie alsof dan die gedachten-melodie
zich uitbreidt en zich vertakkend uitvloeit tot het geheele
complex van liederen — Ingangslied, Standliederen en
TJitgangslied — die den onderbouw van zijn drama vormen,
terwijl eerst daarna nit dezen ondergrond de tragedie met
hare dialogen oprijst.
In dit alles is jets dat zeer imponeert. Wij gevoelen
ons tegenover dezen dichter als tegenover een profeet.
Het is ons alsof hier niet een 'outer m.enschelijk kunstenaar
werkt, een die vrijmachtig kiest of verwerpt; maar een
bezielde die spreekt en zwijgt naar hem is opgelegd.
Van Aeschylus' drama's kende nog de latere oudheid
negentig titels ons bleven slechts zeven stukken bewaard.
Niet alle kunnen hier worden besproken. Het oudste,
de Smeekelingen, voor ons door zijn archalschen vorm verreweg het moeilijkst te waardeeren, heeft tot anderwerp de
uitwijking der dochters van Danaos, die vervolgd door Aegyptus' zonen bescherming zoeken te Argos doch het tweede,
de Perzen in 472 — acht jaren na den slag bij Salamis —
opgevoerd, verdient om eene reden althans zeker onze aandacht. Deze tragedie nl. geeft ons eene poging te zien
— en in dit opzicht staat zij in de ons bewaarde G-rieksche
letterkunde alleen om de stof van het treurspel te zoeken
buiten de mythologie. De nederlaag der Perzen is hier
door den dichter opgevat als eene tuchtiging van den
Perzischen overmoed, de triumf van het Helleensche leger,
in schitterende verzen opgevat en onovertroffen als getuigenis van vaderlandslievenden trots, wordt door den vromen
geest des dichters gezien als eene daad van goddelijke
rechtvaardigheid, en zoo plaatst Aeschylus als het ware
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de historische gebeurtenis van welke zijne toesehouwers de
getuigen en de medewerkers zijn geweest, op het niveau
der 'gewijde sage-poezie, brengt haar uit de sfeer van bet
dagelijksche menschenleven over in het gebied der goddelijke bestiering. Van de Zeven tegen Thebe (467) kan het
zelfde worden gezegd. Ook in dit „gepantserd drama"
toont ons Aeschylus de onafwendbare macht der Moira,
zich openbarend in de krijgsellende der stad van Oedipus,
in den onderlingen haat zijner zonen, strijdend om de heerschappij die aan geen van beiden is beschoren en vallend
in onderlingen broedermoord door de macht van den onafwendbaren vloek. Maar geene van deze tragedies is zoo
geschikt om ons den vollen glans van des dichters genie
te doen beseffen als de omstreeks 462 opgevoerde Prometheus en de trilogie der Oresteia (458).
Reeds vroeger werd de Prometheus-tragedie in dit tijdschrift vrij uitvoerig door mij besproken (XI,1 p. 275 v. v.).
In het aangehaalde artikel werd in verband met de beteekenis der Prometheusfiguur in de wereldlitteratuur gezocht
naar een antwoord op de vraag, waarin eigenlijk naar
Aeschylus' opvatting de tragische schuld van den Titan
bestaat. Het komt mij niet wenschelijk voor de in dat
betoog ontwikkelde beschouwingen hier te herhalen maar
het kan zijn nut hebben, thans onder verwijzing naar het
vroeger gezegde den inhoud van dit treurspel te schetsen.
De Tragedie „Prometheus fin Boeien" is hoogst waarschijnlijk
het middelste stuk uit eene trilogie van welke het eerste
den titel droeg van Prometheus Pyrforos „de Brenger des
vuurs". Van die eerste tragedie kunnen wij den inhoud
slechts gissen. Zij moet den eersten strijd van den ouden
halsstarrigen God tegen Zeus hebben bevat, den strijd dien
Hesiodus vluchtig had geschilderd als een „twist in beleid",
de pogingen van den vindingrijken Titan om Zeus den
Alwijze te misleiden, en bovenal zijn vermetel vergrijp, zijn
diefstal van het vuur ter wille van de eendagsmenschen.
Thans, in de tweede tragedie, eigenlijk slechts eene afdeeling van een in drie acten gedacht drama, volgt de straf.
Aan het eind der aarde, in 't „Scythenland" naderen
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de beide trawanten van Zeus, Kratos (kracht) en Bia (geweld)
met hun gevangene, vergezeld van Hephaistos, wien zij op
Zeus' bevel gelasten den Titan te kluisteren en vast te
klinken aan eene rots tot eene gevangenschap vol lijden
van hitte en kou, van honger, dorst en uitputting. Met
tegenzin volbrengt Hephaistos zijne taak. De God des vuurs
die zich aan Zeus heeft onderworpen ziet in den weerspannige, den „Vu-urdief" een verwante, en hij uit zijne
sympathie in zachte vermaningen. Maar noch op het
schimpen der dienaren van Zeus, noch op Hephaistos'
vriendschappelijk verwijt antwoordt Prometheus ook maar
met een woord. Eerst als hij alleen gelaten is verbreekt
hij dit zwijgen. Dan verheft hij zijne stem en roept —
als verachtte hij, de god van oude herkomst, den jongen
Olympischen godenstaat — de Lucht, de Aard, de Zee en het
Licht aan, de Elementen dus wier verwante hij zich gevoelt,
om aan te zien, „hoe onrechtvaardig lijden hem is opgelegd."
Prometheus' machtige stem heeft de Oceaniden,
nymfen der zee, kleindochters van zijn Stamvader, opgeschrikt bij haar spel in Oceanus' onderzeesch paleis. Zij
snellen aan op gevleugelde wagens, een stoet vol deernis
door den eenzame met ontroering begroet. Ongeveinsd is
hare bewondering, in teedere woorden geuit, maar daarin
mengt zich een intultieve bezorgdheid. Angstvallig vragen
zij, heftiger steeds is zijn antwoord. Wat heeft hij
begaan ? — Hij heeft Zeus zelven bij de onderwerping
der Titanen door zijn scherpzinnigen raad bijgestaan, doch
toen. daarop Zeus het menschengeslacht wilde doen versterven, toen heeft hij ze gered. — Hoe kon dat zijn?
Als hij zijne groote daad wil gaan bespreken, verschijnt een andere vertrooster, de oude Oceanus. Hij is in
de afkeuring van Prometheus' houding tegenover Zeus
veel beslister dan zijne dochters, die den Held ondanks
haren schrik voor zijn vergrijp liefhebben met vrouwelijke
bewondering. De geheele toespraak van Oceanus ademt
bekrompenheid; zijn standpunt is dat van den geborneerden
egoist; de motieven van edelen aard die Prometheus tot
zijne daad hebben kunnen brengen ontgaan hem ten eenen

94

DE ONTWIKKELINGSGANG DER GRIEKSCHE TRAGEDIE.

male. Zijne opportumistische vermaningen, met burgerlijke
zelfgenoegzaamheid voorgedragen, strekken slechts tot verscherping van des Titans onverzetlijken trots. Maar als de
oude Oceanus is heengegaan, blij dat hij gaan kan, verheft
zich de liefde der Oceaniden tot de meest roerende deernis,
en in haren klaagzang zeggen zij den lijder hoe de gansche,
gansche aarde weent over zijn leed.
Het is of deze aangrijpende vertolking van het klaaglied der gansche natuur in Prometheus' stugheid eene
zek ere verzachting brengt. Het herdenken van zijne welimmers eene daad van liefde voor de menschen
daad
verhaalt hij met weemoedig herdenken. Scherp ziet zijn
oog de duistere nevelachtigheid van den toestand uit welken
hij den mensch heeft willen opheffen. Heeft niet zijn
geschenk — het vuur — den stervelingen de rust eener
menschwaardige woning, het genot van zoete spijs, de
eerste levenwekkende beginselen van verlossende kennis
gebracht ? en zie, dit is zijn loon, de straf door de hand
van den afgunstigen Zeus !
In de opsomming dezer weldaden — eene beschaving
intusschen van zuiver intellectueelen acrd, — hooren de
Oceaniden niets zoo duidelijk als den toon. der eigengerechtigheid. Is het wel zoo zeker, dat Prometheus recht
had zijn weten — nog wel terwille van de eendagskinderen
der aarde — te stollen tegenover de wijsheid van den
Alwetende ? Draagt hij niet door eigene schuld de vijandschap van Zeus ?
Zeus' vijandschap ? Deze voorstelling heeft den schepper
van het drama bezield tot een meesterlijken greep. Daar
verschijnt Io ten tooneele, Inachos' dochter, slachtoffer
van Zeus' liefde zooals Prometheus het is van zijnen haat;
rusteloos voortgedreven staat zij daar tegenover den onbewegelijk gekluisterde. Zie, hij ke p t en verhaalt haar het
lijden dat zij heeft ondergaan en nog te lijden heeft door
de begeerte van Zeus en de jalouzie van Hera, hij stippelt
haar den ganschen weg uit, die haar nog scheidt van
Aegypte waar zij haar zoon zal baren.
Waartoe deze episode, die schijnbaar de raadselen van
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Zeus' bestier vermeerdert P Uit de nakomelingen van Epaphos,
Io's zoon, zal eens voor Prometheus de verlossing dagen.
Dat weet, dat beseft de toehoorder, en op andere gronden
dan de Oceaniden weerhoudt hij zijn oordeel over de
houding van Zeus. Niet aldus Prometheus. Zijne halsstarrigheid neemt the hij weet zich zelven onverwinlijk
want hij kent een geheim dat, zoo hij het niet openbaart,
aan Zeus de heerschappij zal kosten. Luid roept hij zijne
eigene macht uit. Zelfs wanneer Hermes nadert en hem
namens den Oppergod, onder bedreiging van nog zwaarder
lijden en wreeder pijn, wil dwingen to zeggen wat hij weet,
blijft hij weigeren. Dan komt de katastrophe : zwaar rommelt de donder door de lucht aarde en hemel beven, de
grond scheurt, en tot helsche straffen gedoemd verzinkt
Prometheus met de rots aan welke hij is gekluisterd in
de diepte.
Dat is de Prometheus die dierbaar was aan Goethe,
dat is de held, grooter dan de macht welke hem verplettert, dien Byron verheerlijkt. Maar de kreet van ongeknakten trots met welken. Prometheus verzinkt is voor
Aeschylus niet het laatste woord. Het vervolg op den
Geboeiden Prometheus bracht de Bevrijding. Zooveel leeren
ons de fragmenten van Prometheus ontkluisterd: eens heeft
de onbuigzame het hoofd gebogen. Hij geeft zijn geheim
over aan Zeus, en Herakles slaakt zijne banden. Dan neemt
de Titan, de oppermacht van den Olympischen God erkennend, de hem toekomende plaats in in den hierarchischen
staat van den Helleenschen Zeus.
De Prometheus, in zoover een geheel op zich zelf
staand stuk als het de eenige ons bewaarde godentragedie
is, draagt een onmiskenbaar theologisch karakter : deze
tragedie predikt de onaantastbare hoogheid van Zeus'
religie tegenover de oudere meer elementaire godsdienstvormen het tragische element ontbreekt daarin geenszins
maar het blijft op den achtergrond. Niet alzoo de Oresteia.
Deze trilogie, zeldzaam aangrijpend in hare werking en diep
in haar zielkundig, besef, toont duidelijk, hoe geweldig
in het menschelijk leven naar Aeschylus' overtuiging de
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heerschappij der vertoornde godheid is, en verkondigt de
vernietigende macht der zonde, erfdeel der vaderen, over de
kinderen van het derde en vierde geslacht.
De Oresteia, die de laatste en felste opvlam.ming dramatiseert van den in het geslacht der Tantaliden erflijken
vloek maar daarnaast de ophefang van dien vloek schildert,
bestaat uit drie tragedies, onderling zoo nauw verbonden
als in het moderne drama de opvolgende bedrijven van
een treurspel. De groote beteekenis dezer trilogie wordt
door de bleeke afschaduwing van een verhaal slechts zeer
gebrekkig in het licht gesteld. Toch is dit het eenige
middel, werkzamer dan eene beschouwing over het stuk.
Zoo volge hier van den Agamemnon een uitvoerige schets,
van de beide andere gedeelten der trilogie een korte inhoudsopgave.
De Agamemnon dramatiseert den val van Agamemnon
door de hand zij ner vrouw Clytaemestra en de hulp van
Aigisthos, met wien zij tijdens des konings tocht naar Troje
in overspel heeft geleefd.
Een wachter, op den poorttoren van Agamemnons
paleis uitziende naar het vuursignaal dat na een langen
wachtenstijd Troje's val moot melden, verlevendigt — eerst
in zijn eenzaam herdenken, daarna, als plotseling aan den
gezichtseinder het begeerde vuurbaken oplicht, in gesprek
met de op zijn geroep aansnellende grijsaards van Argos —
de herinnering aan deels uitgesproken deels slechts aarzelend aangeduide rampen en schuld. Daar is zonde in het
paleis, en zonde daarbuiten, nieuwe smet naast oude die
niet verbleekt.
Veel van wat hij, binnengaande om aan de koningin
tijding to brengen, slechts heeft gefluisterd, krijgt stem en
toon in het lied, nu aangeheven door het koor der grijsaards,
maar niet zoo duid.elijk als de herdenking der ure van
Aulis. Zoo klinkt onmiddellijk naast de tijding van den
triumf, het „wee" over Agamemnon. Niet uit hun mond
wel is waar, want zij hebben den koning lief en beseffen
hoe daar in Aulis zijn hart is verscheurd maar huns on-
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Banks uit den mond van Iphigenia, wier vergeefsche bede
om het leven door hun tang wordt herhaald.
Nu treedt Clytaemestra op, en het drama verandert
in toon en kleur. De schitterende welsprekendheid dezer
bovenmenschelijk-e vrouw, sterk in hare zonde door de
vergrijpen van haren man, de schrille klank harer geveinsde vreugde over des konings terugkeer, de wreede
clubbelzinnigheid van elke harer blijdschapsuitingen, in
meesterlijk constrast gesteld tegenover de stijgende somberheid van het koor der Ouden en de redenen van den
heraut die de nadering des konings komt melden — dit
alles vormt een zeer aangrijpend voorspel voor de komst
van Agamemnon. Die komst zelve is op gansch andere
wijze aangrijpend. Want de koning — dien wij veroor, deeld weten en zien op den drempel van den dood —
komt op als een triumphator, op zijn krijgswagen_ naast
hem zit zijne krijgsgevangene slavin en geliefde, Cassandra.
Met breede gebaren van zelfbehagen gedenkt hij Troje's
val: hoe kan deze man de valschheid hooren van Clytaemestra's nederige vleitaal? Zij speelt met zijn blijdschap,
zijn trots, zijne dankbaarheid, en zonder veel moeite verlokt zij hem tot de daad van schuldigen overmoed die als
het ware zijn doodvonnis bekrachtigt over een purperen
kleed, voor hen als voor een' god gespreid, gaat hij het
paleis binnen. Een koorlied vol van sidderenden angst
begeleidt dat oogenblik.
Maar de kunst van Aeschylus heeft nog geweldiger
middelen van ontroering. Aangrijpender dan deze vage
angst is de houding van Cassandra. De Trojaansche koningsdochter zwijgt hooghartig tegenover Clytaemestra die ook
Naar naar binnen roept. Maar als deze is keen gegaan, be. gint zij to spreken. Eerst in raadselen, over het gruwzaam
verleden van het huis Atriden, zoodat vaag de gestalten
van den zondigen Tantalus, de hoovaardige Niobe voor het
koor oprijzen, en heel dat verleden van broedermoord
kinderslachting herleeft. Maar naarmate zij nadert tot het
heden wordt de taal der profetes duidelijker. Haar zienersoog aanschouwt al het werk der Erinys, daar binnen of
O. E. XIV 4

7
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reeds volbracht, of in wording. Zij ziet het bad voor Agamemnon bereid, zij ziet de bijl straks door Clytaemestra
geheven boven zijn hoofd. Reeds ruikt zij het bloed dat
zal worden vergoten reeds speurt zij haar eigen dood. Dan
rukt zij zich de priesterteekenen van het hoofd en gaat
naar bin n en.
Ras worden de angstige liederen der grijsaards overstemd door Agamemnons doodskreet. Dan treedt Clytaemestra naar buiten, ontzettender nog in den koelen trots
van haren triumf dan in de arglistigheid der voorbereiding.
In woorden herhaalt zij met wellust hare daad en als zij
onder het spreken de bloedspatten voe]t op haar voorhoofd
dan spreekt „Niet heerlijker drenkt lente-regen 't
dorstig zaad dan deze purp'ren droppelen mijn gloeie-nd
hoofd."
Eerst thans verschijnt Aegisthus, door den dichter
evenzeer als door het koor met minachting behandeld. Wel
begroet hij „den dag der wrake" — niet door hem maar
door de koningin voorbereid als den naorgenstond der
gerechtigheid. Maar door den slotzang der grijsaards klinkt
het woord der waarschuwing : „Orestes leeft". En dat woord
klinkt voort in het tweede deel der trilogie, de Choe_phoren

(offerplengsters).
Reeds de titel van dit stuk toont de tegenstelling.
Geen met vloek beladen paleis, maareen zwijgende grafheuvel is het tooneel. Daar komt uit den vreemde, door
Pylades vergezeld, Orestes, thans een jongeling, maar bij
zijns vaders moord als kind door een slaaf naar Phocis
in veiligheid gebracht. Hij gaat gebogen onder den afgrijselijken plicht, hem door Apollo opgelegd : hij moet op
Clytaemestra zijns vaders moord wreken. Op het graf van
Agamemnon wijdt hij zijne haarlokken en doet hij zijn
eerste gebed in 't vaderland. Maar daar nadert Electra,
zijne zuster. Wegschuilend ziet hij hoe deze met hare gezellinnen op last van Clytaemestra, die booze droomen
verontrusten, een plengoffer komen brengen bij het graf
van Agamemnon. Hij hoort de diepte van haar leed, en
hij is er getuige van hoe zij in hare bede tot haar gestorven
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vader Clytaemestra's offer zelf in een wraakoffer doet verkeeren. Dan treedt hij te voorsChijn en nu straalt een
oogenblik de teedere lichtglans der liefdevolle wederzijdsche
herkenning. Maar ook in die herkenning moet dit het
hoofdwoord zijn : „Zeus, zie ons aan, die weezen zijn en
wrekers van den vermoorde".
Voor den Orestes van dezen dichter kan er geen twijfel
bestaan aan zijnen. plicht. Apollo heeft het geeischt :
Apollo zal hem beschermen. Maar voor de daad zelve
der bloedwraak deinst hij terug, niet als een twijfelmoedige,
bespiegelende Hamlet, maar als een zoon die angstig
vraagt of er dan geen andere uitweg, is. Naar den aard
der oude dramatiek wordt de voorbereiding van Orestes in.
een uitvoerig lyrisch intermezzo gegeven, als wilde Aeschy_
Ins de daad van Orestes, die naar onze meening nooit
aannemelijk kan zijn, door deze uitvoerige beschouwing
aannemelijk maken voor zijne Atheensche toehoorders.
Ten slotte is alles gereed. Orestes treedt voor het paleis
met een lijkurn in den arm. Om Clytaemestra to misleiden
verhaalt hij dat hij de asch van haren zoon Orestes, die
in den vreemde is gestorven, komt brengen. Dan flikkert
door hare gehuichelde droefheid een schel licht van gruwzame vreugde. Zij laat Aegisthus roepen en gaat zelve
in huis. Ras klinkt nu nit de zelfde poort door welke
v66r lang,fe jaren Agamemnons doodskreet had weergalmd,
het „wee mir van Aegisthus.
Thans rest nog de zwaarste taak. Maar alle aarzeling
van Orestes wijkt als hij de koningin hoort klagen om
den dood van haren minnaar. Onbewogen door het kilwelsprekende pleidooi der overspelige moordenares voert
hij haar mode, om haar to dooden op Agamemnons graf. —
Maar onmiddellijk na de daad en na het eerste overtuigde
„Apollo was de dader, ik de hand", komt de verschrikking.
Evenals Cassandra in den Agamemnon ziet hij de gruwelen
zijner vaderen voor zich. In zijn eigene daad stijgt de Atridenvloek ten top; duisterder en raadselachtiger wordt zijne
taal. Daar staan voor zijn oogen de schrikwekkende gestalten der Furien.
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In de Eumeniden moet de vloekzang der wraakgodinnen
tot zachter Loon worden gestemd. Dit stuk is na de eerste
scene bijna niets dan een pleidooi. De eerste scene is een
poetisch waagstuk. Met de afschuwelijke schaar der Furien
achter zich is Orestes naar den tempel van zijnen Beschermer te Delphi gevlucht. Daar ligt hij uitgeput en in
slaap verzonken rondom hem ligt ronkend en snurkend
de stoet zij ner schrikbare gezellinnen. Sissend rijst tusschen
dezen de schim van Clytaemestra op. Onvermoeid — zij
alleen ! wekt zij de afgematte godinnen en prikkelt ze
tot hernieuwde woede. Maar dan verschijnt Apollo. Zijne
verschijning onttrekt als het ware de tragedie aan de aarde.
De persoon van Orestes treedt terug achter de rechtsvraag
door zijne daad gesteld Wat moet zwaarder wegen, het
aloude familierecht dat de gezinsmoeder onaantastbaar acht,
of het staatsrecht dat wraak eischt voor ontucht en mannenmoord ?
Zoo strijden de Furien en Apollo om de ziel van
Orestes tot door de wijsheid van Athena aan menschelijk
vroom inzicht de oplossing van het vraagstuk wordt toevertrouwd. Wel is Orestes niet onschuldig, maar voor
zijne schuld is verzoening door Boete. Dit is de uitspraak
van den Areopagus, geleid door de godin Athena. En door
die uitspraak knoopt de dichter het verzoenend einde van
een der aangrijpendste sagen zij ns yolks vast aan een zeer
heiligen eeredienst van zijne stad. Want in Athene wordt
na den zoen van Orestes aan de Erinnyen als Eumeniden
d. genadig gezinden, goddelijke eer bewezen.
De Oresteia is het werk van een bijna zeventigjarige.
Twee jaren na de opvoering is Aeschylus op Sicilie gestorven. Maar in lyriek noch dialoog is eenig spoor van
ouderdom te ontdekken. In lyrischen rijkdom en wisselende kracht van taal staat in de rij van Aeschylus' stukken
de Orestes-trilogie bovenaan. In psychologische diepte
zou deze tragedie nog dikwijls overtroffen worden, in ontzagwekkende grootheid van conceptie is zij zelden of nooit
(Wordt vervolgd).
gee venaard.

WETTELIJKE REGELING VAN HET
LEVENSVERZEKERINGSBEDRIJF
DOOR

Mr. Mr. H. SMISSAERT.

Door den vorigen minister van Binnenlandsche Zaken
was, onder dagteekening van 27 Juli 1912 aan de Tweede
Kamer toegezonden een „ontwerp van wet tot regeling van
het leven.sverzekeringsbedrijf", een heel kort en beknopt
wetje, van niet meer dan 14 artikelen. Het Voorloopig
Verslag der Kamer heeft zich juist anderhalf jaar laten
wachten, het is gedagteekend 26 Januari '14; nu het verschenen is, kan men de kansen der totstandkoming van
deze wettelijke regeling beoordeelen en is dus het oogenblik daar, om iets over de zaak en over de wet te zeggen.
Dat veertien artikelen voldoende waren voor de noodig
geachte bepalingen, is voor een groot deel to danken aan
het door de Regeering gekozen stelsel, hetwelk bovendien
door haar in de 1VTemorie van Toelichting niterst beknopt
wordt uiteengezet en aanbevolen. Men kan dan ook werkelijk
met weinig woorden volstaan om althans de hoofdzaken,
waarom het pier gaat, in een helder Relit te stellen. Of is pen
breede redeneering noodig, om de allereerst rijzende vraag te
beantwoorden : behoort de overheid ook ten onzent zich met de
inrichting. van dit bedrijf te bemoeien Over 1912 was het bij
Nederlandsche maatschappijen verzekerd kapitaal meer dan
eel'. milliard. Het publiek vertrouwt dus groote belangen
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aan de maatschappijen toe, maar hoe weet het, of het zijn
vertrouwen terecht geeft ? Niemand — ook de wetgever
niet verplicht de verzekerings-organisaties tot eenige
mededeeling omtrent inrichting en uitkomsten van haar
bedrijf; wel worden door bij na alle maatschappijen verschillende gegevens openbaar gemaakt, maar daarin is
geen eenheid en het feit blijft, dat ieder naar eigen goedvinden kan zwijgen of, zoo hij opgaven verstrekt, die naar
eigen inzicht kan beperken. Bij dit ten onzent geldend
stelsel van volstrekte vrijheid kan men dus niet zeggen
dat de belangen der verzekeringnemers gewaarborgd zijn,
al zijn ook metterdaad die belangen op zichzelf veilig door
het feit dat over het geheel in behoorlijke mate door onze
maatschappijen openbaarheid aan haar verrichtingen wordt
gegeven en ook door het feit dat — gelukkig ! — de oudhollandsche goede trouw in dit bedrijf stand houdt. De
wetgever vindt dus op dit gebied nog wel lets tot behartiging van groote en algemeene belangen te doen.
Maar nu komt dan natuurlijk de netelige en moeilijke
vraag : wat de overheid in deze doen zal, hoever zij zal
gaan met haar dwingende regeling ? En — behoeft het nog
wel gezegd ? — in meer dan een staat heeft de wetgever
botgevierd de hem eigen zucht om zeer ver te gaan met
zijn „sic volo", zulks op grond der altijd voor 't grijpen
liggende overweging : dat het belang der verzekeringnemers
geen geringeren dan forschen, aan de maatschappijen op
te leggen dwang gedoogde; — een overweging intusschen,
die, zooals wij zien zullen, niet altijd geheel oprecht was,
daar zij ook wel eens tot dekmantal voor andere, min edele
motieven diende.
In het kort bestek onzer beknopte bespreking van dit
omvangrijk onderwerp kunnen wij alleen de hoofdlijnen
schetsen .en wij moeten dus wel volstaan met te zeggen
dat om bij de oude wereld te blijven o.a. Frankrijk
en Duitschland een stelsel van rechtstreeksche overheidsbemoeiing met het levensverzekeringsbedrijf hebben gekozen,
terwijl Engeland in „vrijheid en openbaarheid" zijn kracht
heeft gezocht. . en gevonden. Doch met deze simpele
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vermelding, de belangwekkende zaak van de strekking en
keuze der stelsels als afgehandeld te beschouwen, ware
jammer, ook omdat daaruit niet blijken zou waarom de
voorkeur onzer Regeering, voor het Engelsche stelsel zoo
warme toejuiching verdient. Een enkel woord dus over
de systemen en hun gevolgen.
Het denkbeeld van regelrecht Staatstoezicht op de
inrichting en het beheer van levensverzekeringsmaatschappijen en van het rechtstreeks ingrijpen daarin door den
Staat zal (en kan slechts) aantrekkelijk zijn voor hen, die
den Staat, d.i. den staats-ambtenaar veel crediet ook in
deze aangelegenheid geven. De redeneering is eenvoudig
genoeg : om misbruik tegen te gaan, te voork6men liefst,
zal de overheid Of door haar wet Of door haar organen
Of door beide doen uitmaken wat in dit bedrijf toelaatbaar
is en wat niet; zoo, en alleen zoo, zijn de belang,en van
het publiek gewaarborgd. Dit beduidt dus niet dat de —
immers onder voortdurende verdenlsing liggende — directie
eener maatschappij, doch, bij verschil van gevoelen, de
controleerende staats-ambtenaar in alle voorkomende gevallen zal zeggen : aldus behoort het te geschieden en zoo
zal hef nu ook gaan. Inderdaad leidt de gedachte van
straf staatstoezicht tot het gevolg, dat de overheid tot in
bijzonderheden de bedrijfs-ultoefening gaat regelen, hetzij
door vele bindende wettelijke bepalingen (gelijk in Frankrijk), hetzij door ruime en ver-strekkende bevoegdheden
toe te kennel' aan haar ambtenaren (Duitschland); of het
een dan wel het ander 't geval is, maakt in den grond
der zaak niet veel -uit ; voor de maatschappijen is van twee
kwaden dat het minste, waarbij zij althans in wet en
reglement de nauwkeurige omschrijving kunnen vinden van
het vele, waartoe zij gehouden zijn en waarbij zij niet,
terwijl wet of reglement zwijgt, zich neer te leggen hebben
bij het voor hen bindend inzicht van ambtenaren, die
„ex cathedra" beslissen wat gedaan moet worden.
Maar laat ons hierbij nu eens niet denken aan wat
voor de maatschappijen verkieselijk is; stellen wij ons op
het standpunt van het belang der verzekeringnemers ; daar-
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voor immers wil de wet waken. Nu dan, het spreekt van
zelf dat de verzekeringnemer, ziende hoeveel invloed de
overheid op het beheer der maatschappijen oefent en
hoezeer zij deze aan vele banden legt, groot vertrouwen
gaat stellen in de werkzaamheid van dat Staats-toezicht.
De overheid zelve mogen verkiaren dat, trots de strenge
wet, de maatschappijen. „sans garantie du gouvernement”
werken, dat denkbeeld wil er bij den leek niet in. Hoe
zou het ook anders ? De wet zorgt er immers voor, dat
zijn belang veilig is ; de maatschappijen worden immers
streng en voortdurend gecontroleerd ; hoe zouden dan nog
onregelmatigheden zich kunnen voordoen ? Neen, waar
vadertje Staat zoo scherp toeziet, kan de burger zich op
beide ooren te slapen leggen.
En als de zaak dan Loch eens mislo_opt ! ? Ja, want
zoo iets komt voor. Wat sterker is : het strenge overheidstoezicht zelf leidt er niet zelden toe dat het misloopt. Ziehier
waardoor : stel er is een maatschappij, die, door welke
oorzaken dan ook, op zeker oogenblik niet zoo soliede gegrondvest is als... zij zelve wel wenschen zou. Gevaar is
er bij dien toestand allicht nog in lange niet; voorzichtig
beleid kan haar zeer wel redden ; directie, commissarissen,
aandeelhouders kunnen zelven niet anders verlangen dan
dat alles weer in 't reine kome en dat zal ook gebeuren,
als er maar tijd van leven is. Deconfiture, faillissement
zou niet voor de maatschappij alleen, maar ook voor de
bij haar verzekerden noodlottig zijn, is dus in alter belang
te voorkOmen ; men moet slechts hopen dat de op 't oogenblik zwakke positie niet wereldkundig worde, want geschiedt dit, dan is de catastrophe nabij. Doch het Staatstoezicht hecht geen waarde aan zulke overwegingen ; de
ambtenaren, aan hun voorschriften gebonden, kunnen en
mogen allicht ook niet anders doen dan openbaarbeid geven
aan wat zij ontdekt hebben ; zou men hen, bij verzuim,
Diet verwijten dat zij het publiek hebben misleid ? Dus :
de zaak wordt ruchtbaar en is nu daarmee tevens hopeloos
verloren, tot groote scha ook van de verzekerden, die
altijd in zoo'n geval de verliezende partij zijn maar die nog
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heel wel zonder kleerscheuren verzekerd hadden kunnen
blijven bij een straks op goede grondslagen rustende maatschappij, indien maar niet de Staat zoo vaderlijk voor hen
had . . . gezorgcl ! En wat hier als gebeurlijk wordt voorgesteld, is dikwijls gebeurd. Daar, waar de Staat zoo heel
scherp toeziet, failleeren ondernemingen, sleepen in haar
val de verzekerden Inaee, terwijl zij onder gelijke omstandigheden elders weer stevig op haar beenen terechtkomen 1).
Doze kleine greschiedenis leert ons: dat het strong
staatstoezicht niet het rampzalig uiteinde van een levensverzekeringsmaatschappij voorkomt, doch integendeel ye/.
haast en dat het daardoor de belangen der verzekeringnemers ernstig kan benadeelen. Toch zal ook die herhaalde
ervaring het publiek niet tot het inzicht brengen dat het
zich dus niet te veel aan dat toezicht moet overgeven het
blijft vertrouwen stellen in de staats-contrOle en in de door
den staat gecontroleerde maatschappijen, zonder nit eigen
oogen to zien. Dat is het juist, het publiek kijkt niet moor
uit eigen oogen, het kijkt door den bril van den ambtenaar, d.w.z. het kijkt niet, maar laat voor zich kijken. En
wordt nu en dan heel hardhandig wakker gepord uit den
zoeten dommel door een van die over heel de wereld groot
gerucht makende „schandalen", gelijk er in Frankrijk en
Amerika zijn voorgekomen en die hierin bestaan dat een
welbekende, sedert lang gevestigde, onder voortdurend
en strong Staats-toezicht werkende maatschappij plotseling failleert en aldus aan haar verzekerden weinig anders
uitkeert dan een harde en dure les in de zegeningen van
1) Natuurlijk geldt deze uitspraak niet volstrekt en niet algemeen.
Men kan daartegen aanvoeren dat faillissementen van levensverzekeringsmaatschappijen in Duitschland zelden voorkomen. Die maatschappijen
zoeken, niettegenstaande het Staats-toezicht, tegenwoordig vooral hun kracht
in voor haar stellig, voor de verzekerden meest slechts schijnbaar voordeelige combinaties met gegarandeerde winst, tegen welke combinaties het
Duitsche Staats-toezicht in den laatsten tijd zich begint te richten. Wat in
Duitschland wel het meest de deconfitures van verzekeringsmaatschappijen
voorkomt, is ongetwijfeld het zich in ook handelszaken afspiegelend bedachtzame volkskarakter. In Amerika — waar het volkskarakter minder bedachtzaam is !

vindt men streng Staats-toezicht en faillissementen.
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Staats-toezicht ! Waarop dan — als in een noodlottigen cirkel
noodwendig volgt des wetgevers overweging dat klaarblijkelijk het toezicht nog niet streng genoeg was de
waakzaanaheid wordt verdubbeld en nu keert sterker dan
voorheen, de gerustheid van het publiek terug : bij zoo
strafe contrOle is nu toch waarlijk geen ongeluk weer te
duchten ! totdat toch weer een ramp zich voordoet.
Deze droeve ervaring moet voor de treurend achterblijvenden des te verrassender zijn, naarmate zij zich ernstiger rekenschap geven van de bijzonderheden, waarin dit
toezicht van overheidswege afdaalt het beduidt dat voorgeschreven wordt hoe het beheer — in zijn ruimsten zin
genomen zal worden gevoerd. Men overdrijft niet, wan.n_eer men zegt dat bij dit stelsel de wetgever of de ambtenaar feitelijk doet wat der directie is, zitten gaat op haar
stool, beslissingen neemt in groote en kleine dingen, die
naar een gezonde opvatting omtrent beheer van particuliere
ondernemingen uitteraard tot de bevoegdheid des bedrijfsleiders en van niemand anders behooren. Zoo worden —
om slechts iets te noemen — tot in bijzonderheden afdalende voorschriften gegeven omtrent de reserveberekening
en men heeft hierbij te bedenken dat deze voorschriften
(volgens de Duitsche wet, vroeger ook volgens de Zwitsersche)
gelden voor de geheele reserve der maatschappij, niet alleen
ten aanzien der in. het land zelf der wetgevers loopende
contracten, maar voor alle, want het Staats-toezicht bemoeit
zich niet slechts met dat deel van het bedrijf eener maatschappij, hetwelk binnen het gebied van den Staat wordt
uitgeoefend, neen, het strekt zich ook over de gestie der
maatschappij in andere landen uit (Duitsche wet). Ook in
zake geldbelegging — een zeer gewichtig onderdeel gelijk
zelfs wel elke leek begrijpt — worden strenge regelen gesteld, regelen, waaraan soms een.... chauvinistisch luchtje
niet vreemd is. Het Pruisische Staats-toezicht b.v. verlangde
dat de voor belegging in aanmerking komende gelden ten
deele gestoken werden in Pruisische staats-papieren 1),
Voor brandverzekering geldt die eisch nog en er is weer een streven
om hem ook weer voor de levensverzekering Le doen gelden.
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geen voor den Pruisischen fiscus zeer aangenaam mocht schijnen want men hoopte dat de door dien dwang opgedreven vraag
de koers dezer fondsen zou opdrijven, maar minder aangenaam is voor de maatseliappijen, die zich daardoor genoopt
zien met een lage rente genoegen te nemen, met een lag-ere
dan zij bij andere soliede belegging en bij vrije keus zouden
kunnen makers minder aangenaam ook voor de verzekerden,
die het gelag betalen in den vorm van hoogere premiön bij
levensverzekering, van geringe uitkeeringen wegens lij frente 1).
Komt hier reeds de chan yinistische aap nit den mouw
kijken, ook andere uitingen van zekeren protectionistischen
geest, ten gunste der nationale en ten ong-unste der buitenlandsche maatschappijen, zijn met onbetwistbare duidelijkheid in versehillende vorinen van Staats-toezicht aan te
wijzen. De reeds bo y en vermelde (Duitsche) eisch, dat de
in eenig land aan dit toezicht onderworpen maatschappij
de daarbij gesteide regelen ook voor haar verder bedrijf,
in haar eigen land en in alle andere landen zal naleven,
draagt den onmiskenbaren stempel van tegenwerking der
vreemde concurrenten. Sterker nog spreekt die geest uit
de vaststelling van minimum-tarieven, waarbeneden geen
enkele maatschappij Gene verzek-ering mag- afsluiten : is b.v.
in Frankrijk de rentevoet hooger dan in Nederland, dan
zullen de tarieven der Fransehe maatsehappijen hooger zijn
dan die der onze en dan kunnen de onze dus aan de
Fransche een geduchte mededinging in Frankrijk aandoen
stelt nu echter de Fransche wet vast, dat Nederlandsche
niaatschappijen in Frankrijk niet zoo goedkoop mogen
werken als zij wel zouden kunnen maar dat zij bij hun
aanbiedingen gebonden zijn aan door de overheid bepaalde
minima, bij welker vaststelling men overwogen heeft tot
hoever de met een lagen rentevoet werkende, Fransche
1) Wat gedwongen belegging in Staats-papieren beteekent, kan men
zien uit het feit dat het verlies onzer Rijkspostspaarbank ten laste van
den Staat thans globaal naar de
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van

25 en 27 Fehr. 1.1. opmerkt — tien millioen gulden bedraagt „welk verlies
zijn oorsprong vindt in de beleggingen en wel hoofdzakelijk in de Nederlandsche Staatsschuld".
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maatschappijen kunnen gaan, dan is toch waarlijk de toeleg
wet duidelijk, den vreemden indringer er uit te werken.
Tot scha natuurlijk van den verzekerde, die zich nu van
de goedkoopere aanbiedingen verstoken ziet en die, gelijk
bij alle protectie de verbruiker, het kind van de rekening
is. Het gaat hier inderdaad als bij de bekende „beschernaing" van de vaderlandsche nijverheid : kan de vreemde
fabrikant den verbruiker voor lager prijs leveren, welnu,
gij belast zijn waren bij den invoer om den fabrikant in
eigen land tegen die mededinging te verdedigen, maar gij
dwingt zoodoende den, verbruiker meer geld neer te tellen
dan hij bij het vrije spel der onbelemmerde concurrentie
had behoeven te betalen. 't Is dezelfde gedachte, dezelfde
bedoeling; het zijn bijna geheel dezelfde middelen : kunstmatig het aanbod van elders even dour waken als het
aanbod van den landgenoot.
Ziedaar dan waarop het Staats-toezicht neerkomt. De
Duitsche ambtenaar laat zich zelfs in met de wijze, waarop
de winst verdeeld en de tantiemes der directie berekend
worden hij let er niet alleen op Welke fondsen gij voor
uw belegging kiest, maar — zoo iets is voorgekomen, al
klinkt het ongeloofelijk ! — hij verwijt u zelfs als gij eene
in zijn oog gunstige belegging hebt laten voorbijgaan,
omdat gij 'eene andere voor uw doel nog beter vondt !
Hij komt, krachtens den regel dat heel uw bedrijf
in vollen omvang open en bloot moet liggen voor zijn
waakzaam oog, niet alleen op uw bijkantoor in Duitschland, dock ook op uw Nederlandsch hoofdkantoor u de
wet voorschriijven. en matigt zich de bevoegdheid aan, daar
inzage te nemen van al uw boeken, van de afschriften
uwer uitgegane en van uw ingekomen brieven . . . Wat wil
men nog meer ? Men houdt toezicht of men houdt
geen toezicht ! Als men het doet, dan moet men het ook
goed doen !
Pit ter staving van wat wij hierboven opmerkten : de
toeziende ambtenaar doet feitelijk wat der directie is, hij
gaat zitten op haar stoel, neemt beslissingen die tot des
bedrijfsleiders bevoegdheid behooren. Moet niet daaruit
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voortvloeien een verzwakking van het verantwoordelijkheidsgevoel bij de directie? Uit menschkundig oogpunt beschouwd, kan dat wel niet anders ; hoe kan iemand ten
voile het bewustzijn van aansprakelijkheid bezitten en
behouden, wanneer hij niet voortdurend ten voile aansprakelijk is ; en waar blijft de volledige aansprakelijkheid,
wanneer een boven u gestelde macht u telkens voorschrijft
wat gij te doen en na te laten hebt ? Tegenover hun lastgevers aandeelhouders en commissarissen — komen de
bedrijfsleiders natuurlijk op voor den gang van zaken en
voor de uitkomsten van het bedrijf, maar zij beheerschen
dien gang van zaken slechts gedeeltelijk en de uitkomsten
hangen voor een deel of van wat een and er decreteert. Is
dit niet een scheeve, een voor een „leider" onduldbare
verhouding?
Men heeft hierbij nog te bedenken dat de levensverzekeringswetenschap als elke andere voortgaat zich te , ontwikkelen, dat zij niet op alle vragen reeds het rechte
antwoord heeft gevonden, morgen weer verder wil wezen
dan zij heden was, dat bij de uitoefening ook van dit bedrijf zich veleriei „puzzles" voordoen, die op een oplossing
wachten, waarbij ook alweer de vroeger gevonden oplossing
verlaten wordt zoodra een meer bevredigende is aangewezen.
De scherpe mededinging dringt tot het zoeken van telkens
nieuwe tarieven, van nieuwe vormen, van voorziening in
voorheen onvervulde behoeften van het publiek. Er is een
gestadige wedloop, er is groei en leven en beweging. Begrijpt men niet hoe remmend daartegenover het Staatstoezicht moet werken ? Het geeft op zijn manier en naar zijn
inzicht een antwoord op de - vragen, een tegemoetkoming
aan de bezwaren. Maar den ambenaar is van oudsher zijn
instructie heilig en het antecedent is hem dierbaar ; de
„retroacta" geven hem het laatste woord der menschelijke
wijsheid; alle nieuwigheden zijn lastig. . Kan het dan
wel anders of deze stramme, strakke kracht botst tegen al
wat daar woelt en werkt in het bedrijf en stelt zich vijandig tegen den geest van vooruitgang en evolutie ? Breede
ontplooiing van het bedrijf, onbelemmerde ontwikkeling
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naar verschillende zijden, hoe kunnen zij gevonden worden
waar het officialisme en de bureaucratie den scepter zwaaien ?
Maar allicht hebben wij den lezer reeds voldoende gesticht door deze korte kenschetsing van het Staats-toezichtstelsel, gelijk Frankrijk, Duitschland, Amerika en nog
andere landen dit kennen wij behoeven minder uitvoerig te
zijn wanneer wij als tegenhanger het Engelsche stelsel
willen berekenen. Wij zeiden in den aanhef reeds dat de
enkele twee woorden : „vrijheid" en „openbaarheid" genoeg
zijn om den grondslag van dit systeem weer te geven.
Tnderdaad komt het eenvoudig hierop -neer : dat gij uw bedrijf kunt inrichten zooals gij zelf wilt, dat gij niet wordt
gedwongen anderer wijsheid daarbij te volgen, maar dat
gij verplicht wordt de door de wet gevorderde gegevens
in den door de wet bepaald.en vorm en op de wettelijk
vastgestelde wijze openbaar te maken. Deze verstrekking
van dezelfde gegevens in denzelfden vorm door alle maatschappijen stelt den belanghebbende, het publiek, in staat
niet alleen van alles, wat deze of gene maatschappij betreft, zich volledig rekenschap te geven, maar vooral ook
dat te doen door onderlinge ,vergelijking van alle maatschappijen, welker gegevens immers publiek domein zijn 1).
Toezicht ook hier, maar hier niet door den ambtenaar
namens alien, doch door alien rechtstreeks. Men herkent
in dit stelsel wel dadelijk den kloeken. Britschen geest, die nit
Engelands wetgeving en bestuur spreekt, den geest van
„self-help" tegenover 4tatisme". Dit stelsel gaat uit van
de gedachte dat de verzekerde mans genoeg is om zelf na
te gaan waar hij zijn vertrouwen kan plaatsen, mits waar
hij, die dat vertrouwen vraagt, het noodige licht omtrent
zijn zaak ontsteekt. Is niet ieder verzekerde (of die het
worden wil) wijs genoeg om de hem voorgelegde cijfers
1) Bij die onderlinge vergelijking moet men natuurlijk zeer voorzichtig te werk gaan. Afwijkingen in de sterfte b. v. hebben een geheel
andere beteekenis bij maatschappijen, die ondervindingstafels gebruiken dan
bij andere, Welke algemeene tafels bezigen. Doch het spreekt van zelf dat
men, over contrOle door het publiek handelend, denkt aan een publiek,
hetwelk door de bevoegde (vak-)pers wordt geleid en voorgelicht.
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en tabelien juist te beoordeelen, de vak-pers en met
haar de dagelijksche pers-voor-iedereen leidt hem in en nit
den doolhof. Naar bovendien en vooral : de openbaarheid
voorkomt het voortbestaan van maatschappijen, die anders
eerst veel later zouden blijken de noodige levenskracht te
missen, want dat feit wordt nu bekend de zwakke broeder
zal traehten zich te versterken, opdat hij on_beducht de
vergelijking met andere kunnen doorstaan; ziet hij daartoe
geen kans, dan weet hij dat hij ten doode is opgeschreven
en niet beter doen kan dan zijn. „hebben en houden" (zijn.
portefeuille) aan een beter toegeruste organisatie overdragen. Zoo werkt dit stelsel van zelf opvoedend en voor
het publiek, dat steeds meer leert zichzelf op de hoogte te
stellen van wat het te weten behoeft, en voor de maatschappijen, die nit de door alle verstrekte gegevens alle
zien hoe het bij de buurlieden staat en nit dat inzicht den
stagen prikkel winnen OM elk voor zich den anderen de
loef af te steken.
Vraagt men hoe sedert de invoering van deze wet in
Engeland (1870) de gang van zaken daar is geweest, dan
kan het antwoord luiden dat de openbaarheid aan de
gezonde, onderlinge mededinging is ten goede gekomen
doordat zi_j de zwakke er toe gebracht heeft zich te reorganiseeren, de betere zich meer te volmaken dat sedert
die invoering aldaar slechts zeer enkele, nitsluitend kleine
maatschappijen gefailleerd zijn — wat ailergunstigst afsteekt
tegen. de bekende debacles in Frankrijk en in Amerika —
en dat zoowel het publiek als de maatschappijen zich bij
de working der wet zeer wel bevinden.
Bij ons, in Nederland, heeft het vraagstuk van des
wetgevers bemoeiing met het levensverzekeringsbedrijf wel
reeds sedert geruimen tijd vele hoofden bezig gehouden
en vele pennen in beweging gebracht, maar het publiek
heeft zich in den stand van dat vraagstuk weinig belangstellend getoond. Voor het overgroote deal is dit verschijnselivel
wel to wijten aan de eigenaardige houding, die
het Nederlandsche publiek ten aanzien van dit bedrijf
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langen tijd heeft ingenomen en eigenlijk nog steeds inn emen
blijft, een houding, die in de geschieclenis hare verklaring
vindt. In den loop der negentiende eeuw bleef dit bedrijf
ten onzent verre ten achter bij dat in andere landen ; men
was wantrouwend daar tegenover gestemd en ook nam de
wetgever maatregelen, die eer tot belemmering dan tot
ontwikkeling der levensverzekering in Nederland bijdroegen.
Het publiek wantrouwen was van vader op zoon overgeerfd en sproot voort uit de teleurstellende ervaringen,
die men in een vorige (de achttiende) eeuw en reeds vroeger
had opgedaan met kleine fondsen, ook met de lijfrentetransacties van gemeentebesturen. Niet licht en niet spoedig
vergat men welke schaden door deze te vaak op ongezonden
grondslag rustende operaties aan menigeen werden berokkend en men bleef achterdochtig, voorbijziend dat de
goede fondsen veel nut hebben gesticht en dat ‘de balans
waarschijnlijk wel naar den gunstigen kant overslaat. Daar
kwam bij, dat koninklijke besluiten tusschen 1830 en 1845
de Nederlandsche maatschappijen o. a. noopten verouderde
sterftetafels te gebruiken, een dwang, die niet voor vreemde
ondernemingen gold, zoodat deze in staat waren de onze
to overvleugelen. Geheel vrij in haar bedrijf, wisten die
elders gevestigde organisaties zich in de gunst van ons
publiek in te dringen. Vooruitgang in dezen stand van
zaken neemt men eerst waar na 1880, toen de Hooge
Raad bindende kracht aan de bedoelde Koninklijke Besluiten ontzegde ; toen eerst kon het Nederlandsch bedrijf
zich met de vreemde ondernemingen meten. En men ziet
van dat oogenblik of dan ook onze nationale ondernemingen
wassen in aantal, in omvang, kracht en beteekenis. In
aantal zelfs zoozeer, dat er nu te veel zijn, evenveel —
gelijk het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over het
in den aanhef genoemd ontwerp opmerkt — als in het
geheele Duitsche Rijk, — een ongezonde toestand, zooals
terecht ook in dit zelfde V. V. gezegd wordt, naardien
onder die zeer vele in een klein land natuurlijk een aantal
kleine zijn, terwijl verzekering, nit Karen aard met
groote getallen werkend, niet zonder bezwaar in het klein
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kan worden. uitgeoefend 1). Overigens mag worden gezegd
dat de „standing" onzer maatschappijen thans gerust met
(lien der beste buitenlandsche mag worden vergeleken.
Maar 1880 ligt nog niet ver achter ons en een groot
deel van ons publiek heeft zich nog geen of niet voldoende
rekenschap gegeven van wat sedert dien op dit gebied is
gebeurd : de ontluiking van een nu welgevestigd nationaal
levensverzekeringswezen. Algemeene belangstelling in breede
kringen wordt daarvoor ten ontzent niet — gelijk b.v.
wel in Engeland het geval is — gevonden; men geeft zich
ook geen moeite de onderscheidene verdiensten van verschillende maatschappijen te beoordeelen. Ms men dit in
het oog houdt, dan begrijpt men ook dat het vraagstuk
van des wetgevers aanraking met dit bedrijf niet binnen
de sfeer der „brandend" geachte vragen gelegen is. Wel
gaan er den laatsten tijd stemmen op uit het publiek, die
op eene regeling van deze aangelegenheid aandringen,
maar aandrang in die zelfde richting van de zijde onzer
eigen maatschappijen is van veel ouder datum, werd reeds
in 1880 of in de allereerste jaren daarna met klem geuit.
En lang ook reeds voordat het publiek eenig interest in
dit onderwerp begon te toonen, hadden staatscommissies
daarover haar licht doen schijnen. Na dat alles komt er nu
toch zoowaar ook ten onzent zoo lets als eenig leven,
eenige beweging onder hen, die als verzekeringnemer toch
ook wel eenig belang bij deze zaak hebben !
Dat Nederlandsche maatschappijen wettelijke regeling
van haar bedrijf vroegen, moge velen vreemd schijnen. Wat
is ons dierbaarder dan vrijheid? Welke ondernemer gaat
tot den wetgever met de bede, dat deze toch zijn bedrijf
aan banden leg ge ? Vergissen wij ons niet, dan zijn onze
maatschappijen tot aandrang naar wettelijke regeling overgegaan, omdat zij daarvan vooral verwachtten meer ver1) Wat het beduidt dat wij evenveel maatschappijen bezitten als
Duitschland, moge hieruit blijken dat wij, in verhouding van onze bevolking
tot de Duitsche er slechts vier zouden moeten hebben; Gosler's almanak
voor 1914 noemt er 83 ! In verhouding tot de bevolking hebben wij acht
A tienmaal meer maatschappijen dan Groot-Britannia!
O. E. XIV 4
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trouwen van het publiek in haar gestie, klaarder inzicht
van Nederlandsche burgers in het wezen en het werken
van Nederlandsche maatschappijen, nuchterder kijk op de
voortreffelijkheid en verkieselijkheid van buitenlandsche
ondernemingen, uitroeiing dus van dat wel historisch verklaarbaar maar verderfelijk en hatelijk vooroordeel dat
— in de lijn van onzen landsaard, die steeds geneigd is
bet vreemde boven het eigene te verheffen — in de publieke
schatting onze instellingen op lageren rang dan geimporteerde plaatst. Een wettelijke regeling, zoo zal ongetwijfeld
de gedachtengang zijn geweest, moet van zelf de aandacht
van het publiek op den stand der verzekeringsmaatschappijen vestigen, moet het publiek leiden tot kennisneming
en beoordeeling van de gegevens, moet aan het publiek
vertrouwen inboezemen in ons eigen vaderlandsch bedrijf.
Die aandacht, die kennisneming en beoordeeling, dat vertrouwen verlangen en vragen wij, omdat wij het gemis
daarvan gevoelen en daarom vragen en verlangen wij een
wettelijke regeling. Wanneer het gezaghebbend woord der
overheid ons yolk wijst op zijn groote belangen bij deze
aangelegenheid, dan is er kans dat een einde komt aan de
lauwheid en de onverschilligheid, ook aan de fabel der
verkieselijkheid van buitenlandsche ondernemingen.
Aldus moet, meenen wij, de aandrang uit vakkringen
in de richting van wettelijke regeling worden geduid. Die
aandrang bewijst tevens dat althans de daarnaar strevende
maatschappijen niets te verbergen hadden. Wie zich wat
te verwijten heeft, schuwt het licht der openbaarheid en
zal niet licht den overmoed zoover drijven dat hij toezicht
op zijn handelingen vraagt. Het mag dan ook ter eere
onzer instellingen worden gezegd dat tot voor enkele jaren
nog geen Nederlandsche levensverzekering-maatschappij
gefailleerd was ; sedert dien zijn twee zeer kleine ondernemingen gefailleerd; overigens zijn in den loop der jaren
enkele kleinere verdwenen ; zij droegen haar portefeuille
aan grootere over of smolten met deze samen ; een concentratie, die den verzekeringnemers slechts ten goede kon
komen.
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De quaestie der overheids-inmenging met dit bedrijf
heeft dus, gelijk wij opmerkten, reeds een voorgeschiedenis;
de indiening van het nu aanhangig ontwerp is de voorloopig laatste fase van een vroegere reeks pogingen in
gelijke richting. Het heeft geen nut — het zou ons ook
te ver voeren — die pogingen hier uitvoerig te bespreken.
Wij vermelden dus slechts „pro memorie" dat allereerst
eene in '83 bij Koninklijk Besluit benoemde Commissie
haar verslag in 1885 uitbracht ; (de uitkomst van haar
arbeid wees in de richting van het Engelsche stelsel, dat
thans ook door de Regeering is gevolgd) 1 ) ; dat daarna
in '92 opnieuw eene Staatscommissie werd aangewezen,
aanvankelijk alleen voor wettelijke regeling van begrafenisfondsen, welke opdracht in '95 tot levensverzekeringsregeling
werd uitgebreid. In_ '97 was de arbeid der commissie voltooid ; zij hood een lijvig ontwerp (110 artikelen !) aan. de
Regeering aan, proeve eener zeer straf bindende, streng
Staatstoezicht organiseerende regeling, waartegen in vakkringen laid protest opstak. In 1887 werd de aangelegenheid besproken in de vergadering der Vereeniging voor
de Staathuishoudkunde en de Statistiek. Ten slotte zij
nog vermeld dat de in 1887 opgerichte Vereeniging voor
Levensverzekering niet lang geleden aan den Minister van.
Binnenlandsche Zaken, die een wettelijke regeling overwoog, een ontwerp van zoodanige regeling deed toekomen.
Dit ontwerp der Vereeniging, vastgesteld in hare vergadering van December 1910, was meer ingrijpend dan de thans
door de Regeering aan het Parlement toegezonden voordracht ; het ging verder, eischte meer, liet minder vrijheid
van beweging dan de Minister blijkens zijn project nuttig
of noodig achtte. Bij dit wel eigenaardige feit moet men
echter in aanmerking nemen dat het ontwerp in de vergadering der Vereeniging v. L. met slechts 44n stem
meerderheid is aangenomen en dat de grootst mogelijke
minderheid een mildere regeling verkoos ook : dat onder
de afwezig geblevenen er niet weinigen waren, die ook
1) In gelijken geest uitte zich (1884) de Nederlandsche Juristenverseeniging.
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tegen de verre strekking van het ontwerp groot bezwaar
hadden 1). Men kan dus niet zoo maar zeggen dat de
„insiders" zelven als massa de thans voor ons liggende
regeling als to slap en te zwak afwijzen. Men zou ook
moeten weten — wat naoeilijk is na te gaan welke
diepere roerselen verschillende bedrijfsleiders tot het voorstaan van sterker dwang en straffer toezicht dan de Regeering zelve bleek te wenschen, hebben geleid. Het zou
kunnen zijn dat men — wat ten orizent niet zoo zeldzaam.
geschiedt — te eenzijdig ook hierbij den blik naar de
oostelijke naburen had gericht en te zeer verzuimd had na
te gaan wat in het „land van overzee", in Groot-Britannia,
-op (lit stuk wet was en hoe de daar getroffen regeling
werkte. Het kan ook wezen dat deze of gene gedacht
heeft : wanneer wij de Regeering nopens haar roeping en
taak in deze moeten dienen van advies, dan moeten wij,
eigen wenschen achterstellend, ons plaatsen op het standpliDt der Regeering en niet haar een proeve aanbieden,
die als te slap en te zwak zeker wel niet door haar zal
kunnen worden aanvaard; zij zelve zal dan een ontwerp
samenstellen, waarbij ons plan volledig wordt ter zij de geschoven ; toonen wij daarentegen niet op te zien tegen
streng toezicht en bindende regelen, men zal met ons
rekening houden en niet onze leiding laten glippen. Misschien ook speelde dezen of genen het ingeroest denkbeeld
parten dat wettelijke regeling immers altijd zijn moet beperking van bedrijfsvrijheid, uitvoerige maatregelarij, opdracht van alles en nog wat aan Staats-organen . Men
versta ons wel : wij bedoelen pier niet mogelijke bij-oogmerken van speculatieven, veel min van eenigszins bedenkelijken aard aan te geven ; het is volkomen menschelijk,
verklaarbaar en zedelijk geoorloofd, dat de bedrijfsleider,
1) Aan deze stemming is nog eene andere voorafgegaan, waarbij het
ontwerp der Vereeniging met slechts twee stemmen tegen werd aangenomen;
men verkeerde toen in den waan dat de Regeering anders nog verder zou
gaan. Dat deze overweging invloed op die eerste stemming oefende,
'blijkt wel hieruit, dat men, toen kort daarna het Regeerings-ontwerp bekend
werd, slechts met de helft + 1 het ontwerp der Vereeniging aannam.
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door de overheid gevraagd naar de gewenschte strekking
van een straks hem bindende regeling, zij het onbewust
beheerscht wordt door nog andere overwegingen, dan uitsluitend bij hem zouden rijzen indien het antwoord op die
zelfde vraag louter theoretisch of academisch belang had.
Wij willen met dit alles maar zeggen dat men er niet te
veel gewicht aan moet hechten, indien de helft + 1 der
in bedoelde vergadering aanwezige bedrijfsleiders zich uitspraken voor een regeling, die verder ging dan achteraf
de Regeering bleek te willen gaan. Het ontwerp was
trouwens in hoofdzaak bedoeld als leiddraad, niet als proeve
van een feitelijke aanstaande wet, al was voor den vorm
die eener wet gekozen.
Zoo heeft dan na langdurige voorbereiding in en buiten
Regeeringskringen een wetsontwerp het licht gezien en de
Tweede Kamer bereikt. De M. v. T. betoogt kortelijk op
de bekende gronden het „onvermijdelijke" van des wetgevers ingrijpen.; eenstemmigheid op dit punt acht de
Minister aanwezig ; over de inrichting der regeling loopen
echter de meeningen uiteen. Hier staan tegenover elkaar
eenerzijds het Duitsche en Fransche stelsel „dat de maatschappijen van levensverzekering als 't ware onder voogdij
van den Staat stelt", anderzijds dat van Engeland „waar
men volstaat met algeheele publiciteit te waarborgen van
de wijze waarop het bedrijf wordt gevoerd, terwijl de vrijheid van beheer zelve onaangetast blijft". Na rijp beraad
heeft de Minister aan dat laatste stelsel de voorkeur geschonken en wel op grond van deze overwegingen: kiest
men het andere systeem, dan moet van Rijkswege niet
alleen toezicht op de gestie van elke instellin.g worden
geoefend, maar ook, zoo noodig, in die gestie worden
ingegrepen, het beheer in andere banen geleid, kortom het
gansche beheer worden gevoerd gelijk een voortreffelijk
geleide maatschappij behoort te worden. bestuurd. „Een
stelsel van Staatsvoogdij, dat eenerzijds verder gaat dan,
naar de inzichten van den ondergeteeken.de, de Staatstaak
strekt, en dat anderzijds ook onmogelijk te verwezenlijken

118 WETTELLTKE REGE LING VAN HET LEVENSVERZEKERINGSBEDRIJF.
is, zonder te beschikken over een ambtenarenkorps dat de
eischen van het vak verstaat, althans even goed als de
beste zaakkundigen." De vorming van zulk een korps nu
kan niet met grond worden verwacht, omdat de voorwaarden,
die de Staat kan aanbieden, daartoe niet gunstig genoeg
zijn dus kan, „althans voorloopig", zoodanig stelsel niet
worden aanvaard. Bovendien laat de keus van een eenvoudiger systeem bij gebleken ongenoegzaamheid geleidelijke
uitbreiding als mogelijk open, maar van de meest ingrijpende regeling terug te keeren is, ook al blijkt de keus
min gelukkig, vrijwel uitgesloten. Daarom koos de Minister
den Engelschen grondslag, laat den verzekeraar „volkomen
vrij heid van bewegen", maar schept „in zeer ruime mate
de verplichting., om aangaande de bijzonderheden van
zijn bedrijf het publiek voor te lichten". „verwacht
mag worden" — aldus eindigt deze beknopte verdediging
van het gevolgd systeem — „dat de vakmannen daaruit"
[n.l. uit die meegedeelde bijzonderheden] „de conclusion
zullen trekken welke zij die eene verzekering wenschen of
te sluiten behoeven om hunne keuze van instelling te
bepalen. Ook zal, bij min oordeelkundig beheer, allicht
tij dig geoefende critiek ernstige gevolgen kunnen afwenden."
Men ziet : de aanprijzing van het door de Regeering
voorgestaan denkbeeld om Engelands lijn te volgen is sober
genoeg; er viel vrij wat weer te zeggen en voor de rechtstreeksche aanbeveling van het voorbeeld waarbij men zich
aansluit en over de nadeelen van die stelsels, welke men
niet ten onzent Wilde toepassen. Op die soberheid wordt
dan ook in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer wel
de aandacht gevestigd.
Laat ons nu nagaan hoe blijkens het afdeelingsonderzoek dier Kamer haar oordeel over deze wetsvoordracht
uitviel, wij zijn tot dit punt thans reeds genaderd, omdat
wij binnen de grenzen van ons artikel alleen over de
grondgedachte en het stelsel van het Regeerings-ontwerp
spreken en buiten beschouwing laten de wij ze waarop de
Minister deze grondgedachte in wetsartikelen heeft belichaamd.
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In het V. V. wordt eerst de vraag gesteld : is wettelijke regeling noodig ? Eenige leden betwistten dat hierover
eenstemmigheid bestaat. Deconfitures in dit bedrijf komen
ten onzent hoogst zelden, zeker niet meer dan in andere
bedrijven voor. Kon het wellicht zij n dat de ongewone
aandrang van maatschappijen om aan eene regeling onderworpen te worden, voortvloeit uit den wensch der groote
zich van de concurrentie der kleine te ontdoen? Maar vele
andere leden bestreden deze opvatting, verwezen naar „schier
alle beschaafde landen", waar immers een regeling bestaat,
betoogden nog eens dat het publiek pier des wetgevers
hulp behoeft om zich voor scha te hoeden. Dat faillissementen uitblijven bewijst niet dat alle maatschappijen op
gezonde grondslagen berusten ; een debacle kan jarenlang
verschoven worden. Men behoeft niet bij den aandrang
van grootere maatschappijen in de richting van wettelijke
regeling, aan concurrentie-overwegingen te denken ; immers
in de Vereeniging voor Levensverzekering waren het volstrekt niet de groote maatschappijen, die een lijn trokken
tegenover de kleinere.
Dit punt verder ter zij de latende, vermelden wij dat
tegenover het stelsel der Regeering slechts „enkele" leden
het denkbeeld van een Staatsmonopolie op levensverzekeringsgebied bepleitten, waartegen „vele" leden zich verzetten. Het waren ook weer „vele" leden die de keuze
der Regeering (het Engelsche systeem) toejuichten ; „som.mige" voegden daaraan toe dat men misschien later verder
zal moeten gaan „waar voor het oogenblik zouden zij zulk
een [verder gaande] regeling niet wenschen." Dan volgt
de klacht over de soberheid van des Ministers toelichting ;
men zou graag „de zakelijke redenen", die de Regeering
bij hare keuze leidden, leeren kennen, ook wat naders
vernemen over de verschillende stelsels en hun werking.
„Eenige" leden betwijfelden of het gekozen stelsel van
openbaarheid zonder verdere Staatsbemoeiing wel veel zou
baten : het publiek kan Loch die gegevens niet beoordeelen,
merkt de insoliditeit der instelling eerst als 't te laat is;
de regeling voorkomt slecht beheer niet. Waartegenover
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gezegd werd dat de deskundige, technische critiek door de
kennisneming van feiten en cijfers de noodige aangrijpingspunten krijgt en die gebruiken zal. Van de slechte maatschappijen zal de toestand dan in de vakpers worden blootgelegd en de concurrentie zal verder wel zorgen dat het
publiek daarvan de noodige kennis bekome. De ervaring
leert, dat wanneer een maatschappij op grond van bekende
gegevens als insoliede is gesignaleerd, zij geen verderen
aanwas van verzekerd kapitaal heeft te verwachten.
Ziedaar wat in het Voorloopig Verslag der Tweede
Kamer over de keuze van het stelsel werd opgemerkt.
Daaraan worden nog toegevoegd uitvoerige beschouwingen
over de vele en belangrijke leemten, welke vele leden in
de regeling aantroffen. Omtrent zeer belangrijke aange
legenheden geeft het ontwerp, gelijk het daar ligt, naar
het oordeel dezer leden geene of onvoldoende voorzieningen : volksverzekering, buitenlandsche maatschappijen, overdracht en samenvoeging, eischen bij oprichting van maatschappijen, insolventie, Verzekeringskamer, noodzakelijkheid
van overgan.gsrecht ; dit alles toont dat het ontwerp „niet
met de noodige zorg is samengesteld ; ook zijn de artikelen
zeer gebrekkig geredigeerd en juridisch niet voldoende
doordacht". Het ontwerp heeft „zeer zeker op menig punt
aanvulling en herziening noodig". Vele leden konden zich
„met een zoo schetsmatige regeling, als hier voorgesteld",
niet vereenigen ; zij zien in deze wetsvoordracht „niet weer
dan een voor-ontwerp van een werkelijke regeling der
m.aterie" -Hit de parlementaire taal overgezet, beduidt
dit dat de Regeering haar werk, als een schooljongen zijn
them a, mee naar huis krijgt om het over te maken.
Wij, die ons hier tot een bespreking van het stelsel
beperken, zouden tot deze lang niet malsche kritiek over
de belichaming van dat stelsel in een artikelen-reeks het.
zwijgen kunnen toedoen, ware het niet dat die kritiek van
invloed kan zijn op de vraag of totstandkoming van een
het Engelsche stelsel aanvaardende werkelijke regeling mag,
worden tegemoet gezien. Aan die vraag willen wij tenslotte nog enkele woorden wijden.
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Trekt men, met dit Voorloopig Versiag in de hand,
de horoscoop over het aanhangig ontwerp, dan moet o. i.
de slotsom luiden dat de wetsvoordracht, gelijk zij nu
luidt, zeker wel niet ongewijzigd het Staatsblad zal bereiken niet alleen omdat natuurlijk wellicht vele amendementen ingediend en allicht eenige daarvan aangenomen
zallen worden, maar ook aangezien het vrijwel uitgesloten
schijnt dat, na dit Voorloopig Versiag der Kamer, de
Regeering bij haar Memorie van Antwoord geen gewijzigd
ontwerp zou aanbieden — dock tevens kan o.i. de slotsom
luiden dat het stelsel zelf der ontworpen regeling zeker wel
in de wet zal overgaan. Men kan immers nu reeds zeggen
dat dit stelsel in de Kamer eene meerderheid heeft gevonden. Slechts enkele leden betuigden hun voorliefde
voor Staatsmonopolie, maar zij kunnen toch waarlijk nauwelijks zelven gelooven dat daartoe ten onzent zal worden
overgegaan. Het Duitsch-Fransche stelsel vond klaarblijkelijk in de afdeelingen geen verdedigers ; wij kunnen
aithans zoodanige verdediging niet lezen in dien twijfel,
door eenige leden uitgesproken nopens de doeltreffendheid
van het Engelsch systeem. Bij bet opperen van den twijfel
schijnt het gebleven te zij n ; niemand schijnt te zij n opgestaan om na een welgefundeerde kritiek op het door de
Regeering omhelsd stelsel de verkieselijkheid van het
Fransch-Duitsche daartegenover te bepleiten. Schuchter
merkten slechts „sommige" leden, die begonnen waren met
de Regeering-keuze toe te juichen, op „dat het puns inziens niet is uitgesloten, dat in de toekomst een meer
ingrijpende regeling noodig blijkt, maar voor het oogenblik
zouden zij zulk een regeling niet wenschen." Mag men,
dit alles overwegend, dan niet zeggen dat zeer zeker als
grondslag onzer toekomstige wet de Engelsche grondgedachte de allerbeste, ja, de eenige en de Fransch-Duitsche
geen kans heeft ?
Wij behoeven na wat wij over die stelsels hierboven
schreven wel niet meer te zeggen dat, noch waarom wij
ons daarover verheugen. Met groote belangstelling volgen
wij dus de wetsvoordracht op haar verderen weg naar de
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eindpaal, het Staatsblad. Welke bezwaren zal zij op dien
weg ontmoeten ?
Een hinderpaal schijnt ons de reeds bovenvermelde
wensch van vele Kamerleden naar aanvulling van de wettelijke regeling op tal van belangrijke punten. Wij raken
hiermee de — zeker zeer gewichtige bijzonderheden.
der regeling aan, verlaten het veld der beschouwingen over
het stelsel. Die bijzonderheden hier na te gaan, zou ons
echter veel te ver voeren ; dus bepalen wij ons tot een
algemeene opmerking. Indien het al juist is dat het aanhangig ontwerp in meer dan een opzicht onvolledig is,
laat men dan toch in de Kamer niet, door deze zaak op
de spits te drijven, afdoening van de wetsvoordracht in
gevaar brengen.. Er valt lang te redeneeren over elk der
in het verlanglijstje van het Voorloopig Verslag genoemde
`onderwerpen ; verschillende oplossingen der daarbij rijzende
moeilijkheden zijn mogelijk. Legge de Kamer zich hierbij
eenige beperking op en eische zij niet van de Regeering
dat deze aan al haar verlangens geheel voldoe. De leden,
die de onvolledigheid der regeling aan de Regeering verweten, vergeleken haar ontwerp bij dat der Vereeniging
(1910), hetwelk zij als veel beter aanprijzen. Maar „verscheidene" leden voerden daartegen aan, dat puns inziens
dit Vereenigingsontwerp in de tegenovergestelde font
vervalt door te veel te regelen en te veel in bijzonderheden of te dalen ; menige bepaling daaruit ware te
missen of naar een bestuursmaatregel over te brengen. —
Nog eens : wij kunnen hier de juistheid van deze laatste
opmerking niet in het licht stellen, niet binnen ons bestek
de grenzen gaan aanwijzen, waarbuiten o. i. de wettelijke
regeling zich niet behoort te bewegen. Slechts vragen wij
met aandrang dat men niet wegens verschil op dit zoo
betwistbaar en betwist terrein het slagen der regeling in
gevaar brenge. Men bedenke toch dat deze wet er geene
van Meden en Perzen zijn zal, dat uitbreiding der wettelijke regeling naar gelang van gebleken behoeften nooit
uitgesloten zal zijn, dat latere aanvulling op menig punt
verkieslijk zal zijn boven uitvoerigheid thans reeds, omdat
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men dan door de werking der zij het aanvankelijk onvolledige wet de noodige gegevens bezitten zal, die men nu
nog ontbeert.
Wat staat overigens aan de spoedige totstandkoming
van deze wet in den weg ? Vooreerst de voor de Regeering
onontkoombare onvermijdelijkheid om bij haar Memorie
van Antwoord tegemoet te komen, in meerdere of in mindere, maar althans in eenige mate, aan den op omwerking
en aanvulling gerichten wensch der Kamer. Dan, natuurlijk, ook de veelheid van arbeid, die boven en behalve
dit werk en Regeering en Parlement belast. De eindelooze
beraadslagingen over de begrooting van Binnenlandsche
Zaken hebben ons in 1914 gebracht zonder dat andere
wetgevende arbeid dan het begrootingswerk dadelijk na
het Kerstreces aan de orde kwam daaruit sproot een
achterstand voort, die zich wreken moet. Denkt men aan
het vele, zeer vele, dat straks de heeren op het Binnenhof
wacht, dan vraagt men zich met eenige angst of hoe dit
„wetteke" ooit op zijn kloppen om nu toch eindelijk ook
eens een beurt te krijgen, gehoor zal vinden. Een wetje
bovendien, dat binnen de noodlottige „neutrale zone" gelegen is, noodlottige, want welke partij zal zich nu over
zijn lot warm makers ?
En dan, er zijn excepties, zeer toelaatbare en rechtmatige zelfs. die voor uitstel van behandeling zouden pleiten.
Nog altijd is het een vrome wensch de levensverzekeringsovereenkomst wettelijk geregeld te zien — nademaal immers
de van 1838 dagteekenende bepalingen op dit stuk in ons
Wetboek van Koophandel geen wettelijke regeling van
het instituut, gelijk zich dat sedert dien heeft ontwikkeld,
mogen heeten. Is het niet ietwat dwaas het bedrijf te
gaan reglementeeren, voordat men den juridischen aard
van het voorwerp van dat bedrijf heeft vastgelegd ? En —
tweede mogelijke exceptie — er is nog steeds zoo iets
aanhangig als een wetsvoordracht nopens naamlooze vennootschappen. Vele verzekerings-instellingen hebben dien
associatie-vorm gekozen zij zullen als „verzekeraars" onderworpen worden aan de bijzondere wet, om daarna (wan-
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neer ?) als vennootschappen nog een algemeene wet op zich
toegepast te zien.
Misschien zijn er nog wel meer excepties te vinden,
als men het noodig acht ze te zoeken. Zoo liggen er voetangels en klemmen ook op den weg dezer wetsvoordracht.
Doch er is een lichtzijde. Want in haar Voorloopig Verslag drong de Kamer op grooten spoed aan. „Door zeer
vele leden werd met nadruk de wenschelijkheid betoogd,
dat de Regeering met de verdere bewerking van het wetsontwerp zoo veel mogelijk voortgang zou waken. Het
heeft zeer zeker op menig punt aanvulling en herziening
noodig. Doch des te meer klemt de noodzakelijkheid dien
arbeid zoo spoedig als eenigszins mogelijk is ter hand te
nemen en tot een goed einde te brengen. Het ontbreken
eener wettelijke regeling van het levensverzekeringsbedrijf
heeft in de praktijk reeds ernstige gevolgen gehad ; hoe
eerder zij tot stand komt, des te beter".
Ook al meent men wellicht dat die „ernstige gevolgen"
„in de praktijk" nog al meevallen en dat er andere, betere
gronden zijn voor den wensch naar wettelijke regeling, dan
mag men zich toch vastklampen aan deze zinnen, waarin
de Kamer de Regeering en zichzelf tot grooten spoed aanspoorde. Laat er ons het beste van hopen ! Spoedige afdoening is te meer gewenscht, omdat — zooals gelukkig
ook in de Kamer werd beseft — na de vaststelling der
wet een zeer lange tijd voor de inwerkingtreding zal
moeten verloopen, wil niet de op consolidatie van het
bedrijf gerichte regeling zijn ontwrichting veroorzaken.
Spoedige vaststelling, opdat men wete, waaraan zich te
houden; alsdan toepassing na een ruim genomen termijn,
opdat men gelegenheid hebbe zich aan de eischen aan te
passen ; ziedaar de twee desiderata.

VERZEN
DOOR

HERMAN MTDDENDORP.

UIT DE SCHIJNEN VAN HET LEVEN,
-Mt de schijnen van het Leven,
uit de duisters van den Dood,
nit de schemers Broom-doorweven,
nit de morgens good en rood,
zal ik nimmer-moe mijn handen
reiken tot de zegening,
die uit uit uwe ziel to branden
door de leed-omdroefde landen
tot mijn beidende uren ging.
Of de bekers der g,enuchten
goudlen van den ievenswijn,
of de vocht-verzade luchten
zwaar van smart en tranen zijn,
al-door zal mijn blij begeeren
wat de wel der wereld wekt —
Liefste, tot uw lief de keeren,
die den vrede wil vermeeren,
waar gij zacht mijn klacht mee dekt.

0, LEG UW HANDEN OM MIJN HOORD.0 leg uw handen om mijn hoofd,
en zeg dat gij gelukkig ztt....
Nooit heeft mijn ziel z66 diep geloofd
aan levens liefste lijdzaamheid.
Nu is de dag een schoon verhaal,
van good en blauw, dat einder-wijd
ons groot geluk in wondre taal
van schoonheid over de aarde spreidt.
Een diep geheim is iedre nacht,
als van de transen vreemd en ver
de koepelende blauwing lacht
met glans van ster bij gouder ster.
In droom-doorsponnen mijmerij
gaan de wren stil naar de eeuwigheid,
o Liefste, zeg nog eens dat gij
voor alle tijd mijn liefste zijt....

Bid EEN R003.
Schooner beeltnis van uw leven
— al gedenken blank en broos —
kon uw hand mij nimmer geven,
Liefste, dan deze eene roos.
Mijn gepeinzen breekt in zachte
tranen, als ik deze bloem,
dankend voor het ongedachte,
met uw liefste namen noem.
Op de droom-omwaasde bladen
daalt mij n blijde mijmerij,
en ik kus de kuische wader
van een ziel, zoo kuisch als gij.
Schooner beeld van uw gedenken
— innigst leven blank en broos —
kon uw ziel mij nimmer schenken,
Liefste, dan deze e4ne roos.

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

HET MINISTERIE-CORT VAN DER LINDEN.
Te worden geroepen tot het beschouwen van onze binnenlandsche politiek, juist thans, mag wel een bijzonder voorrecht
heeten. Immers, zij staat (die politiek) in een conjunctuur van
buitengewone belangrijkheid. In meer dan een opzicht, zoowel
ten aanzien :van groote concrete quaesties als ten opzichte der beginselen van ons parlementaire stelsel, schijnen wij ons to bevinden
in een tijd van overgang en van voorbereiding tot gewichtige
beslissingen. Het politieke moment schijnt zwaargeladen. In zake
kiesrecht, sociale wetgeving, defensie (marine), financien, onderwijs,
kolonien en in zake dat groote rationale vraagstuk : de drooglegging der Zuiderzee dringt de noodzakelijkheid van spoedige
beslissing steeds nader op ons aan. En tegelijk bevindt ons parlementaire stelsel, door het optreden van een kabinet dat in gansch
ongewone verhouding tot de politieke partijen staat, zich in een
toestand van beweging die de vraag doet rijzen of men bier te
doen heeft met een toevallige variatie of met een „sprongmutatie"
tot vorming van een nieuwe soort. En die, hoe dit ook wezen
moge, onze aandacht even krachtig trekt als de concrete quaesties
't doen.
Een kort overzicht van het politieke beeld dat uit de begrootingsdebatten in de beide Kamers is te voorschijn gekomen,
zij tevens aanleiding tot beschouwing zoowel van 't principieel als
van het praktisch belangwekkende in den toestand.
* *

Het wezen van het Kabinet-Cort van der Linden en het doel
dat het zich gesteld acht, zijn door de schriftelijke en vooral door
de mondelinge gedachtenwisseling in de beide Kamers, vrij helder
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geworden. Wij weten nu dat het tegenwoordige bewind een
„Zelfstandig Kabinet" is, los van eenige politieke partij en dat
het, wat zijn doelzetting belangt, hoofdzakelijk is to beschouwen
als een Kabinet ad hoc, een Ministerie dat zijn hoofdtaak ziet in
het finaal oplossen — laat ons kortheidshalve die euphemistische
uitdrukking nu maar bezigen — van de kiesrechtquaestie. In dit
laatste opzicht vertoont het verwantschap met het Ministerie-ROellVan Houten, dat eveneens zich aandiende als een Kabinet ad hoc
in zake het kiesrechtvraagstuk. Bovendien is er ook nog in zooverre overeenkomst als ook dat kabinet van vrijzinnigen huize was
en . . . niet op alle punten zeker was van een meerderheid in de
T weede Kamer.
Maar daarmee houdt de overeenkomst dan ook op. In de doelzetting is er veel eenders, in aard en oorsprong echter is er groot
verschil. Het ministerie-Rkiell-Van Houten was een kabinet dat
dreef op een bepaalde politieke strooming en dit vooral -weeks doelzetting rechtstreeks volgde uit den uitslag van den onmiddellijk voorafgeganen stembusstrijd. De verkiezingen hadden
uitsluitend geloopen over de kiesrechtquaestie ; er moest dins 't
eene of andere kiesrechtministerie optreden. Thans echter stond
de zaak gansch anders. De verkiezingen van 1913 hebben geloopen niet over een enkel groot rad, maar over een samenstel
van vele raderen waarvan moeilijk is to zeggen, welk daarin het
belangrijkste was. Het anti-clericalisme, het anti-papisme, bezorgdheid voor de historische positie der Nederlandsch Hervormde Kerk,
vrees voor schismatiek drijven in Indie, anti-protectionisme, anticonservatisme (in zake sommige deelen der voorstellen tot Grondwetsherziening van het vorige Kabinet), de beweging voor het
zoogenaamde „Staatspensioen", die voor algemeen kiesrecht en die
voor vrouwenkiesrecht — al deze factoren hebben medegewerkt
tot den val van de vorige Regeering. Er was geen eenig, albeheerschend Shibboleth, dat duidelijk de beslissing gaf bij kabinetsformatie.
De lezers van den afgesloten jaargang van dit tijdschrift kunnen
weten dat ik, na den stemmingsuitslag, betoogd heb (in een korte
beschouwing, getiteld „Eb en Vloed") dat de samengesteldheid,
innerlijke verscheidenheid en zelfs tegenstrijdigheid van de stembuspsyche het optreden van een zakenkabinet 't meest redelijk deden
schijnen. Ik ben nog steeds van die mooning. Er was geen partijmeerderheid in de Tweede Kamer, gereed om de Regeering to
aanvaarden. De rechterzijde was minderheid geworden. Links
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waren er twee minderheden die samen tot meerderheidsvorming
niet bleken te kunnen komen. Het partijstelsel hokte dus. Maar
bovendien had de stembus, omtrent den wil van de meerderheid
der kiezers, geen klaar geluid gegeven. De stembusuitslag was
een veelklank geweest, een accoord dat daarbij, met zijn innerlijke
tegenstrijdigheden, een dissonant mocht heeten. Wat was, in
zulke omstandigheden, meer aangewezen dan het optreden van een
Kabinet dat, evenals de verkiezingsuitslag zonder stellige politieke
richting, zich in hoofdzaak zou bezig houden met niet-politieke
vraagstukken ? Dat nochtans de politiek niet behoefde te schuwen,
dat met name zoowel in de kiesrecht- als in de ouderdomsen in de onderwijsquaestie zeer wel de hoop kon voeden, de partijen
tot een compromis te brengen. Terwijl het, door zijn kracht te
zoeken in het behartigen van lang verwaarloosde niet-politieke
belangen, ongetwijfeld de sympathie zou hebben gehad van de
vele gematigde elementen die mijns inziens, n'en déplaise hun ondankbare verloochening door Mr. Tydeman in de Tweede Kamer,
de voornaamste bewerkers zijn geweest van den opmerkelijken
aanwas der vrij-liberale fractie in die Kamer.
Ik moet echter wel aannemen dat ik dit alles verkeerd inzie
want niet alleen hebben wij geen zakenkabinet gekregen maar
zelfs schijnt, bij de pogingen tot oplossing van de crisis, niet eens
ernstig in die richting te zijn gewerkt. 't Blijft vrij curieus daar
juist een zakenkabinet de eenige oplossing is geweest die vooraf
met name is genoemd. „Een zakenkabinet zal dan" (namelijk als
er geen regeeringsmeerderheid is) „wellicht zijn de meest geschikte
oplossing". Zoo sprak de heer Drucker op 14 December 1912, al
voegde hij er aan toe : „Ook andere oplossingen zijn denkbaar".
En tijdens de eerste weken van de crisis was een zakenkabinet
— ik heb er mij van kunnen overtuigen in meer dan een gesprek —
de inhoud der bovendrijvende gedachte.
Toch is het er, zooals gezegd, niet van gekomen en schijnt er,
onder hen die tot advies of medewerking bij de crisis werden geroepen, zelfs niet ernstig naar te zijn gestreefd. Wij hebben een
Kabinet gekregen dat, buiten de Kamer geteekend als „extraparlementair" ministerie, zichzelf, bij monde van zijn premier, bij
voorkeur genoemd heeft: een zel'°standig Kabinet.
Waarom achtte dit Kabinet zich tot optreden gerechtigd en
waarom dient het zich als „zelfstandig" aan ?
* *

Men kan, dunkt mij, den gedachtengang van Minister Cort
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van der Linden, na al wat hij bij de algemeene beschouwingen in
de beide Kamers gezegd heeft, gevoeglijk zoo samenvatten : Er
was geen partijmeerderheid, gereed om de Regeering te aanvaarden.
Toch hadden de kiezers wel een meerderheid naar de Tweede
Kamer gezonden ter verwezenlijking van twee bepaalde desiderata :
het algemeen kiesrecht en de ouderdomsrente. Er moest dus een
Kabinet optreden dat, onafhankelijk van de partijen, den wil van
de meerderheid der kiezers, zooals die zich in den stembusuitslag
had geuit, ten uitvoer bracht. Ziedaar de rechtvaardiging van het
optreden van dit Kabinet dat zich als hoofdtaak heeft gesteld: het
invoeren van algemeen mannenkiesrecht (met de mogelijkheid van
vrouwenkiesrecht) en, daarnaast, van een kostelooze ouderdomsrente
voor behoeftigen.
De kern van dezen gedachtengang is dus het aannemen, als
realiteit, van een stellige stembusuitspraak ten gunste van algemeen kiesrecht en kostelooze ouderdomsrente en van deze twee allêen.
Waarop is dat nu door den Minister gegrond ?
Deze vraag vindt het scherpst en 't duidelijkst haar antwoord
in wat de heer Cort van der Linden op 18 Februari gezegd heeft
in de Eerste Kamer (blz. 257 van de Handelingen):
„Nu blijft natuurlijk over de vraag, waarop het bier ook aankomt, of men inderdaad mag zeggen dat het algemeen kiesrecht
geeischt wordt door de publieke opinie, of de volkswil zich daaromtrent heeft uitgesproken. Niet als eenig, maar als eerste punt
staat vast — dat is door verschillende sprekers erkend — dat bij
de jongste verkiezingen op het gemeenschappelijk program van de

concentratiepartijen en van de sociaal-democraten heeft gestaan de
invoering van bet algemeen kiesrecht. Dat is een feit van zeer
groote politieke beteekenis, ook daarom, omdat, wanneer dat niet
was een punt dat zeer diep was ingedrongen in het bewustzijn
van het y olk, de twee partijen die elkander zoo fel hadden bestreden,
dat punt Diet bij de herstemmingen op het gemeenschappelijk
program zouden hebben gebracht. Zij zouden dan een andere
leuze hebben gekozen. Zij zijn echter bij de herstemmingen verbonden en gezamenlijk met elkander opgetrokken op dit punt, omdat
zij overtuigd waren dat dat geeischt, begeerd werd door het yolk."
Nu dient aanstonds te worden opgemerkt dat de Minister de
herstemmingseischen van de socialisten, door hem genoemd het
„gemeenschappelijk program" der linkerzijde, in den hier aangehaalden passus niet tot hun recht doet komen. Want die eischen
beperkten zich niet tot het algemeen kiesrecht.
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De herstemmingseischen der S. D. A. P., gesteld als voorwaarde
van steun aan de vrijzinnigen die met rechtschen in den eindstrijd
kwamen, waren drie in getal :
le. erkenning der urgentie van algemeen mannenkiesrecht
met opheffing der uitsluiting van de vrouw, wat dit laatste belangde zonder het stellen van een welstandsgrens,
2e. geen versterking van de positie der Eerste Kamer,
3e. staatspensioen te verleenen aan die ouden van dagen die
het noodig hebben, met intrekking van het ontwerp-Talma en door
uitbreiding van Art. 369 van het ontwerp.
Een diagnose van den „volkswil" of van de „publieke opinie"
die zich grondt op deze herstemmingseischen, is dus zeer onvolledig in den vorm waarin zij door den minister werd gegeven.
Echter blijkt uit het program van de Regeering dat, met uitzondering der intrekking van het ontwerp-Talma, ook de andere eischen
door haar voor inwilliging in aanmerking zijn gebracht zoodat men
hier alleen te denken heeft aan een zekere vluchtigheid van resumtie. Dat het algemeen kiesrecht voor de Regeering, in haar
stembus-„accoord", de dominant is, komt doordien zij daarvoor,
zooals wij dadelijk zullen zien, nog meer meent te kunnen aanvoeren dan alleen die herstemmingseischen. Willekeurig wijkt zij
van die eischen enkel of ten aanzien van de in trekking van het
ontwerp-Talma. 1k wil hierop echter, schoon deze afwijking de
kracht der regeeringslogica reeds aantast, niet te veel nadruk
leggen.
Mijn hoofdbezwaar tegen de redeneering van den Minister
is van ernstiger aard : Elle pêche par la base. Haar grondslag

is z wak
Want wat door den minister wordt versleten voor een „gemeenschappelijk program" van de linkerzijde, heeft er ongeveer
even veel van als een eenzijdige wilsverklaring van een bilateraal
contract, als een woekerovereenkomst van een vrijwillige verbintenis,
als een vergunning van een overeenkomst tusschen gelijke partijen,
als vredesvoorwaarden van een handelsverdrag. •
Waren die drie punten in gemeen overleg tusschen de vrijzinnigen en de socialisten gecomponeerd tot gemeenschappelijk verkiezingsprogram, ware men daarop, elkaars zetels sparend en met
accoord omtrent de te veroveren plaatsen, tezamen ten strijde getrokken zooals de vrijzinnigen dat onderling hebben gedaan — ja
dan had de minister terecht kunnen spreken van een „gemeenschappelijk program".
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Doch zoo is het waarlijk niet gegaan.
Niet bij onderlinge overeenkomst zijn die drie punten bij de
herstemmingen naar voren gebracht, doch door een eenzijdige handeling van een der partijen : de S. D. A P. Zoodat die drie punten
dan ook volstrekt geen „gemeenschappelijk program" hebben gevormd maar een form ule van steun voor een enkele partij.
Waarom is deze, door den minister over 't hoofd geziene,
onderscheiding nu van heel wat meer dan theoretisch belang?
Omdat, met den aard van die drie punten, tevens hun beteekenis als element in het diagnostiseeren van den stembusuitslag
in een gansch ander Hat komt.
Wat de Minister houdt voor den wil des yolks, is slechts .
de wil der S. D. A. R ! En daarmede krijgt de grondslag, dien
Z. E. zich voor zijn kabinet heeft gekozen, een bedenkelijk ander
aanzien.
0, ik zie niet voorbij dat die drie eischen, ongeveer in den
zelfden vorm, ook reeds voorkwamen op het concentratieprogram.
Maar ze vormden daarin onderdeelen van een geheel complex van
grievers en wenschen en het is op dat complex dat de concentratiecandidaten zijn gekozen. Bij verschillende kiezers zullen verschillende elementen van het complex den doorslag hebben gegeven,
bij sommigen de meer negatieve, bij anderen de meer positieve.
Doch het uitlichten van drie elementen uit het geheele samenstel — dat is een werk geweest, niet van de kiezers, doch van de
S. D. A. P. Niet de kiezers hebben aan die punten van het concentratieprogram zulk een buitengewoon relief gegeven — het is
minstens een vraag of een deel van de kiezers niet veeleer joist
die punten maar op den koop toe namen. Dat relief heeft de
S. D. A. P. gegeven. Geheel buiten de kiezers om. Haar partijgenooten hebben op de concentratiecandidaten gestemd omdat die
candidaten min of meer bevredigend op de drie herstemmingsvragen hebben geantwoord. Doch alleen haar partijgenooten. De
rest van de linksche kiezers, die bij eerste stemming immers reeds
den concentratiecandidaat had gesteund op het geheele complex
van het concentratieprogram, heeft dat bij de herstemming ten
tweeden male gedaan.
Het is dos een volkomen vergissing van den premier wanneer
hij de socialistische herstemmingseischen aanziet voor een gemeenschappelijk linksck herstemmings_program.
Hij heeft, to goeder trouw natuurlijk, den wil van de S. D. A. P.
in de plaats geschoven van den „volkswil".
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En daarmee aan zijn redeneering een valschen grondslag gegeven.
Bij dit alles denk ik geen oogenblik — behoeft het nog wel
te worden gezegd ? aan eenig opzet. Aan eenige socialistenvleierij. Wie dat ooit van een man als de heer Cort van der Linden
mocht hebben ondersteld, zal van zulk een kwaad vermoeden wel
zijn genezen na diens optreden bij de begrootingsbehandeling. Maar
ik wilde slechts aanwijzen wat, mijns inziens, een ernstige vergissing is geweest in de politieke diagnose waarop de heer Cort van
der Linden zijn kabinet heeft gebouwd.
Men zou zeker een even groote vergissing begaan, wanneer
men wilde ontkennen dat de beweging voor algemeen kiesrecht en
voor staats-„pensioen" inderdaad krachtige volksbewegingen zijn...
ook al laat men de vraag rusten of de kiesrechtbeweging niet ontstaan is als eine Macke, als iets kunstmatigs. Voor het bestaan van
die bewegingen had de Minister zich niet eens meer behoeven te
beroepen op bepaalde aanwijzingen als bet kiesrechtvoorstel van
de vorige Regeering, op een Roomsch minderheidsrapport of op
Roomsche stemmen voor staats-„pensioen”. En in zooverre kon de
Neer Cort van der Linden dan ook gerust zeggen dat dit Kabinet
zich gedragen voelt door een krachtige strooming in het yolk.
Maar zijn die beide bewegingen zoo overheerschend dat alleen
zij de richting mochten geven aan het K.abinet? Stellig p een. Ten
eerste is er een belangrijk element van imponderabilien: stroomingen die ten gunste van de vrijzinnigen hebben gewerkt in weerwil
van het algemeen kiesrecht en het staats-„pensioen" op hun program. De Minister heeft, nog op die eigen bladzijde 257 van de
Handelingen der Eerste Kamer, doen drukken:
„Het is niets anders dan een fictie, welke men van weerskanten accepteert, dat, wanneer er een punt aan de orde is dat
een deel uitmaakt van het program van een der partijen, de kiezers,
door die partij aan 't roer te brengen, over dat speciale punt uitspraak zouden hebben gedaan."
Zoo is het. En toch „accepteert" de Minister wat hij zelf
terecht „een fictie" noemt. Jets dat te vreemder schijnt omdat hij,
in zijn antwoord aan de heeren Reekers en Van den Biesen nog
wel had toegegeven dat de meerderheid der kiezers rechts had
gestemd maar dat door de districtsverdeeling die meerderheid niet
in de Tweede Kamer was afgespiegeld. De Minister gaf daarmee
een deel van zijn positie noodeloos prijs. Want de bewering dat
er meer stemmen op rechtsche dan op linksche candidates zijn
uitgebracht, kan alleen steunen op de verkeerde praemisse in het
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door den heer Reekers aangehaalde boekje van de heeren Jungmann en Van Iterson, dat de 5317 stemmen van den Bond van
Protestantsche kiezers rechts moeten worden gerekend. Terwijl ze
rota bone zeer duidelijk zijn uitgebracht als protest tegen het
regime van het vorige Kabinet. Rekent men ze dus links en laat
men voorts de 4500 stemmen van de christen-socialen als geheel
onzeker element buiten aanmerking, dan vindt men links ruim
387000 stemmen tegen ruim 376000 rechts. Er is dus, wanneer
men de stemmen nu eens niet weegt doch slechts telt en dus niet
vraagt naar de aanwezigheid van imponderabilièn, inderdaad een
meerderheid uit de bus gekomen ten gunste van algemeen kiesrecht en staats- „pensioen", niet slechts in de Tweede Kamer maar
ook onder de kiezers.
Doch niet voor die twee alleen. Van de ruim 387000 stemmen
die naar links zijn gegaan, hebben de concentratiecandidaten er to
zamen ruim 236000 behaald. Dat wil zeggen dat 60% van de
linksche kiezers zich hebben uitgesproken ten gunste van een program waarop algemeen kiesrecht en staats-„pensioen" stonden in
een complex van desiderata dat men niet willekeurig mag verminken. Ik wijs op de evenredige vertegenwoordiging (door dit
Ministerie slechts commissoriaal gemaakt), op de onderwijsreorganisatie (door dit Kabinet goeddeels afgewezen) en vooral op den
socialen passus die stork afwijkt van het Regeeringsprogram en
waarin staatssteun voor vrijwillige ouderdomsverzekering als correlaat van minimum-ouderdomsrenten wordt genoemd.
Aileen door aan de herstemmingseischen van de S.D.A.P. verkeerdelijk het karakter to geven van een „gemeenschappelijk program" der linkerzijde kon dus de Regeering er toe komen om zich
to constitueeren als Kabinet ad hoc voor algemeen kiesrecht en
staats-„pensioen".
Die constitutie is ongezond, berust, gelijk ik meen to hebben
aangetoond, op een dwaling.
* *

Doch wij hebben dan nu eenmaal een Kabinet dat, zij het ook
m.i. ten onrechte, zich gerechtigd achtte om op to treden als
ministerie ad hoc. Het heeft zich voorts aangediend als „zelfstandig
Kabinet-,
Doze naam, die in het debat eenige malen door den premier
is gebezigd, lijkt mij alleszins juist al behoeft men dien van „extraparlementair Kabinet" of dien van „Koninklijk Kabinet" ook niet
to vermijden mits men bij het bezigen van dezen laatste er aan
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denke dat dit ministerie wel, evenals de „koninklijke" ministeries
van vOOr 1868, los staat tegenover de partijen doch niet tegenover
de (al of niet juist geinterpreteerde) kiezersuitspraak.
Het ministerie-Cori van der Linden acht zich zelfstandig en
gedraagt zich zelfstandig. Wat dit laatste belangt : De uiting van
den premier: „Do not speak to the man at the wheel", onmiddellijk
nog verduidelijkt als : „De leiding geef ik niet uit handers", is
reader gebleken, te passers op de politieke „mentaliteit" van meer
dan een zijner ambtgenooten, vermoedelijk dus wel op die van het
gansche Kabinet.
Deze geestesstemming houdt blijkelijk verband met de genesis
van het Kabinet. Door eenig partij-overleg is het niet tot stand
gekomen, alleen door de interpretatie welke de formateur, geroepen
door de Koningin op grond van adviezen die natuurlijk onbekend
zijn gebleven, heeft gegeven aan de uitspraak van de kiezers.
Vijandig staat het tot nu toe tegenover geen enkele partij en de
rustige zekerheid, de beschaafde intelligentie waarmee de politieke
woordvoerder in de beide Kamers is opgetreden, zijn ook zeker
niet geschikt om vijandigheid te wekken. Met de rechterzijde staat
het thans, na het tot stand komen der onderwijscommissie, verbonden door wederzijdsche welwillendheid en waardeering, met de
vrijzinnigen door gemeenschap van beginselen, met de socialisten
door gemeenschap van politiek hoofddoel in de allernaaste toekomst.
Eenige vreemde programband knelt het echter nergens ; het heeft
zich zijn eigen program gesteld en gaat zijn eigen weg.
Dit — het feit dat er een Kabinet regeert, dat, schoon geen
zakenministerie doch een duidelijk uitgesproken politiek Kabinet,
Loch aan geen enkele partij gebonden is — dit is het merkwaardige,
het uitzonderlijke in den tegenwoordigen politieken toestand.
Zal dit geval uitzondering blijven ? En is herhaling wenschelijk ?
De Minister-President heeft, in de Kamerdebatten, op de eerste
vraag niet steeds in denzelfden zin geantwoord. Hij heeft onder
meer gezegd (op 18 Februari in de Eerste Kamer, blz. 256 van
de Handelingen): „Ik erken dat een Kabinet zooals dit, dat los en
zelfstandig staat van de partijen, in de tegenwoordige verhoudingen
een uitzondering zal zijn". Doch haast onmiddellijk daarop volgt
het bijzonder belangwekkende en waarlijk schilderachtige betoog
omtrent de „drie perioden". In de eerste periode (blijkelijk werd
gedoeld op den tijd van Thorbecke en Groen van Prinsterer) werd
de richting van de politiek van boven of aangegeven door de

leidende staatslieden. Eigenlijke georganiseerde politieke partijen
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waren er nog niet. De kiezers hadden slechts de keuze in het
volgen van verschillende leiders. Daarop volgde de tweede periode,
die van het stelsel der gesloten georganiseerde partijen die zich
hebben geschoven als leidende macht tusschen de kiezers en het
Parlement en die, met hun programs, de politieke richtingen bepalen. Het is dat stelsel „waaronder wij", zoo zeide de minister,
„op het oogenblik leven". En hij knoopte daaraan den hiervoren
aangehaalden passus vast omtrent het vaak fictieve van de onderstelde congruentie eener programzege met den wezenlijken volkswil.
Doch de Minister meende van een derde periode reeds het
lumieren te zien. Een periode waarin niet meer de groote staatslieden, ook niet meer de partijbesturen, doch de kiezers zelven,
gerijpt tot meer politieke zelfstandigheid, de richting van de politiek
zullen bepalen. Aanwijzingen voor die opvatting vond Z. E. in
den aandrang naar kortere legislatieve perioden, naar beperkte
programs, naar evenredige vertegen woordigin g, naar het referendum.
En in het steeds vaker zwenken en buigen voor de publieke opinie,
dat de partijen, met snelle programverandering, meer en meer
gaan doers.
Uit dit laatste nu is, dunkt mij, in verband met de rest van
dit deel van 's Ministers betoog, op te maken dat het optreden van
„zelfstandige" Kabinetten, naar zijn oordeel, in 't vervolg niet meer
zoo zeer uitzondering zal wezen. Immers, hoe meer zelf bewust
de kiezers worden, des te min beduidend worden de politieke
partijen of des te moeilijker wordt het voor haar om vlug genoeg
mee te evolueeren met de „publieke opinie". In beide gevallen
bestaat veel kans op het uitschakelen van de partijen tusschen
Regeering en kiezers, althans in den gedachtengang des Ministers.
Op de vraag, of de beer tort van der Linden de naaste toekomst van ooze parlementaire ontwikkeling juist inziet, zal ik niet
diep ingaan. Ten eerste niet omdat zijn meening natuurlijk meer
gezag heeft dan de mijne. En ten tweede omdat dergelijke toekomstbeschouwingen toch altijd slechts een hoofdzakelijk speculatief karakter dragen.
Het komt mij echter voor dat men in elk geval zulk een
bespiegeling moet plaatsen in het kader waarin Ostrogorski haar
heeft gelijst : dat van een gansch ander partijstelsel dan wij tegenwoordig kennen. Ostrogorski betoogt, in het laatste hoofdstuk van
La Democratic et les partis politiques, dat een nieuwe wijze van
politieke groepeering waarschijnlijk en wenschelijk is, een groepeering niet van bestendigen maar van snel wisselenden aard in con-
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glommeraties ad hoc, telkens ter verwezenlijking van bepaalde
doeleinden. Plaatst men de idee der verschuiving van de politieke
hegemonie van den partij-caucus naar de kiezersmassa niet in deze
nieuwe lijst, houdt men haar in die van de tegenwoordige wijze
van partij-organisatie, dan wijkt ze zeker terug in een zeer nevelige
verte. Tegen de waarschijnlijkheid van haar verwezenlijking zou
zich dan o.a. een schrijver keeren als . . . Ostrogorski die in zijn
zooeven vermeld werk óók betoogt : „La vue intellectuelle et la
facultó d'attention de l'homme moyen sont trés bornees, it ne lui
est guere possible de les exercer sur un vaste horizon ou sur une
perspective entrecoupee par des aspects multiples ; it ne pent suivre
que l'action limitee a une sphere restreinte, comme celle de la commune, ou plus etendue mais n'ayant toujours qu'un objet unique
distinct a tons les yeux. Une fois ces limites depassees, sa vue
se confond, son attention se disperse et se lasse, et s'il continue
a suivre la direction indiquee, it le fait d'une manière toute passive."
Men moet dan ook, dunkt mij, om den gedachtengang van den
premier te dezen aanzien recht te doen wedervaren, onderstellen
dat deze is te interpreteeren in den geest van Ostrogorski dien de
Minister in de Tweede Kamer ter loops citeerde doch wiens gansche
politieke visie hij in zijn Eerste-Kamerrede scheen te aanvaarden.
En dan komt het heele optreden van dezen Minister en van het

tegenwoordige kabinet in een nieuw, verrassend licht waardoor de
vreemde fout die ik hierbo ven in de kabinetsformatie meende te
kunnen aanwijzen, verklaarbaar wordt — al blijft ze een fout.
Over de vragen der waarschijnlijkheid en der wenschelijkheid
van een „derde periode", waarin de politieke groepeeringen niet
meer op langen termijn maar telkens voor bepaalde zaken zouden
plaats vinden en waarin de kiezers dan leiding zouden geven, zal
ik, gelijk gezegd, in dit bestek geen nadere beschouwing geven.
Ik teeken slechts aan : dat groote, principieele scheidingslijnen zich
niet zoo makkelijk voor goed laten uitwisschen . . . dat de groepeering ad hoc het groote practische bezwaar oplevert van de telkens
weer gansch nieuw te maken verkiezingsorganisatie (en men weet
bij ervaring, hoeveel een partij, die zich lang voor de verkiezingen
goed georganiseerd heeft, voor heeft op eene die maar even te
voren opduikt) . . . en dat een Regeering nu eenmaal niet alleen
met enkele groote quaesties rekening kan houden maar tal van
zaken ter hand heeft te nemen waarover de kiezers, in het stelselOstrogorski, geen uitspraak zouden hebben gedaan. Doch ik laat
dit verder rusten want . . . wij zijn nog niet aan dat stelsel toe.

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

139

En ziedaar wat, dunkt mij, de beer Cort van der Linden een
weinig schijnt to hebben vergeten, een vergeten dat wellicht
den sleutel verschaft tot de grondgedachte van zijn Kabinetsform atie.
Het verwaarloozen van het onderscheid, tusscben de herstemmingseischen van de S.D A.P. en een „gemeenschappelijk program"
der linkerzijde, het miskennen van de waarde der andere stroomingen welke, naast en deels zelfs tegen die voor algemeen kiesrecht
en staats-„pensioen" in, de rechterzijde in de minderheid hebben
gebracht dat wordt zeer wel verklaarbaar wanneer men aanneemt
dat de heer Cort van der Linden bet stelsel van Ostrogorski reeds
zoowat verwezenlijkt heeft geacht. Dan kwam het er niet op aan
wat er, behalve de kiesrechtbeweging en de beweging voor staats„pensioen”, nog mocht hebben gezegevierd aar die twee dominanten
alleen was to luisteren. Het kwam er niet op aan, wat er verder
nog op partijprogramma's bad gestaan ; dat was Loch maar versleten franje en de partijen waren eigenlijk nog slechts schijnbaar
levende wezens, in werkelijkheid echter reeds verdroogde mummies.
En men behoefde zich dus O6k niet druk to maken over de vraag,
of wellicht het verantwoordelijkheidsbesef der partijen verzwakt
zou worden wanneer een niet uit haar voortgekomen regeering een
deel van haar taak ging vervullen. Dat alles was uit den tijd,
vieux jeu: Er was een verkiezing ad hoc geweest, over algemeen
kiesrecht en staats-„pensioen", er was een partijgroepeering ad hoc
geweest en een summier stembusprogram ad hoc (de socialistische
herstemmingseischen) ten gunste van die twee — er moest dus een
ministerie ad hoc optreden ter verwezenlijking van algemeen kiesrecht en staats-,,pensioen".
Het was — Ostrogorski en action.
Maar. . . . inderdaad is Ostrogorski nog niet „en action".
De politieke groepeering is er, to onzent, nog niet eerie ad hoc
en ze was het bij deze stembus ook niet geweest. De overwinning
was ook niet behaald op een summier program van een paar punters
maar, voor 60 percent van de uitgebrachte linksche stemmen, op
een complex-program. De verkiezing was dan ook niet ad hoc
geweest maar had over zeer veel verschillende zaken geloopen.
Ten onrechte dus heeft de heer Cort van der Linden, op 't voetspoor der socialisten, twee programeischen gelicht uit het complex
waarin zij, voor de meerderheid der linksche kiezers, behoorden.
Ten onrechte heeft hij de verantwoordelijkheid aanvaard die de
overwinnende politieke partijen hadden afgewezen. En ten onrechte
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heeft hij, aan een stembusuitslag van zeer complex karakter, een
zeer simplistische oplossing gegeven.
Ten onrechte dus, eindelijk, is hij opgetreden als formateur
van een „zelfstandig" Kabinet.
Het doet mij waarlijk leed dat ik, tegenover een man van het
groote gezag van dezen premier, mij niet gewonnen kan geven. 1k
herhaal dat natuurlijk de waarschijnlijkheid van mijn ongelijk zeer
groot is. Maar ik kan de zaak vooralsnog niet anders inzien.
* *

En toch schijnt mij dit ministerie, voorloopig, sterk te staan.
Niet echter in zooverre het „zelfstandig" is, zich van de politieke partijen heeft geemancipeerd, maar in zooverre als het door
die partijen wordt gesteund. Niet omdat het zich heeft geconstitueerd als Kabinet ad hoc, maar ondanks dat.
Mij komt het namelijk niet zoo zeker voor, als velen links, dat,
bij een mogelijke Kamerontbinding hetzij op een conflict in zake
de ouderdomsrente hetzij op een over het algemeen kiesrecht, de
stembusuitspraak dan ten gunste van het Kabinet zou uitvallen.
Het is mogelijk. De kracht der beweging voor algemeen kiesrecht
en van die voor kostelooze ouderdomsrente is ongetwijfeld onmiskenbaar. De laatstgenoemde beweging is van den aanvang af
reeel geweest, uiting van een rechtstreeks uit het yolk opgekomen

behoefte. waarmee over het al of • niet juiste van het beginsel
niets is gezegd. De andere beweging, die voor algemeen kiesrecht,
is, sedert de wet-Van Houten tot stand kwam, in oorsprong niet

reeel doch een politieke speculatie. Die wet toch bleek zó(5 elastisch
dat het A. K. daardoor praktisch nagenoeg kon worden verwezenlijkt (in '96 waren er 302015 kiezers, thans 960676 op 1412973
mannen van 25 jaar en ouder) zoodat men thans nog slechts over
een beginselquaestie strijdt. Maar de demagogen hebben de menigte

zoo lang order de suggestie gebracht van het „onrecht" dat de
tegenwoordige regeling heet te plegen en van den dorst maar nbg
wat uitbreiding die het kiezerscorps heet te willen lesschen, dat de
menigte dat is gaan gelooven. Een goed gesuggereerde fictie is
practisch gelijkwaardig met een realiteit.
Het is dus mogelijk dat een ontbinding op het Shibboleth van
A. K. of op dat van staats- „pensioen" gunstig af zou loopen,
Doch zoo heel zeker kan men er niet van wezen wanneer men
niet de andere stroomingen, de meer gematigde, verwaarloost die
de rechterzijde mede van het kussen hebben geslagen. De kans
keert licht. Voor elk Kabinet. Maar vooral voor een dat zich

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

141

genoodzaakt zag, onmiddellijk met voorstellen tot zware belastingverhooging te komen. Dat dit niet zijn schuld is maar die van
zijn voorganger, vergeet de ontevreden belastingbetaler heel gauw.
Neen, sterk lijkt mij dit Kabinet voorloopig te staan door een
daad die het gedaan heeft gansch buiten zijn ad /ioc-karakter om,
door zijn poging tot opiossing van de onderwijsquaestie. Het houdt
daarmee, zoo lang die poging niet blijkt te falen, de oppositie in
de beide Kamers (die meerderheid in de Eerste is) in bedwang
terwij1 het anderzijds genoeg van de linksche desiderata op zijn
program heeft om zich ook daar beveiligd te weten vooral nadat
de linkerzijde zich tot reguliere Kabinetsformatie niet machtig heeft
getoond.
Maar de onderwijscommissie lijkt mij dan ook voorshands ons
politieke weerhuisje. Komt daaruit het vrouwtje voor den dag :
een compromisvoorstel dan is de verwezenlijking van 't ministerieele ad hoe-program vrijwel verzekerd. Zien we daarentegen het
mannetje naar buiten treden : bericht van mislukking van het compromis
dan lijkt dit Kabinet mij ten spoedigen doode gedoemd.
En ziehier nu een van de punten waarop het ministerie in elk
geval het nadeel van zijn ad hoc-karak ter moet ondervinden. Een
zakenkabinet had de onderwijspacificatie niet als iets bijkomstigs
kunnen aanpakken maar als een hoofdzaak. Het had een Grondwetsherziening aan de orde kunnen stellen waarin, naast andere
desiderata van verschillende partijen en naast Art. 80, ook Art. 192
zou zijn betrokken. Het Kabinet-Cori van der Linden, ministerie
van kiesrecht en „staatspensioen", kon dat niet. De Grondwetsherziening moest, voor dit ministerie, beperkt blijven tot Art. 80.
Vele andere verbeteringen — ik noem hier maar de mogelijkheid
eener gedwongen samenwerking van gerneenten en de schrapping
der bijzondere eischen van verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer
— moesten achterwege worden gelaten. 06k een herziening van
Art. 192. Slechts door de achterdeur van een teitelijk, zij 't ook
niet Ionneel, initiatiefvoorstel der... politieke partijen kon die
herziening toch mogelijk nog worden binnengelaten. Doch zeer
belemmerd en belast door de voorwaarde van overeenstemming der
partijen ook omtrent de financieele regeling. TerwijI toch zulk
een overeenstemming over de practijk en over de geldzaak heel
wat moeilijker zal zijn te bereiken dan eene die louter over het
beginsel zou hebben geloopen en die bij de vorige Grondwetsherziening in de Tweede Kamer reeds was verkregen.
Ook op andere punten blijkt het nadeel van de positie waarin
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dit ministerie, door de ad-hoc-opvatting van zijn taak, zich geplaatst heeft in vergelijking met die, welke een zakenkabinet zou
hebben ingenom en.
Eene oplossing van de onderwijsquaestie — ik bedoel nu niet
de politieke doch die der zoo noodzakelijke reorganisatie van ons
gansche onderwijs — kan het niet ter hand nemen.
Evenredige vertegenwoordiging kan slechts als nevendoel en
langs den langen omweg van een Staatscommissie benaderd worden.
Vereenvoudiging en bespoediging van ooze rechtspraak is iets
waaraan het geen aandacht meent te moeten wijden.
De mogelijkheid van een eindelijk begin der drooglegging
van de Zuiderzee is uitteraard afhankelijk van de vraag, of de
minister van Waterstaat, die weer een ander beginsel dan zijn
voorganger is toegedaan, zijn voorstel nog in de Tweede Kamer
zal weten te brengen voor de Grondwetsherziening.
De hoogst urgers to voorziening in de maritieme defensie van
Indie wordt weliswaar door dit Kabinet ter hand genomen
maar van spoed blijkt nog niet veel. En als de voorstellen van
minister Rambonnet mochten worden verworpen, zal dan een ministerie, dat zich zoozeer vereenzelvigd heeft met de kiesrechtgedachte
alleen, daarvan een cases belli kunnen maken voor het gansche
Kabinet?
Zelfs is het wellicht de vraag of het dit zal kunnen doen bij
verwerping van een belangrijk onderdeel zijner flnancieele planners.
Het scherpst komt echter misschien het nadeel uit van de beperking, die het Kabinet zichzelf heeft opgelegd, in de sociale
quaestie. Hierin toch leidt het feit, dat het Kabinet staat op den
bodem der herstemmingseischen van de S. D. A. P. die het ten
onrechte heeft gehouden voor een gemeenschappelijk linksch program, niet slechts tot onvolledigheid in het vervullen van liberale
desiderata, maar tot een wezenlijk conflict met het concentratieprogram. Op dat program toch vond men, naast „uitkeeringen uit
de staatskas" aan ,,behoeftigen", ook bevordering en geldelijken
steun van staatswege der vrijwillige verzekering. Met, bovendien,
implicite de aankondiging (door de heeren Tydeman en Borgesius)
van intrekking der dwangverzekering van den heer Talma.
Die dwangverzekering echter blijft in beginsel volkomen onaangetast. . en hier komt het Kabinet zelfs in conflict met zijn
eigen levensbeginsel : de „publieke opinie" zooals die gecrystalliseerd
heet in de socialistische herstemmingeischen. En van eenig voornemen tot het verleenen van staatssteun aan vrijwillige ouderdoms-

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

143

verzekering blijkt nergens iets. De beer Treub heeft daarvan, in
het expose zijner plannen dat hij in de Tweede Kamer heeft gegeven, geen woord gerept. In het ontwerp-Ouderdomsrente vindt
men er niets van. Wel wordt op biz. 7 der Memorie van Toelichting gewaagd van een voorgenomen aanmoediging van de vrije
verzekering maar daar deze zal worden aangetroffen in de (te herziene) Invaliditeitswet en de heer Treub al wat op ouderdomsvoorziening betrekking heeft, uit die wet wil lichten, kan bier
slechts worden gedacht aan vrije verzekering in zake invaliditeit.
En eenige aankondiging van vrije ouderdomsverzekering heb ik
nergens gevonden. In dit opzicht zal men, van liberaal standpunt
beschouwd, in vergelijking met de regeling van minister Talma
dus zelfs achteruitgaan. Want wel stelde deze minister geen staatssteun voor de vrije verzekering in uitzicht, maar de mogelijkheid
van de, zij bet dan ook ongesteunde, vrije verzekering werd althans
geopend. In het stelsel-Treub daarentegen schijnt de vrije verzekering, de liberale idee bij uitnemendheid, geheel te zijn zoek
geraakt. ZOO zeer heeft men zich blind gestaard op de socialistische
herstemmingseischen, zonder rekening te louden met het concentratie-program !
Het komt mij voor dat in 't bijzonder de Vrij-Liberalen geroepen
zijn tot het vragen van opheldering op dit punt en dat zij, bij
onbevredigend antwoord, bun stem aan het ontwerp-Ouderdomsrente
bezwaarlijk zullen kunnen geven. Het verzet dat tegen dat ontwerp
op zichzelf is opgestoken, zoowel van rechts (de heer Regout) als
van den karat der socialisten en van vele vrijzinnigen, lijkt mij in
't algemeen onredelijk. Maar al ware het ontwerp geheel feilloos,
dan nog zou het, getoetst aan het liberale beginsel, onaannemelijk
moeten heeten indien het niet werd vergezeld of op den voet gevolgd door een regeling der staatsaanmoediging van de vrije verzekering. Alleen in verband met dit laatste dat de sociaal-validen
steunt, is de staatsarmenzorg die zich tot de sociaal-invaliden richt,
aannemelijk.
En dit klemt te weer nu de gratis-ouderdomsrente toch al
geplaatst blijft in het verwerpelijke kader van een dwangverzekerin g.
* *

De slotsom dezer beschouwing meen ik als volgt te kunnen
formuleeren.
Anticipeerend op een door Ostrogorki voorspelden en verlangden
doch nog niet aanwezigen toestand is het Kabinet-Cort van der
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Linden ten onrechte opgetreden als „zelfstandig" ministerie. en als
Kabinet ad hoc.
Het heeft, eenige eischen van eene minderheid uit de linkerzijde aanziende voor het gemeenschappelijk program dier linkerzijde,
zijn doelzetting gezocht in het verwezenlijken van die eischen, losgemaakt uit het verband waarin de meerderheid der linksche
partijen ze had geplaatst en waarin ze door de meerderheid der
linksche kiezers waren goedgekeurd.
Het heeft dientengevolge aan twee stembusresultaten onredelijk
overwicht gegeven tot schade voor de kans op behartiging van
verscheidene andere belangen en op een belangrijk punt zelfs in
Strijd met het liberale beginsel, door Thorbecke geschetst rn en door
den schrijver van Richting en Beleid der Liberale Partij met blijkelijke instemming aangeduid als : „bevordering der ontwikkeling van
zelfstandige kracht".
En wanneer ik nochtans hoop dat dit Kabinet, nu het er eenmaal is, van liberale zijde zooveel mogelijk zal worden gesteund.
— de mogelijkheid van andere houding op een punt heb ik daar-even aangegeven — dan is dat om twee redenen.
Ten eerste omdat het mij niet onverschillig is of ik door de
kat word gebeten of door den hond. De dwangverzekering,
bijvoorbeeld, zal allicht iets beter wezen als ze komt van den vrijzinnigen Treub dan zooals ze werd gegeven door den clericaal
Talma. De wijzigingen die de heer Treub heeft aangebracht in
het ontwerp-Stuwadoorswet lijken mij belangrijke verbeteringen
En bovendien staat, naast het gebied der wetgeving, dat van de
administratie, waarop een vrijzinnig regime heel anders kan wezen
dan een rechtsch.
En ten tweede. . nu, het oude liedje van „wat je hebt, dat
weet je".
Terwij1 we niet weten, wat we krijgen als dit ministerie
ontijdig heen mocht gaan.
Le mieux souvent est l'ememi du bzen.

Laat ons dus, veel betreurend, in veel berusten.
't Kon zeker veel slechter zijn.
C. K.

ELOUT.

BU ITEN LA N D.
Er liepen weder allerlei oorlogsgeruchten rond, ditmaal omtrent
Russische mobilisatie aan de Duitsche en Oostenrijksche grens,
misschien ook aan de Finsche kust tegenover Zweden, waarmede
het vroeger vermelde optreden van Zweden's koning in verband
staat., In Duitschland ontstond een begin van paniek. Gelukkig
hebben half-officieele verklaringen van Russische zijde, een geruststellende brief van graaf Witte, den beroemden Russischen financier,
spoedig deze paniek tot bedaren gebracht maar er hangt een ietwat
zwoele atmosfeer over den Balkan, waar de Russische belangen na
al het gebeurde op den achtergrond zijn geraakt, en niemand kan
zeggen, welk onweder daaruit zou kunnen voortkomen. Zoo is de
algemeene toestand niet zonder gevaar te achten. Op den Balkan
zelf schijnen de zaken zich intusschen te schikken. De Albaneezen
hebben nu hun vorst te Durazzo en Griekenland trok zich terug
uit noordelijk Epirus, welks Grieksche bevolking onder Albaneesch
opperbewind een soort van autonomie schijnt te zullen krijgen. Die
autonomie wordt voorbereid door een onderhandeling tusschen den
nieuwen gouverneur van Argyrokastron, den Nederlandschen majoor
Thomson, en den leider der Epirotische beweging naar autonomie,
den Griek Zographos, dien de Grieksche regeering te Athene op
bevel der mogendheden heeft losgelaten, zich, voorloopig ten minste,
onderwerpend aan hare overmacht op hoop van zegen in de zaak
der Egeische eilanden natuurlijk !
Engeland zit intusschen in een groote moeilijkheid. Niet door
de barbaarsche, wandalistische aanslagen der dolle „militants", de
zoogenaamde vrouwen, die het land in rep en roer trachten te
brengen : zij hebben allengs de verbittering van het overgroote
verstandige deel der natie opgewekt en zullen spoedig moeten
eindigen met die misdadige dwaasheden. Maar in Ierland, waar
het protestantsche Ulster niets wil weten van transactie tegenover
de regeering met haar Iersche parlementsplannen en zich onverholen wapent tegen mogelijke dwangmaatregelen. De regeering kan
en mag dit revolutionair verzet, door hare unionistische vijanden
aangestookt, niet dulden en bereidt dergelijke militaire maatregelen
voor als Botha en Smuts in Zuid-Afrika toepasten. Met succes
O. E. XIV 4

10

146

BUITENLAND.

toepasten ? Ja, aanvankelijk, maar de schitterende zege der door
de Herzogianen tegenover de regereering gesteunde arbeiderspartij
bij de verkiezingen voor den Transvaalschen. Wetgevenden Raad
spelt ook bier ten slotte weinig goeds voor het vervolg.
Het is het begin van een blijkbaar fellen historischen strijd
tusschen de Unie-regeering en hare verbonden tegenstanders, die
op steun uit Engeland mogen rekenen.
Ook de dood van kardinaal Kopp is een historische gebeurtenis.
Uit den handwerkstand tot prins-bisschop van Breslau opgeklommen,
was hij een figuur van beteekenis niet slechts voor Duitschland
maar in de geheele katholieke wereld. Hij is de vriend geweest
van Leo XIII en, in weerwil van voorbijgaande ontstemming, ook van
den tegenwoordigen Duitschen Keizer, ook gedurende langen tijd
het kanaal, waarlangs de onderhandelingen liepen tusschen Berlijn
en het Vatikaan. In den laatsten tijd was hij het hoofd der Berlijnsche strengere richting, die de arbeiders-syndikaten gesloten
Roomsch wil houden, tegenover de mildere Keulsche, die meer
de gemengde, ook door de Curie, schoon aarzelend, toegelaten vereenigingen beschermt. Zijn intransigent optreden tegen den
bisschop van Paderborn had hem zelfs een zachte terechtwijzing
uit Rome bezorgd.
De Fransche politiek levert op 't oogenblik een schouwspel
dat men komisch zou noemen, indien het niet weerzinwekkend ware.
Het ministerie Doumergue—Caillaux leefde door elke botsing to
vermijden en dus het program van 't congres to Pau, waarmede het
was opgetreden, to verloochenen. De radico-socialisten zijn fella tegenstanders eener energieke landsverdediging met 3-jarigen diensttijd ;
dit zal de verkiezingsleus wezen, waarmede zij ter stembus gaan; ook
de voorwaarde van hun verbond met Jaures en de socialisten. Inmiddels betuigt de minister van oorlog Noulens telkens, dat de aangenomen wet der drie jaren onaangetast blijft. De belastinghervorming, die het evenwicht in de ontredderde financien moot brengen,
word in den Senaat door Caillaux wegslepend welsprekend bepleit,
maar komt stellig niet tot stand. Daarbij zijn zelfs krasse trues
voorgekomen : de minister had onder belastbare inkomsten den
Franschen coupon vergeten (?) — N.B. ! juist het punt, waarop
hij 't vorig bewind had doen vallen om een paar dagen later
doodleuk to verklaren, dat hij nooit van zins was geweest deze
uitzondering to maken. Inmiddels : „le tour etait joue" : het
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beursbericht had de Fransche rente zeer doen stijgen en had de
speculanten goede zaken do en makers.
In de Kamer heeft 't ministerie tegen over de partij BriandBarthou intusschen een groote meerd erheid gehad — na een nederlaag in den Senaat, waar het zich niet over heeft bekommerd. De
„deputes" zorgen voor hun herkiezing en scharen zich aan de zijde,
die hun de beste kansen schijnt te bieden. Of zij zich daarin
vergissen ? Het eenige, groote doel van dit bewind is „de faire les
elections", die half April op handen Neen : officieele candidaturen
heeten niet meer te bestaan ; maar het geheele leger van ambtenaren, prêfets en sous-prêfets, is voor de vrienden der regeering op
de been. En daarmede hebben de ministers het druk. Prefecten
worden verplaatst, beloften gedaan, districten gewijzigd om tot
het „goede" resultaat te komen. Ja — er zijn gewesten, waar nog
drastischer middelen te vreezen zijn om de volksstemming te vervalschen, maar dit kan niet overal. Toch schijnen de radico-socialisten niet gerust te zijn, daar in veel streken de volkswii tegen
de Jacobijnsche tyrannie wakker wordt. Maar de strijd zal heet zijn.
Of liever hij is reeds uitgestreden, ten minste voor het
ministerie Doumergue naar alien schijn. Een fait divers heeft een
onverwachte wending gebracht in de Fransche politiek ; maar zulk
een fait divers kan een toestand teekenen en groote gevolgen
hebben.
Mevrouw Caillaux heeft den redacteur van de Figaro Calmette, die in een felle, campagne van „onthullingen" den minister
omtrent wien wel vrij wat te onthullen was — bestookte, in
zijn bureau doodgeschoten, 't geen het ontslag van den bewindsman, die de ziel is van het ministerie, ten gevolge heeft gehad.
Wel ten gevolge moest hebben, al schijnen zijn ambtgenooten aanvankelijk geen bezwaar in de zaak te hebben gezien !
Het staat te verwachten, dat deze geruchtmakende zaak een
terugslag op de publieke opinie en grooten invloed op den uitslag
der verkiezingen zal hebben. Indien dit beteekent: een terugkeer
tot waardiger regeeringspersoneel dan de mannen, die nu aan 't
bewind zijn, dan zou eene nieuwe periode weer kunnen aanknoopen
aan wat met de keus van Poincare tot president was begonnen :
een politiek van maatschappelijke orde en rationale weerbaarheid.

LEESTAFEL.
Nellie. Een kind is ons gehoren. 's Gravenhage. D. A.
Daamen.
De kunst van deze korte gedichten is de kunst der naieveteit.
In den eenvoudigen familiairen Loon die ons vaak treft en bekoort
in de middeleeuwsche heiligenlegenden en de navolgingen van oude
verhalen aangaande J ezus' kindsheid, vertelt hier Nellie de evangelien na, dicht ze bij en vult ze aan. Zij doet dat in den goeden trant,
soms wat over-vertrouwelijk maar vroom en zuiver. Ik kan mij voorstellen dat de kinderen gesticht zullen luisteren niet dat het voorlezen der Evangelie-verhalen zelf niet een veel blijvender, ernstiger
indruk zou makers. Ook ligt in de geheele inkleeding, inzonderheid
in het bijgedichte — b.v. de briefwisseling van Maria en Elizabeth —
eene eenvoudigheid die naar mijnen smaak te gekunsteld is, t. w.
een voor onzen tijd vrij-wel illusoir spelen met middeleeuwsche
vrijmoedigheden. Wellicht is echter dit bezwaar, dat ook het verhaal van de „herderkens" geldt, te protestant dan dat de schrijfster
het ten opzichte van dezen bundel gegrond zou achten.
K. K.
Xenophon. De geschiedenis van Abradatas en Panthea.
Vertaling van dr. M. B. Mendes da Costa. (Wereldbibliotheek).
De treffende novelle van huwelijkstrouw die Xenophon, ter
leering en verlustiging van de geduldige lezers zijner Cyropaedie,
heeft ingevlochten in zijnen didactischen roman wordt hier den
Nederlandschen lezer door dr. Mendes da Costa in eene wél o verlegde vertolking aangeboden. Dat dr. da Costa's vertaling juist is,
behoeft eigenlijk niet afzonderlijk vermeld. Het aardige en het
karakteristieke van zijn werk ligt in de knapheid waarmede hij
in zuiver Nederlandsch de eigenaardigheden van Xenophons stiji
en woordenkeus vaak weet weer te geven. Wellicht gaat hij zelfs in
die getrouwheid een enkele schrede verder dan strikt noodig is.
Wat in het grieksch lenig is en bevallig klinkt wordt soms in het
Nederlandsch ietwat gewrongen.
Het meest zal van de vertaling genieten wie er den griekschen
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text naast leggen kan. Ook de inleiding geeft voQral aan hen
voor vie Xenophon geen onbekende is een goeden blik op dien
beminlijken auteur. Zullen dezulken het echter alien dr. M. nazeggen dat Xenophon „zoowel lichamelijk als geestelijk in de
hoogste mate ontwikkeld" was ?
K. K.
J. Irving Manatt. Aegean days. Londen. John Murray, 1913.
De schrijver van dit book maakt zich op den titel bekend als
„Professor of Greek at Brown University; sometime American
Consul at Athens." De combinatie is verrassend ; „echt-Amerikaansch"
zullen sommigen haar met een zekere afkeuring noemen. Nu, in ieder
geval is zeker ten onzent het aantal professoren in de „doode" talon
to tellen die voor een consulaat bruikbaar zouden zijn.
Het is to hopen dat velen, al was het alleen maar om den
Consul-hoogleeraar eens na to rekenen, doze Aegean days ter hand
nemen. Doen zij zulks, dan lezen zij het pittige reisboek ook uit.
Want zoowel de eerste helft, „a simple daybook of Aegean summers", als de tweeds, waarin — na dieper delven in de oudheid —
„a string of island studies" wordt geregen, brengt den lezer een
groot en afwisselend genot. Vooreerst omdat de Neer Irving den
„brave blue Aegean" kent door jarenlang verkeer, en met de
eilandbewoners, antiek en modern, uitermate is vertrouwd. Zijne
liefde is noch de vluchtige aandoening van een romantisch gestemden tourist, noch de retrospectieve sympathie van een vakgeleerde.
Hij behoeft nooit naar kiassieke herinneringen to zoeken, en hij
doet dat ook niet, want hij weet zeer wel dat de geleerdheid een
van die deugden is die het meest gewaardeerd worden wanneer
men ze verbergt. Desniettemin ontbreekt op geene pagina zijner
reisbeschrijving het suggestieve bewustzijn der historie dat het
zuurdeesem is van een lezenswaardige „Grieksche rein". Oud-Hellas
en nieuw-Hellas leven voor hem to zamen op iedere plek van die
wonderbare Cycladen die als een parelsnoer om Delos heen liggen.
Deze verdiensten zouden het pittige book van den geleerden
Consul nog niet merkbaar onderscheiden van zoo menig geleerdDuitsch, of romantisch-Fransch reisverhaal. Maar de Heer Irving
is bovendien een schrijver. Hij is een fijngevoelig en geestig man,
een humorist, die in korten Amerikaanschen stijl, good gehumeurd
en uitermate eenvoudig zijne kleine en groote ervaringen vertelt,
die u meeneemt op het achterdek, u op een intiemen voet brengt
met zijne kleine familie en zijn eenvoudige genoegens, die in zijn
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ongezochte maar spiritueele taal u en de eigenaardige schoonheid
der wereld om u heen en de onvergankelijke macht van het verleden
dat die wereld bezielt doet gevoelen, en die zoo bereikt dat gij na
de „rambles" in het eerste gedeelte van zijn boek met hem te
hebben doorgemaakt, na met hem te hebben gedroomd en gebaad,
en gerust en geklauterd op Andros en op Mykonos, of met hem te
hebben getobt tegen de zeeziekte in de kleine Mina toen daar een
stuurman „was at the wheel, who speaks English, but not of a
kind that rules the waves", hem ook gaarne zult volgen als hij u
noodigt tot meer wetenschappelijke reizen, en de oude beschaving
van Ceos, den zangerigen Bacchylides of de verscheidenheid van
gaven waardoor Simonides schitterde, voor u wakker roept uit den
sluimer van eeuwen. En als ge dan het boek uitgelezen hebt, en
naar eene goede gewoonte de voorrede nog eens herlezend, deze
woorden terug ziet : „This book owes its being to a single aim.
That was to share with kindred spirits, with all true lovers of
old Greece, the authors own impressions" — dan zult gij gevoelen dat gij ook jets van die „true love" bezit, ge zult dankbaar erkennen dat zulk eene liefde het inzicht in de moderne
geestesstroomingen niet verduistert maar verheft en verdiept, en
wie weet, of dan niet de lectuur van dit gezonde boek de verdedigers der klassieke opvoeding weer met een enkelen zal hebben
vermeerderd.
K. K.

Ellen. Guirlanden. (1903-1913). Amsterdam. Scheltema
en Holkema's boekhandel. G. Groesbeek en Paul Nijhoff.
Grootendeels zijn het bloemen over welke de koude storm der
teleurstelling en der levensontgoocheling is heengegaan, deze
guirlanden door Ellen gevlochten voor hare dochter. Het zijn
klachten om verloren liefde, bekentenissen van verterenden hartstocht, het is spot over het oordeel der overgeleverde zedelijkheidswet, soms heftig soms onbillijk, soms valsch gedacht ; m'aar, tenzij
te driftige uitstorting de hartstochtelijke dichteres verleidt om
naast allerlei andere wetten ook die van de taal te bespotten,
onmiskenbaar pazie. Van vele gedichten in dezen bundel geldt
wat Ellen zegt in een kort vers dat ik hier afschrijf omdat het,
naast — of tegenover — de gepassionneerde „Papavers" en het
„Lied van Smart" die in een v6rigen jaargang van 0. E. gepubliceerd werden, door zijnen eenvoud van dictie het talent van deze
dichteres tretrend doet uitkomen :
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GLOEIENDE ASCII.
Zooals de Grieken van geliefde dooden
De asch bewaarden . in een urn van steep,
Zoo zamelde ik, de oogen blind van tranen,
De sintels onzer liefde vroom bijeen.
Na lange jaren trad ik arg'loos reader;
Mijn hand gleed streelend langs dien dooden schat ,
Maar 'k schreeuwde 't uit van pijn en felle ontzetting:
Nog gloeide de asch, die 'k eens gezameld had.

Gloeiende asch. Voorzeker voor niet weinige liederen in
dezen bundel zou wellicht die titel passender zijn dan die
van „guirlanden". Is dat waar, dan is niet slechts de vraag
gewettigd of de begaafde vrouw, die deze herinneringen aan een
doorleefd of gedroomd liefdeleven samengaarde, niet heilzamer
geschenk voor haar, aan wie zij deze liederen opdroeg, bezit ,
maar tevens of voor ons, lezers, hare kunst niet kostbaarder en
rijker gaven bewaart dan de poetische klachten in dezen bundel
bijeengebracht.
K. K.
Willem Royaards. Sophocles' Koning Oedipus vertaald
uit de Duitsche bewerking van Hugo von Hofmannsthal.
Amsterdam. Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur.
Er is geene aanleiding om van deze vertaling veel meer te
zeggen dan dat zij von Hofmannsthal's bewerking vrij nauwkeurig
navolgt. De heer Royaards verklaart in zijne inleiding nadrukkelijk
dat hij voor zijne openlucht-voorstellingen van den Oedipus de
vertalingen door van Herwerden en Burgersdijk van het Grieksche
drama gegeven inderdaad niet kon gebruiken, en deze eenvoudige

verklaring van den bekwamen tooneel-leider is te minder voor
tegenspraak vatbaar omdat en het succes der Arnhemsche vertooningen onweersproken is, en de heer Royaards zelf zich bewust
blijkt „dat deze naar het duitsch van Hugo von Hofmannsthal door
(hem) in het nederlandsch overgebrachte bewerking van de tragedie
van Sophocles „Koning Oedipus" aan de meesten (zijner) klassiekonderlegde landgenooten maar matig zal voldoen''.
Zoo ligt er dan geenerlei aanmerking tegen Royaards' hollandsche bewerking, maar wel tegen de geheele methode door von
Hofmannsthal gevolgd, in mijne verklaring dat naar mijne vaste
overtuiging een arbeidskracht als die van den Duitschen dichter
oneindig veel beter ware besteed aan de schepping van een nieuw
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drama dan aan het up to date makers van de antieke tragedie. Het
blijft een vraagstuk, en niet slechts afhankelijk van de dramaturgische bekwaamheid der spelers doch ook van de geestesdispositie
der toeschouwers, of de Oedipus van Sophocles in onze dagen en
voor ons schouwburgpubliek nog kan worden vertoond ; maar het
kan niet nadrukkelijk genoeg worden gezegd dat de Oedipus van
von Hofmannsthal niet is de Oedipus van Sophocles. De opheffing
van het lyrische element, de inwerking van de koorzangen in den
dramatischen dialoog, de gehoorzaamheid aan de eischen van de
moderne dramaturgie, welke meer actie en breedere gebaren vraagt,
zouden op zichzelf reeds voldoende zijn om den aesthetischen bouw
van het antieke drama zooal niet to vertoonen dan toch geheel to
wijzigen. Gewichtiger echter is het, dat door den Duitschen dichter,
zij het ten gevolge van zekeren haast in zijn vertolkings-arbeid,
zij het door de hartstochtelijkheid van zijn temperament, zij het ook
door eene meer op onmiddellijk effect dan op blijvende geestesaandoening bedachte behoefte aan luide klanken en schrille kleuren,
al to zeer is afgeweken van Sophocles' fijne distinctie, dan dat de
aangrijpende noblesse der hoofdfiguur in deze „bewerking" ongeschonden zou zijn overgeleverd. Zoo gaat wat men na Aristoteles
de katharsis noemt — de reinigende ontroering door het deerniswaardige noodlot van Oedipus in Sophocles' tragedie bij den lezer
gewekt als wij Hofmannsthal's drama zien vertoonen goeddeels
schuil in een gevoel van angst dat straks aan afgrijzen grenst.
Daarom vraag ik mij af: „kan deze moderne Oedipus dienen om
de toeschouwers Bader te brengen tot de vvaardeering van Sophocles'
diepe en ernstig-psychologische kunst" ? En op deze vraag zou ik
K. K.
niet gaarne een bevestigend antwoord geven.
Joh. Reddingius Regenboog. Jeugdverzen. Nederlandeche Bibliotheek 247/8.
De titel van de Bibliotheek, waarin deze verzen zijn opgenomen, belooft aan de Nederlanders „goede en goedkoope lectuur".
Het komt mij voor dat door de uitgave van dezen bundel de uitgever zijne belofte nakomt, want de poezie van Reddingius is
ongetwijfeld goede lectuur. Hij is een oprecht en eenvoudig dichter;
hij behoeft zich allerminst af te pijnigen om onderwerpen to zoeken,
zijn lied waardig ; zijne stemmingen niet door vermoeiende zelfontleding of door gezochte psychologie verduisterd — vertolkt hij
in meestentijds welluidende taal, en al brengt ook zelden zijn gedicht u die diepe ontroering, of die blijde verrassing welke de
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hoogste schatten der poezie zijn, hij heeft de gave der persoonlijkheid :
men hoort in zijn lied de eigen stem van den zanger.
K. K.
Louis Couperus. Uit blanke steden onder blauwe luchten.
Tweede bundel. Amsterdam. L. J. Veen, 1913.
Na de uitvoerige bespreking, in onzen vorigen jaargang gewijd
aan den eersten bundel van dit boeiend reisboek, moeten wij ons
hier met eene korte aankondiging van het tweede deel, dat naast
Siena, Orvieto, het Napelsche Museum enz. vooral Rome behandelt,
tevreden stellen. Al ontgaat het ons niet dat Couperus de romeinsche cultuur niet zoo ten voile in zich heeft opgenomen als de
florentijnsche, al verraadt zich in deze bladen meer dan in het
eerste deel de litteraire poging, ook wel de studie, de soms met
eenige inspanning, soms wat haastig verworven eruditie, toch zal
het voor ieder die Rome liefheeft, of lief krijgen wil, een groot
genot zijn te luisteren naar hetgeen de fijngevoelige dichterlijke
schrijver heeft gezien en gedroomd te midden van de forumbouwvallen, op den onvergetelijken Palatijn, in de stanzen van Raffael
en tegenover de Sibyllen van Michelangelo. Vooral waar Couperus
niet uit andere bronnen dan uit zijnen eigenen geest put, is hij
een zeldzaam bezielde en bezielende gids door de schatten van
K. K.
Rome.
Rachel. Verse van Totius. Potchefstroom. Uitgever
A. H. Koomans.
Deze verzen van een met eere bekenden Zuid-Afrikaanschen
dichter, die werden uitgegeven ten voordeele van den „gedenknaald
van Koppiessee" en ingeleid door een warm geschreven voorwoord
van President Steyn, zijn in de eerste plaats zeker aangrijpend
omdat zij zingers „'n lied van lang verleen" — beschamend lang
verleden, wanneer wij bedenken hoe lang reeds ooze Nederlandsche
smart om ginds geleden smart gestild is. Zij zijn in de tweede
plaats treffend wegens den fijngevoeligen takt met welken de
poeet de oud-testamentische geschiedenis van Rachel — in zeer
dichterlijken eenvoud naverteld — ineen vlecht met de herdenking
aan het lijden van de „Africaanse vrouw". Voorts zijn zij opmerkelijk wegens de bijna nergens storende meest zelfs bekoorlijke
vermenging van Afrikaanschen eenvoud in taal en gedachte met
elementen van litteraire herinnering en „Europeesche cultuur.
Naast de moeilijk te ontleden bekoring van de kloeke en oude
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boerentaal, die van zijne lippen zoo zangerig klinkt, schenkt ons de
schrijver door zijn scherp ziende en levendige verbeelding eene
zeldzaam suggestieve visie van zijn land, zijn vroom en krachtig
yolk, van het gedragen iced, van het moedig vertrouwen zijner
landgenooten. En dat alles is doortrokken met uitnemende en
oorspronkelijke dichterlijkheid en gewijd door de bezielende en
levenwekkende kracht van een zeer eigen, persoonlijk en ongerept
geloof, dat uit de droefste herdenking van aardsch lijden den
geest des dichters — en daarmee zijner hoorders — opheft tot edelen
en vromen moed. Zoo gaat van dezen eenvoudigen bundel eene
ontroerende bezieling uit die naast deernisvollen eerbied voor de
„Africaanse Rachel" bewondering en liefde wekt voor haren
K. K.
rijk begaafden zanger.
H. Z. Zegers de Beyl. De mood om to leven. Twee
deelen. Amersfoort. Valkhoff en Co., 1913.
Aan eerbied voor den schrijver en diens goede bedoeling zou
hij tekort doen, die zich een variant op den naam van dezen roman
veroorloofde en over den moed om to lezen sprak. Maar de opmerking moet ons toch van het hart, dat doze geschiedenis in
minder dan 465 bladzijden had kunnen zijn verteld en dat vele
en velerlei bijzonderheden zonder schade voor den indruk ons hadden
kunnen zijn bespaard. Er is in dit verhaal een hinderlijk gebrek
aan voortgang ; men vordert niet. Marie is nu eenmaal heel ongelukkig getrouwd met Dr. Winschoten, die door den schrijver dan
ook „een karakterlooze ploert" genoemd wordt, „een van de soort,
van wie het altijd een open vraag blijft, waar ze eigenlijk thuis
hooren, in het tucht- of in het gekkenhuis". Hoe kon de lieve,
verstandige, godsvruchtige Marie zich zoo deerlijk vergissen in
haar man, den vader van haar kind? „Hij was haar ideaal geweest,
de man, tot wien zij opzag, als de bloem naar de zon ; de man,
bij wien ze steun en bescherming zocht, als het klimop bij den
eik ; de man, voor wien ze den dood zou ingaan, als het dienen
moest tot zijn geluk," enz. De verhouding verandert (natuurlijk)
niet als zij uit Indio naar Holland verhuizen ; slechts leidt die gebeurtenis tot het ontwaken van Marie's liefde voor den Heer Steenvelt. Maar zij denkt niet aan scheiden ; dat mag zij niet tegenover
haar jongen en ook belet haar opvatting van christenplicht haar
het geluk to grijpen : Gods wil heeft haar aan Winschoten geketend. Zelfs later, wanneer haar zoon gestorven en haar man
zelfmoord gepleegd heeft, ook dan nog weerhouden godsdienstige
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bezwaren haar, Steenvelt de hand te reiken. Totdat eindelijk
de pleegzuster Thilda er in slaagt haar tot andere gedachten te
brengen. Marie zal nu waarlijk toch nog een gelukkig leven met
den braven Steenvelt beginners. Haar broer Otto trouwt met het
kordate pleegzusje. Door tranen, door dood en zelfmoord belanden
wij bij de champagne op het bruiloftsmaal.
Wanneer dit alles beter, korter, steviger verteld was, ook :
wanneer de gemoedsbezwaren van Marie ons aannemelijker gemaakt
waren, dan zou van dit gegeven nog wel een misschien boeiende
roman te maken zijn geweest. Zooals het uitgevallen is, kan het
dien naam niet dragen. Het is langdurig getob, gelamenteer, geredeneer. En ook de lezer voelt zich gelukkig, wanneer „ze" aan
het te lang verschoven slot elkaar krijgen.
H. S.
G. D. Heuver. Jezus' onderricht over privaat bezit.
Uit het Engelsch door J. E. v. d. P. Nijkerk. G. F.
Callenbach.
Dit is een van die boekjes die veel beloven en weinig geven,
loch daarom nog wel heel nuttig zijn. Het is een gedeelte van
een proefschrift ter verkrijging van den titel van doctor in de
wijsbegeerte aan de universiteit te Chicago, erkent dat de Kier
behandelde vraag zeer moeilijk is, maar gelooft de eenig-mogelijke
oplossing te geven.
Na eerst, vooral aan de hand van Schiirer, de oeconomische
toestanden van het Joodsche yolk ten tijde van Jezus' optreden
geteekend te hebben, geeft het in hoofdstuk IX : de leer van
Jezus aingaande het privaatbezit. En zegt dan daarover : „het
onderwerp is niet moeilijk. Wanneer men rustig en zorgvuldig
alle verspreide gezegden wil onderzoeken, die er betrekking op
hebben, kan men zonder veel moeite een zeer helder oordeel verkrijgen, wat Jezus precies leerde" (bl. 140). Doch ziet men met hoe
amerikaanschen slag die aangrijpende gezegden worden verklaard,
dan noemt men dit „zeer helder oordeel" een zeer goedkoop. En
kijkt dan opgelucht op van deze waarheid : „de kwestie is eenvoudig
deze : Jezus was geen leermeester van oeconomie" 145). Hoe
dan echter zijn „leer" in dezen willen geven ? Toch niet met dit
truisme : „ook protesteerde Jezus niet, wanneer iemand redelijk
van zijn bezit genoot" (bl. 149) dat niemand tegenspreekt, maar
ook niemand verder brengt. Terwijl we ten slotte vernemen dat
Jezus in sociale en oeconomische vragen een vooruitstrevend conservatisme voorstond.
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Hiermede is natuurlijk alleen de schrijver voldaan, die, a la
Sheldon, van gemakkelijke oplossingen houdt. Toch noem ik dit
boekje zeer nuttig, omdat het ons bepaalt bij den socialen kant
van het Christendom en het dit doet met ernst en onpartijdig.
Wie nu maar niet den waan van den schrijver deelt dat deze dit
moeilijk punt heeft opgelost, doch erkent dat deze er nadrukkelijk
de aandacht op heeft gevestigd, zal dit werkje met vrucht kunnen
lezen.
G. F. H.
L. H. A. Drabbe. Het Belangwekkend Geweten. Een
Roman. Amsterdam. A. W. M. van Hees.
Een zonderling en leeglooper, die 's nachts door de stad wandelt en overdag slaapt, wil er achter komen of hij ook een geweten
bezit. En pleegt daartoe in koelen bloede een moord. Er valt
geen verdenking op hem ; maar hij bemerkt dat hij een geweten
heeft, en door wanhoop gefolterd schiet hij zich dood. Dostojefsky
heeft van een dergelijk gegeven in Schuld en Boete een aangrijpenden psychologischen roman gemaakt, en daarvan is Het Belangwekkend Geweten een in elk opzicht geslaagde karikatuur. Wie
zulk een gegeven aandurft, moet thuis zijn op alle kronkelpaden
eener ontwrichte menschelijke ziel, niet minder overtuigd zijn van
de onschendbaarheid van het menschelijk geweten, en beschikken
over een groote plastiek en woordkunst om zulk een moeilijke stof
to beheerschen.
De vereischten hiertoe ontbraken den schrijver van Het Belangwekkend Geweten volkomen. Deze beschikte echter behalve over de
noodige opwinding alleen nog maar over lugubere geestigheden van dit
gehalte : „onder het oppervlak eener groote stad krioelt het van
schilderachtige wurmen. Toch zijn het schilders. Het zijn de
verborgen vraagteekens, die er naar snakken als uitroepteeken to
worden aangemerkt" (bl. 29). „Hij behoorde tot de beeldende
kunstenaars. Beeldig was hij echter niet." (bl. 29).
Wie in zulke aardigheden smaak vindt, hoe zou die de aangewezen gids kunnen zijn ons de stem des gewetens to doen
hooren ?
G. F. H.

Overneming verboden.

NONNEKE
DOOR

P. BAR SKIN.

III (slot).
„Zuster Gonda ?"
„Roept u mij ?"
„Ja kind, ga 's even mee !"
Haastig liep moeder-overste vooruit, opende het kantoortje en liet de ander in.
Met een lichte hoofdbuiging verwees ze zuster Gonda,
die nit onderdanigheid staan bleef, naar den stoel die met
een klein tafeltje in het kantoortje 't particuliere spreekkamertje uitmaakte als moeder ernstige zaken Wilde
behandelen.
Zelve sloot ze de deur en schoof 't raam, dat aan den
tuinkant opende, toe.
Zuster Gonda die reeds op de gang de haast van
moeder had gewantrouwd, twijfelde niet weer nu ze de
voorbereiding tot het gesprek aanzag.
Moeder moist.
Aileen was ze er nieuwsgierig naar hoeveel moeder
zou weteu.
gevreesd had, aanvaardde
Wat ze als een groot
E. XIV 5

11
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ze met eene vreemde berusting die haar gunde kalmzittend
toe te kijken naar moeder, die gejaagd bezig, haar onrust
scheen overgenomen te hebben.
Aandachtig volgde ze de bewegingen der overste die
zelve 't valgordijn hanteerde, en voor de ruit bloempotten
vensterde die ze van den grond optilde.
Nonneke schouwde toe, zonder hulp aan te bieden ze
had waarde-moeder kunnen zijn.
„Ziezoo" zei de overste zich tevreden omkeerend, „nu
kan niemand ons zien."
Dadelijk sloeg zuster Gonda de oogen neer en overzichtigde, zooals bedlegerigen een behang langs soezen, de
grijze en roode kleurschikking van het geblokt tafelkleedje.
Moeder draaide de bureaukruk, die ze dicht genoeg
bijschoof om fluisterend verstaan te kunnen worden, liet
'n hand op het tafelkleedje rusten en aanvatte met de
andere een kralengreep van den rozenkrans.
In de stilte die pijnlijk aanhield vermaande ze met
een lichte hoofdbeweging der kap, toonde even, zonder
gezien te worden, 'n gefronst voorhoofd omdat ze uit de
neergeslagen oogen van de ander de verlegenheid van een
schuldbewuste voor zich had.
Zuster Gonda moist.
Zij behoefde als overste niet meer voorzichtig uit te
hooren om een bekentenis uit te lokken.
„Durft onze goede zuster Gonda niet tegenspreken
wat ik gehoord heb ?" vroeg ze met een vriendelijke fluisterstem, bang door streng optreden te pijnigen en ook zichzelve door weerspannigheid van een ondergeschikte nieuwe
smart te veroorzaken.
Even beurde de ander 't hoofd op „wat u gehoord
heeft ?" overvroeg ze, hopend minder te hooren dan ze
vooruit vreesde.
Maar de overste, tevreden eindelijk te worden aangezien, antwoordde met een zwijgend licht hoofdknikken.
„IT meent zeker. ..."
„Spreek maar gerust op kindlief. ."
„TT heeft zeker gehoord van zuster Canisia ?" onder-
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vroeg zij, vermijdend over Bourtange te spreken omdat ze
de vriendelijk aanmoedigende overste eensklaps verdacht
minder te weten dan ze wel voorgaf.
„Van wie ik gehoord heb doet er niets aan toe .. . .
daar zorgt God wel voor dat 'n moeder-overste te hooren
krijgt wat ze weten moet."
Haar stem had, ernstig veranderd, even berispt.
Beschaamd keek zuster Gonda weer voor zich.
Tegen het beleid en overleg, waarmee ze overtuigd
werd, wist ze geen uitweg meer.
Als zij Bourtange noemde zou moeder, begreep ze,
net zoolang doorvragen tot die nit haar mond gehoord
had wat.... zuster Canisia.. wie weet de professor
misschien wel. . of — wat ook mogelijk was — Bourtange
zelf onvoorzichtig verteld had.
Die wist niet wat hij in 'n roomsch ziekenhuis zwijgen
moest.
Die had — God wie weet ! . . . zich er misschien tegenover moeder op beroemd een zuster te hebben gekust !
Even goed als dat-ie tegenover zuster Canisia wieweet-wat uitgelaten had ! . . .
Hij, 'n man-van-de-wereld, zag daar niets in ... had
er behoefte aan over zijn liefde te praten.
Als hij aan waarde moeder ook maar de helft verteld
had van 't geen hij zoo dikwijls met haar afgesproken
had . . . over hun toekomstige woning . . . hun verre reizen...
hun wereldsche genietingen .
En tegelijk bedacht zuster Gonda dat hij in zijn
onvoorzichtigheid eerlijker en oprechter gedaan hebben
zou dan zij zelve.
Ze voelde eensklaps te kort te hebben geschoten
tegenover zijn liefde ; zij had moeder moeten voorkomen ;
ze had moeten zeggen : ik bemin en kan niet langer zuster
hier blijven .. .
Maar die moed ontbrak weer. .. ontbrak nog ! •
Was 't dan wel huichelen wat ze deed ?
Werd ze niet gedwongen door belofte, door kloosterregel? .
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Was ze al niet ongelukkig, voor ze Bourtange gekend
had . . .
„Ik had ook nooit zuster moeten worden !" barste ze
eindelijk laid snikkend los.
Moeder verzon tevergeefs kleine liefdevolle troostzin netj es.
Ze was overeind gekomen om, opnieuw bukkend,
dichtbij de ander te kunnen toefluisteren.
Maar 't nonneke hield 't hoofd afgewend in den zakdoek, dien ze met beide handen voor de oogen bewaarde.
Behulpzaam schonk moeder water uit de karaf die
in de vensterbank voor de bloemen gereed stond.
Gehoorzaam nam zuster Gonda 't glas over en dronk.
„Nu moeten we eens even efnstig praten kindlief,"
waarschuwde moeder, die dadelijk gebruik maakte van het
gunstige oogenblik dat op het drinken gevolgd was.
Gewillig als een zieke liet zuster Gonda haar handen
door de hand van moeder op tafel gekruist liggen en
toonde de getraande oogranden die ze met moeite opengericht hield.
„Nu hoef je me niet te zeggen wat er gebeurd is,"
hernam de ander „en ook niet wat mijnheer . . . Bourtange . . . zie je wel dat moeder op de hoogte is . . ."
'n Dankbare glimlach herstelde 't door tranen geschonden gezicht . . . „wat mijnheer Bourtange gezegd heeft .. .
't is gebeurd en laat dat nou maar voorbij zijn... maar
4en ding kindlief, moet ik je vragen : heb je alles gebiecht ?..."
Blij oprecht te kunnen zijn stelde 't nonneke, hartstochtelijk sprekend, de ander gerust.
„Stil nou maar !" onderbrak moeder, „ik behoef niet
to weten bij wie . ." en even lachsche oogjes trekkend,
„pas maar op, anders ga ik ze nog uithooren . . ."
„Mag u gerust," stemde zuster Gonda in, wel wetend
dat noch de kapelaan, noch pater Cyrillus ook maar 't
minste oververteld zouden hebben. „Zegt u maar dat ik
't goedvind !" hield ze in zenuwachtige opwinding aan, omdat ze waardemoeder als derde biechtvader niet vreesde.
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„En zie je nou wel," overtuigde de overste, „dat onze
lieve Heer je wel degelijk geroepen heeft ?"
't Nonnetje schouwde verwonderd.
„A is er in zuster Gonda geen goede zuster schuilde,"
vervolgde de ander, „zou je na... wat er dan gebeurd
moge wezen . eerder allerlei verontschuldigende gedachten verzonnen hebben dan . dd,delijk . en zooals je zelf
zegt in twee dagen tweemaal to biechten Dat bewijst
dat onze goede zuster Gonda 't teere geweten heeft van
elke kloosterzuster . . . Als je niet geroepen was kindlief,
zou je veel onverschilliger gedaan hebben ! zou je de
schuld gegeven hebben aan menschen die 't niet verdienen . . . d'r hebben hier wel gezeten die de schuld gaven
aan .
hun ouders, aan,.. de overheden, aan . onze
moeder de heilige kerk . . . zelfs heeft onze zuster Gonda
dat vind ik
mijnheer Bourtange niet eens geneemd
juist heel mooi. dat pleit voor groote deugd zuster,
waartoe alleen een door God geroepene in staat is ! . . .
Onthou toch kind, wat ik je hier in ditzelfde kamertje al
eens meer heb gezegd : al die onrustige gedachten over
je schudt nu
roepingen zijn bekoringen van den duivel
wel ja, maar dan voortaan er naar handelen ook hoor !..."
Toen wachtte ze, omdat 't nonneke naar het glas had
gegrepen.
Toen zuster Gonda gedronken en de laatste tranen had
afgedroogd, keek moeder Naar vlak in de oogen, bootste
een ernstig gezicht na en spelde als een die eindelijk ontcijferd heeft : „nou zie ik . onze vroegere zuster Gonda...
ik hoor ze nil al van avond
weer heelemaal terug !
't lof weer voorzingen ! . "
„Is u toch goed !" fluisterde 't nonnetje dat in dankbare ontroering de handen uitsloeg en de hand van moeder overste drukte.
„Dat moeten we immers voor elkander altijd zijn
alleen voor ons zelven . . . . streng nietwaar ? denk maar
weer aan het meditatieboek kindlief: ,,,,de zelfkastijding
onderdrukt de begeerten, voorkomt de bekoring en beloont
ons reeds op aarde met . . ."
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de vreugde des Herne's" voltooide de zuster.
„Dank daaraan kindlief en daarom moeten we nu eens
heel ernstig afspreken. Ik heb er al over nagedacht en.
God om voorlichting gevraagd, maar hoe ik ook prakkizeer
een andere uitkomst kan ik maar niet vinden dan
alleen deze
dat 't voor onze zuster Gonda 't aller-allerbeste is totaal van omgeving te veranderen.
„Niet meer bij u blijven ?"
„Je zult bij een andere waardemoeder deze gauw vergeten zijn en dan" vervolgde ze ernstiger om de ander die
protesteerde 't zwijgen op te leggen „omdat we eenmaal
't offer gebracht hebben van vader, moeder en ouderlijkhuis valt elke andere opoffering minder zwaar . . . ."
De zuster knikte.
Maar de overste zag wel aan de weifelende oogen dat
het nonneke dacht aan Bourtange. — Met strenge bewoordingen die geen tegenspraak dulden, maar met vriendelijke
stem verbood ze zuster Gonda de verdere zorg voor kamer
zeven ; ze zou de verpleging van mijnheer Bourtange wel
aan een andere zuster opdragen ; voor hem moest 't den
schijn hebben dat zuster Gonda hier niet meer was ; waardemoeder zou 't zelve hem wel meedeelen ; misschien morgen
na zijn eerste communie ; om opspraak bij de andere zusters en praatjes op de ziekezalen te voorkomen was moeder ook niet voor een plotseling vertrek ; zij zou waardemoeder Gabriel die pas haar ziekenhuis uitgebreid had,
een gediplomeerde zuster laten aanvragen ; moeder zou
zuster Gonda benoemen, die dan over 'n paar dagen,
zonder achterdocht bij anderen te wekken, vertrekken kon.
Ofschoon zuster Gonda dankbaar gestemd was voor de
bescherming die ze had ondervonden, overviel haar buiten
het kantoortje een neerslachtigheid die haar allen lust voor
werkzaamheden ontnam. Nu ze haar verblijf hier geeindigd
moist, voelde ze zich misplaatst, als een vreemde onder vreemden ; in haar binnenste was plotseling de band die haar aan
het ziekenhuis, aan den tuin hechtte verbroken ; opgehouden had haar belangstelling voor ernstige zieken ; ze vroeg
niet naar vooruitgang, deelde niet in de blijdschap a1 s een
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patient tegen aller gedachten in 't gevaar te boven gekomen was. Wat haar den laatsten tijd geboeid had was de
genegenheid voor Bourtange ; om hem had ze al de anderen kunnen liefhebben ; nu hij haar ontnomen werd, wreekte
ze zich op de huisgenooten door een onverschilligheid die
soms wreed Wilde optreden ; ze ergerde zich aan kleine
misstanden, ruziede in haar eentje tegen de gebreken van
haar medezusters, en liet opzettelijk gedachten die met de
kloosterbeloften in strijd waren 'n pooze voortduren,
als ze eens wegging, vluchtte, . . . . een, brief achterliet . . . .
en buiten hem opwachtte . hem . . . . Bourtange .. die
volgens den dokter geen paar weken meer te leven had ! . . .
Maar die oproerige en wereldsche gedachten hielden
niet aan ; 't nonneke miste den noodigen durf zelfs met
een genezen Bourtange te vluchten ze vreesde in dameskleeren een gek figuur in de wereld te zullen maken 't
klooster gaf haar, bedacht ze, meer veiligheid dan 't mooie
huis en 't geld van Bourtange.
Dan dankte ze God voor de roeping en hernieuwde
in stilte de beloften aan waardemoeder gedaan.
En toch kon ze zich niet voorstellen Bourtange nooit meer
te zullen zien, nooit meer te kunnen spreken. Ze had zich nog
wel voorgenomen voor hem een kamerversiering te plukken
om van zijn communie morgenochtend een feestdag te
maken, waardoor hij de vriendschap met God boven
wereldsche genietingen zou leeren verkiezen ; ze had zich
nog wel voorgesteld na afloop der plechtigheid nu en dan
met hem samen te bidden om de godsdienstige gevoelens in
hem levendig te houden ; — en nu mocht ze niet eens
geluk wenschen, hem niet eens toespreken over God en de
belooning des Hemels ! 'n Hemelbelofte die niet uit haar
mond kwam, zou hem, moist ze, geen belangstelling inboezemen
— zou hij misschien niet eens willen aanhooren ! • . En
was 't dan niet, om zijn ziel te redden, haar plicht hem,
tegen-de-aan-moeder-gedane-belofte-in, op te zoeken, te
waarschuwen, te vermanen, voor te bereiden op . . . de
communie en haar afscheid ; . op den dood en haar vermoest zij daar niet een berisping voor over hebtrek
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ben, desnoods een openbare bestraffing, waarin haar liefde
voor Bourtange als een schande, als een schandelijke overtreding en schennis van kloostergelofte gebrandmerkt en
zij door moeder-overste, door al de medezusters en zelfs
door zieken geminacht, nagewezen en veroordeeld zou worden !. . moest ze zich niet die -vernedering getroosten om
zijn ziel en zaligheid te redden ? . . , . en zou de gedachte
hem voor eeuwig gelukkig te hebben gemaakt haar niet
een levenslange vertroosting en eenige vergoeding zijn voor
al de onaangenaamheden, die tilt haar bezoek aan Bourtange konden volgen ? Want dit stond bij haar vast ; zij
alleen kon hem overhalen heilig te sterven !
Den volgenden Zondagmorgen had waardemoeder bloemen laten brengen naar de kamer van mijnheer Bourtange
die, na jarenlange onverschilligheid voor kerkelijke plichten,
weer voor het eerst te communie zou gaan.
Zelve verving ze zuster Ildegonda en hielp toesprekend
en voorbiddend Bourtange met de communievoorbereiding.
Voorzichtig waarschuwde ze hem dat God ook van
zieken sours groote offers kon vragen ; dat alien, gezonden even goed, bereid moeten zijn elk oogenblik te
kunnen sterven ; . dat zieken daarom nog weer dan
andere menschen zich zooveel mogelijk los moeten maken van
banden die aan de wereld kunnen hechten ; .... vooral
wanneer een ongeoorloofde genegenheid in 't spel is ; . .
de wereld is niet waard dat we onze ziel er voor in gevaar
brengen wat had de wereld hem, mijnheer Bourtange,
nou teruggegeven voor het verlies der heiligmakende genade
die hij aan wereldsche genietingen had opgeofferd ?
had hij zelf in vertrouwelijk gesprek haar niet dikwijls
verteld van teleurstellingen ondervonden van menschen
die zijn geld en nog minder zijn liefde waard waren P. . . .
had hij in al die jaren een dag gelukkig geleefd, tevreden ?
een dag de kalmte en vreugde gekend van een gerust
geweten dat niets te verwijten had ?.. .. had hij onder al
die personen en wereldsche vrouwen — de namen waren
haar ontgaan en ze hoopte dat nu dit bij hem ook 't geval
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was — er ook maar eene ontmoet die zich voor hem opgeofferd zou hebben ? .... hoevelen van die wereldsche
vrienden hadden hem nu in zijn ziekte bezocht ? .... alleen
als hij beter werd zouden ze weer te voorschijn komen om
van zijn geld te profiteeren ! . . .. was 't dan in vele gevallen niet een weldaad van God als sommige menschen
die aan eigen leiding overgelaten en lichaam en ziel ten
gronde zouden richten, ziek werd.en naar het lichaam om
ten minste hun ziel te kunnen redden ? want al is bij God
alles mogelijk, al kan hij dooden ten leven opwekken, een
zieke, en vooral wanneer een ernstige operatie is voorafgegaan, moet op het uur van sterven altijd voorbereid
zijn;.... 't was haar er niet om te doen hem bang te
maken, hem noodeloos schrik aan te jagen, maar ook zou
't verkeerd zijn een zieke 't ernstige van zijn toestand
opzettelijk te verbergen ; . en dit Wilde ze hem toch
goed voor oogen houden dat hij minder sterk was dan hij
misschien zelf vermoedde, dat tot nog toe de dokter nog
geen oogenblik over zijn genezing tevreden geweest was ;
. . . .'t kwam wellicht ook hierdoor dat mijnheer Bourtange
zich soms te veel inspande, te veel sprak, te veel hoofdbreken had, te veel zich bekommerde over dingen waarmee
hij zich in 't geheel niet vermoeien mocht ; hij moest nu,
met straks te beginnen, eens alle gedachten aan de wereld,
en aan de menschen-in-de-wereld, en aan alle andere
menschen op zij zetten en alleen aan eigen ziel eu zaligheid denken ; • straks als de priester hem de communie
zou uitreiken, moest hij zich weer eens herinneren den
dag van zijn eerste heilige communie, waarop hij in onschuldigen leeftijd, plechtig verzaakt had aan de wereld
en aan alle ijdelheid van de wereld;. . nu hij jarenlang
die wereldsche ijdelheid ondervonden en geproefd had, zou
hij met nog meer overtuiging dan vroeger die woorden van
zijn communiedag kunnen herhalen ! . . . .
Stil en eerbiedig had Bourtange toegeluisterd ; enkele
maal instemmend geknikt ; de zinspeling op zijn liefde
voor zuster Gonda was hem ontgaan ; hij aanvaardde de
woorden als een toespraak die moeder bij plechtige gelegen-
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heden gew66n was voor te dragen ; 't kwam niet in hem
op te vragen wat zij bedoelde : de wereldsche banden waarvan ze sprak waren familie, huisgenooten, vrienden, geld
en goed ; 't offer wat God van hem vroeg was natuurlijk
zijn ziekte ; geduldig wilde hij zich onderwerpen als hij
daarna maar weer beter werd ook : voor zuster Gonda zou
hij wel tot grooter opoffering in staat zijn ; om haar voor
zich in te nemen had hij toegestemd in het catechismusonderricht van den pater ; om bij haar een illusie te vervullen had hij beloofd na zijn beterschap een godsdienstig
leven te zullen beginnen ; met haar zou hij ook reizen
naar Rome en evenals mijnbeer de rector neerknielen voor
de voeten van den paus ; nu sprak waardemoeder in denzelfden geest en met niet minder aandrang en bezorgdheid
voor zijn ziel, als waarmee zuster Gonda hem zoo dikwijls
vermaand had ; de belangstelling waardeerend kwam toch
ook de gedachte bij hem op dat zijn sterven gewenscht
werd.
„U heeft er toch niet voor gebeden ?" vroeg hij zachtsprekend, omdat het onderhoud hem vermoeid. had.
„Waarvoor meent u ?"
„Dat ik . . . . dood zal gaan ? . ."
„Hoe komt u daarbij ?" vroeg waardemoeder geschrokken alsof ze, onderwerping aan den dood predikend, plotseling den angst voor het sterven met hem scheen te deelen.
„De dokter kon U misschien jets gezegd hebben !"
waagde hij, uithoorend.
„Mijnheer Bourtange . inaak U maar niet ongerust"
troostte de ander, die zijn angstig geraakte oogen aankijkend niet langer den moed had hem over doodgaan te
spreken . . . . „1.1. wordt nog heelemaal beter, zal U zien !"
Hij knikte tevreden en geloofde, zooals zieken meer
doen, aan de uitspraak van een gezonde.
Maar Coen moeder gegaan was om pater Cyrillus te
waarschuwen, herkreeg Bourtange 't gevoel alsof een groot
onheil hem dreigend omringde ; voor 't eerst wantrouwde
hij de bloemen die de kamer versierden omdat hij er de
boeket van zuster Gonda in miste ; ook viel 't hem op dat
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de bloemen niet hem golden maar 't kruisbeeld op het
wit-gespreid tafeltje dat aan het voeteneind naast zijn bed
was geplaatst; ook de kaarsen die — zonder licht in het daglicht te brengen. — voor hem doelloos stonden, had moeder
in haast aangestoken voor 't kruisbeeld ; voor het kruisbeeld dienden de twee heiligenbeeldjes die aan weerskanten bijgezet waren ; die hulde voor het kleine crucifixbeeldje maakte Bourtange ongerust; 't scheen hem een
samenspanning van gezaghebbende huisgenooten met onzichtbare geesten om hem te overvallen ; hij werd bang,
voor het gipswitte Christusfiguurtje dat aan koperen spijkertjes met uitgestrekte armen gepast hing aan een zwartgepoetst k-ruishout ; was dat misschien de Godsnadering in
„sterven"
de kleur van den dood ?. . „sterven".
„sterven" stond daar vlak
had waardemoeder gezeg,d !
voor hem op het tafeltje dat een IRoomsch altaartje in
zijn kamer nabootste ; „sterven" verstond hij nit de
stilte waarin ze hem plots alleen hadden gelaten met de
twee waslichtjes waarbij hij Bens dood neerliggen zou! . . . .
Kwam zuster Gonda nu maar ! Langs de toedeur die
ongesloten kierde, hoorde hij gefluister .... over hem, tegen
hem ; verrieden ritselende rozenkranskralen dat er haastig
geloopen werd, gedraafd om de ramp, die voor hem in
elkander gezet werd, te bespoedigen ; zich redden door een
beweging die 't tafeltje omstooten, de kaarsen dooven zou
kon hij niet; zijn moegepraatte hoofd bleef in het kussen
zonder kracht overeind te komen ; voor het eerst drong
het besef van zijn innerlijke verzwakking tot hem door ;
nog 'n paar dagen pas geleden had hij, zonder vermoeienis
te kennen, meegekeuveld met zuster Gonda die veel langer
dan waardemoeder hem aan de praat had gehouden en nu
moist hij niet hoe zijn hoofd, dat inwendig overal zeerde,
rustig-liggend te houden ; in plaats van pater Cyrillus die
hem ook vermoeien kwam, moest, beprakkizeerde hij,
zuster Gonda nu inkomen ; een gesprek met haar zou hem
goed doen, levenskracht teruggeven, en tegelijk bedacht
hij niet meer in staat te zullen zijn met zuster Gonda te
babbelen, .... met zuster Gonda 't gesticht te verlaten
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met zuster Gonda te won en . . . . met zuster Gonda op reis
Als hij eens doodging .... en dat binnente gaan !
kort ! . of 't hem ingefluisterd werd doorzag hij den
dokter die zich den laatsten tijd al maar toegevend getoond
had ; gerechten die voor hem ten strengste verboden heetten,
werden hem de laatste week voorgezet ; „laat mijnheer
Bourtange maar eens goed smullen !" hoorde hij den dokter
weer zeggen en hij heugende zich een teringlijder dien hij
vroeger gekend had en wien de geneesheer, na een lang
en streng dieet, eindelijk alles, zelfs 't rooken van sigaretjes
toegestaan had om het levenseinde, waartegen niet meer te
dokteren viel, nog wat op te vroolijken. Doodgaan n1,1 .
nu hij, na zich vroeger zoo dikwijls in vrouwen te hebben
vergist, in zuster Gonda gevonden had wat hij zoo dikwijls
anderen mannen benijd had ! . .
Van verre klonk de altaarschel die de komst van den
priester aankondigde.
Waardemoeder kwam 't eerst de kamer in, daarna
zusters — waaronder zuster Canisia.
Knielend ontvingen ze den geestelijke die voor het
witgespreidde tafeltje als voor 'n altaar met zegenend handgebaar en herhaalde kniebuigingen v66rging en den zieke
met vrouwelijke teederheid toesprak.
Bourtange had aandachtig rondkijkend zuster Gonda
gemist.
De in-wit-gekleedde priester die tusschen meerdere
zusters als hoofd optrad, deed hem even terugdenken aan
zijn komst op de operatiekamer . .
De stem van den priester, die voorover bukkend zacht
voorbad, hinderde Bourtange, maar hij doorstond de duizeling nit eerbied voor den pater die zich weken lang moeite
voor hem had getroost. .
Ook verzweeg hij zijn zwakte uit vrees anders op 't
uur, waarop zuster Gonda gewoon was te komen, alleengelaten te zullen worden.
Maar de pater had zijn vermoeidheid al dadelijk. gezien ;
vriendelijk vermaande hij Bourtange zich rustig te houden ;
Bourtange had alleen maar te luisteren naar 't geen hij
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overlaid voorbad ; zelfs het kruisteeken maken en de borstkloppingen deed de goedige priester voor hem ; . . . . voor
hem bad ook waardemoeder en de andere zusters ; .... hij
had alleen maar te denken aan zijn ziel en aan God Dien
hij straks zou ontvangen;. . in een paar schietgebeden
had de pater de voorbereiding van moeder overste herhaald ; . . . . de gezondheid afgesmeekt en beloofd als 't
voor de ziel zalig was . geduld ingeprent voor opofferingen die God gewoon is ook aan zieken te vragen .
Bereidvaardig had Bourtange geknikt.
Zijn weinige krachten ingespannen voor een eerbiedige
houding onder de communie.
Oplettend geluisterd naar de dankzegging, die pater
Cyrillus hem woord voor woord voorsprak.
Even geglimlacht Coen de priester heengaande hem
met 'n paar woorden hartelijk gelukwenschte.
Ook de hand gegeven aan waardemoeder die, 't laatst
achtergebleven, oprecht in zijn geluk deelde.
Toen was ook zij heengegaan.
Volgde Bourtange aandachtig den rook die van de
twee uitgeblazen kaarsen tochtvrij opwaarts walmde.
Wachtte
Beluisterde de voetstappen, die in de aangrenzende gang
voorbijgeruchtten . .
Trachtte in stemgeluiden de spraak van zuster Gonda
te onderscheiden . . . .
Tot hij, rnoegevaakt, naast de bloemenversiering in
slaap viel.
Zuster Gonda verzon om alleen te blijven bezigheid
op de operatiekamer, waar ze langs een zij raam uitzicht
had op de stad.
Van de gracht waar mijnheer Bourtange z'n huis stond
kon ze de boomen zien ; —
'n gedeelte ; —
en dan nog maar alleen de kruinen die boven den
huizenomtrek reikten.
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Boschzwaar geboomte waarlangs alleen dure huizen
gebouwd worden en alleen stand woonde.
Daar had elk huis logeerkamers . . . en zou zij Jo
Rijnders met d'r man en d'r kinderen vragen ; . . . . want
die . . . . die zouden na den stap welken ze, nu er toch niets
van komen zou, in gedachten aandurfde haar getrouw
. familie en kennissen zou ze verliezen ;
blijven ;
maar Jo zou haar gelukwenschen .... zou bij haar mogen
. D'r dienstboden kende ze al ; . . . . Bourtange
logeeren !
had de rumen genoemd ; . de inrichting van 't huis, 't
aantal kamers, de kleur der meubileering, den aanleg van
den tuin zou ze in een brief aan haar vriendin kunnen
beschrijven ; . . . . misschien zou ze een gedeelte van het
dak kunnen zien als een hevige wind de boomtoppen uiteen wilde rukken ; maar 't onbewegelijke groen bleef bij het
zomersche weer vastaaneengesloten als een dijkverbinding
tusschen de daken. Aileen kerktorens reikten hooger. En zoover ze huizen zien kon of achter tuinen stral5enaanleg verborgen moist, zou haar stap, haar ongewone, haar ongehoorde stap
besproken en veroordeeld worden ; misschien 66k wel
goedgepraat en verdedigd, maar door menschen die ze niet
kende, ml ten minste niet, nu ze aan hun waardeering de
meeste behoefte had ; . . . . ze zag haar medezusters in
recreatiezaal bij eengeroepen door waardemoeder, die de schokkende tijding meedeelde : onze zuster Gonda heeft ons
verlaten. om met mijnheer Bourtange getrouwd te kunnen
levee ! .... 't Vermaakte haar besproken te worden, . . . be. en in
. in 't moederhuis
sproken hier in 't gesticht
de . andere huizen der orde ; ze vermoedde dat nogweer zusters inwendig gestemd waren als zij en haar misschien in stilte gelijk zouden geven, zonder den moed te
hebben er openlijk voor uit te komen; ze geloofde
benijd te zullen worden ; 't zou dan ook een ongewoon
fortuin blijken van arme kloosterzuster te veranderen in
dame die alles van de wereld zou kunnen genieten ; . . . .
dezelfde rein maken als mijnheer de rector en audientie
aanvragen bij den paus die . . . . haar huwelijk immers zou
. in Holland terug zou ze 't eerst
kunnen goedkeuren !
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haar ouders opzoeken die haar dan. wel zouden ontvangen,...
zou ze veel geld uitgeven voor liefdewerken,. kloosterzusters, die bij rijke leeken aankloppen, ontvangen in haar
salon en met een rijke gift blijmaken ! wie weet of
onze lieve Meer 't niet zoo bestemd had, om door haar
hand den rijkdom van Bourtange voor liefdadige doeleinden
te besteden ! . . . . dan zou toch ook haar leven veel nuttiger
zijn dan flu!.... wat ze nu deed ,kon iedere zuster; als
zij weg was zou haar plaats dadelijk weer ingenomen zijn ;
maar schatrijke dames, die kerken en kloosters begunstigden,
werden hoe langer hoe zeldzaraer ; ze wist nit den tijd
waarin ze ook een bedelwijk of te loopen had, hoe blij ze
thuis kwam, wanneer ze een nieuw adres bijgevonden had ;
eens Coen ze twee nieuwe begunstigers aangebracht had,
werd ze door moeder en de andere zusters schertsend
„burgerlijke stand" genoemd ! . . . maar zij zou niet wachten
tot ze gevraagd werd ze zou geld uitzenden, jaarlijksche
bijdragen beloven ! . . . . wat zij deed en wat zij Wilde zou
Bourtange direct goedvinden ! . _ hij ! ! . . . hij ! ! • zijn
lichamelijke verzwakking bracht haar weer tot de werkelijkheid terug ; gisterenavond had zuster Canisia haar de
meening gezegd van den dokter die geen week meer voor
het leven van den patient-op-kamer-zeven durfde instaan;
een nieuwe operatie was hoog noodig, maar zonder voorafgaande beterschap, zeker-doodend ; hij had al met waardemoeder over dddelijke-bediening afgesproken, zoodra 'n
ongewoon verschijn.sel hoe gering ook zich voordeed; 'n
kleine flauwte kon voor 'n gestel als van Bourtange beslissend zijn ; zijn totale uitputting liet geen crisis meer toe !.. .
of hij haar nu missen zou
ze stond bijna boven zijn
kamer die een verdieping lager was ze luisterde maar
al zou hij haar roepen, zou zijn zwakke stem toch zoover
niet doordringen ; nieuwsgierig opende ze de deur en ging
naar de trap ; overal dezelfde stilte ; maar de benedengang
naderend trof haar onrustig geloop van zusters, opeenhooping, gefluister • . tot er eene haar op de trap tegemoet
liep .
„Z-uster Gonda" fluisterde de zuster op den traplooper
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staan blij vend om de ander boven te houden „gaat u 's
even mee . ."
Op de bovengang opende ze een kamer die aan de
operatiekamer grensde en voor den dokter bestemd was.
„IT moet niet schrikken" waarschuwde ze, „maar.
mijnheer Bourtange doet zoo raar . . .."
„Raar ?"
„Hij doet maar niks dan uw naam roepen. . . . 99
„Mijn naam ?"
De ander knikte.
Ze stonden beiden op 't kleine matje vlak voor de deur.
„Roept hij dan zuster Gonda ?"
„06k ."
't Nonneke wist nu dat hij Mies uitschreeuwde en
kleurde.
„Nou nog ?"
. moeder is nou bij 9m.
„Hij doet anders niet
zuster Canisia scheldt hij letterlijk de kamer af. . . ."
„Verschrikkelijk ! . . . ."
„En 't ergste is : hij . vermoordt er z'n eigen mee . .."
„Als ik 's naar . . . ."
„Wil waardemoeder volstrekt niet . . zij vindt 't zoo
naar voor je dat wij 't je eigenlijk geeneens mochten
zeggen. • maar je kwam net de trap af. . . . moeder zegt
dat hij ijlt . . . . dat 't misschien. ."
„Nou wat zegt moeder ?"
„Dat 't misschien . de . duivel is die 't niet verdragen kan dat mijnheer Bourtange weer te communie
geweest is."
Zuster Gonda hoorde de stem van de ander niet meer
zijn zwakke klaagstem die om haar riep pijnigde haar
hoofd; zonder vrees zich voor haar medezuster te verraden, verried ze door aarzelende houding den strijd-in-haar-ziel ze
Wilde naar beneden, hem om den pals vallen en, waar anderen
bij waren, zijn bleeke gezicht in haar zusterkap vangen
en met liefdekussen bedekken, . maar als hij dan onder
haar hartstochtelijkheid doodbleef! . en zijn ziel voor
Wat
eeuwig verloren zou gaan door haar schuld !
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waardemoeder was beneden, bij
moest ze nu doen.?..
hem
. die zou haar toch niet bij zijn bed toelaten !.
die zou misschien 't geduld verliezend haar verwijten!...
Die verwijten verlangde ze, omdat ze dan meteen bij hem
wezen zou .. En ze greep naar den deurknop ; maar de
ander weerhield haar ; smeekte en ontried haar een stap
die toch op niets uitloopen zou; in de kamer kon ze niet
komen . en dan Bourtange was buiten kennis . zou
„ijlde framers" had moeder
haar toch niet herkennen...
gezegd ; zij zou voor zuster Gonda naar beneden gaan om
op nieuw te onderzoeken en kwam zoo gauw mogelijk
weer terug.
Is de d-uivel ... die 't niet verdragen kan dat
mijnheer Bourtange weer te communie geweest is !" . . .
Zuster Gonda herkende in die woorden een poging
van waardemoeder om haar goeden naam bij de medezusters te redden ; uit waardeering voor 't geen moeder
voor haar deed zou ze wegblijven — tot mijnheer Bourtange weer bij kennis gekomen was ; dan liet ze zich
door niets meer verbieden. 'n Geheim was haar wereldsche
liefde toch al niet weer — Ze twijfelde er niet aan of
ook zuster Canisia had haar verhouding met mijnheer
Bourtange begrepen ; haar wereldsche naam „Mies" uit
zijn mond was onthulling genoeg ; 'n enkel woord van
zuster Canisia, 'n enkel gebaar zou zuster Gonda als een
afvallige aan de minachting, der andere zusters prijs geven;
de bescherming die haar begunstigde hield tegelijk een
verwijt in voor de wereldsche gedachten die . zij op de
operatiekamer verzonnen bad ze voelde oneerlijk te zijn
geweest tegenover waardemoeder en zuster Canisia; bij
hen vergeleken was zij slecht; een volmaakte religieuse
werd ze toch niet meer; ze had schipbreuk geleden in de
eenige deugd die een IRoomsche in den hierarchischen
kring van geestelijk-geroepenen handhaafde ; als ze zich
brutaal aangesteld had, koppig, ongehoorzaam, kwaadsprekend, als ze gelasterd had, zou ze na een bestraffi.ng
weer 't kuische en heilige nonneke van vroeger gebleven
zijn; na 't geen nu voorgevallen was, kon ze nog alleen
O. E. XIV 5
12
• • • 55't
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als een boetvaardige in de rij worden gethild ; zelfs het
medelijden en verdubbelde kameraadschap van hen die van
haar zwakheid afwisten, zou ze als een tegemoetkoming,
als een aalmoes hebben te aanvaarden ; ze zou ook voor
hen, die haar mochten willen oprichten, blijven de zwakke,
de onvoorzichtige, de gevallene, de zuster op Wier deugd niet
meer gebouwd worden kon, de religieuse die bewaakt
worden moest, 't nonneke dat altijd zou blijven gevaarloopen ! Even groeide in haar afkeer tegen omringende
goedheid die haar in bescherming nam om den kloosterlijken stdgt niet in opspraak te brengen ; haar kloosterhabijt
werd gespaard om de uniform van honderde andere zusters
niet te onteeren, — een bescherming die niet haar pers66n
raakte en haar dadelijk zou loslaten als ze 't wagen zou!...
Weer in den geest uit het klooster getreden, ontbrak haar
nu de moed zich ongeroepen te noemen ; bij vroegere
twijfelgedachten had ze alleen met zichzelve te maker.
gehad en was 't haar tegenover eigen opinie gemakkelijk
gevallen, zich te beroepen op verkeerde vrees voor bloedverwanten als verontschuldiging voor de kloostergelofte
die ze niet had moeten afleggen ; maar nu ze de gezamentlijke medezusters tegenover zich phantaseerde weigerde de
geestdrift waarmee ze zoo dikwijls voor zichzelve gepleit
had ; hoorde ze den spotlach der anderen die zich niet
lieten foppen ; de berisping van hoofdzusters die haar 't
geluk van brave ouders voorhielden en 't een schande
noemden anderen te willen aanwrijven wat niets anders
was dan karakterloosheid en eigen zwakheid van zuster
Gonda zelve ! Kon ze nu maar voor goed ongedaan makers
wat er gebeurd was ! . . . . ze nam zich voor niet meer aan
Jo Rijnders te schrijven ; die genegenheid moest ze later
uitsterven, Wilde ze met haar roeping in vrede blijven !
maar wel zoo spoedig mogelijk een brief aan haar ouders,
waarin ze zou melden gelukkig te zijn en tevreden ; om
moeder te plagen, die door vader altijd naar haar eetlust
liet vragen, zou ze antwoorden waardemoeder-hier zoozeer
d.e ooren van 't hoofd te hebben gegeten dat ze daarom
alleen al overgeplaatst werd naar een andere moeder, naar
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moeder Gabriel ! . . . . . . . en dan . . . . 't grootste offer
Bourtange niet meer te zien, . . Bourtange
brengen, .
ook met haar verlangens ! . . Kon ze nu
verlaten,. .
maar in eenen weg, weg zijn . . . .
Werd de deur geopend . . . .
Kwam de zuster . . . .
Bourtange werd bediend . . . .
floor maar •
Door 't gesticht geruchtte de altaarschel
Fluisterend vroeg zuster Gonda.
De ander schudde 't hoofd ; Bourtange was al 'n heelen
tijd buiten kennis.
„'t Is maar te hopen dat God 'm komt halen !" meende
de zuster, die bij zieken verwacht werd en niet langer
tijd had.
Om uit 't gezicht van de andere zusters te blijven
vluchtte zuster Gonda naar de kapel . . . . ze wilde God
vurig bidden mijnheer Bourtange uit de handen van pater
Cyrillus , over te nemen en in den Hemel een plaats te
geven ; zij wilde er wel haar plaats voor afstaan; zij had.
nog misschien een lang leven voor zich en kon door boetvaardigheid een nieuwe verovering op den Hemel verdienen . . . . ze knielde, bedekte 't gelaat met de handen,
die ze weer dadelijk afkeerde ; Dam den rozenkrans, zocht
in een kerkboek dat ze ontevreden weer neerlegde ; . .
ze kon niet meer bidden in de kapel die over 'n paar
dagen haar kapel niet meer zijn zou ; hier in dit huis
scheen na de aanzegging van moeder dat zij vertrekken
moest, voor haar alles opgehouden te hebben ; voor een
ander gesticht aangewezen, was ze al verplaatst ; haar
roeping was haar vooruitgesneld en wachtte haar bij moeder
Gabriel op ; ..... dood was hier alles voor haar;....
onvruchtbaar wat ze ook doen zou ! . . . . In droeve vereenzaming zocht ze afleiding door aan Bourtange te denken ;
de voornemens om met alle wereldsche ban den te breken
gingen dan ook pas na haar vertrek in ; zoolang bleef ze
vrij, in de wereld zou 't haar vacantietijd heeten ; een
besluit nemend stond ze op, verliet de kapel, ging zonder
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vrees zusters te ontmoeten de trap of en opende de tuindeur. Brutaal keek ze de zieken in de oogen, ontliep geen
enkele tuinbank, ofschoon ze vermoedde dat overal gepraat
werd over haar en Bourtange die haar Mies genoemd had;
ze trotseerde de ramen der eerste-klaskamers en groette
de patienten terug ; zichzelve ophitsend handelde ze met
de vermetelheid van een gedwongen lafaard die eindelijk
geen gevaren meer vreest ; als ze over Bourtange aangesproken mocht worden, zou ze nu in staat zijn voor haar
liefde uit te komen; wat ze van zuster Canisia gevreesd
had om met een enkel woord, met een enkel gebaar de
huisgenooten aan 't praten te brengen, zou ze nu zelve
wel aan.durven ; ze had voor de publieke meeting geen
vrees meer, omdat al haar vrees alleen was voor den
dood, die haar Bourtange ontnemen ging; en toch zou
ze dien mach.thebber over menschen.levens kunnen vragen
voortgang te maken ; de gedachte Bourtange levend
achter te laten was haar even ondragelijk ; de verpleging
door zuster Canisia zou voor hem een dagelijksche kwelling blijven en voor zichzelve duchtte ze den invloed
van wereldsche vrouwspersonen wanneer hij ongenezen, uit
eigen beweging zich naar zijn woning mocht laten vervoeren ;
liever verdriet over zijn dood, dan onrust over zijn liefde.
Ook moist ze nu al haar belofte hem niet meer te bezoeken,
niet gestand te z-ullen houden ; vandaag nog, zoodra hij bij
kennis kwam, zou ze trachten ongemerkt tot hem door te
dringen on]. met een enkel woord van hem afscheid te
nemen ; meehelpen hem in den waan te brengen alsof zij
voor hem onverschillig geworden. was, zou voor haar ondrag zijn dan dat hij in de wereld later haar eens
vergeten mocht; die teleurstelling zou ze met veel andere
vrouwen kunnen verdragen, — niet 't zelfverwijt den beminde bedrogen te hebben. ; nog 66n keer wilde ze hem
met haar liefde gelukkig maken ; hem, als hij sterven moest,
troosten met de gedachte dat zijn nagedachtenis ten minste
bij 66ne veilig zou zijn,
en dan!.... misschien zou ze
daarna haar overtreding waardemoeder belijden, deemoedig.
de bestraffing aanhooren
maar tevens de blijde zeker-
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heid hebben zijn afsterven-in-een-vreemd.-huis door den
troost van haar liefde te hebben verzacht.
Op 'n urn waarin ze waardemoeder afwezig en zuster
Canisia opgehouden wist in de barak die achter in den thin
was gebouwd, waaigde ze de deur van kamer zeven te openen.
't Valgordijn neergelaten aantreffend, verweet ze zich
zoo dichtbij vertoefd te hebben en nog te iaat te zijn gekomen ; maar 'n stap verder de limner in stelde haar gerust.
Ze sloot de deur alsof die eene kamer in het groote
gesticht hun beider huisje was, waaruit ze ieder ander wilde
weren, en luidruchtigheid vreezend vermaande ze tot stilte
zonder zijn stein te hebben g,ehoord.
„Ik kom maar heel even !" fluisterde ze.
Maar hij scheen in zijn blijdschap haar terug te zien
niet verstaan te hebben „nou zie ik dat waardemoeder
gejokt heeft!" sehertste hij.
„Hoe zoo dan?"
„Die houdt maar vol dat je weg bent !" antwoordde
hij, zijn hand opbeurend.
Ze zag aan zijn verlangende oogen dat hij haar naar
zich toe wilde trek-ken en deed een stap achteruit.
„Mijnheer Bourtange" smeekte ze opzettelijk beleefd
sprekend „denk toch aan uw onsterflijke ziel.. . ."
Zijn verwonderde oogen schenen haar verwijtend te
beschuldigen door haar komst zijn ziel in gevaar te hebben
gebracht. Ze begreep wat er in hem omging, maar vast
besloten sterk te blijven handhaafde ze den kleinen afstand
die haar van het bed scheidde en verborg in wijden mouwomslagen de handen die ze tegen haar borstkruisje gedruk-t hield.
voor mij te bidden. . .
„Ik wou TI juist komen vragen
als U boven bij onzen lie ven Heer zult zijn"....
„Dus waardemoeder bedoelde eigentlijk dat ik weg
ga?" vroeg hij, gewencl den laatsten ti.jd boodschappen en
verklaringen van moeder overste door zusters te ontvangen.
Bang dat hij straks in koortsige opwinding het gesprokene zou uitschreeuwen, besloot ze haar vertrek voor
hem te verzwijgen.
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„Maar ik word weer beter!" voorspelde hij om hdar
moed in te spreken.
Zwijgend aanhoorde zuster Gonda, die in dezelfde
omstandigheden met andere zieken zoo dikwijls had meegepraat.
„Gelooft u van niet ?"
Ze glimlachte moeilijk terwiji ze de schouders ophaalde.
„Dan heb je er voor gebeden !" en zonder weerstand
liet hij 't hoofd, dat hij met inspanning van zijn laatste
krachten opgebeurd had om haar in de oogen te zien, in
't kussen terugvallen.
Geschrokken door zijn veranderde stem bukte ze over
hem heen ; tranen roklen in de skeletholten van zijn ingekuilde wangen; ze wischte met haar vingertoppen, voorzichtig
alsof ze bang was de huid te kwetsen; fluisterde troostdat ze niet om zijn dood had gebeden . . . .
woordjes
dat ze niet zonder hem meer kon levee ; ... noemde hem
vroeg of hij haar niet meer kende .
bij zijn naam ;.
zuster Gonda . . noemde zelve haar eigen naam ,,Mies...
Mies . . ." en drukte, Coen hij weer glimlachte, een kus op
zijn lippen.
Dadelijk zijn omhelzing missend begreep ze dat hij te
zwak was zijn handen van de sprei op te heffen. Bang
voor een. spoedigen dood waarin zijn ziel besmeurd met
een zonde, waaraan zij mede schuld had, voor God zou
verschijnen smeekte ze hem zoo spoedig mogelijk te biechten; zij zou pater Cyrillus haar hem toesturen .. .
„Als ik toch van je hou . . . is 't immers geen zonde
meer. .." glimlachte hij om haar gerust te stellen.
Verwonderd keek ze hem aan.
„Jij hebt er ook geen kwaad mee gedaan !"
„Ik niet ?" overvroeg ze, voor haar zonde opkomend
a s voor eene deugd.
„Omdat je van me houdt !"
„Maar joist dat mag niet,. . . dat is al 'n zonde . . ."
„Mag je niet liefhebben ? . en de geestelijken prediken 't elken Zondag. .."
„Alle menschen . maar niet. . ."
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„Dat bestaat immers niet ! • als je alle menschen
liefhebt, hou je van niemand ! 't zou er mooi uitzien,
als getrouwde lui liefhadden zooals jij bedoelt ! . . ."
Zijn scherts verried dat hij niet aan haar liefde
twijfelde ; tevreden glimlachte ze terug, zweeg en gunde
hem den schijn haar overtuigd te hebben ; als Roomsche
wist hij toch wel wat ze eigentlijk had willen zeggen;
ook vreesde ze hem al te zeer te vermoeien ; toch Wilde
ze zekerheid hebben en fluisterde hem toe dat zij ook
voor hem biechten zou ; als hij dan maar goed vond dat
pater Cyrillus hem nog even de absolutie kwam geven ;
anders zou zij niet gerust zijn. . . nooit . . . nooit.
Zoodra hij geknikt had, ging ze terstond. Maar toen
ze bij de deur omkijkend hem als een doode gespreid zag,
keerde ze terug, kuste hem ook op de oogen, de handen
en fluisterde teedere woordjes . . . .
Ze durfden geen afscheid te nemen en toch voelden
beiden dat ze elkander voor 't laatst zagen, voor 't laatst
aanhoorden.
„Je hoeft niet te huilen", troostte hij zonder meer
kracht te bezitten met eigen hand haar tranen te drogen
„als ik weer beter ben.... gaan we immers samen"
Om hem tevreden te stellen knikte ze toestemmend,
trok den zakdoek dien ze voor den mond hield om 't snikken dat hem hinderen kon te onderdrukken en plukte
van de bloemen die nog op tafel gelaten waren een boeketje,
dat ze tusschen zijn vingers stale bij den rozenkrans dien
waardemoeder om zijn rechterhand gekraald had.
Ze wist daarmee haar bezoek te zullen verraden, maar
ze vreesde zelfs moeder overste niet meer.
Als hij niet zoo uitgeput lag, zou ze gebleven zijn op
gevaar of op heeterdaad te worden betrapt.
Nu ging ze, langzaam en stil. Bij de kamerdeur keerde
ze zich om ; haar betraande oogen zagen 't wit van zijn
gezicht een geworden met het wit van 't hoofdkussen ;
't laatst wat ze herkende was het boeketje dat tusschen
zijn vingers nog overeind stond. —
Dien nacht was Bourtange gestorven.
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Waardemoeder en zuster Canisia hadden hem uitgebeden.
„Deze heilige mis zal aan God worden opgedragen"
las pater Cyrillus uit het afleesboek dat de misdienaar
hem aangereikt had „voor de zielerust van den peer Charles Bourtange die dezen nacht in den Heer overleden is".
De nonnekens die voor de mis te communie geweest
waren, aanhoorden zonder op te zien en volhardden in hun
eerbiedige houding, alsof de pater de stof voor een meditatie had opgegeven.
Ook zijn stem, die aan den voet van het altaar overluid de Latijnsche gebeden had ingezet, stierf langzaam uit
toen hij, diep voorovergebogen, de schuldbelijdenis voorbad.
't Leven dat gehoord werd kwam langs het open
kapelraam van buiten — uit de aangrenzende laan.
Plots rumoerde in een bank wanorde die aanhield ;
zuster Gonda werd door medezusters ondersteund de bank
uitgeholpen.
Dad.elijk was in de kapel belangstellende verstrooiing ;
kappen bewogen, hoofden naderden elkander ; — en achter
waardemoeder die mede de kapel uitgegaan was — gefluisterd, geknipoogd ; enkele schudden 't hoofd. —
't Scheen of al de nonnekens ineens moisten . . . begrepen.
Buiten de kapel brachten ze zuster Gonda naar den
tuin, spraken haar, zoodra ze op een bank zat, vriendelijk toe..
Spoedig herstelde ze en wilde uitspreken.
Maar moeder, die onvoorzichtige woorden vreesde, verbood haar en stuurde de anderen naar de kapel terug.
Met zuster Gonda alleen vermaande ze tot omzichtigheid ; als zij beloofde haar best te zullen doen dat de
and.ere zusters niets te weten kwamen, moest zuster Gonda
zelve niet beginnen met opspraak te wekken ; — er wordt
immers zoo gauw verband gezOcht !. moeder zou straks
Loch al moeite genoeg hebben vermoedens, die misschien
al gaande waren, nog tegen te spreken
Behoefde niet meer — had zuster Gonda oneerbiedig
onderbroken — nu hij dood was, gaf ze om niets meer.
Gestreng had toen de ander gesproken ; dat was geen
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zeggen voor een zuster ; zoo spreekt geeneens een vrouwin-de-wereld die den vader-van-haar-kinderen verliest ; zuster
Gonda mag niet spreken van een verlies dat alles meekan niets verliezen.
neemt ; een religieuse bezit niets
een religieuse verliest alleen Gods genade ; al het andere
wat rondom haar wegvalt mag haar niet ontstemmen, veel
minder ontmoedigen ; dat alles bestaat voor haar allang
niet meer; aan liefde, aan menschen en aardsche goederen
hebben wij verzaakt toen we onze kloostergelofte aflegden
we moeten God dankbaar zijn juist — door onze weinige
wereldsche behoeften in onze ziel zooveel te meer plaats
. foci, foci,
over te hebben voor Hemelsche goederen .......foci,
onverschilligheid voert tot wanhoop, en wanhoop is een
zonde tegen den heiligen Geest !.. . en moeten dan de
zieken op de verschillende zalen ook van alles meat ooren
wil zuster Gonda de praatjes, die toch al zoo gauw over
geestelijke personen geloofd worden, 't eerst aan den gang
heeft
waaraan hebben de medezusters.
maken ? .
Korn,
kom.
.
.
.
moeder
waardemoed.er dat dan verdiend?.
wil nog geeneens wat zeggen van 't geen ze gistren bedat zuster Gonda toch op de kamer gemerkt heeft
weest is . . . . ssstil kind, moeder verwijt je niets . . moeder
wil alleen dat je flunk optreedt — dat niemand hier zeggen
kan „zuster Gonda trekt zich 't afsterven van mijnheer
„Bourtange veel meer aan dan van een andere zieke".
voor een kloosterzuster veel te veel!
„Moeder ?"
„Wat is er me kind ?"
„Zal U niet boos worden?"
„Vraag maar gerust". .
toen-ie stierf bij
„Was .. . . mijnheer Bourtange. .
kennis ?"
„Daar heeft onze lieve Heer gelukkig voor gezorgd;
hij heeft alles wat zuster Canisia en ik voorbaden verstaan
en soms nit eigen beweging meegebeden ook"
Zuster Gonda durfde niet op nieuw vragen en zweeg.
Toen nail moeder de hand van het nonneke tusschen
de hare en een vriendelijk gezicht dat ze van de ander
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terugverwachtte toonend, vroeg ze : „of meent zuster Gonda
wat anders ?"
Die bloosde.
„No -u. kindlief. . . . omdat mijnheer Bourtange geen
„scapulier droeg, heb ik 'm den rozenkrans om den hats
,,gedaan, 't kruisbeeldje in de handen gegeven .... tegelijk
„met het boeketje" . .
Dankbaar keek 't nonneke moeder in de oogen.
„Natuurlijk heb ik er bij gezegd dat 't bloemen waren
„die we pas geplukt hadden bij onze-lieve-Vrouw-Lourdes".. .
Maar zuster Gonda hoorde niet;
ze verstond alleen
de fluisterstem van Bourtange die om hdAr bloemen gevraagd had ! . . . .
„Spreken ... heeft-ie zeker niet veel gedaan?" waagde ze.
„Bidden wel !" herhaalde moeder, Wier opnieuw ernstigkijkende oogen 'n verder navragen tegen hielden.
„En als zuster Gonda non weer alleen loopen kan,
,,zullen we even samen 'n wees gegroetje bij den overledene
„gaan bidden". . . .
Moeder ging voor, om deuren, die nog in 't nachtslot
waren, te openen.
In kamer zeven verschoof ze eerst bij 't raam de gordijnen, liep voldoende daglicht naar het ledikant en
lichtte het laken op.
Lag op groot hoofdkussen het kleine gezichtje van
Bourtange . . . . om wonden in het verband van een linnen
doek die den mond gesloten moest houden.
Zuster Gonda hield, voorovergebukt starend, de handen
als in gebed samengevouwen ; eerst toen haar borstkruisje
dat door haar houding vrij slingerde zijn gezicht dreigde
te rakers, opende ze de vingers die ze met moeite bedwongen had, en betastte naar 't kruisje grijpend, even zijn
voorhoofd.
Dadelijk, als had ze zich aan zijn koud lichaam gebrand,
trok ze terug en knielde op den grond.
Ook moeder bad opnieuw mee.
Toen ze weer gingen, sloot de overste de kamerdeur
en stak den sleutel bij zich.
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In 't kantoortje liet ze zuster Gonda beloven niet
meer naar den doode te gaan zien ze had 44n kort bezoek
niet willen weigeren, maar moest nu onherroepelijk kamer
zeven voor de anderen verbieden.
Zuster Gonda beloofde oprecht.
En hield woord.
Op den avond van dien dag kwam een brief van
moeder Gabriel.
In de refter na het avondeten deelde waardemoeder
aan de zusters het nieuws mee : moeder Gabriel vroeg een
gediplomeerde zuster ..... zij had niet geweten wie ze
daarvoor kiezen moest....
maar in 't gebed had onze lieve
Heer haar doen weten zuster Gonda daarvoor te hebben
bestemd ! . .
De nonnekens begrepen — fluisterden en knipoogden —
maar Loch was er niet 44n die tegenover zuster Gonda
iets onaangenaams blij ken het.
Ze feliciteerden 't nonneke, dat ze eenparig voor hoogere dingen bestemden.
Zuster Gonda werd nog. .
waardemoeder ! . . . .
Zuster Gonda zal moeder Gabriel opvolgen !.
Of zuster Gonda wordt hier waardemoeder !
Komt ook nog eens te zitten pier.... in het kantoortje ! . .
En 't nonneke lachte weer, schertste mee.
• • •

Toen den volgenden dag op het middaguur de klok
luidde, knielde zuster Gonda voor de Onze-Lieve-VrouwLourdes grot, om hier haar laatste Angelus te bidden.
De Madonna moist zooveel van haar !.
De Madonna zou haar missen !
. en ontstemd zijn
als zuster Gonda ging vertrekken zonder afscheid-aan-degrot !
•
In den middag was er, toen het rijtuig voor stond,
verzameling van veel zusters in de vestibule.
Met moeder kwam. zuster Gonda het kantoortje uit.
Ze moesten door de gang der eerste klasse-kamers.
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Daar stond voor kamer zeven „de professor" met
brancard.
Zuster Gonda moist dat dadelijk, achter haar, Bourtange
naar het lijkenhuisje zou worden overgebracht.
Geschrokken greep ze waardemoeder bij de hand die,
om haar nonneke voor de medezusters te redden, het
valiesje overnam alsof de ander het gevraagd had het over
te nemen.
Kort duurde 't laatste oponthoud.
Tusschen zusters, waaronder enkelen schreiden, vorderde
zuster Gonda, die haar tranen niet weerhouden kon, moeilijk en langzaam alien drukten haar de hand en beloofden hun gebed, tot eindelijk 't nonneke uit groot-gebouwde-geveldeur vluchtte naar de lage deur van 't rijtuig
waarin waardemoeder wachtend klaar zat.
Uit een kring van kloosterzusters die het rijtuig omringend wuifden, reed zuster Gonda weg.
Bij de kromming der gestichtslaan hoorde ze langs
open rijtuigportier het eentonig luiden van de klok die
als een zuster, overaltijd werd getrokken
en . . . .
geplaatst, het gesticht voor goed verliet;.
als een doode uit het huis werd overgebracht naar 't
lijkenhuisje ! . . . .

DE ONTWIKKELINGSGANG DER
GRIEKSCHE TRAGEDIE
DOOR

Prof. K. KUIPER.
II.
De Oresteia van Aeschylus, eenig als voorbeeld van
Helleensche scheppingskracht, is ook in dien zin Mnig dat
zij ons weer dan elk ander drama inzicht geeft in den
zuiver antieken geest des dichters. De personen die
Aeschylus ten tooneele voert zijn aangrijpend door eene
zekere elenientaire grootheid, doch hij zoekt nog te nauwerflood hen te doen zien in de ontwikkeling hunner karakters
onder den drang van het Fatum dat hen drijft tot handelen:
zelfs Orestes' tweestrijd mist het eigenlijk persoonlijke. De
schrede die de tragische kunst zou voeren tot de psychologie is niet door Aeschylus gedaan, maar door Sophocles.
Toen Aeschylus te G-ela stierf, was naast, of tegenover hem, Sophocles, de zoon van Sophillos, reeds tot
den vollen manlijk-en leeftijd opgegroeid, want Sophocles
was in 496 in de wijk Kolonos ten noorden van Athene,
nit gegoede ouders geboren. Alzoo getuigt zijn biograaf,
en van de Grieksche, d.w.z. de Alexandrijnsche biografen
is zooveel — en zoo zeer te recht kwaad gezegd, dat wel
even mag worden erkend hoezeer ook in dit opzicht Sophocles een lieveling is geweest van Tyche, de Geluksgodin, dat
zijn leven reeds vroeg een goeden en in hoofdzaak betrouwbaren beschrijver heeft gevonden. Slechts enkele bijzonderheden willen wij van dat leven nagaan. Vooreerst dan :
even als bij Aeschylus is de vermelding van de geboorteplaats
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suggestief. De Kolonosheuvel is in onzen tijd nog voornamelijk aantrekkelijk om het buitengewoon schoone nitzicht dat zij geeft op de gratievol omlijnde silhouet van
de Acropolis, maar in de oudheid was de „glanzend blanke
rots" van bloeiend bosch omgeven. Sophocles zelf heeft,
op het eind van zijn negentigjarig leven in een koorlied
van uitnemende welluidendheid de plek zijner geboorte
vereeuwigd, „het schoonste oord der aard, waar met haar
heldere stem als trouwste gast de nachtegaal in 't bleek
groen der vallei haar trillend lied doet hooren, verscholen
in het purpren duister van dichten klimop". En in dat
zelfde lied heeft hij herdacht hoe zijne kinderoogen over het
goud der krokusbloemen en door de rijke trossen der
narcissen den vorst der Bacchen Dionysos had zien ronddartelen met de nymfen die de voedsters zijner kindsheid zijn.
Welsprekender symbool dan deze geboorteplek voor
dezen dichter was, is niet denkbaar. Maar ook het geboortejaar is welsprekend. Want toen zijn vader hem,
naar de biograaf ons met eenigen nadruk verhaalt, „goed
had opgevoed" dat wil dus zeggen, toen hij ten volle de
homerische poezie in zich had opgenomen, de zangen der
oude lyrische dichters had leeren voordragen, met de geschiedenis der Attische voorvaderen was vertrouwd geraakt,
en toen hij tevens de schoonheid van zijn jonge lichaam
had leeren oefenen en veredelen door de kunst van gymnastiek en dans, m.a.w. toen Sophocles den jongelingsleeftijd
naderde, versloeg de Grieksche vloot de Perzen bij Salamis.
Van Aeschylus vermeldt eene Grieksche overlevering dat
hem het dichten van een hymne ter eere van de Salamisstrijd.ers werd opgedragen ; Sophocles werd wegens zijne
schoonheid uitgekozen om het koor der jonge dansers in de
rei, die tot herdenking .van de overwinning te Athene werd
uitgevoerd, naakt zijnen makkers v66r te gaan. Zestien jaar
is dus Sophocles in het jaar dat duidelijker clan een ander
den dageraad van het nieuwe Athene aankondigt. Zeker,
de beteekenis van Salamis voor de wereldgeschiedenis heeft
de jonge Sophocles niet beseft; welk eene voor eeuwen
geldende beslissing in den strijd tusschen. West en Oost
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toen is gevallen, kan hij onmogelijk hebben gevoeld. Maar
vier jaren na Salamis stelde Athene zich aan het hoofd
van dien Delisch-Attischen Zeebond die de meeste der
Grieksche eilanden en een Lange kuststreek van KleinAzle tot een nationale gerneenschap tegen Perzie onder
bestier van Athene vereenigde : dddrin lag eene uitbreiding van Athene's horizont die aan den jongen Sophocles
te minder kon ontgaan, omdat zij scherper dan te voren de
scheidingslijn trok tusschen de idealen der oude conservatieve
aristocratie, en de aspiraties van het opkomende geslacht.
Welk eene vernieuwing bracht zij ! Jaar aan jaar komen uit
alle districten de vertegenwoordigers der bondsstaten hunne
belangen bepleiten, hunne twisten toelichten weldra ook
hunne geldelijke bijdragen storten, te Athene. De Ionische
levendigheid komt zich mengen met' den Oud-Attischen
verstandigen ernst; Ionische rijkdom verfijnt den Attischen
levenslust, en in de hoofdstad van Attica, die weldra een
centrum van Helleensche cultuur gaat worden, begint men
te luisteren naar de lessen der Ionische wijsheid. De overleggingen nu der natuurphilosofie — zelfs die van Anaxagoras behoefden niet volstrekt den godsdienst te bestrijden
althans voorloopig deden zij dat te Athene en in het
gemoed van den zeer vromen Sophocles geenszins maar de
oude overgeleverde vormen van het anthropomorfische
godengeloof moesten zij wel ondermijnen.
In het algemeen bracht dit contact met het leven en
de gedachtenwereld van het buitenland eene beteekenisvolle
verruiming van den geestelijken gezichtseinder. Men kan
zich daarvan het best eene voorstelling maken door te
denken aan den indruk dien de lectuur van Herodotus op
den voor nieuwe impressies zoo vatbaren geest der Atheners
moest maken, en inderdaad op Sophocles heeft gemaakt.
Hoe werd hier het naieve chauvinisme der Oude Attici
geschokt door de kennismaking met zooveel levensinzicht,
zooveel kloekheid en deugd in die volken die zij gewoon
waren geweest kortweg barbaren te noemen. Welke lessen
gaf de frissche en onbevooroordeelde bespreking van al die
wisselende geloofsvoorstellingen door den bereisden geschied-
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schrijver awn de dogmatische eenzijdigheid der Atheners !
Wie dit alles bedenkt en daarnevens let op de zeldzaam
snelle ontwikkeling der plastische kunst na hare bevrijding
uit de banden der godsdienstige conventie, zal te gelijkertijd
den afstand beseffen, die den dichter Sophocles van Aeschylus
scheidt, en de schoone zelfstandigheid bewonderen, door
Sophocles in den sterken stroom dezer vernieuwingen van
het geestelijk leven gehandhaafd.
Deze zelfstandigheid is niet verkregen door afzondering
of onthouding. Sophocles heeft midden in het leven van
zijne stad gestaan en deelgenomen aan hare krijgsbedrijven.
zoowel als aan hare staatkundige bemoeiingen. EIij heeft
zoo goed, waar het gold onwillige bondgenooten te dwingen
tot vriendschap, als vlootvoogd een eskader gecommandeerd,
als binnenslands de politiek der gematigde democratie in
hooge staatsbetrekkingen helpen handhaven hij heeft met
de groote mannen zijner dagen ook in ambtsverkeer vertrouwelijken omgang gehad. Moest daarvan niet van zelf
naast verruiming van zijn politieken en socialen horizont
ook verdieping van zijn psychologisch inzicht het gevolg zijn,
wanneer hij nadacht over de macht eener persoonlijkheid
als Pericles, en de heerschappij zijner „democratische monarchie", of wanneer hij de wisseling van zijne verheffing en verwerping aanschouwde Maar naast dit besef in de beteekenis
der persoonlijkheid wordt ernstiger en deernisvoller zijn tragisch besef van menschelijk dwalen en menschelijk leed bij
het aanschouwen der tragedie van Athene's imperialistischen
droom immers hij heeft de ongebreidelde zelfverheffing van
Athene's veroveringszucht moeten zien, stijgend met elk succes
in den Peloponnesischen oorlog om plotseling te worden
verpletterd in den strijd met Syracuse. Alleen den val zelven
van zijne stad in 404 heeft hij niet gezien. De genade van
een lotsbestiering Welker mildheid jegens dezen dichter ook
zijnen tijdgenooten opmerkelijk toescheen, heeft hem die
droefheid bespaard. Sophocles is in het najaar van 406
op ruim negentigjarigen leeftijd gestorven.
Niet alleen deze sterke wijziging in tempo en richting
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van den politieken stroom des openbaren levens en der
geestelijke gedachtenwereld van Athene trekt eene grens
tusschen Aeschylus en zijne in zoovele opzichten toch aan
den Meester getrouwen opvolger. Ook de tragische kunst
zelve is door Sophocles verder op den weg harer ontwikkeling gevoerd en deels in nieuwe banen geleid. Van twee
zijner technische wijzigingen in de dramaturgie moet hier
melding worden gemaakt, omdat zij beiden samenhangen met
die psychologische ontwikkeling. Vooreerst heeft Sophocles,
gedrongen door eene steeds sterker gevoelde behoefte om
Diet slechts de actie te versterken, dock, vooral ook de
onderlinge oppositie der karakters in levendige rede en
tegenrede tot volkomener uiting te brengen, het aantal
acteurs van twee op drie gebracht en bovendien bewerkt
dat in plaats van twaalf choreuten vijftien aan ieder der
drie in den wedstrijd meedingende dichters ter beschikking
werden gesteld : twaalf gewone koorzangers, twee leiders
der koorhelften en een hoofdaanvoerder, welke laatste een
werkzaam aandeel kon nemen in den dramatischen dialoog
en zoodoende den band tusschen spelers en choreuten
nauwer maakte.
Op de geheele antieke dramaturgie heeft deze laatste
wijziging grooten invloed gehad ; zij bevorderde niet slechts
de dramatische levendigheid, maar strekte ook tot verandering van de lyrische partijen zelve. Vooreerst verkreeg
het koor hierdoor duidelijker individualiteit ; de choreuten
nemen deel aan de actie, hetzij ze zich — als in den
Aiax of in de Electra — stellen naast, hetzij — als in de
Antigone — tegenover de dramatische hoofdpersoon. En
in de tweede plaats treedt het koorlied zelf, eenigermate
althans, reader tot die actie.
Eenigermate. Want bij een zuiver antieke opvatting
van de tragedie als godsdienstig spel ter eere van Dionysos
kan nooit de herinnering verloren gaan dat het koor is
de kern van het geheele drama, dat nit den dithyrambischen koorzang het geheele treurspel is geboren. Voor den
oudgriekschen toeschouwer legt die gedachte een band
tusschen de dramatische en de lyrische gedeelten der tragedie
0. E. XIV

13
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Welke zoo min in de moderne navolging als in „getrouwe"
vertolking, door den hedendaagschen schouwburgbezoeker
wordt gevoeld. Voor Onze tijdgenooten is, zelfs wanneer bij
hooge uitzondering de overzetting eenigermate aan de
lyrische verhevenheid der koorpoezie nabijkomt, in de meeste
gevallen, bij de vertooning althans, het koorlied eene stoornis,
althans zeker iets uitwendigs, dat met het organisme der aanschouwde tragedie niet onverbrekelijk schijnt samengewassen.
En voor niet weinigen van hen die de treurspelen in het
Grieksch lezen komt daar nog iets bij : zoowel de zeer ingewikkelde rhythmische vorm als de bij uitstek moeilijke
woordschikking en zinsbouw dezer lyriek maakt hun midden
in de boeiende lezing van het drama de lectuur van het
koorlied tot eene inspannende, niet eens altijd door volkomen begrijpen bekroonde studie. Bij de waardeering
van het Grieksche treurspel hebben deze omstandigheden
hunnen ongunstigen invloed Diet zelden veel te sterk doer:
gelden. Men meene niet dat men of de koorliederen „wel
kan overslaan" of, teneinde op de wijze van eenen von Hofmannsthal de tragedie „naar de eischen van het moderne
tooneel" te bewerken, de hoofdgedachte van het koorlied wel
kan overnemen in de dramatische handeling. Wie eene
tragedie van Sophocles als sophoclelsch wil verstaan en
beoordeelen moot Naar verstaan met hare koorliederen.
1k ga hier opzettelijk de vraag nit den weg of dan
zulk eon treurspel met zijne koorzangers — hinderlijke getuigen van het dramatisch gebeuren — en met hunne koorliederen moeilijk gewaardeerde gemoedsuitstorting van
personen die ons vreemd blijven — op ons tooneel gewenscht is. Zoowel hare ontkenning als hare bevestiging —
onder zeer bepaalde voorwaarden eischt eon omweg die
ons to ver van Sophocles afvoert. Wat Sophocles' lyrische
kunst betreft nog slechts dit. Meer dramatisch van aanleg
en streven dan zijn voorganger, geeft hij gaarne aan de
stem van zijn koor eon persoonlijker geluid : het is in hoofdzaak zijn doel de eigen gemoedsbeweging van de personen
die het koor vormen te vertolken maar terwijl door de
taal en de toon der lyriek, ook door de gezongen voor-
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dracht, de koorzang zich verheft boven het strikt individueele is hij als eene weerspiegeling geworden van de
actie zelve, als eene algemeene vertolking, van de smart,
den angst en het leed, welke de tragedie brengt. Ook reeds
bij Aeschylus is somtijds dat streven duidelijk. Hoe verbreedt zich de smart van Prometheus, wanneer de Oceaniden
zijn lijden projecteeren op de gansche hem omringende
wereld ! Maar in Sophocles' kunst is die strekking van
den koorzang duidelijker kenbaar, en wie haar wil nagaan
in hare meest waarneembare volkomenheid die raadplege
den koning Oedipus. haar brengt het koorlied, in zijne
wisselende stemming van angst, van aarzelende hoop, van
vrome bevreesdheid en van diep weemoedige reflexie inderdaad lezer en toeschouwer die ordenende verpoozing van
zijne heftige en verwarrende aandoeningen, welke leidt tot
de ware katharsis, tot de zuivering door Aristoteles aan
de tragedie gevraagd.
Van eene dichtergestalte als die van Sophocles is geweest kunnen in onze schets slechts enkele teekenende
trekken, en die nog slechts vluchtig worden aangegeven.
Het is daarom gewenscht met een enkel kort woord aan
te duiden nit welk gezichtspunt. de arbeid van den Dichter
in de aanstonds volgende bespreking van zijne tragedies in
hoofdzaak wordt beschouwd. Onze historische schets wenscht
vooral het volgende in het licht te stellen : Sophocles verbreekt
geenszins den band die menschen en goden verbindt, maar
in zijne drama's staan niet meer de goden, als bij Aeschylus,
handelend als hoofdpersonen op den voorgrond. Zijne aandacht geldt den mensch met zijnen wil — al wordt die ook
verbrijzeld in den strijd met God's almachtigen — niet door
den dichter gecritiseerden — wil. Sophocles aanvaardt
evenzeer als Aeschylus de mythologische traditie, maar
slechts die gebeurtenissen hebben voor hem essentieel belang,
die met het karakter en de daden zijner helden in nauw
verband staan. Zoo komt het dat de dialoog zijner drama's,
die deze daden voorbereidt psychologischer, en zijn karakters gecompliceerder maar voor den modernen lezer verstaanbaarder worden dan die van Aeschylus. Laat nu ook,
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gemakkelijker dan bij Aeschylus, de dramatische kunst van
Sophocles zich in eene definitie omvatten Men heeft, om
met een zin de treffend groote macht zijner tragedian te
schetsen gezegd : Het tragische in Sophocles' drama is gelegen in den strijd van den edelen doch feilbaren mensch
tegen het noodlot Sophocles' schepping is de fatumstragedie. In hoever dit waar is, zal nit de beschouwing
van enkele zijner drama's kunnen blijken. Natuurlijk
moeten we ons hierbij wachten voor te haastig getrokken
algemeene conclusies. -Mt het h onderddrieentwintigtal
drama's die Sophocles heeft geschreven, zijn ons slechts
zeven in hun geheel bewaard. Wellicht waren dat zijne
meesterstukken, in ieder geval de meest gelezene stuk-ken,
maar niets waarborgt ons dat juist in deze drama's de
eigenaardige opvattingen van den poeet het duidelijkst
werden vertolkt.
Niet al de zeven treurspelen van Sophocles willen wij
thans nauwkeurig ontleden. Maar een korte karakterschets
van ieder der zeven stukken kan pier niet worden gemist.
Wij noemen daarbij in de eerste plaats den Aiax omdat
deze de oudste ons bewaarde tragedie van den dichter is.
Door de hardvochtige beschikking der Moira en door
den wil van Athena is de eereprijs van Achilles' wapenrusting na diens dood niet aan Aiax, den sterken doch
onbesuisden krijgsman, maar aan den fijnpolitieken Odysseus ten deel gevallen. Die smaad heeft den trotschen
held tot waanzin gebracht. Nu is hij, niet weerhouden
door de smeekbeden van zijne geliefde krijgsgevangene
Tecmessa, in den nacht weggeslopen uit zijne tent, heeft
in de meening dat hij het Grieksche krijgsvolk, in de
Trojaansche vlakte gelegerd, aanviel, eene slachting aangericht onder het slapende vee van den bait, en twee
dieren, die hij in zijn waan voor zijne meest gehate vijanden,
Agamemnon en Odysseus, aanzag, geboeid ter marteling
naar zijne tent meegevoerd. In dien toestand van verbijstering toont hem, ten spot van de menschelijke onmacht
tegenover de goden, Athena aan zijnen vijand, Karen beschermeling, Odysseus, die zich in edele deernis afwendt van zijn
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vernederden tegenstander. Maar snel wisselt dit spel van
den waanzin, ook voor den toeschouwer te ontzettend om
lang, aan te zien. Het koor, de trouwhartige scheepsgezellen van Aiax, ziet den rampzalige in een geheel anderen,
niet mindere ontroering wekkenden geestestoestand, wanneer
hij straks uit zijne zinsverbijstering ontwaakt, en door de
aarzelende bekentenis van Tecmessa orutrent zijn gansche
bedrijf ingelicht, de ondragelijke vernedering zijner daad
beseft. Dan komt hij tot de erkentenis dat hij het leven
z66 niet meer dragen kan. Hij veinst wet door Tecmessa's
roerend levenspleidooi en door het aanschouwen van hun
zoontje Eurysakes tot andere gedach ten te zijn gebracht ;
maar als hij alleen is, spreekt 13.j in eenen door wanhoop
en wraakzuchtig,e verbittering aangrijpenden monoloog
zijnen ongeneeslijken haat tegen het leven uit en geeft
zich zelven den dood. In een uitgewerkt naspel betwisten
Agamemnon en Menelaos tegenover Ajax' broeder Teucer
het recht van den zoo smadelijk omgekomen zelfmoordenaar
op eene eervolie begrafenis; maar door Odysseus' tusschenkomst wordt hem deze verzekerd.
Is dit een fatumstragedie ? Ongetwijfeld is het door
de macht der Moira dat zulk een lot komt over den
Salaminier, den lievelingsheld der Atheners, die in den strijd
om Ilios pal stond voor zijne troepen als „een muur der
Achaeers", en dien ook de tragische dichter verbindt aan
zijne schepelingen door een zeer treffende en eenvoudige
vereering van hun zijde en eene trouwhartige oprechtheid
van Aiax' kant. Ook de waanzin zelf, die tot den zelfmoord leidt, komt, zou men kunnen zeggen, over den held
als eene noodlotsmacht. Maar het waarachtig tragische
ligt niet in de g,febeurtenissen van verstandsverbijstering
of dood, doch in hetgeen daaraan voorafgaat, in het met
wel elementaire, maar zeer zuivere psychologie door den
dichter ontwikkelde zelfonderzoek van den gevallen held,
in de erkenning dat hij zijn leven heeft verspeeld, bovenal
hierin, dat deze wanhoop over het bedrevene noch wordt
verlicht noch wordt gelouterd door een reinigend schuldbesef. Dc wanhoop der schaamte zonder berouw : dat is
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dunkt mij de tragische hoofdgedachte van dit ondanks zijne
compositie-gebreken zeer hoog staande drama.
In tijdsorde volgt op den Aiax de in 442 opgevoerde
Antigone; de stof van deze tragedie echter maakt het
wenschelijk haar niet te scheiden van de beide later gedichte Oedipus-tragedien die wij aan het slot van onze
Sophocles-beschouwing wenschen te plaatsen omdat ze de
meest levenskrachtige openbaringen van Sophocles' geest
voor het nageslacht zijn gebleven. Vooraf ga de Electra,
en de minder bij de modernen bekende Philoctetes en
Trachinische Vrouwen.
Voor de Electra, die hoogstwaarschijnlijk omstreeks
430 is opgevoerd, vond Sophocles, om zoo te zeggen, de
stof gereed liggen ; niet slechts het mythologische en
voor wijziging nauwelijks vatbare gegeven ; maar ook —
in Aeschylus' Choephoroi — de hoogst aangrijpende bewerking. Zie hier dus het onderwerp : de schijnbare rust van
Agamemnon's weduwe en moordenares Clytaemestra en
van Karen medeplichtige, Aegisthus, verstoord door den
terugkeer van Orestes, den doodgewaanden wreker. Ook
hier wordt dus de straf aan. Aegisthus en Clytaemestra
voltrokken door Orestes; ook hier dus de herkenning van
broeder en zuster, ook hier ein_delijk de misleiding der vorsten
door het verdichte doodsverhaal van Orestes, inleiding tot
de daad van wraak, doch bij Sophocles met eigenaardige
zorgvuldigheid tot eene bij zondere episode uitgewerkt. Maar
niet — als bij Aeschylus — is in de tragedie van Sophocles Orestes de hoofdpersoon. De behoefte aan verdieping
van het psychologische karakter der tragedie dringt hem
het zwaartepunt te verplaatsen. Niet in Orestes, die de
door Phoebus bevolene taak aanvaardt en volbrengt als
eenen van Gode gestelden eisch, leeft het diepst gaande
zielelijden, doch bij Electra. Zij is het middenpunt der
tragedie, hare verbijstering bij het dagelijksch aanzien van
„der goddeloozen vrede", haar wanhopend vragen, of er
dan geen wetenschap is bij den Almachtige, hare onheelbare smart om de verwording der vrouwelijkheid van Clytaemestra, doch ook
ondanks de zusterlijke teederheid
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voor Orestes — de versteening van haar vrouwelijk gemoed,
die haar maakt tot krachtdadige getuige, bij tot medewerkster bij den moedermoord. Zelfs in de behandeling
alzoo van de Atriden.geschiedenis, meer dan eene andere
een noodlotslegende, legt Sophocles niet den nadruk op
dat noodlot, maar op den zielstoestand van degene die
het ondergaat.
De Philoctetes in 409 opgevoerd is zoo geheel verschillend in conceptie en structuur van de overige tragedie's van
Sophocles dat bij de bespreking van dit drama eenige nitvoerigheid is gewettigd. Een gelukkig toeval geeft ons de
gelegenheid om zijnen arbeid ook pier tot op zekere hoogte
te vergelijken met dien van Aeschylus en van Euripides.
Dio van Prusa, een rhetor uit den tijd van Trajanus, geeft
ons in een zijner essais een kort overzicht van de verlorene
Philoctetes-tragedies van Aeschylus en Euripides en van
den — in tijdsorde jongeren Philoctetes van Sophocles.
Op zeer verschillende wijze blijken de drie groote tragici
van het mythologisch gegeven te hebben gebruik gemaakt.
Dit gegeven is zeer onsamengesteld. Bij Herakles' dood
had Hyllos, liens zoon, geweigerd den brandstapel aan te
steken op welken zijn vader den dood wilde zoeken. Toen
had Philoctetes het gedaan, en tot dank voor die daad
schonk Herakles hem zijn boog en pijlen. Met deze wapenen
nu was op geheimzinnige wijze het lot van Troje verbonden : Troje kon slechts worden veroverd door hem die
de pijlen van Herakles bezat intusschen was deze geheime
kracht der boog en pijlen in den aanvang nog onbekend.
Wel gaat Philoctetes mee op de expeditie van Agamemnon,
doch terwijl hij de Grieken geleidt bij een tocht naar het
heiligdom. der Godin Chryse op 't gelijknamige eiland bij
Lesbos, wordt hij door een slangebeet aan den voet gewond, tot straf voor zijn bijstand bij dien heiligschennenden
aanval. Deze wond verspreidt een zoo ondragelijken stank
en zijne luide kreten van pijn verstoren in die mate telkens
de stilte, onmisbaar bij iedere offerplechtigheid, dat de
Grieken den lijder in zijnen slaap naar Lemnos brengen
en daar achterlaten. Maar als na verloop van tien jaar
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uit eene verklaring van den gevangen Trojaanschen ziener
Helenos blijkt dat Philoctetes en zijne pijlen onmisbaar
zijn voor den val van Troje en dat bovendien, zal Ilios
genomen worden, Neoptolemos, de zoon van Achilles van
het eiland Scyros moet worden ontboden om bij te staan
in den beslissenden aanval op de stad, haalt Diomedes
Philoctetes en de pijlen, en Odysseus haalt Neoptolemos.
Men ziet het: geen spoor van tragisch conflict — maar wel
de stof voor een drama.
Aeschylus, het eerst deze stof bewerkend, wisselde nu
de rollen van Diomedes en Odysseus. Hij laat Diomedes
naar Scyros gaan, en plaatst Odysseus tegenover Philoctetes,
want er wordt strijd en list vereischt om den beleedigden
lijder naar Troje mee te krijgen, en die list past de Odysseus van Aeschylus toe door leugenverhalen, den held van
de Odyssee waardig. Ook voor bet overige is blijkbaar deze
Odysseus nog eene Homerische figuur : zijne list, die Dio
„eene listigheid zonder boo-saardigheid" noemt, heeft het
hart van den held nog niet aangetast.
Hoogst merkwaardig is nu, en geheel naar den acrd
van den laatsten der drie tragici zooals onze bescbouwing
van zijn werk ons dien in het vervolg van onze schets zal
doen kennen, wat Euripides met dit stuk heeft gedaan.
Hij handhaaft de Odysseusfiguur, maar voegt hem op zijn
tocht naar Lemnos Diomedes toe. Waarom ? Omdat ook
op een anderen tocht van beleid en kracht — in de homerische Doloneia — dit tweetal samen had gewerkt? Omdat
in 431, Coen Euripides dit stuk liet opvoeren, het gebruik
drie spelers en sterker actie verlangde ? Ten deele. Maar
voornamelijk omdat hij zoo doende de persoon van Odysseus beter op den voorgrond kon brengen. Deze toch is
voor hem uit psychologisch oogpunt de hoofdpersoon —
meer zelfs dan Philoctetes. Voor dezen echt EuripideIschen
Odysseus is niet langer het bedrog eene „krijgslist" die
eigenlijk toch het karakter ongerept laat, doch zij is de
causa movens van zijn bestaan, onmisbaar middel om zijne
eerzucht te steunen, en reeds op zich zelve een prikkelend
genot. Maar deze prikkel is er een die telkens lijden
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k weekt, en dat lijden ziet do toeschouwer parallel gaan
met de lichamelijke pijnen van Philoctetes.
Zoomin bij Aeschylus als bij Euripides ligt feitelijk in
deze tragedie een tragisch conflict. Vile aanraking van
Sophocles' meesterhand herschept eater het thema. Hij
plaatst naast Odysseus niet Diomedes maar den jongen
Neoptolemos. Odysseus, vergrijsd in de politiek en nitnernend geoefend tot de behandeling van jonge, naieve
naturen, leert den eerlijken en eenvoudigen zoon van Achilles,
dat de eischen der staatkunde zelfs edele karakters songs
dwingen hun adel prijs te geven voor het gemeenebest,
en dat zoo thans de politieke noodzaak dwingt, den boog
van Philoctetes door bedrog to bemachtigen. Het zeldzaam
handige pleidooi van den geverseerden Odysseus doet Neoptolemos buigen. Door een geheel verdiat verhaal van eig,en
miskenning en lijden in 't Grieksche legerkamp weet deze
het onverdeeld vertrouwen van den eenzamen lijder te
winnen. Maar juist dan blijkt de suggestieve kracht van
Odysseus' pleidooi to kort te schieten. Eerst is het de
hartroerende vreugd van den vergeten balling om de schijnbare redding, dan de aanschouwing van zijn afschuwelijk
physiek lijden, dat hem tot inkeer brengt. Hij openbaart
ales aan Philoctetes en geeft hem den boog terug dien
doze hem, bij het naderen van een aanval van razende
wondkoorts had toevertrouwd. En zoo zou de boog in
Philoctetes' bezit op Lemnos zijn gebleven, indien niet
Herakles, vredestichtend en reddend tusschen beide ware
getreden als deus ex machina.
Dit drama, met buitengemeene zorg behandeld en zeldzaam plastisch in zijne treffende schildering van Philoctetes'
Robinsons-leven en zijne lichamelijke ellende, treedt zoowel
door de vreedzame oplossing van het tragisch conflict als
door de behandeling der Neoptolemos-figuur buiten den
kring van het eigenlijk tragische. Hoe aangrijpend het
fysieke lijden van den eenzame ook is geschilderd, lichamelijke pijn op zich zelf kan moeilijk een tragisch element
heeten. En wat Neoptolemos betreft, waarlijk er ligt moor
blijdschap dan smart in de voorstelling van dit holden-
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karakter welks oorspronkelijke adel wel in slaap kan worden
gewiegd door de drogredenen der utiliteit, doch ras tot berouw ontwaakt, de prijsgegeven schoonheid herneemt in de
deernis met dat leed dat door zijn verzuim is ontstaan of
wordt bestendigd.
Geheel op zich zelf staat in de rij van Sophocles'
tragedies het stuk dat naar zijn koor den titel draagt van
de Trachinische vrouwen. De inhoud van deze tragedie,
welke vermoedelijk omstreeks 420 is opgevoerd is de volgende :
Deianira, Herakles' vrouw ziet na een langen wachtenstijd den terugkeer van haren man van een zij ner tochten
tegemoet. Maar de bode die zijne nadering meldt, brengt
tevens zijne krijgsgevangene, de koningsdochter Iole, en
weldra blijkt aan DeIanira welke plaats deze in de gunst van
Herakles inneemt. In hare begeerte om de liefde van haren
man weder te winnen, gedenkt zij het geschenk dat, stervend door Herakles' pijl, de Centaur Nessos haar schonk,
de wonderzalf nit zijne wonde gedropen, die alle ontrouw
geneest. Een prachtgewaad met dat gif bestreken zendt
zij als welkomstgeschenk haren man tegemoet. Maar ras
ervaart zij, eerst nog slechts als vermoeden, straks — door
haren zoon Hyllos die keert van zijns vaders zij de als
zekerheid, de afzichtelijke kracht van het Nessosgeschenk
en het vreeslijk lijden dat haren man verschroeit van het
eerste oogenblik of dat hij het kleed aan heeft getrokken.
Zij• vlucht naar binnen en ontneemt zich het leven.
Onmiddellijk daarop wordt Herakles op eene draagbaar tot
voor zijn paleis gevoerd, jammerend in een paroxysme van
de onlijdelijkste pijnen en DeIanira vervloekend. Eerst
wanneer hem kenbaar wordt dat bier eene oude godsbeschikking tot vervulling kwam, dat DeIanira handelde
in onwetende onschuld en dat de ure zijner verheerlijking
nabij is, komt hij tot rust, na den lang wederstrevenden
Hyllos tot het vervullen van twee moeilijke plichten te
hebben bewogen: Hyllos zal zijnen vader naar het Oetagebergte brengen en daar den brandstapel ontsteken die
dezen door den dood zal verheffen tot de Olympische godde-
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lijkheid, en voorts zai Hyllos — zoo eischt het Gods wil —
Tole huwen.
Ondanks reine lyrische schoonheid en welgeslaagde
poging tot individueele uitbeelding der karakters is dit
drama, kenlijk- onder den invloed van Euripides' kunst ontstaan, steeds eon van Sophocles' minst gelezen stukken
gebleven. Desnietteg,enstaande is het een zeer belangrijke
schepping. Van litterair-historisch standpunt ligt het belang der Trachiniae in hetgeen velen de zwakke zijde van
deze tragedie noemen de compositie der beide hoofdfiguren tusschen welker handeling, het verband z66 los is
dat men bijna den indruk van twee stukken krijgt. Wie
op dien grond deze tragedie slecht gecomponeerd noemen,
oordeelen m.i. oppervlakkig. Juist dit is een niet gering
element in de tragiek van dit bij uitstek tragische spel, dat
de liefde van De1anira geen gewichtig moment kan vormen
in het leven van Herakles. Hare passie staat buiten den kring
van zijne hoogste gedachte. Zoolang Delanira, die in echt
vrouwelijke bekoring althans in fijn liefdesbesef,
inttlitief, door
geene vronw nit de antieke tragedie wordt overtroffen, op
het tooneel is, is dit drama een liefdestragedie, maar nit
die atmosfeer van menschelijk lij den heft zich de handeling
op tot het bovenaardsche als Herakles' oog wordt geopend
en hij ziet hoe juist hare daad hem den dood heeft gebracht die hem, den sterflijke voert op den drempel der
onsterflij kheid.
Toch is de dichter der Trachiniae niet de Sophocles
dien het nageslacht vereert. Wanneer wij zijne schoone
statue in het Lateraansche museum aanzien, dan clenken
wij altijd onwillekeurig dat de rob, die de slanke, bevallige
dichter in de hand houdt, de drie Thebaansche tragediên
bevat: Koning Oedipus, Oedipus op Colonus, Antigone.
Wilben wij tegenover de Oedipus-tragedie eenigermate
staan zooals de Atheensche toeschouwers daartegenover
stonden, dan moeten wj vooraf de sage van Oedipus kennen, en daarbij bedenken dat niet de dichter hier eene
geschiedenis heeft bedacht, geschikt om door hare vreeslijkheid de toeschouwers van ontzetting te vervullen., doch
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heeft gestreefd in een gewijd verhaal het vreeslijke door
zijne eigene psychologische kunst te louteren en te verheffen tot een waarlijk tragisch lijden. Uit de sag envarieteit der epische Thebais was het verhaal van Oedipus,
door Sophocles slechts op enkele punters gewijzigd, den
Atheenschen toeschouwer in hoofdtrekken bekend. Hij
weet dat koning Labs van Thebe het kind, dat hem tegen het
verbod van het Orakel uit zijne vrouw Iocaste was geboren,
op den Cithaeron met doorboorde voeten — vandaar de
naam Oidipous — had te vondeling gelegd, opdat de zoon
niet later zijnen vader dooden en zijne moeder huwen zou.
De vertrouwde slaaf die den knaap moest neerleggen in
het gebergte had hem echter gegeven aan een herder van
Polybos, koning van Corinthe. Immers Polybos en zijne
vrouw Merope waren kinderloos en hun was het knaapje
welkom, dat zij als eigen kind en troonopvolger van Corinthe
opvoedden tot dien rampzaligen dag dat de toen reeds man
geworden Oedipus beschimpt werd door een tafelgenoot
als vondeling. Heimelijk gaat hij heen nit Corinthe naar
Delphi, niet gerustgesteld door de vriendelijke, verzekeringen van Polybos en Merope, — om uit te vorschen of deze al
dan niet zijne ouders zijn. Dit openbaart God Apollo hem niet;
maar wel zegt hij hem dat hem het lot dreigt zijnen vader
te dooden en zijne moeder te huwen. Vol schrik besluit
hij Corinthe waar immers zijne ouders woven ! te
ontwij ken maar niet ver van Delphi, op den driesprong
die Schiste heet, ontmoet hij eenen hem onbekenden reiziger
op een wagen, vergezeld van eenige dienaren. Een twist
over tet -uitwijken heeft ten gevolge dat hij dezen oude
— 't is Labos van Thebe ! — met al zijn dienaren op eenen
na verslaat; die eene ontvlucht naar Thebe, en verhaalt dat
een bende roovers zijnen meester heeft gedood. Ook Oedipus
zelf, onbewust wie het is dien hij verslagen heeft, komt op
zijn zwerftocht te Thebe. Onverwacht redt hij de stad uit
grooten flood: zijne schranderheid lost het raadsel op dat
de Sphinx alien opgaf die de stad naderden, van de rotsen
te pletter werpende wie het niet vermochten te raden. Maar
thans door Oedipus in wijsheid overtroffen stort zij zelve
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zich neer van de hoogte, en de stadsbevrijder verwerft zijn
loon : het huwelijk met de koningin, Iocaste !
Omstreeks vijftien jaren zijn sinds dien dag verloopen
en vier kinderen, twee zonen en twee dochters zijn nit
dit huwelijk geboren. Maar zie, nu kwellen pest en sterfte
de stad, en een stoet van smeekelingen zit neer op de
trappen van het altaar, in stilzwijgen wachtend op het
uittreden van den wijzen koning die steeds hun redder was.
Hunne smeekbede, vertolking van de innigste verknochtheid
aan zijne edele, vaderlijke liefde, aangrijpende schildering
ook van het leed, dat de stad verdelgt, zal hij, de voorzienige vorst, niet teleurstellen. Reeds nadert Creon, koRings zwager, door hem zelven om raad naar Delphi gezonden. Ras zal Thebe den weg ter redding, kennen.!
Zoo toont ons de dichter den honing die — wij weten
het — zal vervallen tot de vreeslijkste ellende, in den vollen
glans zijner wijsheid en goedheid, vO6r hij ons schrede
voor schrede zijnen val zal doen zien. Creon wil nog fluisterend de boodschap van Delphi meedeelen, maar Oedipus
vraagt openbaarheid. Wat is het antwoord? Gods toorn
drukt op Thebe omdat de stad nog steeds Labs' dood
ongewroken liet. Met scherpzinnige wijsheid — de wijsheid
die hem spotziek stap voor stap voortleidt op den weg van.
zijnen ondergang — vorscht nu Oedipus nit, hoe de moordenaar zal to vinden zijn : de gene kondschapper van den
manslag, die bij Oedipus' troonbestijging op eigen verzoek
tot akkerwerk buiten de stad is bestemd geworden, zal
worden ontboden. En terwiejl — in een koorzang — de
mannen van Thebe om redding smeeken, den onbekenden
moordenaar vloekend doch van de Goden hulpe verwachtend,
heeft de koning zijn plan overdacht: immers Labs zal hij
wreken alsof het zijn varier ware.
VOOr alles ontbiedt hij Tiresias, Thebe's blinden ziener,
„die alles weet". Zijne bedoeling hiermede is vroom en
verstandig. Maar ach, hoe spoedig verwart zich hier de
fatale scherpzinnigheid van den wijzen koning in de strikken der hartstochtelijke halsstarrigheid. Hoe Kiel ontvlamt
hier wederzijds de drift, hoe prikkelt den een de priesterlijke
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hoogheid, den ander des konings schijnweten. Als Tiresias — de alwetende zwijgt, is Oedipus snel gereed met
verdenking en aantijging. Als Oedipus heftig wordt, houdt
ook Tiresias het woord niet weer terug. En al wordt zijn
taal steeds duidelijker, Oedipus hoort daarin slechts verraad. Hij deinst niet, denkt niet sidderend na als aan
des zieners lippen dat herbaalde : „die man zijt gij" ontglipt. Hij hoort niet toe als Tiresias dat schriklijke woord
daaraan toevoegt : „Ik zeg u dat gij-zelf u niet van 't
kwaad bewust, in schandelijken omgang met uw naasten
leeft", wat hij hoort is alleen dit eene, dat Tiresias een
verrader is, een die naar zijne heerschappij staat — niet
voor zich zelven, niets-waardige blinde als hij is, maar in
dienst van Creon.
Verbijsterd door zoo snelle werking der fatale verblinding, ontzet over zoo onherstelbare ontluistering van Oedipus'
beminlijke en voorzienige wijsheid kan zich de toeschouwer
nog slechts bedroeven, nauwelijks verbazen, als Oedipus,
na Tiresias' dreigend heengaan, Creon ontbiedt en volstrekt
doof blijkt voor de kalme zelfverdediging van zij nen zwager.
Des konings meest verbitterd vonnis over Creon wordt
echter gekeerd door de verschijning van Iocaste. Wij hooren
haar aan terwijl zij schijnvrede sticht tusschen deze beide
mannen, maar wij gevoelen het, niet dit is de reden waarom hare verschijning ons z(56 aangrijpt en zoozeer ons
gemoed beklemt. Wij kennen haar, de vrouw des konings
en tevens zijne moeder : wat weet zij van zich zelve ? Die
spanning zal ons geen oogenblik weer verlaten : in al wat
ze zegt en zeggen zal, zal voortdurend onze gespannen
angst een antwoord zoeken op deze vraag : zou zij reeds
iets van de afgrijslijke waarheid gissen ?
Vooraisnog toont zich ons de koningin slechts als eene
vrouw, die nit de noodlottige zekerheid van haar uit levenservaring ontsproten ongeloof genezing biedt aan de geloovige
vreesachtigheid van haren man. De ziener had hem Labos'
moordenaar genoemd ? Hoe kon dit zijn ? Zij bewijst hem,
hoe haar eigen leven alle voorspellingen tot logen heeft
gemaakt, hoe roovers den ouden Labos op den driesprong.

DE ONTWIKKELINGSGANG DER GRIEKSCHE TRAGEDIE.

203

hebben gedood. Maar terwij1 zij, eerst bij de nauwkeurige
ontleding dier lang vervlogen dagen, dan bij het aanhooren
van het verhaal zijns eigenen }evens, hem wil redden door hare
woorden en opheffen met eene eerst nog oprechte, weldra
nog slechts geveisde luchthartigheid, brengt zij zelve, onwillig werktuig der Moira, hem van oogenblik tot oogenblik nader tot het besef der vreeslijke waarheid. Pat hij
Labs' moordenaar kan zijn, blijft hem drukken als eene
mogelijkheid. Dan zal zijn eigen banvonnis hem uitwijzen
uit Thebe ! Waarheen Toch niet naar Corinthe ? Waar
zijn vader woont dien hij dan dooden, zijne moeder die hij
dan huwen zal.
Terwij1 dan zoo Oedipus terugdeinzend voor hetgeen
hij in werk.elijkheid reeds heeft gedaan, angstig zich vastklemmend aan de koele weerleggingen zijner vrouw, onze
klimmende deernis wekt, begint het koor der Thebaansche
grijsaards in eene devote bede voor eigen reine vroomheid
zich als het ware los -Le maken van zijnen koning en zich
terug te trekken binnen de veiligheid van ootmoedige
Apollo-vereering. Maar zie, daar schijnt plotseling, redding
op te dagen. Een bode nit Corinthe meldt Polybos' dood.
Hoe juicht locaste „O god spraak, waar is uw waarheid ?"
Maar Oedipus blijkt beangst. Leeft niet nog Merope ? En
zou hij niet zijne moeder huwen ? — Verblijd verlost hem
de bode van die dwaling. Merope is niet Oedipus' moeder.
Zelf heeft hij Oedipus als vondeling op den Cithaeron....
Nu staat de werkelijkheid klaar als de dag voor Iocaste's
oog. In aangrijpend moederlijk erbarmen tracht zij haar
zoon op den weg van zijn hartstochtelijk navorschen terug
te houden, en als dat niet baat stort zij zich met een
jammerkreet in huis.
Ook nu nog verblind door zijne scherpzinnigheid zelve
misduidt Oedipus hare wanhoop als schaamte omdat zij
eenen vondeling heeft getrouwd. Vondeling ? Welaan !
Wellicht een godenzoon. Zeker een kind van Tyche, die
haren zoon niet zal beschamen. — Nog een oogenblik
sleept zijne zeggenskracht, opflikkering van nieuw toekomstvertrouwen, ook de mannen van Thebe mee. Een
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romantisch koorlied verheerlijkt den Cithaeron als de plek
van 's konings geheimzinnige geboorte. Maar hoe valsch
is het licht dat over die scene straalt. Hoe snerpend klinkt
het geluid van dien zang, als men de ontknooping ziet
naderen. De oude slaaf, van den akker ontboden, die en
omtrent den vondeling en omtrent den moordenaar de
gansche waarheid weet, is eindelijk verschenen. Woord
voor woord wringt hem Oidipus zijne bekentenis uit de
keel. Weinige oogenblikken en de „niets wetende" koning
kent van stuk tot stuk de ontzettende werkelijkheid. Dan
trekt ook hij zich terug. Een bode uit het paleis brengt
weldra het bericht der vreeselijke katastrophe van Iocaste's
zelfmoord, het waanzinnig aanstormen van Oedipus in het
slaapvertrek waar de rampzalige vrouw zich doodde, en
ten slotte zijne afgrijselijke zelfverblinding. A_angrijpender
nog is wat daarop volgt. Tastend treedt de blinde Oedipus
naar buiten. En terwijl het koor terugdeinst en sidderend
om zijne verminking, vraagt of zelfmoord niet beter ware
geweest, spreekt hij het uit, waarom dit martelaarschap,
dat hij zich zelven oplegde, o-nafwijsbare plicht was. En na
die woorden van edelen ernst, van zelfbeschuldiging, zelfvernedering en verslagenheid stijgt zijne stemming tot de
dieper roerende ]yriek eener monodie ; en de reeks zijner
vergrijpen rijst voor zijn blinde oogen als een stoet gezellen
die hem niet weer zal verlaten. Wel wordt de bitterheid
van dit lijden eenigermate gelenigd door de waardige
zachtmoedigheid van Creon, thans Regent van Thebe, die
hem vergunt althans zijne kinderen te omhelzen; maar
aan het eind staat de heengaande Oedipus voor ons als
een onreine, als een van God geteekende, en wij fluisteren
de woorden van den koorzang na: „O geslachten der
sterflijken. Ach, hoe stel ik uw levee gelijk aan een vluchtige schaduw! Wie toch oogst een hooger geluk dan zooveel dat gelukkig hij schijnt, om daarna te verzinken !"
De stemming van diepen weemoed, het onafwijsbare
gevoel van inzicht in de volkomene onbetrouwbaarheid van
alle menschelijke kennis en menschelijk geluk, door deze
tragedie in ons gewekt — ook in ons modernen ondanks
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de ongebeurlijkheid der sage zelve in onze dagen of in ons
levee — zal de meesten onzer terughouden van angstvallig
zoeken der formule die op den Oedipus past. Noch tragisch
conflict, noch tragische schuld vinden wij pier. In den
meest volstrekten zin is dit treurspel eene fatumstragedie.
De geheele reeks van Oedipus' vergrijpen berust op dwalingen door het noodiot beschikt. Wie zal het wagers eene
schuld in Oedipus te vinden, ook maar eenigszins opwegende
tegen de straf die hem treft
Eenen onreine heeft de zachtmoedige Creon Oedipus
genoemd. Zelf heeft hij zijne onreinheid erkend. Kon de
dichter die zijn edelen aard met zoo warme toewijding geteekend had, in dat vonnis blijven berusten Op die vraag
geeft de Oedipus Coloneus, zeker twintig jaren. na den Koning
Oedipus gedicht, en waarschijnlijk eerst na des dichters
flood opgevoerd, het antwoord. Een oude cultuslegende
van het Eumeniden-heiligdom in zijn eigen geboortewijk
Colonus verstrekt den negentigjarigen Sophocles de stof tot
het drama dat te gelijkertijd Oedipus' herstel in eere en des
dichters zegenende afscheidsgroet aan zijn eigen stad zou zijn.
Het dramatisch verhaal van Oedipus' loutering is aldus :
Begeleid door Antigone komt na lange omdoling Oedipus
in de heilige nabijheid van den tempel der Eumeniden.
De verpletterde wroeging zijner onreinheid is reeds geweken voor meer bezadigd besef. Reeds durft hij verklaren : „Mijn werk is niet het doers geweest, doch 't lijden
slechts. Onwetend ben ik gekomen, waar 'k gekomen ben".
Zoo is de belijdenis der onwetendheid de redding van den
man „die alles wist" zoo is hij door zijne blindheid ziende
geworden. En niet slechts ziende ten opzichte van de deerniswekkende verwarring zijner te zwaar geboete dwalingen. In
zijne lichamelijke blindheid ziet hij ook den lichtglans der
heilige plek die hem redden zal. Als zijne ure daar is werpt hij
den staf weg die hem jaren lang geleidde op zijnen tocht van
boete en zonder geleide treedt hij voort binnen het heiligdom waar een goddelijke stem hem bij name heeft geroepen.
Daar wordt hij weggenomen van de oogen der menschen.
Op deze verheerlijking van Oedipus — een heiliging
O. E. XIV 5
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van onschuldig begane zonde die in de Grieksche litteratuur geheel alleen staat, doch die een roerende zinsnede
vormt in het poetisch testament van den vromen dichter —
valt in de tweede Oedipus-tragedie wel het meeste Licht,
doch zij vult dat treurspel niet. Naast den glans van
Oedipus' apotheose staat de duisternis van Thebe. De vloek
door Oedipus nog in zijn laatste uur over zijne twistende
zonen uitgesproken, laat bij den toeschouwer het besef van
den broederstrijd en den schrikkelijken dood van Eteocles
en Polynices onverzwakt voortleven : de Oedipus Coloneus
heft de Antigone niet op. Evenmin kan de redding van
Oedipus den smet delgen die kleeft op zijn geslacht. Maar uit
de erkenning van die waarheid mag men niet de voorstelling ontleenen dat Sophocles, wel verre van in zijn laatste
tragedie ons den gelouterden lijder to toonen, ons een ,
verbitterden vader Wilde doen zien, op den drempel des
doods nog onverzoenlijk. Met deze opvatting is onzes inziens zoowel de opbouw van het treurspel als de apotheose
van Oedipus zelven geheel in strijd.
De Oedipus op Colonus vormt de voortzetting en afsluiting van Oedipus' eigen lijdensweg ; de laatste werking
van den vloek op Labs en zijn geslacht rustend was reeds
bijna veertig jaar vroeger door Sophocles behandeld in zijne
Antigone (442) die — indien wij den tijd van opvoering
buiten rekening later — tot op zekere hoogte als derde
stuk der Thebaansche trilogie kan worden beschouwd. Onder
de ons bekende werken van Sophocles is zeker de Antigone
diegene Welke de meest psychologische ontwikkeling geeft
van een tragisch conflict. Van geen andere zijner tragedian is de inhoud zoo algemeen bekend. Toch geven wij
een schets van den gang der handeling, omdat op die wijze
de uitnemendheid van het treurspel het duidelijkst uitkomt.
De strijd der . zonen van Oedipus is beslist. In hun
tweegevecht zijn Eteocles en Polynices gevallen, en als
opnieuw over Thebe het morgenlicht straalt, zijn de vijanden, Polynices' bondgenooten, afgetrokken. Nu treden in
den ochtend Antigone en Ismene, de beide dochters van
Oedipus en Iocaste, naar buiten. Heftig is Antigone's ge-
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moed bewogen door een decreet van den Regent, Creon,
inhoudende het bevel on]. het lijk van Polynices, als van
een godloos bestoker zijner moederstad, onbegraven op het
slagveld te laten liggen. Onmiddellijk en met die hartstochtelijke beslistheid, die haar doet kennen als eene echte
dochter haars vaders, heeft Antigone besloten aan dit bevel,
strijdig met religie en piêteit beiden, niet te gehoorzamen.
Het is vergeefsch, dat Ismene haar wijst op de verbijsterende verwarrin2.en van het noodlot, drukkend op Oedipus'
gezin, vergeefsch dat zij bescheidenlijk vraagt naar de
grenzen van vrouwelijke taak; hare zuster terughouden kan
haar zwakke stem niet. Antigone wil de daad van „heilige
zonde" volbrengen en gaat in huffs om alles voor te bereiden.
Onder lofzang aan den ochtend van overwinning door
de rechtvaardige genade der Goden aan de stad geschonken,
wachten de grijsaards van Thebe — het koor — de komst
van Creon, die hen ontboden heeft, af. Creon verschijnt,
en alles in zijn houding getuigt van vorstelijk zelfbehagen.
ITitvoerig ontvouwt hij zijn streng wettelijk regeeringsprogram, met duidelijken nadruk herhaalt hij zijn bevel
aangaande Polynices : hij is even zeker in zijn besef van
zijn rechtmatig strafrecht, als Antigone in den hartstocht
parer zusterlijke liefde. Temeer schokt het hem en verstoort
het hem als eerst een bericht door een wachter hem bereikt, dat er eene poging is gedaan om. aan Polynices
begrafeniseer te bewijzen, en kort daarna dezelfde wachter
weerkeert, Antigone meevoerend, die is gegrepen terwiji
zij een plengoffer bracht bij haars broeders lijk. Dit bodeverhaal, aangrijpend in zijn opstijgen van volksaardige
vertrouwelijkheid tot edelen, .epischen ernst, verzekert aan
de jonkvro-uw in haar vroom vergrijp de eerbiedige deernis
van allen, doch niet van Creon. Hem prikkelt en de daad
zelve en de onwrikbare trots waarmede zij de door haar
geeerbiedigde „eeuwige ongeschrevene wetten. der Godheid"
stelt tegenover zijn vergankelijk decreet. Zijn toorn stijgt
met hare koele afwijzing zijner autoriteit. Hij wordt met
elk oogenblik meer verblind in zijne legitimistische regentenhalsstarrigheid, zij steeds hartstochtelijker in haren geloofs-
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trots. Het is alsof zij den dood eischt; en op dien fanatieken trek valt nog scherper licht, als Ismene, thans de
daad bewonderend zooals zij de daderes liefheeft, deel
vraagt in het martelaarschap, doch door Antigone wordt
teruggewezen met een koele hoogheid in Welke toch de
toon der zusterlijke genegenheid zacht doorklinkt.
Met deernis en ontzetting hooren Thebe's grijsaards het
doodvonnis over Antigone uit Creons mond. Zij zien als in een
visioen den stormwind van den Vloek weer jagen over Thebe.
Nu wordt de laatste hoopvolle rank afgescheurd van den Thebaanschen koningsstam. Is het de bloedige hand der Hellegoden die hier wrack oefent ? Is het het vloekgif werkend
in den geest dezer onbuigzame dochter van Oedipus ? Waar
is hier het vergrijp ? — Zoo aarzelt het koor telkens weer om
vonnis te vellen. En Sophocles zelf? De dichter is geen
rechter noch zijn drama een geding. Wat hij begeert, dat
is, ons de gansche verbijsterende diepte van het vraagstuk
der schuld te doen peilen. Wederom brengt hij Creon op
den voorgrond, doch naast dezen staat thans Haemon zijn
zoon, Antigon_e's bruidegom. Het is een merkwaardig pleidooi dat thans door deze twee gevoerd wordt ! Haemon
wil zijne toekomstige vrouw redden, en zijnen vader voor
onberaden stappen behoeden. Hij bepleit de opportuniteit
van vergevensgezindheid, schildert de sympathie van het
Thebaansche yolk voor de daad door „het meisje" verricht,
eene daad die overigens door Creon wat heel gewichtig
wordt gerekend. Zoo is hij correct en koel. Men wordt
geneigd te denken dat van liefde tusschen dezen voortreflijken zoon en de vrouw, die zich zelve „bruid van
Hades" noemt, nauwelijks sprake kan zijn. Maar als Creon
hoog en onverbiddelijk en in zijn toon over Antigone
smalender wordt, dan vlamt in Haemon de hartstocht en in
zijn vader de drift op, dan trekt de Revel der verblinding
dichter samen om des konings hoofd, en hij verstaat niet
eens meer de beteekenis der bedreiging waarmee Haemon
heengaat : „dat Antigone's dood ook anderen dooden zal".
De eenzaamheid van Antigone in haar vrome euveldaad
kon niet treffender worden aangeduid dan door deze, zoo
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vaak misverstane scene. Is niet de tragische werking van
dit tooneel hierin gelegen, dat Haemon zij bruid liefheeft, doch geheel buiten haar leven staat ? Beide, zijn
politieke pleiten en zijn steriele sterven gaan buiten de groote
daad om. Hoe duidelijk gevoelt het koor der grijsaards dit,
als zij onmiddellijk na Haemons heengaan dat lied op Eros
aanheft, dat zoo angstig spreekt van Liefde's macht „die
als een prooi verdelgt wat wij bezitten", en zoo klagend over
den feller' twist tusschen vader en zoon verklaart : „Hier
triumfeert 't begeertewekk.end stralen der oogen van de
jonge bruid".
Wel ver van de waarheid is hij die in dit lied een
zoeten hymnus aan de Liefde leest !
Met dezen koorzang gaat de tragische ernst van het
drama voor een oogenblik over in lyrischen weemoed. Als
martelares had Antigone bij haar eerste wegleiden haar
laatste woord gesproken. Nu voert de dichter de heroine
als weenende jonkvrouw terug; de spankracht der holdendaad is van haar geweken, nog erger : zij twijfelt bijkans
aan de onfeilbaarheid van de geloofsovertuiging die haar
tot handelen dreef, nu zij afscheid neemt van hare stad,
haar burgers en haar huwelijk. De vrouw die zoo fier geroemd had in haar bruidschap van Hades rut van haar
bruidsvertrek, het gemetseld graf, waar de hongerdood
haar wacht.
Over de katastrophe van het drama behoeft thans niet
veel meer te worden gezegd. Dat de ziener van Thebe,
Tiresias, de verontreiniging der altaren door de lijkverscheurende roofvogels komt melden en aldaar in den naam
der goden de begrafenis van Polynices eischt, overtuigt
Creon van schuld. Maar als hij tracht te herstellen wat
hij misdeed, is Antigone reeds gestorven, door eigen hand
de marteling van den hongerdood verkortend; dan heeft
Haemon naast haar lijk zich zelven gedood. Ook Creons
vrouw ontneemt zich zelve het leven, en de koning staat
alleen met zijn koningschap.
In het vraagstuk, door deze tragedie gesteld, kiest
elkeen partij. Evenwel, niet zelden veeleer in den strijd
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tusschen de personen dan in het dilemma door dien strijd
gesteld. De noblesse der hoofdfiguur, Wier rijzige gestalte
met de kruik van het liefde-offer op den schouder de
dichter in zoo onovertroffen schoonheid heeft afgebeeld,
had zOOzeer zijne deernisvolle sympathie, de zaak die zij
voorstaat : het onvervreemdbare recht op de heilige en onontbeerlijke rechten van ritueel volbrachte begrafenis, hangt
zoo innig samen met de alleroudste en de meest vastgewortelde beginselen van Griekenlands godsdienst, dat reeds
in de oudheid zeer velen onvoorwaardelijk Antigone tegenover Creon in het gelijk hebben gesteld. Intusschen, indien
waarlijk Antigone ten onder gaat als slachtoffer in den
strijd tusschen onwrichtbaar goddelijk recht en vergankelijke menschenmacht, is dan niet dit treurspel een gruwel?
Zou dan niet van deze tragedie het oordeel van Aristoteles
gelden, dat de voorstelling van volstrekt onverdiend leed
het treurspel onwaardig is ?
Aandachtige beschouwing van de Antigone-tragedie
moet ons brengen tot geheel andere opvatting. Wij staan
hier ver van de orthodoxe beslistheid der Aeschyleische
fatumsleer. De vragen zijn gecompliceerder geworden. En
hierin ligt de groote kunst van den dichter dat hij nergens
de objectiviteit verliest bij het stellen der hoofdvraag. Die
vraag is deze : Wie heerscht ? Is het de macht der menschen
toch zeker met Gods wil geroepen tot de regeering ? Of
is het die „ongeschreven wet" op Welke Antigone zich
beroept, eene wet, voortgefluisterd van geweten tot geweten ?
Des dichters antwoord is een confessio ignorantiae.
Creon en Antigone doet hij beiden onder-gaan, zoowel den
koning in zijn beslist weten, als de vrouw die — star
vasthoudend als hij — zich zelve stelt als martelares voor
de eischen des gewetens. Maar de jonkvrouw die zijne
poetische verbeelding in het leven riep, heeft over den
dichter dezelfde macht als over zijne lezers. En even als
hij herhaalt ieder onzer telkens als hij hare stem hoort,
de woorden der grijsaards van Thebe : „Ik voel mij buiten
de wetten gedrongen, als 'k Naar aanschouw !"
(Slot volgt.)

IERSCHE INDRUKKEN
DOOR

Dr. A. G. VAN HAMEL.

De oude glossator wilcle mij dien namiddag maar niet
uit de gedachten. Onder een doorzichtigen nevel strekte zich
grijsblauw de Iersche Zee uit in alle richtingen rondom de
mailboot, die mij van Engeland naar Ierland brengen zou.
Stof genoeg tot denken en mijmeren levert die vaart van
vier wren : en over het sterke en machtige land, dat men
daareven in zijne voile breedte in korten tijd heeft doorgespoord, en over de groene vlakten en hei-paarse heuvelen
van „John Bull's Other Island", dat men weldra in den
nevel zal zien opdoemen, maar vooral over de verhouding
en de betrekkingen tusschen die twee, thans en in vroeger eeuwen. Ditmaal kon ik die typische Oudiersche
zinswending — en ook heden ware zij nog onberispelijk
idiomatisch Gaelic — van den ouden Diarmait, die in de
eerste helft van de negende eeuw na Christus een Latijnsch
commentaar op de psalmen van aanteekeningen in zijne
moedertaal had voorzien, met geen geweld mij uit het
1) (Noot der r.dactiel. Vermoedelijk zal menigeen onzer lezers vragen
waarom in dit opstel geen melding wordt gemaakt van de huidige politieke
gebeurtenissen. De reden daarvan is deze. Reeds geruimen tijd geleden
mocht de redactie O. E. dit artikel ontvangen. Tot haar spijt verhinderde
beperkte plaatsruimte de verschijning daarvan. Intusschen is zij overtuigd
dat dit onopzettelijk uitstel de waarde van dit opstel nog heeft verhoogd,
daar het ons nu ongezocht binnenleidt in het land dat thans aller aand .-,,cht trekt.
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hoofd verdrijven. Handelend e over den tachtigsten psalm
zegt hij naar aanleiding van den wijnstok, dien „het swijn
uijt den woude heeft uijtgewroett ende het wildt des
velts afgeweijdet", deze woorden : „de voorbijgangers eten
hem van boven af, het Wilde zwijn wroet hem van onderen
om, want de wijnstok wordt niet vernietigd alleen door
het van boven afeten, gelijk de voorbijgangers doen; want
die brengen hem slechts een kort bezoek". Eigenlijk staat
er cuit adaill d.w.z. „een brokje van een bezoek" en ieder
taalliefhebber, die heden een Engelsch sprekend Ter om
den haverklap hoort praten van „a bit of a visit" kan
smullen van dit taaie idioom, dat het al meer dan Lien
eeuwen heeft uitgehouden en thans zelfs nog in eene
Engelsche saus wordt opgedischt. Ja, die oude glossator !
Meer dan zijn naam, ook al een, dien heden nog een
vierde deel der Iersche boerenknapen draagt, weten wij
niet van hem. Maar we kunnen ons Loch wel zoo ongeveer voorstellen, wat hij voor mensch geweest moet zijn.
Immers hij schreef zijn werk in het beroemde klooster
Bobbio in Noord-Italic, en was dus natuurlijk een Bier
moedige Iersche monniken, die tot in den Karolingischen
tijd in ontzaglijk aantal naar het vasteland trokken, hetzij
door vrome begeerte, hetzij door vrees voor de plunderende
Noormannen gedreven, en die daar groote kloosters stichtten
en onderhielden, stapelplaatsen van vroeg-Middeleeuwsche
caltuur, zoodoende de klassieke beschaving, die tijdens de
barbaarsche eeuwen der Germaansche Volksverhuizing
alleen in het westelijkste eiland van Europa eene schuilplaats had kunnen vinden, den geestelijken epigonen der
Antieken terugbrengend.
Daar, in Ierland, was zij gekoesterd en gekweekt, met
eene innige liefde en toewijding, totdat de eindelijk tot
inkeer en bedaring gekomen Germaansche stammen haar
terugwachtten; om, gesteund door eigen onmiskenbare gaven
van matiging en ordening, op haar het gebouw van een
nieuw Romeinsch Rijk op te trekkers. Toen was de ure daar
voor de Kelten uit het verre Westen, om als middelaars
der beschaving het ondankbaar werk te beginnen, dat zij
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later nog vaker in de historie zouden verrichten zij
brachten hunne schatten naar Frankrijk, Italie, Z-uidDuitschland., ja mogelijk tot in Bohemen toe —en werden
zelf vergeten, nadat hunne pleegkinderen eonmaal mondig
geworden waren. Aan onze eeuw de schoone taak om
tegenover hen de plicht der dankbaarheid to vervullen.
Zulk een man moest die Diarmait geweest zijn. Wat
had hem nit zijn heerlijk vaderland gedreven ? Wat in
onze dagen „landlordism" bewerkt, veroorzaakten toen de
plundertochten der Wikingen emigratie der beste elementen. Missehien vreesde hij, dat die woeste Noormannen
zijne schatten aan handschriften zouden vernielen, zooals
zij al met duizenden gedaan hadden, en was hij dankbaar
voor iederen storm, omdat het hem to moede was als dien
anderen onbekenden Ierschen monnik, die in diezelfde
dagen van rampspoed doze roerende dichtregels neerschreef:
„Hevig is de wind van avond
„Hij zweept de Witte manen van de golven :
„Nu vrees ik niet het trekkers over een stille zee
Door de woeste benden uit Noorwegen."
71
Maar misschien ook was hij een dier uitgelezen god-

vruchtige zielen, die om hunnen God to dienen zich in een
klein scheepje overleverden aan de genade der golven —
„eremum in mari quaerere" luidde de term —om of to
wachten, werwaarts zij heengedreven werdeu, en om daar
een Gode welgevallig work to verrichten. Zulke menschen
waren de drie, die volgens de Saksenkroniek in 891 bij
koning Alfred den Grooten kwamen en van wie het heet :
„drie Ieren kwamen tot koning Alfred in e4n boot zonder
eenig roer nit Ierland, van waar zij vertrokken waren, omdat
zij om de liefde Gods in ballingschap wilden leven, onverschillig waar. De boot, waarop zij voeren, was gemaakt
van twee en eene halve huid, en zij hadden voedsel modegenomen voor zeven nachten na den zevenden nacht
landden zij in Cornwallis en gingen toen spoedig tot koning
Alfred, en zoo heetten zij Dubslane, Maccbethu en Maelinmun." En van zulke zwervers levert ons de oude litteratuur
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zoo vele voorbeelden. Misschien was Diarmait, de oude glossator, een van hen.
Het waren groote karakters, die vroegste Iersche monniken, wier mannenmoed hen stempelt tot strijders voor de
beschaving in den edelsten zin. Ook stonden zij in geleerdheid verre boven hunne tijdgenooten, zelfs boven hen, die
te Rome veelal eigen roem zochten en op den stoel van
Petrus troonden. Van het begin der vijfde eeuw tot de
tweede helft der negende heerschte in Ierland eene hooge
christelijk-klassieke cultuur, waarbij het barbarisme van
West-Europa en zelfs van Rome vreemd afstak. Nog in
876 roept Henricus van Auxerre in zijn Leven van St. Germanus uit : „Wat zal ik reppen van Ierland, dat de zee
minachtend, met bijna zijne gansche schaar van geleerden
naar onze kusten verhuist ?" terwip reeds in 400 de Ter
Pelagius — weldra een berucht ketter — naar Rome trok;
hij die in 415 in staat was te Jeruzalem een gesprek in
het Grieksch te voeren met den Spanjaard Orosius, voor
Wien zelf de hulp van een tolk onmisbaar was. Gregorius
de Groote (590-604) kende geen Grieksch, gelijk hij zelf
erkent maar de in denzelfden tijd levende abt van Bangor in
Ierland, Mosinu mac Cumin (f 610) leerde een Grieksch chronologisch werk van buiten, hetgeen zijn discipel Mocuoroc
opschreef, opdat het niet verloren zou gaan. Nergens in
West-Europa wend, naar het schijnt, de kennis van het
Grieksch gehandhaafd behalve alleen in Ierland. De vroegste
Iersche letterkunde, die zich met voorliefde op het gebied
der klassieke sagen beweegt, levert ons de bewijzen, dat de
Ieren Grieksche schrijvers kenden en hunne werken als bronnen gebruikten, waarvan ons somtijds alleen de namen overgeleverd. zijn. Juist hierdoor worden ook voor beoefenaars
van Grieksch en Latijn de oude Iersche geschriften hoogst
belangrijk. Maar vooral op gebied der theologie stonden
de Iersche kloosters hoog. In de zevende eeuw waren er
in Ierland meer en betere commentaren op de brieven van
Paulus dan op het Vasteland. De Iersche exegetische school,
die aansluit bij de Kleinaziatische, met name bij de geschriften van den bekenden Syrier Theodorus van Mopsuestia,
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oefende een verstrekkenden invloed. De beroemdste aller
Iersche exegeten was wel Columbanus, waarschijnlijk de
schrijver van het door onzen Diarnaait geglosseerde commentaar, die in de jaren 613—'15 aan het Italiaansche
klooster Bobbio zijn eersten glans verleende. Met twaalf
reisgenooten had hij Bangor verlaten, en na den mond der
Loire bereikt te hebben, trokken zij dwars door Frankrijk,
waar zij o.a. het klooster to Luxeuil stichtten. Den Merovingischen vorsten en hunnen ambtenaren waren doze eenvoudige kloosterlingen, tevens volksverlichters en christenen
met der daad, weinig naar den smaak : Columbanus werd
naar Nantes gevoerd, om van daar naar zijn vaderland
ingescheept te worden. Doch hij ontkwam, en vluchtte in
610 met een aantal zijner makkers naar het land der Allemannen. Drie jaren verkondigden zij het christendom to
Bregenz, totdat Colum.banus naar het land derlongobarden
trok en er Bobbio stichtte, terwij1 zijn vriend Gallus de
grondslagen legde van de abdij St. Gallen, het tweede brandpunt van christelijk-klassieke cultuur.
Toen stond Ierland vooraan in de beschaving, en
thans ! Slag op slag had het ongelukkige land getroffen.
De Noormannen waren begonnen de tradities van cultuur
en geleerdheid nit te roeien. Zij hadden de vijandschappen,
die van oudsher tusschen de verschillende rijken bestonden,
aangewakkerd. Zij hadden verwoest wat er aan schatten
-in de rijke abdij -werd bewaard. Zij hadden van nit
hunne vestigingen aan de kust het binnenland gebrandschat en er de bloedigste tooneelen aangericht. Zij hadden
alien, die Ierland room en eer bezorgden, verjaagd en niets
ervoor in de plaats gegeven. En toen hun tijd eenniaal
voorbij was, na ruim twee eeuwen van ellende, was er
niets over dan een uitgeput land met enkele versnipperde
tradities van oude glorie, en ten prooi aan veeten en oorlogen. Zelfs het besef van eenheid had de heerschappij der
Wikingen den -Toren niet gebracht. En toch was er een
oogenblik g,eweest, waarop het yolk van gansch Ierland
zich als een had gedragen, en onder eon vlaag van geestdrift als een man den vreemden onderdrukker to lijf was
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gegaan. • Dat was then in 1014 Brian Borumha geheel
Ierland onder zijne wapenen vereenigde en ter overwinning
leidde in den slag bij Clontarf. Toen werd de macht der
Noorsche koning en van Dublin voorgoed geknot. En wie
met de Dublinsche tram langs de zandige vlakte van
Clontarf naar de heuvelen van Howth rijdt, wij dt eene
weemoedige gedachte aan de Iersche eenheid, die in 1014
bestond en die hij thans zoo gaarne zou zien weerkeeren,
nu het opnieuw om herwinning der Iersche vrijheid gaat.
Thans ! Ierland zal in 1914 feest vieren. Het zal den
dag herdenken, dat negenhonderd jaar geleden het Noorsche juk werd afgeschud. En het wil die gebeurtenis vieren
schooner dan eenig ander yolk het vermag, want het wil
haar gedenken door eene daad, die het zijne plaats als
natie onder de Europeesche volkeren ten voile hergeven
zal : het wil zich opnieuw van een Germaanschen veroveraar
bevrijden. Doch ditmaal, wij willen het ten minste hopen,
niet met bloed. Wat Brian Borumha door een leven, geheel
aan oorlog en strijd gewijd, bereiken moest, kunnen John
Redmond en Asquith wettelijk regelen. Dat toont den
vooruitgang der tijden aan. Maar toen lag er meer romantiek in. Er is na-uwelijks een heldhaftiger figuur denkbaar
dan Brian Borumha. Zijn broeder Mahon, koning van
Munster, bleef goede vrienden met de Noormannen, die
van uit Limerick het omliggende land beheerschten, door
hun schatting te betalen. Deze politiek was den jongeren
broeder een doorn in het hog. Hij verzamelde om zich
krijgslustige edelen uit Munster en begon met hen de Noormannen te bestoken. Toen zijn leger aangroeide, slaagde
hij er zelfs in, Limerick voor zijn broeder te veroveren,
die nu oppermachtig heer van het Zuiden was. Mahon
viel door verraad, en nu zag Brian voor zich de leans
schoon. Eerst veroverde hij Munster, toen Leinster, en zelfs
den Noorschen koning van Dublin maakte hij schatplichtig
en hij gaf hem zijne dochter tot vrouw, terwijl hij zelf
weidra 's konings moeder huwde. Maar daar kwam een
vloot nit de omliggende eilanden opdagen, om de Dublinsche Noormannen te bevrijden. Brian verzamelde opnieuw
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zijne troepen en schaarde hen om zich op het strand van
Clontarf, om den vijand het landen te beletten. Het nieuwe
gevaar bracht de mannen van heel Ierland tot hem, en die
eensgezindheid baarde overwinning. En toen van den
heuvel, waar thans Dublin Castle staat, Brian's dochter
de wapenen van haren vader over die van haren echtgenoot
zag zegevieren, kon zij niet nalaten te juichen, al was zij
dan ook door het huwelijk met een Noorman tot het yolk
des vreemden overgegaan. Dat was haar dood, want haar
gemaal stiet haar op datzelfde oogenblik neder. Brian
overleefde haar niet lang. Want toen hij na den slag
neerknielde, om in gebed te danken voor den aan Ierland
gegeven zege, werd hij door een verrader in den rug doorstoken. En van nu af kon de partijstrijd weer beginnen,
die wel eindigen moest met de onderwerping van Ierland
door den Engelschen koning.
Zal 1914 een vreedzamer bevrijding bren_gen? En als
deze komt, wat zal die Ierland voor goeds geven.? Zal de
Keltische cultuur zich weer zelfstandig maken en zal de
oude Iersche taal, waarmede zij even nauw samenhangt
als de Vlaamsche cultuur met de Vlaamsche taal, een
nieuwen bloei beleven ? Dan moet er hard gewerkt worden,
want het verval is diep. Zooeven had ik nog, sporend
door de heerlijke dreven van Noord-Wales en Anglesea
de vele kerkjes gezien, waar iederen Zondag in eene Keltische taal gepreekt en gebeden wordt, en de vele woningen,
niet alleen van boeren en arbeiders doch ook van aanzienlijke burgers, waar de taal van het dagelijksch leven
Keltisch is. Daar bloeit het Keltendom als nergens anders
en daar gaat het een nog grooter toekomst tegemoet,
steunend op de kracht van een ontwikkeld en zelfstandig
yolk en begunstigd door het doorluchtig voorbeeld van den
huidigen. Chancellor of the Exchequer. Maar in Ierland?
Ik had bij een vorig langdurig bezoek maar al te goed
ondervonden, hoe ver men reizen moet om daar nog het
onvervalschte Keltendom te vinden en hoe ook daar het
bederf reeds insluipt. Toen had ik nergens in gegoede
kringen Iersche taal en gewoonten meer gevonden, en
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onder de visschersbevolking in het verre Westen had ik
sterk de neiging aaingetroffen, om de Iersche taal, en
daarmede de geheele eigen cultuur, prijs te geven. Emigratie deed vele goede en onbedorven elementen het land
verlaten en de achterblijvenden zagen in hunne ellende er
weinig nut in zich aristokratisch te houden door het bewaren van oude tradities. Toen had die achteruitgang
mij weemoedig gestemd, en ook nu weer voelde ik mij
weemoedig worden onder het vermoeden dat het intusschen
nog wel wat erger geworden zou zijn.
Zulke gedachten bezielden mij, then ik met de mailboot van Holyhead naar Kingstown voer. En dat kwam
alles door die eigenaardige zinswending van den ouden
glossator Diarmait met zijn coif adaill, „een brokje van
een bezoek". Waren de weinige weken, die ik zelf in
Ierland dacht door te brengen, eigenlijk wel veel meer ?
En zou die tijd, die nagenoeg geheel gevvijd zou moeten
worden aan een bepaald werk, dat ik mij voorgenomen
had te doen, mij nog gelegenheid geven om oude indrukken
te verscherpen en nieuwe op te doen ? Zou ik na mijn
„cuit adaill" niet alleen met papieren naar huis gaan,
zonder nieuw levend inzicht ? Ik vreesde het ergste.
Ik nam het publiek aan boord eens op. Aan gene
zijde van den dwarsboom, die het tweede-klassedek afscheidt,
stond een troepje armoedige katholieke geestelijken druk
gebarend te praten. Op hen viel mijn oog het eerst. Ik
kende dat type van geestelijken, zoo veel verschillend van
hen, die men ten onzent ziet, maar even veel van de
Italiaansche. Vroeger had ik verscheidene zulke jong,e
priesters gesproken en ik herinnerde mij sommige uitlatingen van hen, die mij maar al te zeer zekere woorden
in de 23e strofe van Maerlant's Eerste Martijn in de herinnering hadden gebracht. Plotseling werd mijn oor door
vroolijk gelach aan den anderen leant getroffen. En omziende vond ik daar om eene typisch Engelsche thee-tafel
een bij uitstek „fashionable" gezelschap bijeen, dat zich
weinig scheen te bekommeren over de nooden van het
land, waar wij naar toe stoomden. De gezichten waren

IERSCHE INDRUKKEN.

219

zoo fijn besneden, de gestalten zoo slank, het gansche
uiterlijk zoo wel verzorgd, als men slechts onder de leden
der Engelsche aristokratie aantreft. En een blik op de
adressen, waarvan de achteloos neergelegde golf-sticks en
jachtbenoodigdheden voorzien waren, overtuigde mij van
de juistheid mijner veronderstelling. Het waren lieden,
die na het sluiten van het Parlement te Westminster hunne
Iersche landgoederen gingen opzoeken, natuurlijk „entertaining parties" zooals de krantenterm 1-u_idt, om de vermoeienissen van de Londensche season te verruilen voor
de vreugden van het buitenleven. Het was mij als een
symbool : aan de eene zijde Rome, aan de andere Westminster, de twee machten, die om bet bezit van Ierland
strijden. Niets had mij duidelijker voor den geest kunnen
brengen het alternatief, waarvoor Ierland noodzakelijk
gesteld wordt. Voor dat opgewekte gezelschap om de
thee-tafel, misschien wel nazaten van door Cromwell of
Willem III begunstigde aanzienlijken, is het Groene Eiland
slechts een uitspanningsoord, waar zij sport of jacht
oefenen en pacht beuren. En dat Homerule op „Rome-rule"
rijmt, zal geen kenner van de Iersche toestanden in gemoede
durven loochenen. Een blik naar beide zijden verzoende
mij reeds wat met den noodzakelijk korten duur van mijn
bezoek: men kan immers al in een enkel oogenblik wat
opdoen, wanneer men maar om zich heen wil kijken. Wie
van die twee zon het op den duur winnen ? De huidige
tijdsomstandigheden laten nauwelijks reden tot twijfel over.
In het volgend jaar zal wel het eerste Iersche parlement
sedert de Union in het lage gebouw met de vele zuilen
op den hoek van Damestreet en Westmorelandstreet bijeenkomen. De Meer Birrel zal wel de eer bereiken, die hij
voor zich als de hoogste beschouwt, n.l. die van de laatste
„Chief Secretary for Ireland" geweest te zijn. De Engelsche
grondbezitters mogen nog hunne uitgestrekte goederen
behouden, met hunne politieke heerschappij zal het nit
zijn. En, ik ben ervan overtuigd, de onpartijdige beoordeelaar moet zich daarover verheugen. Die oplossing van
het alternatief is ongetwijfeld de meest nationale en de
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eenige, die Terland eene kans geeft. De protestantsche
kolonisten in het Noorden met Sir Edward Carson aan het
hoofd mogen waarschuwen, schimpen en zelfs dreigen, het
belang van het gansche yolk en zijne beschaving eischt,
dat zij tot zwijgen worden gebracht. En de Keltische
cultuur is niet iets, dat men minachten moet. Weinigen
bevroeden, van hoe groote beteekenis zij door hare yolksindividualiteit reeds voor ons alien geweest is, en dus ook
hoeveel zij nog worden kan.
Aan beide zijden van het schip vertoonden zich thans
reeds de heuvels door den nevel heen, rechts de logge
Hill of Howth, links de slanke heuvelrij, die zich van
Dalkey tot in het graafschap Wicklow voortzet. Daar tusschen.
ligt de baai van Dublin. Heerlijk mooi is het aankomen
in het blauw-omwaasde sprookjesland. Geen wonder, dat
de menschen, die daar wonen, weinig zin voor de werkelijkheid hebben, en gelukkig, dat er ook nog zoodanigen
in de wereld zijn, ten minste, als zij gelegenheid krijgen
zich ten volle te ontplooien.
De gedachten, die de eerste aanblik van Terland bij
mij wekte, zouden mij waarschijnlijk opnieuw aan het peinzen
hebben gebracht, indien het schip niet spoedig in de haven
van Kingstown binnengeloopen ware. Weldra lag en wij
aan de pier, die vol stond van verwelkomende vrienden
en verwanten. Reeds dadelijk trot mij het mooie, groote,
blonde menschenras met zijne sprekende blauwe oogen,
gelijk men het in Oost-Ierland vindt. Ik heb mij dikwijls
afgevraagd, of het sterke verschil in menschentype tusschen
het Oosten en het Westen aan sterke vermenging met Germaansch bloed in het naar Engeland, Schotland en Scandinavia gekeerde deel des lands te wijten is. Het historisch
onderzoek evenwel bevestigt eene dergelijke veronderstelling
niet. De Wikingen Loch hebben in het Oosten alleen de
kuststrook zelve bevolkt, waar zij factorijen van handel en
plundering stichtten, terwijl hunne nederzettingen alleen
in de onmiddellijke omgeving der steden Dublin en Waterford zich wat verder landwaarts in uitstrekten. Het blonde
type daarentegen heerscht van de oostkust of tot vrij ver

IERSCHE INDRUKKEN.

221

in het binnenland. In het Westen, voor zoover ik het ken,
ziet men noch blonde haren noch blauwe oogen : daar zijn
de oogen donkerbruin en het haar dofzwart, terwijl toch
ook in het Westen, met name in en om Limerick, belangrijke Scandinavische vestigingen hebben bestaan. Wie in
Ierland reist en geen tijd heeft om het Westen to bezoeken
kan zich eene voorstelling vormen van het Westiersche
inenschentype, wanneer hij eene tocht onderneemt door de
Dublinsche achterbuurten. Hij moet zich dan wapenen tegen
het aanschouwen van eene z,66 verschrikkelijke ellende,
dat zij de toch reeds spreekwoordelijke vervuiling van groote
Engelsche fabriekscentra verre overtreft. Maar als hij dat
er voor over heeft, zal hij in de stegen en sloppen, die op
de kaden der Liffey of in de westelijke zij straten van
O'Connelstreet (d.i. de straat, die officieel nog Sackvillestreet
heet) uitmonden op de stoepen en voor de deuren die zwartharige vrouwen met hare vurig-bruine oogen in zwarte
shawl's gehuld zien zitten, die vrouwen, die op deze bu.urten
voor ons het stempel eener vreemde wereld drukken. De
arme bevolking der groote steden wordt namelijk voortdurend uit het Westen, dat zijne kinderen niet voeden kan,
aangevuld. Wel merkwaardig, dat hier het verschil in kleur
van haar en oogen tevens het verschil van „heeren" en
„slaven" ineebrengt. Doch, gelijk ik zeide, het overheerschen
van het blonde ras in het Oosten kan niet een gevolg zijn
van de Wikingtochten. Waar het dan wel door veroorzaakt is, ligt m.i. voor de hand. Een vier- of vijftal eeuwen
voor Christus zijn de Goidelen, d.w.z. de Keltische bewoners van Ierland, van het vasteland van Frank-rijk naar
Ierland overgestoken. Zij troffen daar eene bevolking aan,
die waarschijnlijk voor de kracht der Indogermaansche
indringers westwaarts week, en in ieder geval door hen
onderworpen werd. Wie deze vroegste bewoners waren, of
zij ook de bevolking van het tegenwoordige Engeland en
Schotland vormden, zijn vragen Wier oplossing zal moeten
uitblijven, totdat eenmaal zekerheid verkregen zal zijn, of
de historische Picten prae-Indogermanen dan wel een Keltische stam waren. En deze laatste quaestie is een der
O. E. XIV 5
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allermoeilijkste, die men der wetenschap voorleggen kan.
Hoe het ook zij, de donkere westerlingen moeten de nakomelingen zijn van die naar den Atlantischen Oceaan
opgedrongen vroegste bewoners, terwij1 het blonde ras van
het Oosten het type der Goidelische veroveraars trouw
bewaart. Want dat de Kelten blond waren, zegt ons niet
alleen ons gezond verstand, maar verklaren_ ons uitdrukkelijk verschillende klassieke schrijvers, van welke wij Caesar
wel in de allereerste plaats mogen noemen. Dit moet men
steeds bedenken bij het misbruik, dat dikwerf door archaeologen en anthropologen van het woord „Keltisch" gemaakt wordt.
In weinige minuten brengt bns een veil en rammelend
treintje van Kingstown Pier naar Dublin. Toen ik daar
het station binnenreed, wist ik reeds, wat ik te zien zou
krijgen. Behalve de vreugde van het wedervinden van
bevriende gezichten, wachtte mij de verschrikking van
ellende en vuilheid, voor mij de eerste en laatste herinnering,
vroeger nit de Iersche hoofdstad meegebracht. En de conclusie, waar ik dien dag en de volgende dagen toe kwam,,
was, dat die ook thane nog wel degelijk bestaan. Toch
kreeg ik den indruk, dat de armoede en vervuiling nu niet
meer zoo afstootend zijn als een paar jaren geleden. En
Coen ik, vreezend dat die verandering van mij ne indrukken
slechts een gevolg was van mij ne eigen met de jaren geslonken ontvankelijkheid, er met anderen over sprak, kreeg
ik gelukkig ten antwoord, dat er ook inderdaad veel verbeterd is. Niet alleen is de zorg van overheidswege voor
goede woning en kleeding sterk uitgebreid, maar ook —
en dat is Loch de hoofdzaak — is de welvaart toegenomen.
De stoffelijke en geestelijke belangen der bevolking worden
steeds zorgvuldiger behartigd. Men kan van een Ier nu
eenmaal niet vergen, dat hij zijn zal als b.v. een Hollander.
zal tevreden wezen, als hij een dak boven zijn hoofd
heeft en aardappels genoeg om zich den mond open te
houden. Het begrip „werken om vooruit te komen" kent
hij niet. Een Duitscher, dien ik hierover sprak, noemde dat
eene lagere trap van beschaving. Die opvatting teekent,
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onze Germaansche begrippen. Men moet de Kelten goed
kennen en oprecht liefhebben, om de onjuistheid van zulk
eene uitlating ten voile te beseffen. Want het ontbreken
van stoffelijke behoeften bij den Ter komt allerminst voort
nit onverschilligheid voor veredeling en verfijning van het
leyen. Integendeel, de beteekenis van stoffelijke welvaart
voor hoogere geestescultuur slaat hij z66 gering aan, dat
hij haar nagenoeg geheel verwaarloost, en ieder uur, dat
hij niet bepaald gedwongen wordt om voor het allernoodzakelijkste te werken, wij dt hij liever aan geestelijke
genoegens. under deze neemt de allereerste plaats in de
kunst der conversatie, die door Montaigne en zijne navolgers-essayisten in de 17 e en 1.8 e eeuw zoo hoog gesteld
werd, en thans bij de Europeesche volkeren nauwelijks
voor kunst gerekend wordt. In Duitschland bestaat zij
eenvoudig niet — „a German is always teaching," zei een
Iersch vriend mij eens niet` onaardig —, in Engeland kent
men haar nog. In Ierland is zij eene eerste levensvereischte,
inzonderheid bij de onbedorven plattelandsbevolking. Het
heugt mij nog., hoe ik vroeger in West-Kerry eenvoudig
op de landwegjes placht te gaan wandelen en mij dan
door de op 't veld arbeidende lieden uren lang aan den
praat liet houden, niet alleen voor mijn eigen, maar ook
voor hun pleizier. „Praten toch", zoo redeneert de Ter,
„is altijd prettiger en nuttiger dan werken, want je leert
er wat nieuws door." Het is dan ook een waar genoegen
de gesprekken dier menschen aan te hooren. Men staat
er verbaasd over, hoeveel zij b.v. van Holland weten, heel
wat meer dan dat wij 's zomers ons altijd in bootjes en
's winters op schaatsen bewegen, of dat wij zoo verkwistend
zijn van meer sigaren dan pijpen te rooken. Men hoort
met verwondering, hoe zij alles weten te vertellen over de
Balkanvolkeren, en zelfs een oordeel hebben over den vermoedelijken loop der gebeurtenissen in de toekomst. En
vraagt men, waar al die kennis, en vooral die parate en
wel-geassimileerde kennis, vandaan komt, dan is het antwoord dit : de Ier kan het werkelijke en het on-werkelijke
niet onderscheiden. Wat hij ziet, hoort, leert, of uitdenkt
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heeft alles voor hem dezelfde waarde en neemt in zijn
bewustzijn eene zelfde plaats in. Een oude vrouw, met
wie ik eens een praatje maakte en die de deugden harer
eenige, naar Amerika uitgeweken, dochter prees, verzekerde
mij, dat zij zoo schoon was als Helena van Troje. Hoe
kwam dat oude mensch, dat onder zware takkenbossen
gebukt liep en dat waarschijnlijk haar heele leven lang
gedaan had, aan de schoone Grieksche, die ongeveer drie
duizend jaar geleden Griekenland en Troje tegen elkaar in
het harnas had gejaagd ? Wel, zij had als kind van haar
vader dikwijls een oud verhaal gehoord over den Trojaanschen oorlog, en sindsdien was Helena een even werkelijk
bestaand wezen voor haar geworden als hare dochter in
Amerika, of de gemalin van haar landheer, die ons juist
te paard voorbijreed.
Uit dien karaktertrek der Ieren laat zich hunne zeldzame gave voor het vormen van sagen verklaren, ja ik zou
haast zeggen, hunne neiging om elke gebeurtenis tot eene
sage te maken en tevens om elke sage als werkelijk gebeurd
te beschouwen. Nog interessanter dan de gansche middeleeuwsche sagenschat is in dit verband de nog dagelijks
ontstaande moderne sage. Zij toont, hoe nu evenals eeuwen
geleden de Ieren nog, door allerlei trekkers aan de oude
nationale, Grieksche of bijbelsche verhalen te ontleenen,
nieuwe sagen en vertelsels scheppen. Groot vooral is het
aantal sagen, dat zich om Daniel O'Connell, den Bevrijder,
heeft gegroepeerd. Men kent de neiging van alle volkeren,
om aan hunne helden ook eene bovennatuurlijke, althans
van wonderen vergezelde, geboorte toe te schrijven. De
klassieken deden dat, de Germanen evenzeer, en de Ieren
doen het nog. Dat blijkt uit het volgende verhaaltje.
O'Connell's vader was een rijk man, doch zijn echt
bleef ongelukkigerwijze kinderloos. Toen hij eens over
een weg wandelde, zag hij, dat daar een huis gebouwd
werd. Een week later kwam hij toevallig langs dezelfde
plaats en bemerkte, dat in den tusschentijd de bouw der
muren niet gevorderd was. Verbaasd vroeg de oude
O'Connell, hoe dat kwam. Het huis, zoo zei de men hem,
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behoorde aan een priester en het ontbak dezen aan geld,
om verder te bouwen. Kort daarop zocht O'Connell den
priester op en bood hem de benoodigde som aan — vijftig
pond, want het was een heel groot huis — mits hij beloofde het geld terug te geven. De priester aanvaardde
de leening, voltooide zijn huis en spaarde zijn vijftig pond
bij een. Na eenigen tijd kwam hij nu het geld bij den
ouden O'Connell brengen, doch vond alleen diens vrouw
thuis. Zij wist niets van het geval af, doch de gewoonten
van haar man kennende, antwoordde zij : „tob maar niet
over het geld, hij zal het u wel schenken". En inderdaad,
toen zij haar man van het gebeurde verslag gaf, keurde
hij hare handelwijze volkomen goed. „Hebt gij kinderen?"
vroeg de priester nu. „Geen enkel," zei O'Connell. „Wel",
antwoordde de priester, gij zult er dan een krijgen." En
negen maanden na dien dag werd Daniel geboren. „Geen
wonder dus," zoo eindigt het verhaaltje, „dat hij de inspiratie had, want hij was eene gave Gods."
Men ziet, hoe zoo'n legende ontstaat. Een bijbelsch
trekje, gevoegd bij wat fantazie, en misschien vastgeknoopt
aan een historisch feit wie zal het ons zeggen? — levert
er den grondslag voor. Niet minder opmerkelijk zijn de
volgende woorden, die Lady Gregory in haar „Kiltartan
History Book" meedeelt, en die zij aan hare deur van oude
bedelaarsters vernam. „Dan O'Connell was de beste man
ter wereld, en ongetwijfeld een groot man ; en er zou geen
betere kunnen bestaan dan O'Connell. Van hem heb ik dit
pand gekregen en altijd bewaard. Hij gaf het aan kleine
jongens en meisjes maar nooit aan oude menschen. Hij
had een pilo broek en een pilo jas, en een grijs en wit
vest, O'Connell leefde heelemaal voor de armen. Een prachtig standbeeld staat er van hem in Ennis, in zijn mooie
gekleede jas. Een knappe man, je zou denken, dat hij leefde,
met zijn hoed in zijn hand. Iedereen knielt op de treden
ervan neer, zegt een paar gebeden, en gaat weg. Als hij
nu in Ierland was, zou het ouderdomspensioen wel terecht
komen. Hij was de allerbeste voor iedereen ; hij had groote
macht in de stad Gort, en in elke andere stad. Hij spreekt
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altijd. op dezelfde manier, en hij kan ons nu nog net zoo
goed helpen als vroeger ; zijn genade en goedheid bestaan
nu nog in de stad Gort. Hij deed goed in de wereld Coen
hij leefde, hij was een groot man ; er kon geen betere bestaan in deze wereld en in de volgende, er zou nergens een
betere kunnen zijn. Hij trok door alle volkeren heen en
vocht voor de armen; hij gaf hun ruimte om te leven en
heeft ook voor hen gevochten. Zooveel ten minste is zeker,
dat hij hun geholpen heeft, en hij kon het." Hier is de
kiem reeds aanwezig van de over zoovele helden loopende
sage van het voortleven en voortwerken na den dood :
Frederik Barbarossa, Arthur en anderen. Tevens vinden we
hier de vooral aan de Keltische sagen eigene neiging tot
uitbreiding van het arbeidsveld der helden reeds aanwezig:
O'Connell, Wiens werk zich tot Ierland en Westminster beperkte, „trok door alle volkeren heen, en vocht daar voor
de armen !" Ook over andere historische figuren gaan zulke
verhalen, over den Ierschen bard Carolan, en — minder
gunstige — over Cromwell en Willem III van Oranje.
Zelfs bestaan er nog modernere sagen en zoo hoorde ik,
dat sommige geleerden, die kort geleden bepaalde streken.
van Ierland gedurende geruimen tijd bezochten tot bestudeering der Gaelische taal, bezig zijn daar het middelpunt
van een locales sagenkring te worden.
Het is inderdaad geen onwerkelijke idealisten-meening,
wanneer ik zeg, dat het Iersche y olk geestelijke cultuur
boven stoffelijke welvaart stelt. Daarom moet, wanneer de
laatste langzamerhand aan het toenemen is, ook de eerste
daarmede gelijken tied gehouden hebben. En uit gesprek.ken bleek mij dare ook, dat dit inderdaad zoo is. In de
eerste plaats is het onderwijs bezig eene algenieene. hervorming te ondergaan. Het is vooral te danken aan het
onvermoeide pogen der Gaelic League, dat het Iersche onderwijs thans eene richting ingaat, die zonder zich eenigszins
van Engeland en de wereldbeschaving te vervreemden, in
de eerste plaats er op uit is, het nationale zijne verloren
rechten te hergeven. Toen kort geleden de bekende Engelsche
„smart set novelist" Rita in een der bladen een aanval
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deed op de bloeiende jonge Iersche tooneellitteratuur, op
de z.g. „Abbey Theatre plays", gaf de Iersche schrijver
Ervine daar een zeer belangwekkend antwoord op. Zij had
de Iersche school verweten, dat zij alleen de plattelandsbevolking op de planken bracht, zonder eenige belangstelling te toonen voor het leven van den burgerstand of den
landadel. Dat moot, zoo zeide Rita, op den duur eentonig
worden, en bovendien neenat het Iersche landvolk z(56 weinig een blad voor den mond, dat de taal, die we te hooren
krijgen, voor het tooneel te onstichtelijk is. Nu, dit laatste
bezwaar zou in een Hollandsch brein, dat al aan Heijermans gewend is, nooit opkomen de preutschheid van
Engelsche ooren is in dit opzicht vrijwel eenig. Maar op
het andere punt der beschuldiging „Waarom alleen de
boeren P" antwoordt Ervine eenvoudig: wij hebben niet anders.
Onze landjonker is al even weinig belangrijk als zij n Engelsche collega, en onderscheidt zich in niets van hem,
en van eene typisch Iersche burgerij kan men eigenlijk
niet spreken, want onze gegoede stadsbevolking is slechts
eene meer of minder goed geslaagde navolging van de
Engelsche. Daar is veel waars in. De gewone Iersche samenleving moge eenvoudiger en minder vormelijk zij n dan
de Engelsche, zij verschilt er in haar wezen niet van.
Het is ermee als met de verfranschte gegoede stads-Belgen
in het Vlaamsche land, die niet veel meer dan — ik
vermoed gebrekkige copie van hunne zuidelijke buren
zijn die stadsbevolking is ook niet interessant, daar ze
hare volksindividualiteit heeft prijsgegeven. Men moge
vrij elij k bezwaren tegen taalparticularisme opperen, die
worden alle te niet gedaan door het eene onwraakbare
tegen-argument zonder eigen taal geen eigen cultuur.
leder behoorlijk begaafd y olk daarentegen met eene eigen
taal krijgt eene eigen cultuur. Men overdenke eens, wat
Vlaamsch Vlaanderen al heeft voorgebracht sedert het
begin van den taalstrijd, en wat voor beloften het reeds
bereikte voor de ongetwijfeld nog roemrijker toekomst van
dat land inhoudt. Evenzoo, wil Ierland niet een. bastaardvolk — en dus een onvruchtbaar yolk — worden, maar
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zijne eigen cultuur handhaven, dan is de eigen taal onmisbaar. En zie nu eens, wat er gebeurt. Voor weinige jaren
waren in bepaalde districten nog slechts ongeveer 600.000
menschen voor wie het Iersch, meestal naast het Engelsch,
eene levende taal was. Verder dacht, buiten een engen
kring van geleerden en opgewonden nationalisten als Lord
Dunraven, niemaud aan het Gaelic. Thans heeft de politieke
strijd een geweldigen ommekeer in dien toestand gebracht.
In alle Iersch-sprekende districten heeft de Gaelic League
z.g. „training-colleges" ingericht. De adspirant-onderwijzers
van het gansche land kunnen daar hunne vacanties doorbrengen, en worden onder leiding van uitstekende yakgeleerden, hetzij hoogleeraren of geestelijken, in taal, geschiedenis, oeconomie en letterkunde van Ierland onderwezen. In hun vrijen tijd gaan zij de akkers op of de
huizen in en praten met de Gaelic-sprekende bevolking.
Zijn hunne vorderingen voldoende, dan geeft het best=
van het college hun een getuigschrift, dat noodzakelijk is,
wil men als onderwijzer aan eene lagere school toegelaten
worden. Want het Education Board te Dublin heeft kennis
van het Gaelic voor leerlingen, die de lagere school verlaten, verplicht gesteld. Aan de middelbare scholen wordt
het Gaelic evenzeer onderwezen. In Iersch-sprekende districten moet het voertuig van 't onderwijs zijn, in de
verengelschte streken alleen gedurende sommige uren in
de hoogere klassen. Het gevolg van dit stelsel is dat de
landstaal nu nog wel aan het afnemen is, maar dat na
een vijftiental jaren er een geslacht opkomt, zelfs onder
de stadsbevolking, dat ten minste Iersch kent en van het
nationale verleden op de hoogte is. Voorwaar een groote
steun voor het streven der nationalisten ! En wat misschien
nog het meeste waard is : de nog Ierschsprekende landbevolking, die meer en meer hare eigen taal begon te verachten, wordt er langzamerhand trotsch op en zal er steeds
meer aan gaan vasthouden.
Versterking van het rationale besef van eigenwaarde,
daar is de Gaelic League voor alles op uit. Ook elders neemt
men hetzelfde streven waar. De Iersche dagbladen wijden
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veel meer plaatsruimte aan nationale belangen dan vroeger
en nemen zelfs historische studien op, wanneer deze maar
kunnen strekken tot beter kennis van het eigen volksverleden. De belangen van veeteelt en landbouw worden uitvoerig besproken, en meestal uit het ruime gezichtspunt
van het algemeen nationale leven. Wat de gevolgen van
Homerule zullen zijn, wordt uiteen gezet, op de allereerste"
moeilijkheden, die zich na de invoering zullen voordoen,
wordt thans reeds gewezen. Kortom, de pols slaat speller,
er is opgewektheid en belangstelling, en zoo krijgt men
hoop moor de toekomst.
Men leide nit bet voorafgaande echter niet af, dat
er meer dan nog slechts de eerste sporen waar te nemen
is. Heel veel zal er nog moeten gebeuren, wil men werkelijk van nationale opleving kunnen spreken, en er zijn nog
altijd toestanden, waarvan men zich afvraagt, of zij ooit
te verbeteren zullen zijn. Ik doe] hier vooral op het landvraagstuk. Ierland leeft van landbouw en veeteelt, en in
-vergelijking met deze twee bronnen van bestaan zijn scheepvaart en nijverheid van weinig beteekenis. Zelfs de visscherij
werkt lang niet zoo zeer voor de wereldmarkt, als men
denken zou. Nu zijn van ouds, ik bedoel sedert de tweede
helft der 17 e eeuw, de landtoestanden in Ierland ellendig.
Dit is dan ook de voornaamste oorzaak. van de algemeene
verarming van het land en van de onrustbarende emigratie.
Ook daarin hebben de laatste jaren veel verbetering gebracht. Krachtens de Land-Bill hebben de pachters zich
van de landeigenaren kunnen vrijkoopen en zijn daardoor
zelve bezitters van hun grond geworden. Dientengevolge
loont het nu voor hen hun land tot meerderen bloei te
brengen, wat vroeger niet het geval kon zijn, daar verbetering van den oogst steeds verhooging der pacht ten
gevolge had, en dus voor de landbevolking nadeelig was.
Dank zij dezen maatregel brengt het land veel meer op,
en ik beschouw dit als de voornaamste oorzaak der meerdere
stoffelijke welvaart, die ik reeds in Dublin had opgemerkt.
Maar alle euvel is hiermede niet verholpen en het lijkt mij
de vraag, of dat ooit • geheel te verhelpen zal zijn. Want :
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't schijnt geweerhaakt. Spoor een uurtje noordwestwaarts
van Dublin en ge zijt midden in het graafschap Meath.
Gij herinnert U uit de oudste Iersche historie, dat dit
het vette landschap was, dat als kroondomein aan den
opperkoning van heel Ierland toebehoorde. Gij roept u
voor den geest de ontzaglijke kudden, die volgens de sagen
in deze vlakten weidden. Maar ge ziet nauwelijks hier en
daar een weitje, en in het geheel geen bouwland. Al dat
land, tot zoover het oog reikt, is privaat bezit, het behoort
eenen Engelschen landheer, eenen „absentee", die deze
ontelbare bunders nu eens niet heeft willen verpachten,
doch ze voor eigen buitengenot en jachtvermaak bestemt.
Richt uwe schreden naar het Noorden, het Westen, of het
Zuiden en overal zult ge hetzelfde aantreffen. In zulke
gevallen baat de Land-Bill natuurlijk niet, want er zijn
geene pachters om zich vrij te koopen. Ongebruikt liggen
daar de heerlijkste vlakten, waar duizenden runderen vet
konden worden en waar onafzienbare velden van wuiven.d
graan het oog konden bekoren. Hier en daar ziet men
slechts eene kudde schapen, als ware de grond niet beter
dan de Veluwsche hei. Zoo blijft het grootste euvel bestaan.
Zij die zich met het Tersche landvraagstuk bezighouden,
zien slechts 44n middel ter verbetering van den toestand :
nationaliseering van den grond. Maar zal een Iersch parlement dat aandurven Of misschien als Ulster het eens
heel boat maakt Zoolang als dat niet verandert, zal Ierland
zij ne kinderen nog steeds niet kunnen voeden en zullen
zij moeten blijven uitwijken naar Amerika. Maar daar, zoo
vertelde mij een oud mannetje, dat het gras aan den weg
maaide, is de goede tijd ook al voorbij en kunnen de arme
vluchtelingen geen bestaan weer vinden. Zoo keeren ze
dan weer terug naar hun Europeesch vaderland, meestal
om eindelijk rust te vinden in de groote Engelsche fabriekscentra. Daar leveren zij goedkoope en flinke werkkrachten,
die met hunne geringe eischen beter te gebruiken zijn,
dan hunne Angelsaksische lotgenooten.
Er ligt iets tragisch in : het vruchtbaarste en schoonste
land ter wereld in de diepste ellende. Want dat Ierland
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schoon en vruchtbaar is, kan ieder zien, die welk gedeelte
ervan ook maar bereist. En degene, wien het aan eene
gelegenheid tot persoonlijke kennismaking ontbreekt, kan
het als 't ware nit de historie aflezen. Weinige landen
toch zijn z66 zeer steeds het doelpunt geweest van veroveraars, hetzij van het Noorden hetzij van het Zuiden. In
dit opzicht is de ,Iersche geschiedenis te vergelijken bij
die van Italie. Evenals daar, toen de Romeinen en met
hen verwante stammen zich eenmaal gevestigd hadden,
eerst Keltische, later Germaansche stammen met hunne
woeste benden binnenrukten, om zich vaste woonplaatsen
te bemachtigen, evenals daar in de tweede helft en OM
het einde der Middeleeuwen achtereenvolgens Duitsche
keizers en Fransche koningen poogden een duurzaam rijk
te vestigen alien toch mede aangelokt door het schoone
en welige klimaat van het Zuiden —, zoo is ook ierland
vele malen achtereen ten prooi geweest aan invallen van
roofzuchtige volken of legers, op wie ook hier de rijke
bodem en de zachte lucht eene tooverkracht schenen uit
te oefenen. En geen wonder. Aan alle zijden. door de zee
omgeven, geniet Ierland weer dan een ander land de zegeningen van een zeeklimaat met zijne zachte winters en
levendragende winden. Het vocht, waarvan de atmosfeer
steeds drachtig is, doet bier groen en bloemen, boomen en
gras, en ook alle veldgewassen gedijen als nergens anders.
Uitgestrekte bosschen, thans grootendeels door schendende
handen nitg,,eroeid, leverden vroeger rijkelijk hoot. De vele
rivieren en meren, die voortreffelijke verkeerswegen vormden, wemelen van zalmen, forellen en andere vischsoorten,
het riet aan de oevers biedt allerlei waterwild eene rustige
woonplaats. Langs de zuidkust stroomt de golfstroom, die
aan dat gedeelte des lands een klimaat geeft, zooais men
het in Zuid-Europa vindt, en waar alle zuidvruchten rijpen.
Inderdaad is er geen gebied, waar over zoo gering breedteverschil een zoo groote verscheidenheid van klimatologische
verschijnselen en dus van plantengroei voorkomt. De landman behoeft nooit to vreezen voor te weinig, wel eens voor
te veel gewas. Alleen een hoogst zelden voorkomende lang-
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durige droogte kan de oogst doen mislukken. De kust met
hare vele bochten en inhammen biedt schepen bijna overal
een veilige ligplaats. Zoo moet Ierland den veroveraars
een soort Beloofd Land hebben toegeschenen. De oudste
bevolking, die toch stellig verwant is met de vroegste bewoners van Groot-Brittannie en van wie dan misschien de
Picten afstammen, zal wel niet zoo heel lang in het rustig
bezit van haar land gebleven zijn.
Omstreeks 500 voor Christus had de groote Keltische
volksverhuizing plaats, en bereikte een verbond van Keltische stammen, to zamen de Goidelen genoemd, Ierland.
Zij waren van de Fransche kust vertrokken, en waren dus
niet Eerst door Groot-Brittannie heengegaan. Een ander
dergelijk verbond daarentegen vestigde zich in het huidige
Engeland en Wales, dat der Britten. Dat die stammen
inderdaad van het Vasteland kwamen, b]ijkt b.v. uit hunne
namen, die veelal met die van continentale Kelten overeenstemmen, zoo vindt men Parisii in Frankrijk en in Lincolnshire, Atrebates (Atrecht of Arras) in Fransch Vlaanderen
en aan den bovenloop van de Theems. Weldra beving ook
die Britsche stammen in Engeland de lust om zich in
Ierland to vestigen en de namen der Menapii, Brigantes
en Dumnonii in Leinster toonen aan, dat sommige van
hen er werkelijk in geslaagd zijn, een deel van den grond
op hunne Goidelische broeders to veroveren. De Romeinen
hebben Ierland nooit bereikt, daarvoor hadden zij in Brittannie en in de rest van hun rijk de hadden to vol. Weldra
echter doen zich de golven. der Germaansche volksverhuizing
gevoelen. Vreemd genoeg waren de Angelsaksen, die toch
zoo vroeg reeds Engeland bereikten, niet de eerste Germanen, Welke in Ierland doordrongen. Zij konden niet,
want de Britten zaten er tusschen in. In dien tijd was
Engeland niet de weg, om Ierland to bereiken daartoe
diende veeleer de open zee. De Noormannen waren de
eerste Germanen, die de rijkdommen van Ierland kennen
leerden. Eerst kwamen de Denen, of zooals de Ieren hen
noemden de „Zwarte Heidenen", weidra de Noren of „Witte
Heidenen". Dozen hadden zich reeds gevestigd op de
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kleine eilanden in het Noorden, op de Schotsche kust en
op Man, maar wijdden voortaan hunne aandacht in de eerste
plaats aan Terland, reel meer dan aan Engeland, Schotland
of Wales. Hier maakten de Wikingen voor 't eerst kennis
met de klassiek-christelijke cultuur, hier bewonderden zij
voor 't eerst de Iersche kunstvaardigheid in het bewerken
van stoffen en metalen. Helaas was hunne gretigheid naar
die cultuur z(56 groot, dat zij reel geroofd en vernield
hebben. Het ontbrak hun tegelijkertijd aan de noodige
rust, om het land behoorlijk te bevolken en te bebouwen.
Zij beschouwden het slechts als een gebied met heerlijke
schatten en schoone vrouwen en behandelden het als een
wingewest. Den slag, door hen aan de Iersche rijken toegebracht, is het land nooit te boven gekomen, en zelfs
nadat zij voor goed verdreven waren, heeft Terland nooit
meer zijne vroegere plaats in de beschaafde wereld hernomen. Veel erger werd evenwel het verval door het
optreden der nu volgende scharen van veroveraars. Het
waren de legers der Normandiers uit Engeland, die onder
koning Hendrik II in het einde der twaalfde eeuw vasten
voet in Terland kregen, en daarmede de traditie van het
dienstbaar maken van Terland aan Engelsche belangen
inluidden. De verdere tochten van Engelsche legers, die
de Germaansche heerschappij voor goed vestigden en die
ei.ndigden met de moordpartijen van Cromwell en Willem
III, zijn te bekend, om er hier van te gewagen. Er ligt
voor den Hollander eene eigenaardige gedachte in, dat
dezelfde Oranje, die Amsterdam ondanks de belangen van
Nederland aan zijne Europeesche politiek opofferde, tevens
aan Terland den genadeslag heeft gegeven, en met zekere
schaamte ziet hij het standbeeld van den stadhouder-koning
aan den ingang van Damestreet of het gedenkteeken in
de vlakte der Boyne staan. Ruim eene eeuw later voltooide
de Union de reWis van feiten, die door de Germaansche
Volksverhuizing ingeleid waren. Bij die zeventiend' eeuwsche
puriteinen zal het wel niet de hang naar het rijke en
schoone Ierland geweest zijn, die hen ertoe dreef de zee
over te steken, maar bij de vroegere veroveraars was dat
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ongetwijfeld wel het geval. De Ieren van die dagen zullen
er wel aan gewoon geraakt zijn, dat hun rijke bodem en
hun zacht klimaat, dat hunne artistieke begaafdheid en
hunne uitnemende kunstschatten de minder gelukkige
vreemdelingen nu eenmaal onweerstaanbaar aantrokken.
Evenzoo wisten Loch ook de Italianen der 15e en 16e eeuw
niet beter. De vergelij king tusschen Ierland en Italie
trouwens gaat nog vender op, want er is nog een punt
van overeenstemming, dat ik tot dusverre verzwegen heb :
de eindelooze onderlinge verdeeldheden. De bevolking
bestond nit geslachten of „clanna" (clans), Wier hoofden
zich „rig" (koningen) noemden. Deze vormden verbonden,
en zoo ontstonden de vijf gewesten van Ierland, Leinster,
Munster, Connacht, Ulster en Midhe, Welk laatste het
domein was van den gekozen opperkoning van gansch
Ierland. Op den duur evenwel kwam het opper-koningschap te vervallen — met Rodrick O'Connor die in 1198
stierf — en voortaan hadden veete en partijschap nog
vrijer spel dan voorheen. Geen wonder, dat deze onnatuurlijke versnippering van krachten het den door het rijke
land aangelokten vreemdeling gemakkelijk maakte, zich tot
heer op te werpen.
Dat hun land schoon en rijk was en dat het daardoor
vreemden tot zich trok, bewijst ons de Iersche sage zelve.
Een der merkwaardigste verhalen, die ons nit de Iersche
oudheid overgeleverd zijn, is de historie van het z.g. Boek
der Veroveringen. Het is de geheel en al verzonnen geschiedenis van de zes veroveringen, waar Ierland sedert de
schepping aan blootgesteld geweest is. Reeds in de 7e eeuw
vinden wij in het Latijnsch geschiedverhaal van een schrijver uit Wales de eerste sporen van deze legende, en in de
Middeleeuwen treffen wij in Ierland eene reeks redacties
ervan aan, die naar mate ze jonger zijn in omvang toenemen,
totdat de zeventiend' eeuwsche geleerde historicus en genealoog O'Clery nit verschillende oudere vormen eene slotrecensie samenstelde. Het Boek der Veroveringen, ofschoon
voor zuivere historie uitgegeven en door de Ieren ook als
zoodanig opgevat, mist elken geschiedkundigen grondslag,
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en geene sage teekent beter den ingeschapen lust der Ieren
tot fabuleeren. Wat hen ertoe gebracht mag hebben, hun
land v6Or de komst der Goidelen door vijf andere stammen
in bezit genomen te laten zijn, die alle betzij uitstierven,
hetzij voor hunne opvolgers bezweken, weet ik niet te zeggen. In ieder geval bewijst het verschijnsel, dat juist zulk
eene sage ontstond, hoe weinig ongewoons en onnatuurlijks
er voor de oude Ieren in lag, dat hun land door vreemden
begeerd of veroverd wend. Welke krachten op den groei
der sage hebben gewerkt, laat zich gemakkelijker bepalen
dan de oorsprong van het gansche denkbeeld. Naar mijne
meening althans zijn duidelijk als bronnen te onderscbeiden :
vroeg-christelijke schrijvers als Orosius en Isidorus, bijbelsche
verbalen, Keltische mythen en Iersche locaalsagen, meest
naamverklarende. Zonder evenwel hier dieper op in te
gaan, wil ik een kort overzicht van den loop der geschiedenis geven.
Toen de engel aan Noach den naderenden zondvloed
aangekondigd had, riepen diens drie broers Fintan, Bith
en Ladru en Bith's dochter Ceasair in vertwijfeling nit :
Wat zullen wij beginnen, als het water ons verzwelgen
gnat! Ceasair opperde een plan. Zij had'gehoord, dat in het
verre Westen een eiland lag, Ierland waar geene giftige
slangen voorkwamen : misschien zouden zij daar gered kunnen worden. De drie mannen voeren er met vijftig vrouwen
naar toe, veertig dagen voor den zondvloed. Na aankomst
namen de drie mannen ieder een berg in bezit, die voortaan
bun naam droeg. Ze verdeelden de vijftig vrouwen z66 dat
Ladru er zestien en de beide anderen er zeventien kregen.
Uit spijtigheid hierover doodde Ladru zich, zoodat Bith en
Fintan er nu elk vijf-en-twintig hadden. Lang genoten zij
niet van hun bezit, want ze hadden buiten den zondvloed
gerekend, die hen allen deed verdrinken, uitgezonderd Fintan.
Deze toch bleef alle eeuwen door in verschillende gedaanten
gespaard, totdat hij aan St. Columba, die het Christendom
voor den opperkoning van Terlan.d predikte, de gebeurtenissen in zijn eiland van den zondvloed of kon vertellen.
Men ziet het, de Ieren dachten aan alles en zorgden er
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angstvallig voor, hunne nationale sagen met de oude
tradition der kerk in overeenstemming te brengen.
De andere vijf veroveringen zijn, om zoo te zeggen,
postdiluviaal, en aan ieder is een typisch verhaaltje vastgeknoopt. Eerst komt Partholon met zijne zoons, die alien
aan de pest stierven, zoodat Terland daarna weer dertig
jaren onbewoond was — afgezien n_atuurlijk van Fintan,
die toen als ever de bosschen doorkruiste. Dan komen
Nemed en de zijnen, Wier afstammelingen na zwaren strijd
met de Fomore, onderzeesche daemonen, uitwijken moesten,
deels naar Griekenland, deels naar het Noorden. In Griekenland werden zij door den koning van dat rijk tot slaven
gemaakt, en moesten zij voor hem van kale steenvlakten
vette klaverweiden waken, hetgeen zij deden met uit Terland meegebrachte aarde. Op den duur begon hun echter
dit werk te vervelen en vluchtten zij, op zakken zwemmende, naar Ierland.. Fandaar dat zij als vierde groep van
veroveraars den naam Fir Bolg of Mannen der Zakken
dragen. Dezen regeerden in Ierland gedurende zeven en
dertig jaar. Toen kwamen hunne stamverwanten, d.w.z. de
tweede schare van Nemed's nakomelingen, uit het Noorden,
waar ze de tooverkunst geleerd hadden. In nevelen gehuld
vestigden ze zich in het land en leverden den Fir Bolg een
slag, den eersten slag van Mag Tuired of Moytura, waarbij
ze hunne heerschappij vastlegden. Hun naam is Tuatha
De Danann en hun eerste koning heet Nuadu Zilverhand.
Deze Nuadu is eene verbleekte Keltische godheid; in Wales
komt hij voor als Nudd en bij de oude Galliers als de god
Nodens. Ook andere vorsten der Tuatha De Danann zijn
blijkbaar resten van oude Keltische goden : Ogma (de Gallische god Ogmios,) en Lug, (de oude Lugos, naar Wien
Lugodunum of Lug's burcht heet d.i. Lyon). Deze euhemeristische behandeling der Keltische goden last zich vergelijken bij de wijze, waarop later Noorsche verhalen over
Odin spreken. De Tuatha De Danann regeerden in Ierland
totdat de Goidelen kwamen. Zij hebben er de kunsten ingevoerd. Aardig is het wanneer de christelijke schrijver
van het handschrift de vraag aanroert, of die Tuatha De
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Danann daemonen waren. Dat kan niet, zegt hij, want
„al is later het Geloof gekomen, de kunsten zijn nooit nitgeroeid, want die zijn goed en een daemon heeft nog nooit
lets goeds gedaan". Doch ook de heerschappij der Tuatha
De Danann mocht niet eeuwig duren. Zij moesten wijken
voor de eerste Gaelische veroveraars, voor Mil Espain. of
Miles Hispaniae en de zijnen. Van deze stammen, aldus
de sage, de tegenwoordige Ieren af, zoodat nog heden „true
Milesian descent" een algemeen gangbare term is voor echt
Iersch bloed. Het geslacht van Mil had reeds eene lange
historie achter zich. De stamvader toch is Fenius, die bij
den bouw van den toren van Babel, nit de twee en zeventig talen het Gaelic had gevormd. Zijn zoon Nel werd naar
Egypte gehaald, om er de talen te doceeren. Hij huwde
daar Scota, de dochter van Pharao Cincris, die hem een
zoon, Goidel Glas, baarde. Een afstammeling van hem, Sru,
werd door de Egyptenaren verjaagd, die meenden, dat hij
met de door de Roode Zee ontvluchte Israelieten had geheuld. Hij kwam met zijne volgelingen in Scythie, waar
zijn geslacht lang regeerde, totdat ze ook van daar weg
moesten en na veel zwerven Spanje bereikten. Van uit
Spanje eindelijk trokken ze naar Ierland. Veel in die
sagen is naamverklarend : Fenius is uitgevonden ter wille
van de Fene („Fenians") een oude naam voor een Ierschen
scam, Nel om het doorluchtige geslacht der O'Neill's
(Iii Neill of kleinzonen van Niall), Scota en Scythie
komen erbij te pas on]. den ouden naam der Ieren, n.l.
Scoti of Schotten, en eindelijk Goidel Glas om hun
anderen naam, de Goidelen of Gaelen. Waarom kwam
Mil juist uit Spanje naar Ierland ? Nu geeft ons weer
de vroeg-christelijke historicus Orosius een antwoord. In
zijn boek Adversum Paganos zegt deze : „Het eiland
Ierland ligt tusschen Brittannie en Spanje en strekt zich
over een vri.j grooten afstand van Africa af noordwaarts
nit ; de voorste gedeelten ervan, die in de Cantabrische
Zee vooruitspringen zien van verre uit op Brigantia en
Gallicie, daar waar de mond der rivier Scena (Iersch :
Inber Sceine) is," en op eene andere plaats : „waar de
16
0. E. XIV 5
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Gallicische stad Brigantia zijn hoogen. toren tot een schouwspel van Brittannie verheft." Z66 maken de Ieren fabels
en 44n zoo'n zinnetje is hun voldoende, om er een wereld
van fantaziebeelden nit te scheppen. Juist uit die stad
Brigantia kwamen Mil en de zijnen, en juist in Inber
Sc4ine landde zij. En niet zonder reden. Want een van
Mil's zonen, Ith, had op zekeren winteravond den toren
van Brigantia beklommen en in de verte een nieuw land
gezien. Zijne broeders hadden hem uitgelachen, en hij
was alleen met een paar gezellen uitgevaren en had Ierland
bereikt. Hij kwam als geroepen, want er was net een
twist tusschen drie broeders nit het vorstelijk geslacht der
Tuatha De Danann en dezen vroegen aan Ith, hun twist
te beslechten. Hij sprak hen krachtig toe en zeide : „Gij
behoort broederlijke vriendschap te sluiten. Want u past
eene welwillende gezindheid tegenover elkaar. 1.1 -w eiland
is goed, want overvloedig zijn er honing, oogst en tarwe,
en gematigd zijn er hitte en koude, ja van alles heerscht
er overvloed." Toen dachten de drie twistende broeders,
dat hij jaloersch op hen was, en ze doodden hem. Ith's
makkers brachten zijn lijk naar Spanje terug. En Coen
Mil en zijne andere zoons dat verhaal hoorden, besloten
zij zelve naar Ierland te varen en wraak te nemen. Dat
was volgens het Boek der Veroveringen de aanleiding,
waarom de Gaelen naar Ierland kwamen.
De oude Ieren wisten het blijkbaar zelve : van alles
heerscht er overvloed. Heden klinkt dat zinnetje als eene
bespotting der werkelijkheid. Op een mooien dag trok ik
naar Tara. Dat is de breede heuvel, midden in de vlakte
van Meath, eertijds het domein der opperkoningen van
Ierland. Dit land was juist tot dat doel bestemd, omdat
het 't allervruchtbaarste was. Boven op den heuvel stond
de woning en de feestzaal van .den vorst. Nu stond ik
daar. Zoover het oog reikte, zag ik om mij de vlakte,
met hier en daar een heuveltje en een armoedig huisje.
Verder niets dan een paar plokjes boomen en braak liggend
grasland. Geen vee en geen akkers. Ales jachtgrond van
den landheer. Wat de heuvel van Tara zelf te zien gaf,
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was ook niet vroolijk. Op een hoogte staat een verweerd
standbeeld van St. Patrick, die daar 't eerst het Christendom gepredikt heeft. Daarnaast ziet men een grooten steen,
volgens sommigen den z.g. Lia Fail : wanneer degene, voor
Wien het weggelegd was koning van Ierland te worden,
daarop zitten ging, schreeuwde de steen onder hem. Volgens
anderen is de echte steen later naar Engeland overgebracht
en bevindt hij zich thans onder den troon in Westminster
Abbey. Verder zag ik niets dan hier en daar een met gras
begroeid aarden heuveltje, en de resten der wallen van
wat eenmaal de feestzaal der opperkoningen van Ierland
was. Daar zaten dien dag vier heeren van de Archaeological
Survey koude zalm met komkommer te eten. Ik vroeg hun,
of men nu soms eindelijk van plan was, de schatten, die
in dien grond zitten moeten, te voorschijn te halen. Als
de regeering maar geld gaf, zeiden zij, maar dat wordt
alles aan opgravingen in Griekenland of Assyri8 besteed.
Zou het weldra te verrijzen Iersche parlement er dan soms
geld voor geven ? Dat zal wel Been geld hebben, luidde
het weinig hoopvolle antwoord. Onwillekeurig kwamen mij
nu de woorden van den Welschen dichter in den zin,
wanneer hij spreekt over het verlaten slot van een der
vorsten van zijn land :
„Dorenstruiken en waardelooze distels bedekken het,
„Braambosschen, waar eenmaal grootheid was;
„De paden waar vroeger gezang weerklonk,
„Zijn nu de woonplaatsen der uilen".

Gelukkig raakte ik nog dienzelfden avond mijn pessimistisch gevoel kwijt, toen de spoor mij noordwaarts naar
Omeath bij Dundalk bracht. Ik bezocht daar den directeur
van het aldaar gevestigde training-college der Gaelic
League. Daar namelijk spreekt de bevolking nog Iersch,
zooals nergens anders aan de oostkust. En ik voelde den
moed herleven, toen ik er eene schare jonge mannen zag,
die zich allen aan het hell van hun land wijden en ijverig
studie maken van eigen taal en volksverleden, en nog meer,
toen ik in het huis van een der leiders der moderne
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Iersche beweging een drietal flinke, blonde zonen trof, die
zich met elkaar — en benijdenswaardig rad — bij voorkeur
in het Gaelic onderhielden. Neen, de verwaarloozing van
Tara en andere dergelijke belangrijke historische punten
is nog niet het allerergste, wat men zou kunnen doen.
Waar maar weinig krachten en hulpbronnen zijn, is het
beter, dat men die geheel aan de toekomst offert. Opgraven
is thans niet het eerste noodige. De toekomst heeft meer
waarde dan het verleden. En bovendien, het gansche verleden schuilt niet in archaeologische vondsten. Veel rijker
schatten liggen in de nationale tradities, de taal en de litteratuur van het yolk, zijne muziek en zijne danskunst, zijne verborgen krachten en zijn verdrukt besef van eigen gaven. En die
alien bloeien op, ondanks alle tegenwerking van buiten, ondanks alle gebrek aan geld, ondanks eeuwenlange stelselmatige verstikking. Gaat dat zoo door, dan zal er een tijd
komen, dat het geld er wel wezen zal en dat alle zegeningen
van de welvaart over Ierland uitgestrooid zullen worden. Men
zal dan opnieuw kunnen zeggen : van alles is hier overvloed.
Dien kant schijnt het op te gaan. Er zijn menschen, die
zich aan dat werk wij den met eene heiligen ernst. Als zij
slagen, zal weer onder de volkeren van West-Europa eene
nieuwe volksindividualiteit op den voorgrond treden, die
in hunne gelederen ook vroeger hare sporen verdiend heeft.
Al zal zij niet in de eerste plaats sterk door de daad
wezen, des te meer zal zij beteekenen door de gedachte en
door het woord. Daarom past het ons op het Vasteland,
het streven van Ierland zoo wij kunnen te steunen, of
anders er ten minste onze sympathie voor te toonen. En
ook dit reeds beschouwt men aan gene zij de van de Iersche
Zee als eene niet geringe winst.

DE VOLKSPOZIE DER SPINNEWEKEN
DOOR

D. J. VAN DER YEN.

Spinneweken ! Een woord van ouden datum, then de
boer aangewezen op het „help u zelven" het door de
meisjes en vrouwen gesponnen vlas zelf weefde, of het
garen bracht naar den dorpswever. Een woord, dat ooze
gedachten terug voert naar de tijden, welke door stoomen electriciteits-perioden van ons gescheiden, ons een blik
gunnen in de oer-primitieve huisindustrie zooals die rond
de roswalmig opflakkerende open stobben-haarden der
patriarchale „losse hoesen" ons getoond wordt in de stemmingsvolle schilderijen van professor Bernard Winter uit
Oldenburg. Een woord, dat plots den goeden ouden tijd
voor oogen toovert, waarin hekel, repel, spinnewiel en weefgetouw een voorname rol speelden, waarin het toegepaste technische weten nog niet zijn overal nu merkbaren
stempel gedrukt had op het kalme boerenleven in NederSaksenland, in Oldenburg, Saterland, Ammerland en bij
ons in Drenthe, Twenthe en Achterhoek.
„Spinneweken", de sombere dagen tusschen Sinte
Katrijn, als volgens een eeuwenheugend rijmpje „de koeien
aan de lijn" moesten staan, en Vastenavond, wanneer de
oude Holda deze streken verliet en zij op Naar laatste
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inspectiereis al het vlas afgesponnen moest vinden . 't zijn
de rustweken voor het mansvolk.
Want als vastenavond in het land is, krijgt de boer
„z'n uutgoanden dag" en is die er eenmaal, dan vangt
„het haven" ook spoedig aan, waarbij oud en jong in de
weer is en zelfs de bes van haar spindel wegloopt om te
poten en te zaaien.
Doch in de winterweken als de koejongens hun schallend „allio, allelio" niet weer schreeuwen op de Ammerlandsche bermen, buiten op de brake landen de laatste
rogge-garf verkwijnt, die poetische menschen herinnert
aan den „Waulstof" van Wodan, wanneer drukkend zwaar
de sombere Novembernevelen rusten op de troosteloos verlaten akkers; en tegen den avond de moeras-vrouw in de
lage broeken en meerschen haar geheimzinnig feestbanket
houdt, neemt de boer zijn welverdiende rust, vindt hij
tijd tot het lezen van zijn trouwen almanak, die in Westfalen zijn weg als „De Kiepenkerl" tot de eenzaamste
hofstede vindt, en met de Heilige Schrift en enkele stichtelijke boeken zijn bibliotheek vormt. Dan ook • maakt hij
het verplicht burenbezoek, terwijl de vrije uurtjes nuttig
besteed worden aan knutselen, vlechten, timmeren of wel
in het zich bij moeder de vrouw verdienstelijk maken bij
het haspelen of tweernen.
Wel mag Hessel de knecht bij „los weer" in de dichte
hagen en langs de met doffe parels bedauwde bermen nog
wat blad en naalden harken voor stalstrooisel, ook kan
hier nog een karretje west gebracht worden naar een ver
afgelegen akker en daar „toen"-werk hersteld, doch het
eigenlijke „buutenwerk" is 'afgedaan en de „spinne"weken
vangen aan.
Vol vreugde begroette de achterhoeksche jeugd tegen
St. Maarten de eerste sneeuw en ze uitte die blijdschap in
de woorden „dat ze met spietkatte weer gooien". Wie nu
weet, dat „spietkatte" afval van vlas is en dat vrouw
Holda de patrones der vlijtige spinsters in de Twaalfnachten, ja zelfs tot de Vasten, door de lucht vaart, zal
ook begrijpen voor wie het bundeltje afgesponnen vlas

DE VOLKSPORZIE DER SP1NNEWEKEN.

243

was, dat onze grootmoeders in den somberen Decembermaand buiten neerlegden onder het prevelen van vrome
zegewenschen. Want onze Holda, die in den Orion haar
spinrokken erkent, en ook onder de namen vrouw Berchta,
vrouw Harke of vrouw Freken gevreesd werd, was lang
niet gemakkelijk als ze luie spinsters vond. Dan kon ze
toch z66 „spin"nijdig worden, dat haar lange news van
louter woede begon te druppen en op deze vreemde wijze
bevuilde ze dan het onafgesponnen vlas, riep ze de trage
vrouwtjes tot haar spinstersplicht.
Best is het te begrijpen, dat men dan ook flunk voortmaakte en al geloofde men later ook niet meer aan het
hemelsche oppertoezicht van vrouw Holle, toch spon men
zeer vlijtig door om klaar te zijn voor de linnenmarkten
in Mei.
Want als de koekoek riep, ging het vol blijden moed
naar de eens wijdvermaarde linnenmarkten in Zutfen en
Deventer, waar men 's nachts overbleef om ook de voormarkt te kunnen bijwonen en waar de gezonde achterhoeksche „inwendige mensch" gesterkt werd met ongelooflijke hoeveelheden brood, worst en eieren.
Maar de zoo pleizierige Meitied is nog ver, al dacht
menig boerendochter onder het lustig draaien van het
wieltje aan „dien soeten tijt der minne", waarmede Vader
Cats sijn Galathea aanvangt, dichtend :
Daphnis op een Meijenacht
Als hij aan de liefste dacht.

Maar meen niet dat de ronde vrijers zoo lang konden
wachten op een klappenden zoen, of dat de Drentsche
„magies" een half jaar buiten hun „jongers" wilden leven.
Daarom heeft een vindingrijke geest reeds in het Brij s
verleden een vermaak uitgedacht waardoor ook in de
Spinneweken aan God Amor geofferd kon worden.
Maar om de spinmalen en spinjachten, het „bunt of
slage" „'t rozebloemen" of hoe die spinvermaken verder genoemd mogen worden te begrijpen, moeten wij ons eerst
indenken in de belangrijke rol, die het „eigen gereed viefschacht" speelde in het leven der plattelandsbevolking.
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Gold het in Drenthe niet voor een groote oneer wanneer de noabers (buren) zeiden : „Ze loopt er aaltied met
gekofte sladdies en hebt gien goed zolfgered buis om
d'hoed, gien schoed veur 't lief?" Kregen de meiden in
den Achterhoek, die voor 9 a 12 gulden het heele jaar
den boer dienden niet een week vrijaf — heur spinneweek —
om het vlas van hun eigen. „spine land (ongeveer een
Are) te verwerken, ja gold dit niet als een bewijs, dat de
deem „vol" was ? Om op dit praedicaat aanspraak te mogen
maken moesten de meiden, behalve flink de handen nit
den mouw steken, per dag voor de vrouw twee stuk knnnen.
afspinnen. Om mijn lezers nu eenig begrip te geven van
den omvang dier dagtaak diene, dat in den Achterhoek
volgens Heuvel een stuk bestond uit tien bond, terwijl
men een bond verkreeg door het gesponnen garen op een
klos te haspelen, waarbij een metalen klokje waarschuwde
als de haspel honderd keer gedraaid had, aldus Trijn de
meid of den ouden grootvader er aan herinnerend, dat „de
honderd vol was", die vervolgens met een draadje werd
afgebonden.
H. Tiesing, die ons zooveel reeds heeft medegedeeld
over het oude volksleven in Drenthe, geeft een andere
verdeeling in „knippen" of „knoppen", gelijk aan 60 maal
den omtrek van het rad van den haspel. Twee knippen
is een „twiest", vijf knippen een „stukje", vijf twiesten een
„stuk". Wij leeren dan ook, dat er voor een schoed of
boezelaar noodig is een stuk schering en zeven stukjes
inslag, 't eerst van vlassen., 't tweede van wollen garen en
dat een lap van zeven ellen, algemeen bekend als „smit,"
„smijt", „sweet" of „worp" vijf stukken schering en drieen-een-half stuk inslag bevat, indien men fijn linnen wil
en drie-en- een-half stuk schering en twaalf stuk inslag
als prof linnen verlangd wordt.
0, zoo'n boerendochter moest heel veel kennis hebben
van de vlas en linnenbereiding, wilde zij in Drenthe niet
voor „een domme schussel" doorgaan, of in Hannoverland
aan haar spinrokken veel vlas van de noabers ontvangen.
Maar hoe trotsch ging dan zoo'n schoone uit de omstreken
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van Celle of Scheeszel als haar rokken, behalve met de
steeds aanwezige „Kleine Jungen, das Madchen and die
Zwillunge" veel vlaspruiken behangen werd, en wat was
een Drentsche jongen gelukkig als hij een vrouw kreeg,
die tot in de bijzonderheden met het „Hen" bekend was !
Ja, zooveel waarde hechtten de jongens aan de kennis van
het spinnen en weven hunner aanstaande vrouwen, dat ze
gaarne offers brachten aan aesthetische bevrediging maar
streng letten op de qualiteit van de eigen geweven sang
viefschaften buizen, want tot voor korten tijd zeiden ze
het Karel den Groote met voile overtuiging na : „onze
vrouwen, Welke bij onze bezigheden ons ten dienste zijn,
hebben voor wol en linnen en voor de vervaardiging van
jakken en rokken te zorgen."
Was het dan wonder, dat de boerenzoons zoo af en
toe eens poolshoogte wilden nemen en in de spinneweken,
als het werk toch neerlag, inspectie hielden ?
De vrouw „neugde" dan op een avond alle hawbare
dochters om gezamelijk het vlas af te spinnen. En de
looze deernkes, die wel moisten, dat, als 't vlas van den
diesenkop was afgesponnen, 't manvolk vieraovond zou
houden en „um de deur van de deele zou kieken" dat er
de oude liedekens zouden klinken van :
„Wat wordt het laat, de klok slaat acht
Waar of mijn Dorus blijft!"

en, de oude spellekens van 't „glieden" „bout of slage",
„'t Jonassen", „'t handtien bakken" of het „bezemjagen"
vreugde en dertelheid zouden brengen onder het jonge
volkje .... och zij sloegen zoo'n spinnejachtuitnoodiging
nooit af tenzij ze een „Pleun Zuurmuil" waren, die d'n
zoore poal op het dak verdiende en wie 't met Meinacht
wel zou worden duidelijk gemaakt, hoe de gulden jongelingsschap over haar dacht.
Moeder de vrouw, die zooveel vlas nog te verspinnen
had, dat ze bang was tot Palmzondag te moeten blijven
doorwerken, zag ze wat graag komen de buurmeskes van
dichtbij en veraf, alien met het stoeltjeswiel onder den

246

DE VOLKSPORZIE DER SPINNEWEKEN.

arm, wanneer dit niet reeds 's middags door een galanten
boerenknecht vooruit was gebracht.
Maar niet lang nadat de boer en de vrouw vertrokken
waren, die „geneugd" bij de „naobers" het huis voor het
jonge volkje vrij lieten of de manskerels, groenezeep schoon,
met wit geschuurde klompen en vol van het :
Want genieten vangt met minnen,
Met de liefde 't leven aan.

kwamen de „maxis" opzoeken om zoo het heette „het
gesponnen garen te haspelen," doch in werkelijkheid om
te stoeien en naar 's lands wijs hun Dulcinea's het hof
te maken.
Na een zeer luidruchtige gezamelijke entrée gaat ieder
naar zijn zoetelief, trekt den band of snaar van het wiel of
wel grijpt den diesen van den kop af, waardoor het spinnen belet wordt. Na dit snorremaken gaat onze vrij-lustige
kwant op een punt van de stoel zitten en de meisjes zijn
daarbij al heel inschikkelijk. In minder dan geen tijd zijn
de spinnewielen aan den kant genet en is het minnekoozen
in vollen gang.
Nu begint een vreemd en in den letterlijken zin van
het woord zeer „hardhandig" spel, waarbij de losse jongens,
dat zijn zij, die geen vrij ster hebben, doch er wel een
wenschen, bij het vuur gaan staan, en critische beschouwingen maken over de aanwezige Drentsche schoon en.
Een van de losse jongens treedt nu als „plakhouder" op
d.w.z. hij zal met een muil of slof de gehechtheid van de
jongens tot hun vrijsters aan een zware proef onderwerpen.
Immers wenscht een losse jongen een meisje dat „bezet"
is, dan brengt hij dit aan den plakhouder over, deze gaat
naar het paartje en deelt het verlangen mede. Is nu de
vrij er niet erg op zijn meisje gesteld, dan gaat hij al heel
spoedig naar den schoorsteen ziijn. de gevoelens hechter,
dan moet hij het voortdurend bezit met een stevigen
handplak zich verzekeren. Volgt hierop een tweede, derde
of vierde opeisching, dan neemt de kracht van de plak
zeer toe en alleen een met eelt-begroeide Drentsche boerenhand is in staat deze tol aan de liefde te betalen.
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Wanneer de plakhouder de wenschen van de losse
jongens heeft uitgevoerd, dan vraagt staande in het
midden van den kring, of ieder tevreden is en daarbij
hebben heel wat wisselingen plaats, wordt het ,,changez
de dames !" hooggebouden.
Met verschillende plaatselijke wijzigingen hebben dergelijke vermaken en spelletjes op de spinjachten plaats
gehad.
Wie in onze tijden van strenge zedelijkheidswetten
en politie-verordeningen, welke den grappici van alle
oorden ruime stof tot hoonenden spot hebben gegeven,
hoort hoe de vrijende paartjes in het „achternuus" ten
halve weggedoken waren onder het wollen „schoet" (voorschoot) van de meisjes of onder de voorpanden van het
„buis" of „kamezool" der jongens, hij zal wellicht in die
boeren-jongelui-partijen hevigen aanstoot vinden, veel niet
oorbaar achten. Maar dan denke hij aan het „'s lands
wijs, 's lands eer" en vooral hieraan, dat men in den
goeden ouden tijd in die achterafstreken heel andere begrippen had van den goeden Loon tusschen de beide geslachten en de daarom getrokken grenzen der welvoegelijkheid dan thans.
Maar al werd zelfs bij een „spinderij" geen druppel
sterken drank geschonken, al vertrokken de paartjes ook
onmiddellijk bij het thuis komen van de ouwelui onder
het zingen van:
Naar huis toe gaan, naar huis toe gaan ;
Het is wel hooge tijd!
De boer, die wit naar bed toe gaan;
Hij is ons gaarne kwijt!

toch vonden de geestelijken het noodig ih 1635 reeds op de
Synode te klagen. over „de vergaderin.gen van jongeluiden".
Enkele jaren later en wel op den 21 Februari 1637
dienden Herman Reuter-us, predikant te Meppel, en Johannus Wassenberg, predikant te Rolde weder dezelfde klacht
in, doch de Ridderschap en Eigen.erfden gaven ten antwoord:
„dat belangende het jonge yolk, dat met suiperijen en
„andere vele ergenissen en zonden zouden worden bedreven,
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„kon men vooralsnog geen bequaem middel bedenken om
„deze bijeenkomsten ten eenenmale of te schaffen en vinden
„het daaromme goet, dat de Predikanten met ernstige
„vermanninge en onderwijzinge uit Godes woord de jeugd
„daarvan zooveel mogelijk zoeken of te trekken, zoo er
„sours delicten bedreven en aangewezen konden worden
„zal daarin voorzien worden."
Maar deze noch de plakkaten van 5 Maart 1635 van.
den Landdag, of de Synodeklacht van 1638 over „de jongeluiden partijen", noch het Request van de Visitoren van
de Classis Rolde van 16 Mei 1653 hadden eenigen invloed,
zoodat tot in het midden der 19e eeuw bewaarheid werd, dat
Claas Bruijn in zijn Noord Hollandsche Arkadia voile waarheid spreekt, wanneer hij tusschen een gesprek van „Weetlust" en „Waarmond" dezen laatsten in den mond legt :
Bezwaarlijk is een oud gebruik te ontwennen
Dat honderden van jaren ging in zwang,
't Gemeene yolk laat zelden iets door dwang.

Maar wat plakaten niet vermochten, dat deed hier
de alcohol, waardoor de eens zoo drukbezochte spinnemalen in jeneverbraspartijen ontaardden, zoodat reeds voor
een zeventig jaar terug fatsoenlijke boerendochters hier en
daar voor de eer bedankten. Want zoo vernemen we uit
een „Gesprak tusschen ennige vente, waver nen den vuerigen
aovond biewaond spinnemaol."
Jao, zoo lopt op spinnemenle
't Geit er. manks te biester of
Zoo 6k gunk' et gistren aovond
't Was te late en 't leuwp te grof.
Want zi-j eenmaole an et zoepen ;
Is de foezel in den man :
Dan kui 6k wal zjekker wjeen
Niks as ruzie komp ervan.
Want dan geit an 't hakketakken
Heist toe niet, zoo hest toe neit ;
Gistren 6k, in plaas van wille
Hebt dei maikes maer verdreit !
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Eens echter liep een spinjacht op de nog bestaande
boerderij „llazebekke" in de buurtschap Nutter onder
Ootmarsum al heel tragisch af en nog weten oude lieden
daarvan te verhalen.
Toen de aanwezige drank op was, en men nog van
geen scheiden wilde weten, was goede raad duur, want lang
niet ieder durfde in den laten avond den tocht aanvaarden
naar de stad. Immers — men kon nooit weten — of men niet
met Satan in hoogst eigen persoon kennis zou maken, en
daarop waren de brave Twentenaren heel niet gesteld.
Maar de bouwknecht riep branievol uit : „O wat, als
ik mijn koeze bij mij heb, ben ik voor duivel nog drommel
bang. Geef maar hier, flesch en geld ik zal wel heengaan
en halen wat je hebben wilt !"
En de bouwknecht ging naar Ootmarsum.
In zijn afwezigheid werd het plan beraamd hem op
zijn terugtocht eons flunk te laten schrikken en de scheper
zou deze gevaarlijke taak op zich nemen. 't Kwam prachtig
uit, dat er op de plaats een stier geslacht was, waarvan
huid en horens nog aanwezig waren. G-eheel ingewikkeld,
er uit ziende als een wilde Percht, verborg de scheper zich
in een haag.
Met onheilspellend geschreeuw ging de scheper op den
bouwknecht af, toen deze de bewuste plek voorbijging,
maar hij slingerde de koeze met zulk een geweldige kracht
naar het monster, dat de gewaande duivel terstond ter
aarde viel.
Toen de knecht thuis kwam, vroegen alle spingasten
of hem Diets bijzonders was overkomen.
„'k Geloof," zeide hij, „dat ik den duivel ontmoet heb,
maar 't zal hem gewis heugen, want ik heb hem met mijn
koeze tusschen de horens geslagen, dat hij in mekaer
zakte en 'k heb hem niet weer gezien."
Overbodig nader te zeggen, dat het een „gestoorde"
spinjacht werd, waarbij de „snorremakers" de gewone gewaagde grappen van „den schutteldoek" achterlieten, en
stil hun weg huiswaarts zochten.
Deze en dergelijke geschiedenissen brachten de oude
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beroepsspinsters van erf tot erf, van gehucht tot gehucht.
Verhalen konden ze van de „witte wiven" en de zwarte
katten, die in den Heiligen Sint Jansnacht op de kruiswegen poot aan poot dansten, van heksen en veurkiekers
die stil en eenzaam leefden in de schamele plaggen-hutjes
der Westfaalsche heidevelden, van den duivel en spoken,
z66 dat menig opgeschoten Hannes of Kobus niet zonder
huivering langs Herr Michels diep in het Twickelsche
bosch verscholen jagershuis ging, hevig verschrikkend bij
het onheilspellend „oehoe oehoe" van den in zijn rust
verstoorden lokuil.
Voor tien simpele centen lieten zij van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat haar wieltje snorren in het uitgebouwde weefkamertje, dat met den paardestal „den baander" flankeert en het ontstaan schenkt aan den onderschoer, waar boonen en erwten te drogen hangers. Wel
is het waar, wat het oude liedeke zegt
Die er zijn kostje met spinnen wil winnen
Die moet er wat zuinigjes teren
's Avonds een potje met mellek bij 't vuur,
En de boter wat dunnetjes smeren.

Kende Tiesing in Drenthe Spinster Jei en Jan Berns
Jaantien-meui, een vrouw, die er prat op ging „met eigen
oogen" voor 1820 de hekserij te hebben gezien, op mijn
zwerftochten in het land van Vecht en Regge heb ik ook
eens met zoo'n bejaard grootmoedertje kennis gem aakt.
Bij een droomstillen boschvijver kwam ik haar tegen..
Breed en hoog was haar diepe oude kramersmand opgetast met rijsjes en takjes, waaraan grijs bleeke mospruiken
kroesden en taai-grauwe gaatjes-zwammen late winterversieringen hadden aangebracht.
We wilden haar kieken, de oude spinster, die door
haar vlijt en volharding den grondslag mede had helpers
leggen voor de nu zoo bloeiende textielindustrie, dat oude
sprokkelvrouwke in het wintersche bosch, maar dat was
haar lang niet welkom hoor, want ze had haast, groote
haast.
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Dien morgen, was ze al heel vroeg het bosch ingegaan en nu kwam ze terug met haar sprokkelm.and vol,
repte zich met haar oude beenen om gauw het haardvuur
onder de open schouw aan te leggen en de aardappels op
te zetten, want die waren voor de manskerels het hoofddoel van hun middag-thuis-komst, daar ze, ver den kant
van Borne op, nest reden, Welke den harden wintergrond
weer nieuw productie-leven moest geven.
En bij de gedachte aan het : „m.oederke wat schept
ge op dees morgen ?" kwam het besef weer levendig bij
haar op, dat zij zich niet moat verletten om zoo'n steedsche
mijnheer als ik was. En daarom liep ze stevig door, de
oude twentsche spinster, en daarom kan ik ook Been foto
van het oude wijfke makes. Want eerbied hebbend voor
haar gezinszorg, voor haar blijmoedig levensopvatten kiekte
ik haar niet, groette haar vriendelijk en dacht onder de
hooge beuken van het Twickelsche woud :
Hoe rustig draagt

het geduld der vrouw

De last waarmee het leven haar belaadt
Zoo rustig als de fijne spinnedraad
Het zware parelsnoer van frisschen dauw.

Heel de week — behalve Zaterdagavond spon ze
vroeger, alleen den Zondag bleef ze thuis. 0, wat zouden
die oude spinsters als ze aan het vertellen gingen ons een
kijk gunnen in het leven uit voorbije dagen, waarin op
Zaterdagavond, van ouds in den reuk van heiligheid staand,
het spinnewiel stil stond ja zelfs alles afgespannen was
om te voorkomen, dat de spinsters na den dood spokend
zouden rondwaren of om een goede garen-kwaliteit en
blank linnen te krijgen maar vergeten worden do
spinneweken, zelfs op het platteland, zoodat een provinciaal
dichter uit Oosterboer kon getuigen :
't Is een beeld uit het ver verleden,
Dat ik schetste dezen keer,
Want het eigenaardig snorren,
Hoort men thans maar zelden meer.

EEN MERKWAARDIGE VROUW
DOOR

Dr. J. DE JONG.

I.
Als koningin van den zang en zangpedadoog in twee
werelddeelen beroemd, is Lilli Lehmann nu met haar
autobiographie ook in de rij der schrijfsters getreden en
zij kan als zoodanig een glansrijk debuut boeken. „Mein
Weg" — onder dien titel verscheen haar werk 1) — is een
groot octavo van bijna zeshonderd bladzij den. Toch is
dit lijvige boek niet te dik, want L. L. heeft een aangeboren talent van vertellen en zij behoort niet tot die
auteurs, bij wie dat talent verschrompelt onder het voeren
van de pen. Zij behoeft niet naar woorden te zoeken en
moeiteloos scharen zich de vlotte volzinnen in het gelid.
L. L. heeft veel belangrijks gezien, gehoord en doorleefd :
geen wonder dus dat men zich op den stroom dezer herinneringen gewillig laat meevoeren.
Wanneer belangrijke boeken in aantocht zijn, zenden
de uitgevers veelal eenige bladzij den daaruit aan de pers,
met de bedoeling dat zij een of ander daarvan zal meedeelen : een zeer geoorloofd reclame-middel, of liever, middel
om stemming te makers — maar een dat met overleg moet
worden toegepast, zal het resultaat niet zijn : ontstemming.
1) Bij Hirzel te Leipzig.
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Had de uitgever van „Mein Weg" het niet goed aangelegd,
of waren de uittreksels uit de door hem aan de bladen
gezonden „Abschnitte" ongelukkig uitgevallen ? 1k weet het
niet, wel dat ik door die uittreksels geen gunstigen indruk
van het nieuwe boek had gekregen. Het kwam mij voor,
dat waar de schrijfster met vorstelijke personen in aanraking kwam, zij niet dien eenvoud, die onbevangen.heid
toonde, die men bij kunstenaars van den eersten rang verwacht, of zoo gaarne constateert. Een Hollander kan zich
niet zoo gemakkelijk indenken in het gevoel, dat zich van
een Duitscher meester maakt, wanneer hij van aangezicht
tot aangezicht voor een Koning of Keizer staat, die hem
vriendelijk of hartelijk begroet. In tegenwoordigheid van
de Grooten der Aarde, vinden we L. L. kleiner dan zij is,
,omdat zij al te zeer geneigd is hen grooter te zien dan zij
zijn en hun allerlei groote eigenschappen en gaven toe te
kennen. Verder kwam het mij voor — en deze bedenking
was van ernstiger aard dan de vorige, juist bij een zoo
hoog staande kunstenares dat L. L. dikwijls de grens
tusschen gevoel, van eigenwaarde en zelfverheffing nit het
oog verloor. Was het geheele werk in dien geest geschreven,
dan stelde ik mij van de lezing weer ergernis dan genoegen
voor. Ik besloot dus „Mein Weg" uit den weg te blijven.
Maar ziet, ik zag het boek bij een mijner vrienden; verlokt door de talrijke mooie portretten bladerde ik er in.
En ik las en las verder en kon er niet van los komen.
En nu ik het in zijn geheel heb gelezen zou ik, wat het
eerste geIncrimineerde punt aangaat L. L. een beetje anders
wenschen, maar moet ik aangaande het tweede erken.nen
wat voorbarig te hebben geoordeeld. Zeker, zij stelt haar
licht niet wider de korenmaat. Zij zwijgt evenmin van
de kunststukjes die zij volbracht, als van den lof haar in
dicht en ondicht toegezwaaid. Wij vernemen dat zij te
Berlijn in drie dagen de page-rol van Verdi's Ballo in
maschera in het Italiaansch leerde wat te moeilijker was
omdat zij vroeger dezelfde rol in Auber's Bal masque had
gezongen. Dat zij na vijf uren studie een voor haar geheel
nieuwe partij in Auber's Macon kon vervullen. Dat zij te
0. E. XIV 5
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New-York in drie- en een half uur de Fricka-partij in
Rheingold (400 woorden en noten) onder de knie had.
Zonder een bepaalde aanleiding daartoe, deelt zij een zeer
mooi geschreven brief van Ernst von Wildenbruch mede,
waarin de „hohe Kiinstlerin" en „herrliche Frau" op een
haar waardig voetstuk wordt geplaatst. Zij schrijft nit Leipzig
aan haar moeder, dat de oude maar nog mooie en elegance
Emil .Devrient haar na een opvoering van Die Hugenotten,
had gezegd, dat hij nog geen zoo nobele en majestueuze
Koningin had gezien (dat was in 1869), en zij vertelt dat
een Amerikaansche dame, na haar Briinnhilde in Witterdämmerung van haar getuigde : „She remembers me Adelaide Ristori." Wanneer zij op het Muziekfeest te Keulen
in 1877 onder leiding van Verdi met Heinrich Ernst,
Georg Henschel en Marianne Brandt het solisten-kwartet
vormt in het Manzoni-Requiem, is zij „de eenige op wie
Verdi niets aan te merken had". En toen zij voor het
eerst de Donna Anna zou zing en, dat was in 1884 te
Weenen, en zij vroeg wanneer er een repetitie op het
tooneel zou plaats hebben, werd haar geantwoord dat Hans
Richter zou hebben gezegd : „I bitt Sie, lacherlich, i wer
nit wissen wie die Fraurn Lehmann die Donna Anna
singt !" En zoo zou ik nog meer kunnen aanvoeren om te
bewijzen dat L. L. geen schuchter viooltje is, dat in het
verborgen bloeit en geurt. Toch kan men bij deze door de
natuur en de kunst tot vorstin gestempelde vrouw-artiste
niet van aanmatiging spreken. De vrijmoedigheid waarmede
zij haar wedervaren vertelt heeft niets gemeen met de
quasi-bescheidenheid of naleve pedanterie, die ons bij
anderen hindert. Zij is zich ten voile bewust van haar
waarde en komt daar rond voor uit. Maar zij laat anderen
recht wedervaren, ook vrouwelijke collega's als ArtOt,
Trebelli, Wilt, Lucca (vier Carmen zij eenig noemt), Marianne
Brandt — alleen over Nilsson is haar oordeel bepaald
onrechtvaardig. Zij stelt zich zelf de hoogste eischen, ook
als zij er is, en legt een bij artisten niet gewone zelfkennis
aan den dag. Op het complimentje van Devrient laat zij
volgen : „Hij noerade mij kunstenares. Nu, dat ben ik nog
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lang niet, maar ik streef er naar het te worden". Op weg
naar Dantzig zong zij te Berlijn den intendant der Koninklijke Opera, Von Hiilsen, voor. Deze wilde niets liever dan
het then twintigjarige meisje te Berlijn houden en van het
engagement te Dantzig vrij maken. Maar L. L. stond er
op naar Dantzig te gaan, zich voorbehoudend terug te
komen : „sobald ich Tiichtiges gelernt". Nog geen jaar
later — zij was inmiddels van Dantzig naar Leipzig gegaan
— kwam Von Hiilsen daar om haar te spreken en nu
ontspon zich het volgend onderhoud : „ : Wij zijn oude
bekenden. U heeft al vroeger voor me gezongen beviel
me toen zeer. Waarom zijn we het toen niet eens geja, u
worden ? — Zij : Omdat ik niet wilde. —
wilde niet. Z ij : Is het niet beter, Heer Intendant, dat
u me, nu ik wat geleerd heb, zelf komt halen, dan dat
ik toen als beginnende te Berlijn ware gebleven ?" Buim
tien jaren later trad zij als Bast te Londen op (tweemaal
La Traviata en tweemaal Philine in Mignon); de impresario
Mapleson wilde haar overreden zich ook in hoogdramatische
rollen te laten hooren, maar, zoo schrijft ze : „da ich fiihlte
dasz ich solchen Aufgaben noch nicht gewachsen, miissten
wir Beide die Zeit meiner Vervollkommnung abwarten".
Weinigen hadden een zoo stork gevoel van de hooge
roeping, die de waarachtige artiste te vervullen heeft. „Zij
spreekt van haar kunst als de geloovige van zijn godsdienst", heeft iemand van haar gezegd. ,,Het tooneel is
voor haar een kerk, haar kleedkamer een sacristie, haar
kostuum een misgewaad". Vooral wanneer zij besefte door
haar kunst propaganda te kunnen maken voor het ware
schoone gevoelde zij haar kunst tot een zending 1) verheven, „die zu erfiillen mich beseligte, mir Krafte and
Flligel wachsen liesz, sie zu vollbringen", schrijft ze zelf.
En dan : „Men beschuldige mij niet van ijdelheid. Nooit
ben ik ijdel geweest, noch op mijn talent, noch op mijn
1) Reeds in de voorrede van „Mein Weg", spreekt ze van de „Mission"
van den kunstenaar.
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persoonlijkheid. „Die Kunst gait mir Alles 1) and nur das
Bestreben ihrem Ideal moglichst nahe zu kommen, hiesz
mich ihr dienen". Zij wilde zich zelf niet op een piedestal
stellen, maar trachtte elke rol, die haar werd opgedragen,
„eine ideale Seite abzugewinnen" en nooit was er een zoo
slecht, of zij beproefde de figuur menschelijk en tevens
artistiek uittebeelden. Een vrouw, die aldus over haar kunst,
haar beroep dacht, moest joist daardoor voor bittere teleurstellingen bewaard blijven, omdat eerbied voor de
kunst en zelfkennis haar van gevaarlijke experimenten
terughielden. Wij zien dan ook L. L. met behoedzaamheid
haar „weg" volgen, onvermoeid arbeidend aan hare „Vervolkommnung," steeds hooger stijgend. En dat maakt deze
„m4moires" zoo leerzaam, voor jonge vokalisten vooral, die,
in weinige jaren de hoogste sport van den ladder meenen
te kunnen bereiken en die dan over in.iskenning en tegenwerking klagen, als hun dat, zooals van zelf spreekt, niet
gelukt.
„Mein Weg" is wat breed opgezet. De voorgeschiedenis der familie van moederszijde, hoewel niet onaardig, had
korter kunnen zijn. Nu zijn we eerst met blz. 70 tot L. L's
moeder Marie Loew genaderd. Een andere fout, autobiographieen van vrouwen dikwijls eigen, is dat de schrijfster
soms stil staat bij herinneringen uit haar jeugd die den lezer
bitter weinig kunnen schelen en tot betere kennis van
L. L. niets afdoen. Daar is bijv. de episode van een vriendin der familie met den zoon van den Keurvorst van Hanau de geschiedenis van Emilie Drakota, dienstbode bij
L. L's moeder te Praag op een maandelijksch loon van
twee florijnen (de lezeres lette wel : dat was in 1853), bij wie
1) Te Dantzig werd zij door een graaf ten huwelijk gevraagd; zij
kon een zeer mooie partij doen, maar zij wees het aanzoek van de hand,
omdat zij den man niet liefhad. „Een graventitel had voor mij geen
attractie; mijn beroep was mij alles; ik wilde vooruitkomen, wat bereiken".
En van haar huwelijk (met Paul Kalisch) zegt ze : „I.Tverig samenwerken
moest ons samenleven tot het eenige groote doel leiden : tot het geluk der
bevrediging het hoogste in ooze kunst te hebben nagestreefd en bereikt,
waartoe onze naturen ons in staat stelden."
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een streep doorliep en die volslagen „verriickt" werd ; of
die van de vruchtbare huiskat „Tschitschi" en haar telg
„Frau Grau". Daarentegen loopt L. L. vluchtig heen over
Paul Kalisch (die later haar echtgenoot werd) die ons „en
passant" wordt voorgesteld en van Wien we wel wat meer
hadden willen hooren. In dit opzicht herinnert „Mein Weg"
aan de „m4moires" van een andere beroemde artiste, Sarah
Bernhardt, die den lezer op eenmaal verrast door van
haar zoon te spreken, zonder dat men ook maar in het
minst op de kennismaking was voorbereid. Het verschil
tusschen Sarah Bernhardt en L. L. is, dat eerstgenoemde
niet goedschiks alles zeggen kon, terwijl L. L. niets te
verbergen had. ook waar het hartsaangelegenheden geldt,
uit L. L. zich met die natuurlijkheid, die den stempel der
oprechtheid draagt, en die alleen de zedelijk hoog staande
vrouw eigen is. Trouwens veel „affaires du Coeur" heeft
zij niet gehad ; haar leven ging geheel op in haar werk 1).
1Viaar het wordt tijd dat ik de heldin en haar ouders
aan den lezer voorstel. Nader en moeder beiden waren
opera-artisten. Carl August Lehmann was (ook uiterlijk)
een knappe heldentenor, die het ver had kunnen brengen,
indien hij niet aan drank en spel verslaafd ware geraakt.
1) Te Praag deed een student het eerst het meisjeshart s p eller kloppen ;
hij leed aan een hartkwaal en stierf daaraan, kort nadat hij haar zijn liefde
schriftelijk had bekend. Te Bayreuth maakte zij kenuis met Fritz Brandt,
den soon van Karl Brandt, die in 1876 voor Wagner's Ring het tooneel had
ingericht. Het was van weerskanten „le coup de foudre" en na de „Festspiele"
verloofden zij zich. Weidra werd L. L. het leven verbitterd door de geheel
ongemotiveerde jaloezie van haar verloofde en, hoewel met een bloedend
hart, verbrak zij haar engagement. „Mein Leben schien ftir lange Zeit
vernichtet", zegt zij. Den naam Paul Kalisch ontmoeten we het eerst in
1885 te Berlijn, waar „der neu engagirte Tenor" als Gennaro optrad naast
L. L., die Lucrezia Borgia vertolkte. In den zonier van 1886 zong hij te
Louden Alfredo naast Patti en Florestan 'mast L. L. „En hier, na de derde

Fidelio-opvoering, was het dat wij ons verloofden." Het huwelijk werd in
Februari 1888 in al le stilte te New-York voltrokken. Een enkele maal
wordt Kalisch nog in „Mein Weg" genoemd; zeven jaar jonger dan L. L.,
schijnt hij, ook naar ziju portret te oordeelen, het leven van den vroolijken
kaut op te nemen.
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Marie Loew begon haar loopbaan op 13-jarigen leeftijd
als harpiste en debuteerde in 1829 te Frankfort als
Agathe in Der Freischiitz. L. L. zegt dat zij niet alleen
dramatische partijen als Norma en Valentine, maar ook
coloratuur-partijen als Konigin der Nacht en Konstanze
(zonder transponeeren) zong, dat haar ademtechniek volmaakt was en dat haar stem nog op haar 77e jaar, kort
voor haar dood, glans en volheid had behouden. Van 1837
of was zij te Kassel als „Hof-Sangerin" aan de Opera werkzaam, maar zong vaak als Bast in andere steden. Zij stood
hoog aangeschreven. Spohr componeerde een aria voor
haar in zijn Faust en droeg haar ook verschillende stukken
voor harp op, want Marie Loew had zich op de harp
blijven oefenen en deed zich op dat instrument vaak
hooren, „mit algem,einem Beifall", zooals Spohr in een
„Zeugniss" van het jaar 1847 getuigde. In December van
dat jaar verliet Marie Loew voor goed het tooneel, om
met Lehmann in het huwelijk te treden. dat huwelijk
werd Lilli in Nov. 1848 te Wiirzburg geboren, een tweede
dochter Marie een paar jaren later te Hamburg. L. L.
vertelt ons, dat zij van haar vader de trekken en de
heftigheid erfde, terwijl haar zuster geleek op de „sanfte
Mutter" daarentegen had Marie de ongedurigheid van
den vader, Lilli den ernst en de vlijt van de moeder
geerfd. Dat twee zulke ongelijke naturen niet op den
duur samen konden gaan was bijna te verwachten, ook zag
de moeder voor haar kinderen een ernstig gevaar in het
voortdurend reizen en trekken 1), want de twistzieke vader
kon het nergens lang uithouden. Na vijf jaren scheidden
de echtelieden in der minne. Marie Loew nam een engagement als harpiste aan in het orkest van het „Landestheater" te Praag, haar door een toeval aangeboden, hoe1) Zes weken nn de geboorte van Lilli verhuisden de Lehmann's
van Wurzburg naar Rotterdam, waar Lehmann den „Profet" moest zingen.
L. L. herinnert zich een verhaal van haar moeder, dat de huizen te Rotterdam zulke dunne muren hadden, dat Lehmann kon hooren hoe de drie
„Wederdoopers'', in de aangrenzende mooning gehuisvest, een komplot
smeedden, mu den volgenden morgen de plaat be poetsen !
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wel zegt L. L., op nog niet 45-jarigen leeftijd gemakkelijk
een engagement als dramatische zangeres had kunnen
vinden, en in 1853 trok zij met haar beide meisjes naar
de hoofdstad van Boheme. Lehmann bezocht de zijnen nu
en dan en bracht dan mooie geschenken mee, hij zond
aanvankelijk ook geld ; dit hield echter spoedig op en in
1867 stierf hij te Hannover, alleen en in treurige omstandigheden.
Men kan bijna geen hoofdstuk in „Mein Weg" opslaan, of men vindt daarin de moeder met warmte en
erkentelijkheid herdacht. Dit boek, aan de zuster opgedragen, is feitelijk een monument voor de moeder. Bij
haar eerste critieken nit Dantzig, schreef L. L. naar Praag :
„Ik hoop maar, dat ik het zeer ver zal brengen, al is het
maar om een heel klein deel van mijn schuld aan u of
te doen. Want eerst nu weet ik wat ik al van u geleerd
heb en hoe de lieve God mij in vele dingen heeft bevoorrecht". En nadat zij voor het eerst te Berlijn had gezongen (de Koningin in Les Huguenots): „Heden hebt u in
mij een triumf gevierd, lieve goeje moeder. Ik had een
enorm succes en heb aldus een doel bereikt dat ik nog,
heel ver waande. Hoeveel ik aan u dacht kan ik u heelemaal niet zeggen ; mijn eenige gedachte onder al het
applaus was : hoe zal mama zich verheugen ! Dat alles heb
ik u te danken. Iedereen zeide dat ik zoo goed zong en
vroeg mij van wie ik geleerd had. En iedereen maakte
mij complimenten voor u, als mijn eenige leermeesteres..."
Inderdaad, zonder een zoo tegelijk begaafde en verstandige
moeder, zou L. L. ninimer geworden zij n wat ze geworden
is. Al wat met zeer bekrompen middelen mogelijk was —
Marie Loew genoot als harpiste een jaarlijksch inkomen.
van 600 florijnen — om de kinderen goed physiek te verzorgen en op te voeden, dat wend gedaan. Op haar zesde
jaar begon L. L. klavier te leeren. Er was geen geld voor
een instrument en zij moest 's morgens van 7 tot 8 studeeren
bij een klavierleeraar, die een verdieping hooger woonde.
De moeder had soms heelemaal geen pulp in de huisbonding en daarbij moest zij geregeld dagelijks op haar
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eigen harp studeeren (die in den schouwburg bleef, omdat
zij het kostbare instrument niet p een en weer wilde laten
laten sjouwen) en 's avonds bij opera-voorstellingen en
concerten in het orkest meewerken (in dat orkest zaten
o.a. Rebicek en Halir). Toch hield zij streng de hand aan
de kinderen, die al vroeg moesten leeren helpen in de
huishouding, koken, kleeren verstellen en, behalve aan het
klavier, ook aan het Fransch en het dansen werden gezet.
Na eenige jaren kwam er, dank zij een oom uit Heidelberg, een klavier in huis nu konden de kinderen thuis
studeeren en kon Marie Loew ook zanglessen thuis geven.
Door de intimiteit der Lehmann's met de acteursfamilie
Romer raakten de kinderen vroeg vertrouwd met de wereld
van decors en coulissen en daar er geen Protestantsche
scholen te Praag waren, kregen de Protestantsche Lehmannetjes katholiek godsdienstonderwijs en zongen zij in de
katholieke kerken in het koor mee (de oude zangsleutels
leerden zij door hun klavierleeraar kennen). Al op haar
9e jaar kreeg L. L. bij moeder's zanglessen lichte klavierbegeleidingen voor haar rekening, om moeder's vingers
voor de harp te sparen. Zij leerde aldus gaandeweg de
ontbrekende stemmen in opera-ensembles meezingen, alle
partijen en opera's uit het hoofd. Op haar 15e jaar kon
zij haar moeder vaak in de zanglessen geheel vervangen,
terwijl ze met moeder en zuster op verjaardagen en bij
andere feestelijke gelegenheden duetten en terzetten zong
voor vrienden en bekenden. L. L. herinnert zich al heel
jong comedie te hebben gespeeld. Toen zij veertien jaar
ou.d was werd zij geengageerd aan een Dilettanten-theater,
na bij wijze van proef een scene uit Lessing's Minna von
Barnhelm te hebben gespeeld, Zij kreeg nu vooreerst alleen
kleine „Anmelde-Rollen", deed mee in oude ridderstukken en
klassieke treurspelen (waarin de directeur Schwestke moest
„schitteren"), in stukken van Kotzebue, later in „Possen"
en kleine opera-scenes. Men waagde zich, in navolging
van het „Landestheater", zelfs aan Gounod's Faust, waarbij
Marie L. (toen 13 jaren) in het koor debuteerde. Terwijl
„Possen" en kleinere oude opera's met een orkestje van
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12 man werden gegeven, voerde men grootere werken met
klavierbegeleiding uit. Er was slechts een klavieruittreksel
voor Faust; L. L. souffleerde alles uit het hoofd ! Meermalen vertolkte zij Aennchen in Der Freischlitz en in de
twee laatste opera-avonden zong zij aria en duet uit Rossini's
Ba,rbiere en verving zij de ziek geworden alt in duo's uit
Auber's Macon en Meyerbeer's Prophete (Marie L. zong
Bertha en in een duo nit Les Huguenots de Valentine).
Moeder Loew prentte haar kinderen in, dat ze niet alleen
haar eigen partijen moesten kennen, maar ook die der
anderen, op alles moesten letten, in gedachten tusschenspelen meezingen enz., zoodat ze nooit verlegen zouden
zijn wanneer er iets haperde. Aldus kreeg L. L. op dit
dilettanten-tooneel weer routine dan anderen door jaren
lang optreden. Dat bleek weldra toen het ernst werd en
L. L., na de aria der Koningin in Les Huguenots op proef
te hebben gezongen, einde October 1865 als „l er Knabe"
in Die ZauberflOte bij het „Landestheater" debuteerde (zij
trad onder haar moeder's naam op). Zij voldeed en werd
nu voor kleine rollen geengageerd. 4 Nov. zong zij het
rolletje weer en dien avond kreeg Pamina ruzie met den
directeur, zoodat ze na de l e acte naar huis moest worden
gebracht. „Fraulein Loew", die alleen door het instudeeren
van leerlingen de Pamina-partij kende, bood aan de zieke
te vervangen en zij had veel succes. „Geen oogenblik was
ik angstig geweest, want ik was zeker van mijn zaak.
Wij waren immers met Mozart zoo vertrouwd, als had hij
met ons geleefd. „Und nicht nur Mozart, auch Beethoven,
Weber, Marschner, Wagner in seinen ersten Opern, Verdi,
Bellini, Donizetti and Meyerbeer waren uns so gelaufig
wie dieser. Nicht umsonst hôrten wir in unseren Engagements immer wieder sagen : „Die Lehmann singt auch den
Sarastro wenn es seen muss !".
Er zijn niet vele artisten, die aldus voorbereid hun
carriere beginnen. Daarbij kwam nog, dat Praag in de
jaren van L. L's jeugd door de grootste artisten van dien
tijd werd bezocht en dat L. L. alien hoorde, met sommigen
ook in aanraking kwam, zoo bij v. met Lucca, die zij later
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te Berlijn zou terugvinden. Daar waren de vokalisten
Schnorr von Carolsfeld (de allereerste Tristan), Desiree
Art61, Trebelli, Patti (toen pas beginnend), Rokitansky ;
de „Biihnenkiinstler" Seebach, Sonnenthal, Devrient, Lewinsky, Hedwig Raabe (later de vrouw van Albert Niemann) ; „Posse"-sterren als Gallmeyer en Geistinger. Ook
Italiaansche gezelschappen kwamen te Praag en L. L.
leerde er niet alleen Wagner's muziek, maar ook den
componist zelf kennen, en zag hem als dirigent aan het werk 1).
In het „Landestheater" zelf werkten verscheidene artisten
van den eersten rang, bijv. de tenor Bachmann, Adolf
Robinson en de niet lang geleden gestorven Kainz-Prause
(beiden indertijd ook te Rotterdam aan de Duitsche Opera
werkzaam); dirigent was Wilhem Jahn, die in alle genres
uitmuntte, later Richard Genee. Men ziet dat alles samenwerkte om L. M. van alle kanten rijp te maken. Zij moest
te Praag bijna avond op avond op de planken, zong de
„hofdames" en „vertrouwelingen", den „Hirtenknabe" in
„Tannhauser", de le Dame in Die ZauberflOte, de „Bractjungfer" in Der Freischiitz, het „Meermadchen" in Oberon ;
zij zong in operetten van Offenbach en Suppe en werkte
ook mee in tooneelstukken. L. L. spreekt van zich zelf in
die dagen als „hock aufgeschossen, schwach and mager",
in 1868 was ze iets voller geworden „obwohl die „Salzfasser" an meinem Halse Hoch immer ein Crepechemisettehen
verdeekte" ; de „langen, diirren Arnie" waren niet te bedekken, de mode wilde dat niet en L. L. wist er geen raad
mee. Meermalen als zij uit de Opera kwam, in de meening
'goed te hebben geacteerd, zeide de moeder : „Du.' Nast
heute wieder mit verkehrt eingesetzten Armen gespielt !"
En daarbij was de stem zwak, zoodat Gen& haar niet voor
grootere rollen berekend achtte. Toch wilde L. L. te Praag
niet blijven, waar zij ook slechts veertig florijnen per maand
kreeg, en dankbaar nam zij een engagement als coloratuurzangeres te Dantzig aan, op een maandelijksch salaris van
zestig Thaler, benevens twintig Thaler „Spielgeld" minstens.
_

1) Op de verhouding tusschen Wagner en L. L. kom ik later terug.
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Het is bij na ongelooflijk wat de nauwlijks twintigjarige in een seizoen te Dantzig zong. Om slechts de
voornaamste rollen te noemen : Zerline in Era Diavolo,
Angele in Le Domino noir, Carlo Broschi in La Part du Diable,
Theophila in Les Diamants de la Couronne (alle van Auber),
Adalgisa in Norma, Jenny in La Dame blanche, Martha,
Eudoxie in La Juive, drie hoofdrollen in werken van
Lortzing, Rose Friquet in Les Dragons de Villars, de Koningin
in Les Huguenots, Dinorah in Le Pardon de Ploermel, Mozart's
Suzanne, Elvira en Koningin der y acht, Nicolai's Frau
Fluth, Rosina in Der Barbier, Verdi's Gilda en Leonora.
En inmiddels trad zij als gast te Leipzig op (als Koningin
in Les Huguenots), waar haar van 1 Juni 1869 af een
engagement voor drie jaren werd aangeboden. En zij
speelde bij benefieten te Dantzig, om de directie te helpen,
zelfs Ottilie in Benedix' Zdrtlichen Verwandten en een
„Hosenrolle" in een klucht.
Ook te Leipzig bleef zij slechts een seizoen, want
Laube, toen theater-directeur, trad in 1870 af en daardoor
verviel haar contract voor drie jaren. Zij werkte er
met lust en dat ze al spoedig voor een „G-ewandhaus"concert werd uitgenoodigd. bewijst voldoende, dat ze zeer
goed aangeschreven stond. Met Carl Reinecke, die de
concerten dirigeerde, kon zij het, evenals met Laube, goed
vinden. Eenmaal — d.at was later — toen zij liederen zou
zing en van Robert Franz, waarvan Reinecke niet hield en
die hij aan het klavier begeleiden moest, had hij een
„schlimmen Finger" ( !) en L. L. bracht haar eigen begeleider
mede. Bij een Eidelio-opvoering, waarbij Ferd. David, de
solo-violist der „Gewand.haus"-concerten, in het orkest de
violen aanvoerde, stond hij op voor de bekende vioolpassage
in de groote Leonore-ouverture, zoodat het geheele publiek
„seine Aufmerksamkeit vom Tonstiick ab and auf Herrn
David lenkte. Es war unerhOrt and scheint mir heute
fast unglaublich, dasz es in Klein-Paris 1 ) geduldet wurde."
1) Leipzig werd vroeger vaak aldus betiteld. L. L. rnerkt nog van
de Leonore III op, dat die te Leipzig tusschen de le • en 2e acte van

Fidelio
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Nieuwe rollen te Leipzig waren o.a. Marzelline in Fidelio,
Anna in La Dame blanche, Creusa in Cherubini's Medea,
Leonore in Stradella, Marschner's Anna en Malvina, Benjamin in Maul's Joseph, Ines in l' Africaine, Mozart's Zerline
en Blondchen, Philine, Weber's Aennchen, Fatima (Oberon),
de „Friedensbote" in Rienzi en — men zal moeite hebben
het zich voor te stellen — la Grande Duchesse de G4rolstein, Metella in La Vie Parisienne, eveneens van Offenbach, Eurydice in diens Orphje en Suppe's Galathea. Het
afscheid van „Klein-Paris" werd haar door publiek, directie en collega's zwaar gemaakt (bloemen, kransen, toespraken), maar L. L.'s „Ziel war hOher, der Weg noch
welt, ich musste -und diirfte keine Zeit verlieren". Zij ging
van Leipzig naar Berlijn, waar zij voorloopig voor drie
jaren was geengageerd, maar vijftien jaren werkzaam bleef
— met talrijke onderbrekingen evenwel voor gastvoorstellingen in andere steden van Duitschland en Oostenrijk,
reizen naar Zvveden, etc. Zij vond aan de Opera aldaar
als kapelmeesters Taubert, Eckert en Radecke, artisten. als
Lucca, Mallinger, Marianne Brandt, den „grooten" Albert,
Niemann, Betz, Schelper, Krolop. Haar debuut deed ze
als Vielka, de haar weinig sympathieke hoofdrol in Meyerbeer's Feldlager in Schlesin, (later voor Parijs omgewerkt
tot l'Etoile du Nord). Na het derde jaar verbond zij zich
voorgoed aan. de Opera te Berlijn, op een honorarium
van 1,3500 Mk., 45 Mk. „Spielgeld" per avond, recht op
pensioen en drie maanden verlof elk jaar. L. L. deed het
met tegenzin, na lang tegenstribbelen en in hoofdzaak om
haar moeder, die aldus de toekomst van haar kind verzekerd zag en die nu, na zich van Praag te hebben vrijgemaakt, met haar te Berlijn samenwoonde. Zij zelf maakte
zich geen illusies omtrent de gevolgen van dezen stap:
„Ik wist maar al te goed, dat ik, door dit contract te
teekenen, het lot van een koninklijke beambte aanvaardde,
dat ik in mijn loopbaan nooit de hoogte zou bereiken,
waarvan ik, mijn doel bewust, droomde, dat ik door Von
werd uitgevoerd, tegen haar „besseres Gefiihl" in. Ik heb steeds tegen die
plaatsing der beroemde ouverture geijverd.
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Hiilsen ook %r e/der als „utilite" zou worden beschouwd en
dat hij mij nimmer in mijn artistiek streven steunen zou.
De toekomst bevestigde mijn vrees".
Op zich zelf beviel het leven te Berlijn haar wel; zij
zong vaak aan het Hof, ook met Desiree ArtOt (de lievelinge van Keizerin Augusta), die elken winter met Pallini's Italiaansch gezelschap te Berlijn voorstellingen gat
Ook verkeerde zij veel in de hoogste kringen maar
de kunstenares was niet tevreden met haar triumfen in
de groote wereld. De regie aan de Opera was gebrekkig,
de meeste werken van het repertoire gingen zonder repetitie en van artistiek instudeeren was geen sprake. En
haar groote grief was en bleef, dat Von Hiilsen haar
steeds behandelde als „grande utilite", zelfs toen zij door
haar gastvoorstellingen te Dresden, Praag, Weenen, te
Londen en Stockholm algemeen bekend en gevierd was
geworden. Men gaf haar de „prinsessen", o. a. Elvire in
La 1Vluette de Portici, en liet haar dikwijls invallen voor
zangeressen die plotseling afzegden ook erfde zij eenige
rollen. van Lucca, toen daze naar Amerika ging, terwiji
zij bovendien Noemi en Poppaa kreeg in Rubinstein's
IllakkabU,er en Nero, Sulamith in Goldmark's Kiiningin von
Saba, Katharina in Der Widerspenstigen Zahmung (GOtz) en
Venus in Tann/hi:fuser. 'Toch bleef zij zich miskend gevoelen,
omdat sommige rollen haar eerst werden toebedeeld bij ontstentenis, of gebleken ongeschiktheid van anderen. Haar
stem was veel krachtiger geworden en zij gevoelde zich
rijp voor partijen als Fidelio, Norma, Isolde, die men haar
echter weigerde. Op zekeren dag kwam het tot een
barsting dat was toen de hoofdrol in Le Pardon de Plarmal (L. L. en Betz hadden Von Hiilsen gevraagd die opera,
te monteeren) aan een jeugdige en mooie, maar bepaald inferieure artiste werd toegewezen. L. L. diende haar ontslag
in. In weken hoorde zij niets. Een harer vrienden echter
liet haar een artikeltje lezen in een Berlijnsch blad, waarin
werd gezegd, dat L. L. haar ontslag had gevraagd, omdat
zij lijdend was en genoodzaakt „gedurende eenige maanden" het tooneel te verlaten dat zij verkeerd had gedaan
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met haar ontslag intedienen, daar men haar, „zooals de
zaken stonden", het vereischte verlof immers toch niet
„kon" weigeren. Het stukje was zoo ingericht, dat de
justitie er geen vat op had, al kon men tusschen de regels
lezen wat men wilde. L. L. nam de zaak zelf in handen, stapte naar het bureau van het blad en na een korte
woordenwisseling gaf zij den hoofdredacteur een „oorvijg".
De zaak werd ruchtbaar, van alle kanten kreeg L. L. brieven en telegrammen over haar „heldendaad" (het blad in
kwestie stond al lang ongunstig bekend). Toen zij eenige
dagen later als Katharina in Der Wiclerspenstigen Zamung
optrad, werd zij met een storm van applaus en een regen van
bloemen en kransen ontvangen en de scene waarin Katharina Petrucchio een „oorvijg" geeft lokte eindeloos gejubel
uit. Ik meende dit incident (het leidde tot een verzoening
met Von Hiilsen en L. L. trok haar ontslag in), als kenmerkend voor L. L. (die van haar vader de heftigheid had
ge8rfd), niet te moeten verzwijgen, maar sta toch nog
liever stil bij een ander voorval in het begin van haar
Berlijner tijd, waaruit niet minder „karakter" sprak en dat
de „vrouw" meer tot eer strekt. Dat was toen bij een
Rienzi-opvoering drie der kleinere artisten, als samenzweerders, door hun onhandigheid een groote scene van Rienzi
bepaald in de war stuurden. Albert Niemann, hoewel na
die scene wel twaalfmaal teruggeroepen, was als razend.
L. L. waagde het voor de ongelukkigen te pleiten zij
hadden niet met opzet, maar door misverstand gezondigd. Nu voer Niemann tegen haar uit, zeggend dat
de zaak haar heelemaal niet aanging en hij was zoo
heftig, dat L. L. in tranen naar haar kleedkamer
vluchtte. Sedert dien bleef zij Niemann uit den weg, als
zij met hem spele-n moest verzuimde zij niets, maar overigen.s „existirte der „Grosse" nun nicht mehr fur mich. Ich
hOrte seine Bravorufen nicht, all seine Lobesworte gingen
ungehOrt an mir vorbei". Dat duurde drie jaren, toen te
Bayreuth, na de eerste Waaiire-opvoering (1876), Wagner al
de artisten op het tooneel dank bracht en de dames kuste.
Iedereen was geroerd. „Niemann, der zufallig neben mir stand,
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-iiberkam auch die Riihrung, und trotzdem wir nosh immer
sehr gespannt waren, umarmte er mich ganz impulsiv und
kiisste mich" (tot ergernis van de jaloersche kleine Hedwig Raabe, zijn vrouw). En van nu of was het ijs tusschen
de beide „grooten" gebroken.
Het was te Stockholm, waar L. L. door den bij ons welbekenden Conrad Behrens -- dien zij een „biederen Filou"
noemt voor een kunstreis was geengageerd, dat zij voor
het eerst als Elsa en Elisabeth optrad. Dresden, waar zij
zich herhaaldelijk als gast deed hooren (ter vervanging van
Frau Schuch die „in the family-way" was), had de „primeur" van haar Carmen, die zij daar achtmaal in een seizoen
vertolkte. In April 1882 beg on zij, zoo als zij het noemt,
een „lebenslangliches Gastspiel" te Weenen, zong op het
Nederrijnsch muziekfeest te Aken onder Wiillner in Handel's Josna, de groote scene uit Gluck's Armide en „Isoldens
Liebestod". Niet Berlijn, waar zij inmiddels Mozart's Konstanze en Wagner's Fricka en Sieglinde had gezongen, maar
Londen hoorde haar het eerst als Isolde, naast Gudehus en
Scheidemantel (Hans Richter dirigeerde) ; dat was in 1884.
Dat zij in 1885 te Berlijn als Fidelio kon optreden, had zij
te danken aan . . . . den tooneelkleeremaker. Deze had, met
het oog op haar gastvoorstellingen te Weenen, een Fideliocostuum voor haar gemaakt. Op zekeren dag nu zon Fidelio
te Berlijn gaan. Frau von Voggenhuber liet wegens ziekte
afzeggen en Frau Sachse-Hofmeister wilde niet inspringen.
Toevallig hoorde de kleeremaker dat men in den brand zat
en hij zeide : „HOren Sie, die Lehmann singt den Fidelio
auch, ich habe ihr neulich Rosen dazu gemacht". En
Radecke zond den tooneelknecht naar L. L., met de vraag
of zij bereid was 's avo. nds Fidelio te zingers en L. L. was
bereid en het ging : „wenn auch nicht so kraftig wie ich
gewiinscht ganz ausgezeichnet ; Betz und Niemann
dr-iickten mir stumm. die Hand und ich wusste was das zu
bedeuten hatte". Von Iiiilsen zeide dat hij dat niet
had verwacht, waarop L. L. hem onder het oog bracht
maar Fidelio is nog
dat zij Loch ook Norma zong.
waarop L. L. hem
heel wat anders, meende Von
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aan het verstand bracht, dat Norma tienmaal zoo inspannend was als Fidelio. Tien dagen later zong zij te
Weenen Isolde, Fidelio, Konstanze, Norma en — voor het
eerst ook Donna Anna. In Norma had zij haar zuster Marie
Lehmann als Adalgisa naast zich en de zusters konden
zich de grap veroorloven in de groote cadenzen van de
duetten met elkander van partij te verwisselen Marie zong
niet gaarne altijcl de tweede stem !
Negen maal stak L. L. den oceaan over om in Amerika
in operas en concerten op te treden. Wor haar eerste
reis zong zij te Berlijn de Lucia, naast Emil Goetze, en
kreeg zij, al weer door ongesteldheid van Frau von Voggenhuber, gelegenheid zich als Lucrezia Borgia en Briinnhilde (Walkiire) te toonen. Van haar „Erlebnisse" in
Amerika 1) wil ik alleen aanstippen, dat zij daar voor het
eerst in Siegfried en Gotterdammerung de Briinnhilde zong
(naast Albert Niemann), als Euryanthe en Selika optrad
en Der Messias te New-York in het Engelsch zong. Na
een Ring-cycles te Berlijn (o.a. met Van Rooy : „ausgezeichneter Wotan"), na Don Giovanni met d'Andrade, na
een tournee in Amerika, waarbij zij met de beide Reszke's
Tristan fund Isolde, met Maurel en Sembrich Don Juan, en
in het Fransch Valentine vertolkte, leerde zij op de ter-u.greis 2) haar Duitschland de partij eener „komische Alte":
1) Al dadelijk na de eerste voorstellingen kreeg zij een schitterend
aanbod van de firma Steinway, om vier weken na de „season" te blijven
concerteeren, terwijl het Opera-comite er op aandrong dat zij zich voor
eenige jaren te New York zou verbinden. Zij vroeg nu aan Von Hillsen
langer verlof en deed uitkomen dat zij, in geval van weigering, misschien
het voorstel van de „Metropolitan Opera" zou aannemen, dan haar contract
met Berlijn zou verbreken en de strafsom (13500 Mk.) onmiddellijk na haar
terugkeer zou betalen. Het langer verlof werd geweigerd, en L. L. werd
„kontraktbrachig". Zij kon daardoor, tengevolge van het in 1887 tot
stand gekomen „Kartell" van schouwburg-intendanten en directeuren, niet
in Duitsche schouwburgen optreden, en werd zoodoende een paar jaren op
Italiaansch gebied gedreven. In' 1889 hief Keizer Wilhelm het verbod op
en onmiddellijk daarna trad zij te Weenen op.
2)

Tijdens haar laatste „season" in Amerika voltooide zij „Meine

Gesangkunst", een standaardwerk, waarvan ook een Eagelsche vertaling is
verschenen.
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Irmentraut in Lortzing's Waffensehmied en zij zong die te
Wiesbaden in Mei 1899 na Der Ring. „Hoe het ging, kan
ik niet beoordeelen; ik zelf heb er plezier van gehad".
Men noemde het een „Schrulle" voor haar was het echter
meer dan een gril. Zij wilde toonen dat het de moeite
loont, wanneer men nog niet oud is, aan oude rollen te
denken. „Maar zangeressen willen liever jonger en mooier
lijken dan zij zijn, niet onder en minder mooi", schrijft
zij. „Mir gait das gleich." Haar kon dat ook onverschillig
zijn, haar die nog jaren later op het tooneel en in de
concertzaal vermocht te boeien.
De annexatie dezer „oude" partij heeft het universeele
van L. L.'s begaafdheid nog meer in het licht gesteld.
Andere zangeressen hebben voor haar en evenals zij in twee
werelddeelen geschitterd, maar dan veelal zich tot een
zekere categorie van rollen bepalend. Geen der groote
zangeressen van vroegere en van onze tijden is L. L. in
veelzijdigheid nabij gekomen. Afgezien van oratorieen en
liederen, beheerschte zij een repertoire, dat, in ronde cijfers,
120 partijen omvat, in 100 opera's van 40 componisten (de
kleine rolletjes van den Prager tijd niet meegerekend).
Italie, Duitschland en Frankrijk. zijn daaronder gelijkelijk
vertegenwoordigd. L. L. zong zoowel Rossini als Lortzing
en Auber, zoowel Cher-u.bini als Goldmark en Gounod,
zoowel Donizetti als GOtz en Bizet, zoowel Bellini als
Weber en 1VIehul, enz. En als het voorkwam zong zij alien
in hun eigen taal. Geen genre was haar vreemd, van de
operette tot het muziekdrama. Zij kon soubrette, coloratuurzangeres, dramatische zangeres en, zooals wij zagen,
„komische Alte" zijn, hooge en mezzo-sopraan zingen. Zij
was Meyerbeer's Marguerite en Valentine, Ines en Selika;
Wagner's Elisabeth en Venus, Elsa en Ortrud. Zij was van
nature eclectisch d.w.z. zij had het schoone lief op elk
gebied. Het was een barer hartewenschen te Weenen
Armide en de beide Iphigenien van Gluck te vertolken
maar onder Jahn kon daarvan niets komen en later evenmin, door Mahler's heengaan. Verdi, van wien zij zeven
partijen zong, steeg in haar schatting, zoo schrijft ze : „hoe
O. E. XIV 5
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ouder ik werd; ik reken hem thans tot de grootsten,
hoogsten en als dezen eer ik hem en heb ik hem lief."
Zij was in twee verschillende werelden evenzeer thuis :
in den Italiaanschen bel canto en in den Wagner-stijl.
Volgens bevoegde beoordeelaars een der drie of vier groote
Isoldes, was zij bovendien een groote Norma — voorloopig
althans de laatste. En zij schitterde evenzeer met Fidelio
als met Donna Anna. Wagner en Mozart vonden in deze
merkwaardige vrouw een overtuigde voorvechtster. Wat zij
voor beiden geweest is, hoe zij te Bayreuth en te Salzburg
heeft gewerkt (in de Mozart-stad ook organiseerend en
scheppend) daarover een volgend maal.
(Slot volgt.)

VERZEN
DOOR

C. A. B. VAN HER WERDEN.

AAN 'T PAD WAAR POPULIEREN STAAN.
Aan 't pad waar populieren staan
Te babbelen met wind bevaan,
Een riet-bedekte boerderij,
En rijpend roggeveldje er bij,
Daarachter wei aan wei aan wei.
Daarboven blauwe hemel.
Terzij van 't huis lag stroo, dat schijn
Van zon deed schittre' als filigrijn,
Waaruit als nit een nestje keek
Een kindje : 't krullend haar geleek
Een lichtschijn rond dat donzig blond
Gezichtje, waar, door ooge' en mond
En wange-deukjes, blijdschap zag —
Een mekrend geitje er neven lag.
Ik lachte er toe; zij lachte weer,
Dan hipte ze op, en tripte neer
En huppelde naar mij, en wijd
Hield mollige armpjes uitgespreid.
Toen bukte ik naast haar neer, zoo klein
Als zij, — dan spitsend 't mondje fijn,
Kuste ze mij, — „O kindje, — was je miju !"
En boven spande blauw de lucht,
En bove' ons beiden zwatelden
De populiere-bladeren.

BOEKWEITVELDEN.
Witte boekweitvelden
Onder grauwe lncht,
Nauwelijks bewogen,
Ads de wind langs zucht,
Maar wanneer het wolkdek
Even zon door laat,
Is 't op eens of alles
Aan 't bewegen gaat.
Roomwitte kapellen
Stijgen uit dien grond,
Fladdre' in niet to tellen
Menigte daar rond.
't Is alsof de bloemen,
Dol door zonneschijn,
Van haar stijve stelen
Los gevlogen zij n
Dan, — zoodra het wolkfloers
Dekt den hemel. ..., neer
Zijgen ze alle, en roerloos
Ligt de boekweit weer.
Zoo, in mij verscholen
Tusschen 't korenland
Schuilen als kapellen
Wijsjes velerhand,
Wachten tot de hemel
Zich weer open sluit.
Dra, wanneer de zon schijnt,
Fladd'ren zij er uit.

HET HUIS, WAARTEGEN..,
Het huis waartegen
De gouden regen
Te bloeien staat,
En wacht je, even
Een dag of zeven
De kamperfoelie en witte meidoorn
Ook open gaat.
Waar diep gebogen,
Bebrild haar oogen,
Op 't werk, vlak bij
Het eenig raam, zit
Een oudje, in 't fijn wit
Van kanten pijp-m-uts, en naast haar rozen
En akelei.
En aan den zijkant
't Bebloemde weiland,
Vier koeie', een kalf, —
En v66r een tuintje, — —
Daar woont „m'n Bruintje".
Hoe 'n schat ze is, wou ik je gaarne zeggen,
Maar kan 't niet half:
Een lachend mondje ,
In 't kinnerondje
Een k-uiltje, en zon —
Gebruinde wangen,
Waar krullen hangen
Om oore' als schulpjes , ik won dat ik ze
Je teek'nen kon.
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En de oogen donker,
Maar 'n licht-geflonker
Daaruit, dat blij
Wordt wie haar ziet, en
Verleert 't verdrieten,
Zoo deed ze mij doen. —
Wanneer je er zien zult,
Groet haar van mij.

ECONOMISCHE KRONIEK.
Ontwerp-Ouderdomswet. — De uitsluiting der bedeelden. Sociale verzekering en armwezen. — Een
stem nit Duitschland. N ogmaals : sociale wetgeving en internationale mededinging. --- Handelswarenwet. •— De eeuwige bestuursmaatregel. —
Statistiekwet. — Ambtelijke gevaarlijkheid.

Onze vorige kroniek was reeds geschreven toen (6 Februari)
het ontwerp-„ouderdomswet" verscheen. Men heeft, sedert die verschijning, over deze wetsvoordracht reeds zooveel in de pers kunnen
lezen, dat men te dezer plaatse wel niet een, noodwendig laatkomende, diepgaande beschouwing daarover verwachten zal. De
zaak heeft vele pennen en vele gemoederen in beweging gebracht
en zal nog geruimen tijd voortgaan dat te doen ; veel kritiek is
reeds vernomen en niet van „rechts" alleen, waar men — gelijk
de Heer Regout in de Eerste Kamer — het klaarblijkelijk Treub
zeer kwalijk neemt dat hij zoo vrijmoedig de hand slaat aan Talma's
werk, een gevoel van spijt of spijtigheid, waarin slechts zij kunnen
deelen die voor dat werk meer bewondering koesteren dan het
deel van ondergeteekende is. Overigens moet men, om het ontwerpouderdomswet niet onbillijk te beoordeelen, zich telkens dat korte,
eigenaardige zinnetje herinneren, waarmee de algemeene beschouwingen der Memorie van Toelichting aanvangen. „Dit wetsontwerp
is een product der omstandigheden", — een rechtvaardiging, die
men ook wel als een verontschuldiging zou kunnen aanduiden.
Geeft men den stellers dier M. v. T. toe dat „theoretische voorliefde voor een bepaald stelsel van voorziening in de nooden van
behoeftige ouden van dagen" bij de samenstelling van dit ontwerp
niet voorgezeten heeft en daarbij niet voorzitten ]ion en dat art.
411 (al. 2) der Invaliditeitswet „het thans aangeboden wetsontwerp
als het ware afgedwongen" heeft, omdat zoo spoedig mogelijk een
einde moest worden gemaakt aan de „onduldbare bevoorrechting
van een bepaald deel, een bepaalde klasse der bevolking" [n.l. de
twee-gulden-gift aan 70-jarigen die „arbeiders" geweest waren en
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aan hen alleen, zonder onderzoek naar hun behoeftigheid] — dan
staat men geheel anders tegenover deze regeling dan wanneer men
haar los van die noodlottige wordingsgeschiedenis beschouwt.
Maar ook al erkent men ten voile dat dit ontwerp „een
product der omstandigheden" is, dan toch nog mag men vragen
of die omstandigheden juist dit product moesten opleveren en of
niet, toegegeven dat een regeling zoo ongeveer als de onderhavige
in 't algemeen nu onafwijsbaar was, de voor ons liggende verschillende bedenkelijke zijden vertoont. Het ligt niet in onze
bedoeling hier in den breede het gevolgde stelsel en zijn uitwerking
te gaan beschouwen ; wij willen slechts een enkele opmerking maken.
Laat ons vooraf zeggen dat zoowel het ontwerp zelf als de
M. v. T. zich vlot en gemakkelijk laten lezen. Daarvoor alle hulde.
Het is een verademing, na veel dat wij in vele jaren hebben
moeten doorworstelen, bier artikelen aan te treffen , die niet eerst
na gezette bestudeering te verstaan zijn, niet zich verstrikt te zien
in een doolhof van verwijzingen, in de M. v. T. een eigen, persoonlijken, klaren stij1 aan te treffen, niet dien overbekenden dierbaar-ambtelijken betoogtrant, die „uit den aard der zaak" (om een
van zijn eigen cliches te gebruiken) de toelichting vaak tot een
miserabel stuk proza maakte. Hier is — het is duidelijk uit
iederen zin een man aan het woord, die zijn eigen taal spreekt,
een nuchtere, doorzichtige taal, waarin de gedachte met volkomen
helderheid wordt uitgedrukt ; ook waar de stof niet zoo eenvoudig
te behandelen was — de kosten-raming b.v. is niet zoo'n simpele
zaak — treft den lezer de helderheid der uiteenzetting en de
bevattelijkheid van de redeneering.
Wat nu de regeling zelve aangaat, kortheidshalve willen wij
slechts stilstaan bij de uitsluiting der bedeelden. In hun toelichting zeggen de Ministers dat zij tot die uitsluiting mede op
grond van financieele overwegingen zijn ove.rgegaan ; daarvoor
golden intusschen ook andere gronden. Dat men in Engeland al
spoedig van die uitsluiting der bedeelden is teruggekomen, legt
voor ons hier naar de Regeering opmerkt — weinig gewicht
in de Schaal: de armenzorg wordt ginds zoo goed als geheel door
de overheid bezorgd en zij wordt bekostigd uit een bijzonder daarvoor geheven belasting (poor rate). Maar bij ons staan „wettelijk"
de kerkelijke en de particuliere armenzorg op den voorgrond en
zij bestrijken te zamen ongeveer de helft van het terrein. Toekenning van ouderdomsrente aan bedeelden zou dus vooreerst kerkelijke
en particuliere instellingen voor dit deel van haar werk terug-
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dringen ; dat deel zou dan immers door een ondersteuning van
Staatswege buiten de armenzorg-organisatie om worden oveTgenomen
„het is bekend genoeg, dat hiertegen bij velen in den lande principieele bezwaren bestaan." Voorts zou de ouderdomsrente aan
bedeelden een „bedekte subsidie" aan kerkelijke en particuliere
armenzorg-instellingen zijn, en, hoe nuttig die instellingen ook
mogen werken, zulk een subsidie mag niet het uitvloeisel der
ouderdomsrente wezen.
De twee hier aangevoerde overwegingen komen ons niet overtuigend voor. Het bezwaar, dat de overheid door rente-toekenning
aan oude bedeelden, zou gaan doen wat thans ten deele door de
kerk en door bijzondere weldadige organisaties gedaan wordt, zal
— meenen wij — in de kringen dier organisaties en van de kerkgenootschappen niet zoozeer en zeker niet zoo algemeen worden
gevoeld als de stellers der M. v T. schijnen to duchten. Zoowel
in de kerkelijke als in de bijzondere armenzorg dringen meer en
meer moderne denkbeelden door ; men richt daar in toenemende
mate bij voorkeur zijn werkzaamheid op wat met een nieuw. woord
„reclasseering" heet, d.w.z. men behandelt liefst gevallen, waarbij
de hulp niet neerkomt op een troostelooze, „aussichtslose" en
bodemlooze „bedeeling", een aanvulling met misschien enkele
kwartjes per week van het onvoldoend budget der stumperds, die
reddeloos verloren zijn in den greep van een onontkoombaar pauperisme, maar men behandelt liefst zulke gevallen, waarbij men hopen
mag dat de geboden hulp tijdelijk zal kunnen zijn en strekken
zal om de ondersteunden uit hun flood op te heffen, ze weer terug
te brengen in de klasse van hen die door arbeid voor zich en de
hunnen het dagelijksch brood kunnen winnen. Vandaar bij particuliere armenzorg-instellingen een streven om niet al de beschikbare
gelden te doen wegvloeien naar den onderstand van oude lieden
vandaar de verzuchting, die in kerkelijke armenzorg-kringen geslaakt werd: wanneer de overheid zich maar wilde belasten met
de ouden van dagen (langs den weg van dwangverzekering of
staatspensioen), dan zouden wij de handen vrij krijgen om wat
meer en wat beters te doen voor die gezinnen, waaraan wij thans,
opgescheept met ooze oudjes als wij nu eenmaal zijn, niet genoeg
ten koste kunnen leggen.
Het is waar, dat tegenover deze neiging staat het principieel
verzet van hen, die niet willen dat de overheid zich vooraan dringt
op het gebiecl der armenzorg. Het „subsidiair karakter der burgerlijke armenzorg" werd ook in de M. v. T. der Armenwet van
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1912 vooropgesteld en vindt dan ook zijn uitdrukking in art. 28
dier wet : „Ondersteuning kan slechts [door burgerlijke instellingen
en door de burgerlijke overheid rechtstreeks] worden verleend aan
hen, die zich het noodzakelijk levensonderhoud niet kunnen verschaffen, en het, hoewel een verzoek daartoe gedaan is, niet ontvangen van anderen, ingevolge de wet tot het verstrekken daarvan
gehouden, of van kerkelijke, bijzondere of gemengde instellingen."
Maar iedereen weet wel — en ook in kerkelijke kringen kan men
niet ontkennen dat deze wettelijke uitspraak volstrekt niet
feitelijk de beteekenis van burgerlijke, kerkelijke of bijzondere
armenzorg bepaalt noch ooit bepalen kan. Laat, gelijk zij reeds
in 1854 en ook nu weer in 1912 deed, de overheid zeggen : op dit
gebied onthoud ik mij, wanneer (of zoover) andere organen de
helpende hand bieden ; daaruit volgt niet dat het aandeel der overheid gering zal zijn of steeds geringer zal worden. In 1854 heeft
men zich aan die illusie overgegeven, maar de ervaring heeft haar
gelogenstraft. Aanvullend treedt de burgerlijke armenzorg op ; dit
zij zoo ; maar hoeveel zij zal hebben aan te vullen, kan door geen
wet worden uitgemaakt, want dat wordt bepaald door den omvang
van den arbeid der organen, welker werk zij aanvult 1). En kan
men nu waarlijk in gemoede meenen dat de kerk en dat de bijzondere armenzorg het als een onduldbare aanmatiging van den Staat
zouden wraken, indien deze besloot alle zeventigjarige behoeftigen
te bedeelen ? Voor de kerk en voor de bijzondere armenzorg zou
nog zulk een groot — het grootste en het meest aantrekkelijke —
deel van het schier onbegrensde arbeidsveld overblijven. De gevoeligheid van kerkelijke armenzorg-instellingen richt zich op een
geheel ander punt bij de wettelijke regeling van het armwezen :
op de vraag of en in hoever de overheid haar zal vrijlaten in
beheer en bestuur van haar instellingen, dan wel deze onder zekere
1) In zijn straks nog reader te noemen Tweede Deel der „Inleiding
tot de beoefening der Statistiek" (Haarlem, de Erven F. Bohn, 1913, biz.
134) geeft prof. Verrijn Stuart de uitgaven voor directen onderstand der verschillende soorten van instellingen van weldadigheid tusschen 1888 en 1909. Hij
wijst er op dat de totale uitgaven in die 20 jaren. met 75% zijn toegenomen
en dat de druk zich vooral verplaatst heeft in de richting der burgerlijke
overheid. „Haar uitgaven voor armenzorg stegen met ruim 111 percent,
die der kerkelijke instellingen met ruim 38 en die ' der particuliere met bijna
81 percent. Terwijl dan ook de burgerlijke, kerkelijke en particuliere instellingen in 1888 in het totaal der uitgaven deelden met resp. 42,5, 44,8
en 12,7 percent, waren in 1909 deze percentages resp. 51,3, 35,5 en 13,2.
De overheidsarmenzorg treedt dus steeds meer op den voorgrond."

ECONOMISCHE KRONIEK.

279

staatsvoogdij zal stellen door ze aan vaste, wettelijke regelen te
onderwerpen. Maar dit netelig punt, waarover ook in '53 en '54
felle strijd werd gevoerd, is door Heemskerk's wet van 1912 voor
een zeker zeer langdurig tijdperk voorzien op een wijze, welke de
gevoeligheid van kerkelijke kringen ontzag en waarbij de over deze
zaak anders oordeelenden zich hebben neergelegd. Pacificatie is
althans op dit gebied tusschen „rechts" en „links" verkregen en
zij zal niet in gevaar worden gebracht, wanneer de overheid besluit
voortaan ook aan de bedeelden een ouderdomsrente toe te kennen.
Maar zou dan die inlijving van bedeelden bij de rentetrekkers
een „bedekte subsidie" zijn aan de instellingen, die tot nog toe
deze bedeeling uitreikten ? Men kan dit zoo noemen, maar met
evenveel of even weinig recht kan men dan een „bedekte subsidie"
zien in de vele en steeds meer millioenen, welke thans reeds de
overheid aan krachtens de arrnenwet door haar bedeelden ten koste
legt, daar immers bij terughouding van dat staatsgeld deze bedeelden door kerk en particulieren zouden moeten worden ondersteund.
Overtuigend zijn dus de andere dan financieele overwegingen
voor de uitsluiting der bedeelden niet voor ons. Daarenboven kan
men niet voorhijzien, dat die uitsluiting een wonderlijken en kunstmatigen, gewrongen toestand in het leven roept. Om in het genot
eerier rente te kunnen treden moet de zeventigjarige „aannemelijk"
maken dat hij : „a behoeftig is

b

niet na het bereiken van den

leeftijd van 65 jaar onderstand heeft genoten van een gemeente
of van een instelling van weldadigheid, voorkomende op de lijst,

in Artikel 3 der Armenwet bedoeld" 1).

De zeventigjarige (of

oudere) moet dus aantoonen dat hij thans behoeftig is, maar na
zijn 65ste jaar niet duurzaam bedeeld is geworden. Hoe denkt
men zich de positie van deze lieden tusschen hun 65ste en hun
70ste jaar? Allicht was de man, die op zijn zeventigsten verjaardag
zijn behoeftigheid bewijzen kan, ook reeds op zijn 65ste niet in
staat te voorzien in eigen onderhoud. En wie tusschen de 65 en
70 .jaar zonder voortdurenden onderstand het stellen kon, hoe zal
hij waar maken dat met zijn 70ste jaar een kentering is ingetreden,
waardoor hij nu behoeftig is geworden ?
1) waarbij niet ads onderstand beschouwd worden „ondersteuningen,
gedurende korten tijd wegens voorbijgaande omstandigheden verstrekt, alsmede verstrekkingen krachtens geneeskundige armenverzorging en kosten,
ale bedoeld lu Artikel 39 der Armenwet" (zijnde die voor krankzinnigenverpleging).
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De uitsluiting der bedeelden is een moeilijk punt in deze
regeling ; zij is niet logisch ; zij leidt tot vreemde gevolgen. Ik
stem toe dat tegen de insluiting der langs den weg van armenzorg
ondersteunden ook ernstige bezwaren rijzen — niet enkel geldelijke — en juist dat maakt deze geheele quaestie dubbel lastig.
Zij is trouwens de eenige niet, die bij deze aangelegenheid den
wetgever voor ware puzzles plaatst.
Over bet zeer vele, dat verder omtrent deze belangwekkende
wetsvoordracht zou te zeggen zijn, zal later zich nog wel de
gelegenheid voordoen verschillende opmerkingen te maken. Gelijk
boven reeds werd aangeteekend, is en wordt het ontwerp in de
pers druk besproken en daarbij ontbreekt het niet aan veeltijds
scherpe kritiek. Het is onmogelijk thans reeds met eenigen graad
van zekerheid te voorspellen welk lot deze voordracht wacht ;
slechits dit mag reeds nu als vaststaande worden aangenomen dat
bet te wachten Voorloopig Verslag der Tweede Kamer een borate
staalkaart van allerlei beschouwingen zal opleveren en dat men
minister Treub veel staatsmanswijsheid mag toewenschen bij de
vervulling van zijn moeilijke taak om voor deze wet den weg naar
het Staatsblad te effenen. Is hij er eenmaal in geslaagd — het is
nog niet te zeggen hoe hem dit gelukken zal een meerderheid
voor zijn project in de Tweede Kamer te vinden, dan wacht hem
nog een zeker niet minder zware gang naar de overzijde van het
Binnenhof, waar immers reeds de Heer Regout, oud-minister van
Waterstaat, in Februari dezes jaars als kampioen voor Talma's
wetten Treub den handschoen toewierp... Qui vivra, verra. Het
ontwerp, „product der omstandigheden", zal wellicht door omstandigheden worden gered, indien het niet vooraf als speelbal van omstandigheden in den politieken draaikolk is meegesleurd en weggezonken.
De ontworpen regeling der ouderdomsrenten vestigt opnieuw
de aandacht op het verband tusschen sociale verzekering en armenzorg, waarover, vooral in Duitschland, reeds veel is gesproken en
geschreven ; een en ander daarvan deelden wij mede in een aan
dat vraagstuk gewijd artikel, hetwelk in den tweeden jaargang van
dit tijdschrift verscheen. Sedert dien is de studie van dat verband
wel in verschillende richting voortgezet, maar de uitkomst schijnt
dezelfde te blijven. Welke die uitkomst is en waarom zij zoo is,
wordt met groote klaarheid gezegd in bet boven door ons reeds
aangehaald Tweede Deel van Prof. Verrijn Stuart's boek, welk deel
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„de toepassing der statistisehe methode op de zedelijke en verstandelijke eigenschappen van den mensch" behandelt. Van het
eerste deel gaven wij bij de uitgave een beknopte aankondiging,
die een warme aanbeveling was, daar de lezer hier aan de hand
van een uitnemend bevoegden gids gevoerd wordt langs en door
allerlei buitengewoon belangrijke onderwerpen. In niet mindere
mate mag ditzelfde van het tweede deel gezegd worden ; ook bier
wordt de statistische methode ons duidelijk gemaakt door de bespreking van haar voornaamste toepassingen.
Wat zegt dan prof. Verrijn Stuart over sociale verzekering
en armwezen? Wij gunnen ons zelven en onzen lezers het genoegen
die bladzijde hier te doen volgen.
Opmerkend — gelijk wij reeds zagen dat van 1888-1909
de rechtstreeksche onderstands-uitgaven ten onzent met 75% zijn
toegenomen, waarschuwt schr. voor de onjuiste gevolgtrekking als
zou daaruit economisch verval blijken ; de uitbreiding kwam juist
in een tijd van krachtige economische expansie, die de welvaart
sterk deed toenemen. „De cijfers getuigen bovenal van toenemende
„verteedering des harten", al mag niet worden voorbijgezien, dat
in dit opzicht een stijging der relatieve cijfers van de uitgaven der
particuliere en kerkelijke instellingen duidelijker getuigenis zoude
geven, dan de sterke toeneming van de cijfers juist der overheidsarmenzorg het doet. Men zat daarbij allicht toegeven aan de,
veelszins onjuiste, meening dat de kosten toch uit buurmans beurs
zullen worden geput.
,Zeker is het echter, dat de groei dezer cijfers in zóó sterke
mate ondenkbaar ware geweest, indien bij de bevolking de individueele en collectieve toekomstzorg zich gelijkelijk had ontwikkeld met
de feitelijke mogelijkheid om haar te brengen tot haar recht. Zeker
dus ook, dat de meegedeelde cijfers, in niet mindere mate dan
van tot gemoedsverteedering zich verfijnende zedelijke cultuur,
spreken van een bedroevend achterblijven van het in nog hooger
graad het cultuurpeil beinvloedend besef van zelfverantwoordelijkheid.
„Of de toenemende overheidsbemoeienis, ter correctie van de
hinderlijke gevolgen dezer achterlijkheid, ook in zoover toejuiching
verdient, als daarin een middel zou kunnen gelegen zijn ter opheffing tot hooger cultuurpeil, tot ontwikkeling van de eigen
economische en sociale inspanning, nu immers een zware, daarop
rustende druk werd afgewenteld? Het schijnt voorshands bij raadpleging van de feiten twijfelachtig. Integendeel krijgt men den
indruk dat het op anderen, de overheid inzonderheid afwentelen
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van hetgeen in eigen kracht had moeten, en zonder twijfel mits
goed aangepakt in zeer vele gevallen ook had kunnen, geschieden,
de volkskracht niet staalt, doch verslapt. Zeker is het een feit,
dat althans de dwangverzekering niet, gelijk Bismarck, in Duitschland haar voorstellend, had verwacht, de armenzorg op beperkter
terrein heeft teruggedrongen. Integendeel heeft het karakter van
bedeeling dat zij onmiskenbaar voor een deel draagt, nu deze een
door den wetgever aan verzekerde arbeiders toegekend recht geworden is, ook niet-verzekerden met de gedachte bedeeling to
ontvangen vertrouwd gemaakt. Voorts zijn de uitgekeerde renten,
voor wat de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering betreft te klein
om er van te kunnen leven. Hadden de verzekerden nu ook zelf
gespaard, of een aanvullingsverzekering gesloten, dan kon allicht
de armenzorg worden gemist. Het een en het ander wordt echter
door de heffing der bijdragen van de verzekerden tegengewerkt,
heeft althans onvoldoende plaats. Bovendien de. verzekeringsrente,
goeddeels uit kracht van bedeeling, als recht ontvangende, meenen
vele rentetrekkers zich voor aanvulling vrijmoedig tot de arm.besturen to mogen wenden. En de armbesturen hunnerzijds, voor
zoover zij door verzekering de handen ruimer krijgen, bedeelen
moor of ruimer. Dit alles is reeds door een in 1893 door Caprivi
gelaste enquOte, en sedert door geschriften van verschillende auteurs,
overigens voorstanders van verzekeringsdwang, erkend. De feiten
zijn trouwens duidelijk. ."
De schr. besluit : „Hoe men overigens over de sociale dwangverzekering denken moge, de stelling dat zij, zelve goeddeels bedeeling, de armenzorg op het door haar bestreken gebied zou overbodig maken is door feiten weerlegd, en op het niet door haar
bestreken gebied heeft zij de bedeeling doen toenemen. En wat
in Duitschland bleek in een tijd, waarin de welvaart stork toenam,
zal ook elders ceteris paribus moeten blijken."
Men ziet het : de G-roningsche hoogleeraar beroept zich niet
slechts op Caprivi's enquete maar ook op verschillende Duitsche
schrijvers, die — schoon voorstanders van dwangverzekering —
echter niet ontkennen dat doze niet tot „Entlastung" van het armwezen heeft geleid. Inderdaad, over de uitkomsten en de gevolgen
der sociale verzekering in Duitschland verneemt men telkens vandaar stemmen, die niet zoo onvoorwaardelijk geestdriftig klinken
als de jubeltonen der Duitsche ambtenaren, die navolging van het
door Duitschland gegeven voorbeeld aan alle andere beschaafde
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staters zonder voorbehoud aanprijzen. Uit kringen van handel en
nijverheid in Duitschland hoort men nu en dan zelfs klachten en
ook wel de bange vraag of de voortbrenging niet waarlijk al te
zwaar onder de sociale lasten gebukt gaat. Onzen lezers is dit
bekend ; wij willen in dit verband hun aandacht vestigen op wat
over „ Die Richtlinien unserer Sozial- und Wirtsschaftspolitik"
geschreven werd in het 14-Februari-nummer van „Der Deutsche
Oekonomist" 1), zulks naar aanleiding van de algemeene heschouwingen over de begrooting van het „Reichsamt des Innern" in den
Rijksdag. Door Dr. Delbriick is bij die gelegenheid medegedeeld
dat een „amtliche Denkschrift" zal verschijnen, waarin op onbetwistbare, wetenschappelijke en statistische grondslagen een duidelijk
beeld der werking van de (Duitsche) sociaalpolitieke wetgeving zal
gegeven worden.
De redactie van „Der Deutsche Oekonomist" verklaart met
belangstelling dit werk tegemoet te zien, twijfelt er niet aan of
een „imponeerend" beeld zal daaruit oprijzen, doch merkt op dat
de werking dezer wetten zich bezwaarlijk in cijfers en diagrammen
laat vaststellen. Die werking, zoo vervolgt zij, heeft ook eene
psychologische zijde, die men niet al te gering moet schatten. Het
lijdt geen twijfel en de dagelijksche ervaring leert, dat de sociaalpolitieke „Fiirsorge", die door de verzekering aan steeds breedere
kringen grootendeels ten laste der bezitters en der ondernemers
ten deel valt, in de richting eener vermindering van het verantwoordelijkheidsgevoel werkt ; dit kan leiden tot een verlamming
van de maatschappelijke energie, die tenslotte de ontwikkeling van
volkskracht op een lager peil doet zinken 2). Zeker, wij weten
dat ook ontbering en ellende en stage zorg voor het dagelijksch
brood, als ziekte, ongeval of ouderdom de arbeidskracht vermindert
of opheft, demoraliseerend werkt en dat daardoor de zedelijke en
maatschappelijke macht van het yolk aangetast wordt. Het komt
juist er op aan Kier den rechten middenweg te vinden en daarvoor
hebben wij nauwelijks eenigen zekeren maatstaf in cijfers ; daartoe
kunnen wij slechts de verschijnselen van het dagelijksch leven
1)

Wochenschrift fur finanzielle und volkswirtschaftliche Angelegen-

heiten und Versicherungswesen. Berlijn.
2)

Dit bevestigt op treffende wijze den door prof. Verrijn Stuart —

zie boven ontvangen indruk: dat het op anderen, de overheid inzonderheld afwentelen van hetgeen in eigen kracht had moeten en in zeer vele
gevallen ook had kunnen geschieden, de volkskracht niet staalt, doch
Y erslapt.
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oordeelkundig waarnemen en naar de oorzaken daarvan zoeken.
Beschouwt men de zaak zoo, dan heeft men zich wel stellig sedert
langen tijd niet kunnen losmaken van den indruk, dat onze sociaalpolitiek ongewenschte en ongezonde uitkomsten heeft opgeleverd,
die er op wijzen dat men aan het voortdurend vooruitdringen
„unserer enragierten Sozial-politiker" eindelijk eens bet halt ! moet
toeroepen. Niet elke sociaalpolitieke wet beteekent een stap voorwaarts. Wanneer men heden ten dage eens ging rondvragen bij
de lieden, die aan de „Angestelltenversicherung" onderworpen zijn,
dan zou men kunnen zien dat p ier volstrekt niet overal blijde
geestdrift heerscht. Want men moet toch ook dit wel toestemmen
dat de geweldige organisatie der sociale verzekering een zeer aanzienlijk deel der voor de verzekering opgebrachte gelden verslindt.
En dan volgt in dit artikel, wat wij niet minder belangwekk6nd vinden, deze beschouwing : De gewichtige vraag rijst, welken
invloed de sociaalpolitieke actie op ons bedrijfsleven heeft uitgeoefend en welke dus de „Richtlinien" voor onze toekomstige handelspolitiek moeten zijn, welke laatste vraag to meer klemt, naarmate
de termijn nadert, waarop de handelstractaten van 1906 opgezegd
kunnen worden. Minister Detbrtick hing in den Rijksdag een
schitterend tafereel op van de buitengewone economische ontwikkeling van Duitschland in de laatste tientallen jaren : de voortbrenging in nijverheid en landbouw neemt steeds toe, ook de
buitenlandsche handel toont een geweldige stijging, niet minder
de afzet en de koopkracht in het eigen gebied. Mlle lagen der
bevolking hebben aan die welvaartsvermeerdering deel gehad. Trots
de hooge belastingen verheft zich ons nationaal vermogen, trots
de duurdere levensmiddelen heeft ook de arbeidersklasse geld op
zij kunnen leggen. De loonen zijn gestegen ; de levensstandaard is
gerezen. . . . Dit alles moet worden toegegeven. Tot die verbetering
van de maatschappelijke positie der arbeiders heeft ook de sociaalpolitieke wetgeving bijgedragen en zeker is een deel van de door
de nijverheid opgebrachte lasten weer aan de nijverheid ten goede
gekomen in den vorm van vermeerderde koopkracht der arbeidersbevolking, dus ruimer afzet in het binnenland. Maar er is ook
bier een grens. De vermeerderde koopkracht op de binnenlandsche
markt maakt den afzet naar het buitenland niet ontbeerlijk. Er
zijn verschillende takken van nijverheid, die op uitvoer aangewezen
blijven en, terwijl aan deze de toeneming van vraag binnen de
grenzen niet of niet noemenswaard ten goede komt, moeten zij
toch bijdragen in de sociale lasten, die nu toch eenmaal op kosten-
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verhooging der voortbrenging neerkomen en dus de mededinging
op de wereldmarkt verzwaren. De Redactie van den Duitschen
„Oekonomist" verklaart nieuwsgierig te zijn of uit de toegezegde
ambtelijke „Denkschrift" ook stellige conclusies ten aanzien van
dit punt te trekkers zullen zijn. Overigens — zoo voegt zij hieraan
toe — verdienen de uitlatingen der officieele vertegenwoordigingen
van handel en nijverheid alle opmerkzaamheid ; men weet dat in
de jaarverslagen der Kamers van Koophandel reeds herhaaldelijk
met het oog op onze uitvoernijverheid nadrukkelijk gewaarschuwd
is, dat men toch „den sozialpolitischen Bogen" Diet te straf moet
spannen.
Nog dit : verklaarde de Staatssekretar Delbriick in de uitkomsten van Duitschlands handelspolitiek geen aanleiding te vinden
de beginselen daarvan te wijzigen, dit program van behoud vindt
zeker niet overal in het Rijk instemming. Tegen onze thans geldende handelspolitiek zijn herhaaldelijk ernstige bedenkingen aangevoerd. Terwiji de „extremen" agrariörs een van alle kanten
gesloten tariefmuur wenschen, verlangen de naar vrijhandel strevende
kringen voor 't minst een geleidelijke verlaging van dien hoogen
muur. Men meent dat voor een stap in die richting de weg des
te meer geeffend is, nu Amerika in het vorig najaar een lichte
afkeer van zijn tot nog toe heerschende „Hochschutzzollpolitik" heeft
aan den dag gelegd.
Tot zoover de redactie van dit orgaan, hetwelk klaarblijkelijk
de zaken, waarom het bier gaat, uit een zakelijk oogpunt beziet,
niet verblind is door eenige vooropgezette meening of door partijpolitiek, alleen bij de beoordeeling van de sociale politiek en hare
gevolgen gelet althans 66k gelet — wil zien op de groote vraag
wat de psychologische werking daarvan is en ook rekening wenscht
te houden met den invloed van de sociale lasten op de uitvoernijverheid, met de plaats die deze op de wereldmarkt inneemt.
In het hierboven aangehaalde vindt men gedachten en opmerkin gen
terug, die ook in deze bladzijden meer dan eens zijn geuit. Ons
verwondert het niet dat stemmen als deze in Duitschland vernomen
worden vermoedelijk zullen zij daar zelfs steeds meer en voortdurend luider gaan klinken maar tot ons land dringen zij zelden
door. Reden te meer voor ons om hier haar tolk te zijn.
Men herinnert zich, dat zich in onze vorige Economische
Kroniek (Maart d. j.) door ons ook over die verzwaring van de
voortbrenging der exportnij verheid werd gesproken, zulks naar
O. E. XIV 5
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aanleiding van minister Treub's schriftelijk gemaakte opmerking
dat hij bij de voorgenomen verscherping der Arbeidswet er voor
zorgen zou onze uitvoer-industrie niet te veel achter te stellen bij
producenten nit bet buitenland. Op de vraag of voor dit „Diet te
veer niet moest worden gelezen „zoo weinig mogelijk" had de
minister in de Tweede Kamer (23 December) mondeling geantwoord dat hij de uitdrukking „niet te veel" handhaafde, want dat
indien men wilde dat onze export „niet" bij het buitenland
achtergesteld werd — men dus hier nooit een stap in de richting
van uitbreiding der (den arbeid beschermende) bepalingen zou
mogen doers, zoolang niet andere landen daarin waren voorgegaan.
Bij dit antwoord teekenden wij in onze vorige kroniek aan dat het
Diet afdoende was : de vraag was niet of wij slechts andere landen
volgen zouden, maar of wij, die thans reeds andere landen op dit
gebied achter ons laten, nog meer den afstand tusschen hen en
ons zullen vergrooten. De voorstanders van international e arbeidswetgeving verlangen niet dat wij wachten zullen op een ons van
elders gegeven voorbeeld, maar dat de verschillende rijken met ons
tegelijkertijd in dezelfde pas zullen marcheeren.
Het verheugt ons, er thans op te kunnen wijzen dat minister
Treub, dit punt in de Eerste Kamer nog eens besprekend naar
aanleiding van wat door een der beide sociaaldemocratische senatoren gezegd was, een minder apodictische uitspraak gegeven
heeft doch in zijn uitvoeriger betoog toonde meer oog te hebben
voor de groote, bij deze quaestie betrokken belangen. Ziehier wat
then (21 Februari) door den Heer Treub werd gezegd : 1)
„Nu kan ik den geachten afgevaardigde de verzekering geven,
dat, wanneer er wetsontwerpen worden voorbereid in de richting
van den tien-urigen werkdag en wanneer er over dergelijke wetsontwerpen zal worden gesproken met de vakvereenigingen en de
vereenigingen van werkgevers, ik niet onmiddellijk op de vlucht
zal gaan voor de bewering van belanghebbenden, dat, wanneer
deze of gene maatregel wordt doorgevoerd, men daarmede de
industrie onmogelijk zal waken, enz.
„Ik ken de geschiedenis van de arbeidswetgeving genoeg om
te weten dat, wanneer dergelijke maatregelen worden beraamd,
en niet alleen in Engeland, om dieper in te gaan op de beperking
van den arbeidsduur, er zeer sombere voorspellingen worden geuit
over het gevolg daarvan voor de industrie, sombere voorspellingen,
die in de overgroote meerderheid van de gevallen niet zijn uit1) Handelingen Eerste Kamer blz. 322.
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gekomen. Maar men mot aan den anderen kant toch ook niet
vergeten, dat, terwijl ons land op het gebied van de arbeidswetgeving langen tijd achterlijk is geweest, sinds de Arbeidswet van.
19.11 en dank zij ook de krachtige medewerking van de partijgenooten van den Heer Polak, wij nu gekomen zijn op een standpunt waarop de arbeidswetgeving in Nederland, zoo niet aan de
spits staat van de arbeidswetgeving in Europa, toch een van de
meest verregaande is. En nu behoeft dit er volstrekt niet toe to
leiden om niet verder to gaan. Ik heb ook al in de Tweede
Kamer gezegd, dat het inderdaad mijn voornemen is om een voorstel in te dienen in de richting van den tien-urigen werkdag.
,,Ik wil wel herhalen, dat ik voorloopig mij zou wenschen te
bepalen tot invoering van den 10-urigen arbeidsdag voor volwassen mannen, waar zij werken met vrouwen. Ik weet heel good,
dat men zal zeggen: wij wenschen veel meer, en in principe
wensch ook ik veel meer, doch waar onze industrie, speciaal onze
groot-industrie, hoe 'anger hoe meer wordt eel] export-industrie,
en waar zij dus wel degelijk rekening moet houden met de concurrentievoorwaarden op de internationale markt, daar moot ik
toch, waar ik aan den eenen kant geneigd zou zijn met den aandrang van den Hoer Polak mode to gaan, aan den anderen kant
als Minister er mode rekening houden, dat men niet plotseling
zonder den noodigen overgang, een zoo diep ingrijpenden maatregel mag nemen, die een zoo groote verandering in de verschillende industrieen zou te weeg brengen, dat er inderdaad gevaar
zou ontstaan, dat voor haar de concurrentievoorwaarden op de
internationale markt wel eens to ongunstig zouden kunnen worden.
TerwijI ik dus aan den eenen kant den geachten afgevaardigde
de verzekering kan geven, dat ik niet, wanneer deze zaak aan de
orde komt, alle bezwaren die worden geuit, dadelijk zal aannemen,
maar daarbij zal bedenken, dat die bezwaren allicht wat te zwart
door de industrie worden ingezien, moet ik toch aan den anderen
kant wel degelijk rekening houden hiermede, dat niet plotseling
maatregelen worden genomen, waardoor onze export-industrie zoil
kunnen worden geschaad, maar geleidelijk zal worden te werk
gegaan."
Men ziet, dat dit nu niet geheel precies hetzelfde was als de

bondige verklaring in de Tweede Kamer : wanneer van elke verzwaring der concurrentie moet worden afgezien, dan kan ik geen
enkelen stap doen. Toch zouden wij hiermee niet willen zeggen
dat wij, na wat de Minister in den Senaat zeide, nu bevredigd

288

ECONOMISCHE KRONIEK.

en gerustgesteld zijn. Maar wij gaan daar nu niet verder op in ;
de zaak is en blijft aan de orde en wij komen er nog wel eens
op terug.
In het najaar van 1913 heeft de Regeering aan de Kamers
van Koophandel het voor-ontwerp eener Handelswarenwet met
Memorie van Toelichting gezonden ; indiening van zoodanig ontwerp aan de Staten-Generaal kan dus worden tegemoet gezien,
zoodra de Regeering kennis zal hebben genomen van de aan haar
door de Kamers v. K. uitgebrachte adviezen en allicht op grond
daarvan haar voorloopige regeling eenigszins heeft gewijzigd. De
Amsterdamsche Kamer van Koophandel heeft in haar beoordeeling,
welke in de eerste dagen van Februari d. j. werd open baar gemaakt, een punt aangeroerd, hetwelk meer dan eens reeds uitvoerig door ons in „Ooze Eeuw" werd besproken : de neiging des
wetgevers om zeer belangrijke onderdeelen der onderhavige aangelegenheid aan een algemeenen maatregel van bestuur over te
laten. In het genoemde voorontwerp schijnt deze neiging wel
buitengewoon sterk aan den dag te treden. De Kamer v. K.
der hoofdstad schrijft daaromtrent : „Het zeer korte immers
slechts uit 7 artikelen bestaande — ontwerp behelst weinig meer
.dan de machtiging om bij algemeene maatregelen van bestuur
voorschriften tegen de vervalsching van handelswaren vast te
stellen, m.a.w. de regeling van datgene, waarvoor men wettelijke
voorziening noodig acht, zal geschied6n bij koninklijk besluit."
Men ziet, dit is wel de „delegatie van wetgevend gezag" op
de spits gedreven : het zwaartepunt wordt hier verplaatst van de
wetgevende naar de uitvoerende macht, de eerste geeft feitelijk
hare bevoegdheid tot het stellen van, de burgers bindende, regelen
uit handen door die bevoegdheid aan de uitvoerende macht over
to dragen. Reeds vroeger wezen wij er op, dat deze eigenaardige
methode door haar voorstanders wordt verdedigd met de opmerking
dat er dikwijls aangelegenheden te regelen zijn, welke van zoo
bijzonderen aard zijn dat men eigenlijk eerst door de ervaring de
noodige kennis daarvan kan opdoen. Uitdrukkelijk is voorheen
door de Regeering dat argument gebezigd in dezen vorm : dat het
zooveel moeilijker was een wet to wijzigen dan een bestuur smaatregel en dat deze laatste dus verkieslijk was zoo vaak men voorzien
kon dat begane misvattingen zouden moeten worden hersteld. Liefst
drukt men dit dan nit, door te zeggen dat de regeling bij koninklijk
besluit de gewenschte „elasticiteit" bezit. Er is in deze redeneering
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zeker een deel juistheid ; inderdaad zijn er zaken, welke het bezwaarlijk zou zijn in een wet vast te leggen. Maar het gaat hierbij
niet om het gebruik op zichzelf, maar om bet recht gebruik of
misbruik van de instelling eener bindende regeling tinders dan bij
de wet. Terecbt kennen, wij geliik ook vreemde wetgevingen, de
mogelijkheid dat uitvoeringsbepalingen eener wet niet in haar
lichaam zelf opgenomen doch door de uitvoerende macht vastgesteld worden. Niet daartegen gaat het verzet. Doch men lette
wel op de grenzen en men weersta, de verzoeking om gemakshalve,
terwille der vlottere verbetering van wellicht begane fouten, het
instrument van bet koninklijk besluit te hanteeren. Wanneer het
een zoo eenvoudige zaak is, to herstellen wat aanvankelijk bepaald
was doch achteraf een misgreep bleek, is dan niet de kans groot,
dat men bij de overweging van wat wel en wat niet zal moeten
worden voorgeschreven, niet de noodige zorgvuldigheid zal inachtnemen ? De gevreesde stroefheid en onbuigzaamheid der wet geeft
waarborgen voor ernstig onderzoek van de noodzakelijkheid barer
voorschriften ; men bedenkt zich tweemaal voordat men een regeling
vaststelt, die niet zoo maar weer kan worden gewijzigd.
Een ander bezwaar tegen de veelvuldigheid der in koninklijke
besluiten neergelegde regelingen is dit : dat zij voor de belanghebbenden om zoo te zeggen uit de lucht korner'. vallen. Het
ontwerp eerier wet wordt openbaar gernaakt ; de daarbij betrokkenen
kunnen van den inhoud kennis nemen, zich daarover beraden, hun
bezwaarschriften bij de Tweede of Eerste Kamer indienen, trachten
to bewerken dat aan hun bedenkingen worde tegemoet gekomen.
De bestuursmaatregel verschijnt in het Staatsblad als een bindende
regeling, waaraan men onderworpen is zonder dat men de gelegenheid bad vooraf daarvan kennis te nemen en zijn oordeel daarover
kenbaar to maken.
Intusschen moot worden erkend dat deze en nog andere bedenkingen tegen „wetgeving door het uitvoerend gezag" niet weinig
van haar kracht hebben verloren door de in latere jaren gevolgde
gewoonte : ontwerpen van bestuursmaatregelen om „consideratie
en advies" toe to zenden aan Kamers van Koophandel, aan vereenigingen van werkgevers en van arbeiders. Het is wel heel
duidelijk dat het laatstelijk hierhoven vermeld bezwaar door het
aannemen van deze gewoonte geheel wegvalt ; zelfs oefenen ambtelijke en bijzondere organisaties van handel en Dijverheid sterkeren
en meer rechtstreekschen invloed op eene regeling uit, wanneer
zij vooraf over de samenstelling van een hestuursmaatregel worden
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gehoord dan wanneer die regeling in een wetsontwerp is opgenomen en niet uitdrukkelijk haar voorlichting wordt gevraagd. Ook
het gevaar dat het koninklijk besluit slechts een soort ,,proefschot"
zal zijn, is minder ernstig wanneer de inhoud niet eenzijdig in de
regeeringsbureaux wordt bepaald, doch vooraf daarover de stem der
praktijk is gehoord.
Wat echter niet wegneemt, dat men, ook al gaat men voort
met raadpleging van de betrokkenen over hetgeen buiten de wet
om zal worden voorgeschreven, toch van dit stelsel : delegatie van
wetgevend gezag, geen misbruik moet maken. En de vraag blijft
klemmen of misbruik niet aanwezig is, wanneer gelijk de Amsterdamsche K. v. K. schreef — een ontwerp weinig meer behelst dan
de machtiging om bij algemeene maatregelen van bestuur datgene
vast te stellen, wat door de wet beet te worden geregeld !
In haar adres weer deze K. v. K. er op, dat — „waar nagenoeg alles waarin bet wetsontwerp wenscht te voorzien, later bij
algemeenen maatregel van bestuur zal worden geregeld" — men
zeker wel vertrouwen mocht „dat, alvorens de meerbedoelde algemeene maatregelen van bestuur zullen worden uitgevaardigd, zoowel
de belangrijkste of wel de bij het te regelen onderwerp betrokken
Kamers van Koophandel en Fabrieken, als belanghebbenden in de
gelegenheid zullen worden gesteld, hun oordeel daaromtrent aan
Uwe Excellentie kenbaar te maken. Immers, het zal hier vrijwel
altijd aangelegenheden gelden, voor de beoordeeling waarvan niet
alleen een grondige kennis der betrokken handelsartikelen, maar
ook practische kennis der handelsgebruiken in het bepaalde yak
een volstrekte vereischte is. En, waar de maatregel in werking
zal treden, zonder door den wetgever te zijn bekrachtigd, zoodat
belanghebbenden de gelegenheid zullen missen, welk een regeling
bij de wet hun zou schenken, om hun klachten te doen hooren, is
het meer dan ooit gewenscht, hun vooraf de mogelijkheid te open en,
hun bezwaren kenbaar te maken tegen voorstellen, die misschien
diep in hun bedrijf kunnen ingrijpen."
Inderdaad mag en moet die eisch worden gesteld. Het is
volkomen waar, wat . hier wordt gezegd dat zulke regelingen diep
in het bedrijfsleven ingrijpen. Daar de wetgever zelf immers weinig
meer zegt dan dit : wat ik wil, zal bij koninklijk besluit worden
bepaald, komt feitelijk de geheele strekking der te geven voorschriften op den inhoud Bier uitvoeringsbepalingen neer. Welnu,
men kan — als er geen misbruik van wordt gemaakt — met dit
stelsel vrede hebben, mits dan ook de waarborgen, die tinders de
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wet geeft, door andere waarborgen worden vervangen. Zoo bezien
is de raadpleging vooraf van verschillende organen en organisaties
Diet te beschouwen als de uiting eener welwillende gezindheid der
Regeering maar als een onmisbaar correctief voor een wijze van
wetgeving, die zonder deze aanvulling eenvoudig de vaststelling
van allerlei bindende regelen aan het eenzijdig inzicht der Regeering
zou overlaten.
De vraag : misbruik of niet? geldt mede van de in de eerste
dagen van Februari bij de Kamer ingediende „Statistiekwet", waarin
voorzieningen worden getroffen ten behoeve der statistiek van den
in-, uit- en doorvoer. Ook dit ontwerp draagt weer tal van beslissingen in belangrijke aangelegenheden aan den in ons huidig staatsrecht voortwoekerenden algemeenen maatregel van bestuur op. En
men moet hierbij rnaar vertrouwen op des ministers verklaring dat
bij de regeling van deze punters bet praktisch gezond verstand den
doorslag geven zal.
Dit daargelaten, is de indiening van dit ontwerp zeker iets
dat warme toejuiching verdient. Een kort ontwerpje, ook dit; Diet
meer dan twaalf artikelen. Maar een, waarbij groote belangen betrokken zijn en dat groote belangen bevorderen kan. Hoe dikwijls
was het al niet gezegd dat ooze handelsstatistiek kant nosh wal
raakt ; dat de jaarlijksche, plechtstatige bewerking en openbaarmaking door het Ministerie (van Financien) van de geheel onvoldoende en on betrouwbare gegevens een paskwil is, een vermorsen
van tijd en moeite en geld, een misleiding voor hen — zoo zijn
er nog steeds, vooral natuurlijk in het buitenland — die nog niet
weten dat van deze statistiek ten voile Thiers' woord geldt: „c'est
Part de preciser les choses qu'on ignore". Want hier werden en
worden nu werkelijk geregeld elk jaar in een deftige door de
Regeering bezorgde uitgave heele reeksen van cijfers tot op centen
na meegedeeld, terwij1 die cijfers op geen honderdduizenden guldens
na juist zijn ! De klacht is al oud en de voorgeslagen middelen
tot verbetering zijn vele geweest. Ook heeft reeds meer dan een
Minister ernstig beproefd om de zaak in orde te maker. Ook
is, gelijk steeds bij zulke aangelegenheden, de vraag gerezen : wie
nu eigenlijk de schuld of althans de meeste schuld had : de handel,
die Diet met de noodige nauwkeurigheid de opgaven invult of de
ambtenaren, die niet of geheel onvoldoende de ontvangen opgaven
controleeren. Een vraag, waarop wij hier niet zullen ingaan, evenmin als op deze andere : of het goed gezien is van de Regeering
de bewerking der straks verbeterde gegevens te blijven opdragen
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aan de aan het Departement van Financien verbonden ambtenaren,
die op onomstootelijke wijze getoond hebben geen hart voor deze
zaak te hebben. Wij voor ons meenen dat men in deze niet ten
halve moest blijven staan, doch liever geheel „schoon schip" moest
waken en de bewerking opdragen aan het Centraal Bureau voor
de Statistiek, hetwelk onder de bekende leiding van zijn directeur
zeker ook dezen belangrijken statistischen arbeid naar den eisch
van goed en deugdelijk werk zou verrichten ; wellicht zou de
•
„Afdeeling Handel" van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid
en Handel daarbij ook nuttige diensten kunnen bewijzen. Men had
dan een gevoel van zekerheid, men wist dan dat deze zaak voor
rekening zou komen van twee regeerings-bureaux, die de waarde
van dergelijke registreeringen levendig beseffen.
Hoe dit zij, het is te hopen dat dit ontwerp straks een einde
maakt aan den onmogelijken toestand die een ergernis was voor
alien, wien ook maar iets van het nut eener richtig gehouden
handels-statistiek voor den geest zweeft. Gemakkelijk is intusschen
de regeling der aangelegenheid niet; men zal ook Kier een middenweg moeten vinden tusschen strijdige belangen, waarvan het eene
vordert juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid der opgaven, het
andere : belemmering en overlast te beperken binnen de grenzen van
het strikt noodzakelijke, voor onzen handel. Maar de zaak is dan nu
weer aan de orde ook de Regeering erkent in haar Memorie van Toelichting dat ingrijpende verbetering onafwijsbaar is ; een ontwerp
is er ; Regeering en Volksvertegenwoordiging mogen, door den
handel voorgelicht, nagaan, hoe dan nu het best deze lastige
aangelegenheid tot een bevredigende oplossing zal worden gebracht
en men mag, als alles goed gaat, verwachten dat binnen enkele
jaren onze „Statistiek van den in-, uit- en doorvoer" niet meer
tot een voorwerp van spot en aanfluiting voor landgenooten en
(ingewijde) vreemdelingen zijn zal, maar weldra beginners zal onze
handelsbeweging op betrouwbare wijze to registreeren. Er zal dan
een belangrijke stap vooruit gedaan zijn in de inrichting der
boekhouding van den Staat en wij zullen dan niet meer in den
blinde tasten voor het antwoord op zoo belangrijke vragen als
deze : hoeveel voeren wij uit en waarheen ? wat voeren wij in en
waar vandaan komt dat ? wat beduidt onze doorvoer ? enz.
„Pour la bonne bouche" of, wil men, als „bon mot pour la,
fin" laten wij hier ten slotte een stukje volgen, dat onder het opschrift „Ambtelijke gevaarlijkheid" voorkwam in het Februari-
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nummer van „ De Risicobank", orgaan der Centrale WerkgeversRisicobank te Amsterdam. Het luidt als volgt:
De Ongevallenwet 'schrijft den verzekeringsplicht voor
ten aanzien van handelaars in zekere ontplof bare, vluchtige
licht ontvlambare, of dergelijke stoffen, indien zij voor de
uitoefening van hun bedrijf gewoonlijk daarvan meer dan een
bepaalde hoeveelheid in voorraad hebben. Blijkens het koninklijk besluit van 5 Februari 1902, Stbl. 22, valt brandspiritus
(met een gehalte van meer dan 75 volume-percenten alkohol)
onder deze stoffen en is een handelaar, die meer dan honderd
kilogram van zulken brandspiritus in voorraad heeft, verzekeringsplichtig.
De bedoeling van het wettelijke voorschrift is duidelijk.
Hoewel dergelijke stoffen altijd min of meer gevaar opleveren,
mag men dit praktisch verwaarloozen als men slechts met
geringe voorraden ten verkoop te doen heeft. Eerst als een
grootere hoeveelheid aanwezig is, wordt bet gevaar zoo aanmerkelijk geacht, dat een verplichte ongevallen-verzekering
met het oog op dit bijzondere bedrijfsgevaar gerechtvaardigd
is. Zoo zal in een gewonen kruidenierswinkel als regel niet
zooveel brandspiritus en dergelijke stoffen hehoeven aanwezig
te zijn, dat het bedrijf wegens het daaraan verbonden gevaar
verzekeringsplichtig wordt. In normale gevallen heeft een
kruidenier dan ook niets met de Ongevallenwet te makes.
Maar nu stellen wij ons in een groote stad een kruidenierszaak voor met filialen in verschillende wijken. Zoowel de hoofdzaak als de filialen kunnen winkels zijn met beperkten omzet
van de gevaarlijke stoffen, zoodat b. v. b. nummer meer dan
20 K.G. in voorraad behoeft te worden gehouden in elk der
winkels. In geen van die winkels is dus een zoodanig bedrijfsgevaar aanwezig, dat toepassing der verplichte ongevallenverzekering gerechtvaardigd zou zijn. Toch werd in zulk een
geval de handelaar wel degelijk verzekeringsplichtig verklaard
door de Rijksverzekeringsbank. Aldus werd beslist ten aanzien van eene cooperatieve vereeniging, die in Naar acht verschillende kruidenierswinkels spiritus verkoopt en daartoe in
die winkels te zanten gewoonlijk meer dan 100 K.G. in voorraad heeft.
Wij weten wel, dat deze beslissing onmiddellijk uit de
wet voortvloeit, dat de Rijksbank als staatsorgaan zich strikt
aan de wet heeft te houden, — maar toch kunnen we ons
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levendig begrijpen, dat een zaken-man zulk een wetstoepassing
niet kan waardeeren, dat hij voor haar eeifvoudig de schouders
ophaalt. De beslissing moge dan ook naar de letter der wet
juist zijn, zij past zich volstrekt niet aan bij de blijkbare
bedoeling van de wet; de bedoeling van de wet kent iedereen,
maar slechts weinigen dringen tot haar letter door. Dekken
bedoeling en letter elkaar niet, dan geeft dit tot teleurstelling
aanleiding.
Maar zoudt Gij, Risico-Bank, de werkgevers zulke teleurstellingen dan bespaard hebben ? zoo vraagt men ons misschien.
\Vat wij als Staatsorgaan zouden doen, kunnen wij onmogelijk
zeggen, maar indien wij als vrij en particulier lichaam zulk
een kwestie zouden moeten oplossen, dan zouden wij er zeker
wel een bevredigende oplossing voor hebben gevonden. Intusschen wordt onze beslissing niet gevraagd. Wij kunnen er
ons dus toe beperken de aandacht op het geval te vestigen
en te zeggen, hoezeer daardoor het vertrouwen van het publiek
in onze wetten en administratie wordt geschokt, Moge de
aanhangige technische herziening der Ongevallenwet spoedig
in behandeling komen en daarbij ook in deze zaak worden
voorzien.
De steller van dit stukje heeft de moeilijke kunst verstaan,
geen satire te schrijven. De beslissing der Rijksverzekeringsbank
is inderdaad een. . . . laat ons zeggen : merkwaardig staaltje van
land- en volkenkunde ! Maar onthouden ook wij ons van satirieke
kantteekeningen ; ze zijn waarlijk overbodig, waar de zaak zoo
duidelijk voor zichzelve spreekt !
H. S.

LEESTAFEL
Centraal Werslag der Arbeidsinspectie in het Koninkrijk
der Nederlanden. Uitgegeven door het Departement van
Landbouw, Ni,-iverheid en Handel. Ter Algemeene Landsdrukkerij. 1913.
Het is weer een zeer belangwekkend en eerbiedwaardig stuk
werk dat in December 1913 — de gelegenheid tot bespreking
ontbrak ons telkens weer -- is verschenen als het „Centraal Verslag der arbeidsinspectie in het Koninkrijk der Nederlanden over
1912" dit boekdeel telt met de uitvoerige inhoudsopgave, de vele
staten en den alphabetisehen 'dapper niet minder dan 526 bladzijden. Ook wie er slechts in bladert moot den indruk krijgen dat
hier allerlei wetenswaardigs te vinden is voor werkgevers, voor
arbeiders en voor alien, die in onze arbeidstoestanden belangstellen.
In hoofdzaak is bij de indeeling, der stof de gebruikelijke methode
gevolgd, hoewel wegens wetswijziging als door andere oorzaken
hier en daar cone wijziging der bewerking word ingevoerd. Het
eerste hoofdstuk geeft een inleiding en licht ons in omtrent de
nieuwe wetsbepalingen, waarbij natuurlijk aan de inwerkingtreding
der „Arbeidswet 1911" op 1 Januari 1912 wordt herinnerd. Dat
de toen van kracht wordende „zeer ingrijpende wijzigingen" der
wettelijke regeling ,van de ambtenaren, in het bijzonder in hot
begin van het jaar, groote inspanning eischten" gelooven wij gaarne ;
te moor valt to waardeeren, dat blijkens de opgaven omtrent de
sanaenstelling van het personeel in Hoofdst. II de dienst slechts
met 12 administratieve ambtenaren werd uitgebreid. In bet „Algemeen Overzicht van de werkzaamheden van het personeel" (Hoofdst.
III) vinden wij weder een opsomming der vele „bijzondere opdrachten", waaruit men opnieuw kan zien dat bet work van dozen
diensttak zich voortdurend in de breedte en in de diepte uitbreidt
dienstreizen werden gemaakt naar Engeland ter bezichtiging van
de voornaamste installaties op het gebied van reiniging van stedelijk
en fabrieks-afvalwater, naar kunstzijdefabrieken in Frankrijk, naar
Duitschland tot onderzoek van inrichtingen om langs mechanischen
weg flesschen van de smelt- naar de koelovens to brengen. Ook
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de lijst der „uitgegeven publicaties'' bewijst dat onze arbeidsinspectie
zelf den arbeid niet schuwt ! Uit de mededeelingen omtrent de
medewerking van de gemeentepolitie enz. stippen wij aan, dat de
reeds in een vorig verslag „gesignaleerde koele bonding, die door
tal van gemeentebesturen ten opzichte van de hun opgedragen
medewerking aan de handhaving der Arbeidswet wordt aangenomen,
in het afgeloopen jaar, in het algemeen gesproken, nog zelfs eenigszins in kilheid is toegenomen". Waren er over 1911 van de 1121
burgemeesters er 487 die geen gevolg gaven aan de aanschrijvirig
der Commissarissen van de Koningin om elk kwartaal aan de
districtshoofden der Arbeidsinspectie verslag van het gehouden
toezicht te doen, over 1912 lieten zich (van de 1121) niet minder
dan 526 eenvoudig onbetuigd. Het wordt er dus niet beter op ;
in de laatste 4 jaar — zoo lezen wij — is de medewerking van
de gemeentebesturen geleidelijk afgenomen.
Overigens valt over den steun van autoriteiten aan de Arbeidsinspectie niet te klagen. De verhouding tot de werkgevers geeft
tot geen gegronde opmerkingen aanleiding ; „ meermalen gewerd
de Arbeidsinspectie de aangenarne ervaring, dat werkgevers hare
bemoeiingen apprecieeren". Ook van de zijde der vakvereenigingen
ontving zij veelal een gewaardeerde medewerking; toch kon deze
over het geheel ruiner zijn. „Wat de medewerking der werklieden
zed aangaat, ook in het afgeloopen jaar moest weder voor de zooveelste maal en bij herhaling ervaren worden, dat vele werklieden
de maatregelen, die in hun belang getroffen worden en vaak niet
onbelangrijke uitgaven vorderen, niet op prijs stellen en zich zelfs
niet ontzien daarvan op de meest baldadige wijze blijk te geven"...
Volgt : een staaltje van verregaande vernielzucht. „Ook het verwijderen zelfs vernielen — van aangebrachte beveiligingen komt
bij herhaling voor. Op dit terrein hebben ook de vakvereenigingen
nog eene groote opvoedende rol te vervullen."
Het is wel eigenaardig hieruit te zien dat bij het toezicht op
de naleving van onze arbeids- en veiligheidswetgeving deze inspectie niet klaagt over de werkgevers, op wie het toezicht wordt
uitgeoefend, doch wel over de werklieden, tot welker bescherming
die wetgeving strekt, en wel over de gemeentebesturen, die als
overheidsorganen toch geroepen zijn deze ambtenaren in de verrichting van hun taak bij te staan !
In het voorbijgaan wijzen we even op de mededeelingen omtrent de nauwere aanraking die tusschen deze inspectie en het
personeel der Rijksverzekeringsbank is ontstaan, een punt dat van
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belang is voor de vroeger hier besproken vraag of en in hoever
de Rijksverzekeringsbank een waakzaam oog op de bedrijfsbeveiliging gevestigd houdt 1). In verband hiermee verwijzen wij ook
naar Hoofdst. VI van het verslag, handelend over „Ongevallen".
Het 4de hoofdstuk handelt dan over de naleving der Arbeidswet (1911, die 1 Januari 1912 in werking trad). Van elders was
ons reeds bekend dat de Arbeidsinspectie zich zeer veel moeite
heeft getroost om de werkgevers op de hoogte te stellen van de
strekking der nieuwe bepalingen ; de districtshoofden hebben niet
minder dan 40.000 circulaires verzonden aan de hun bekende
hoofden en bestuurders van fabrieken en werkplaatsen en hebben
daaraan toegevoegd een model van een arbeidsregister, terwijl men
nog aan bepaalde categorieeia bijzondere stukken, die voor deze
werkgevers van speciaal belang waren, deed toekomen. „Wie verwacht mocht hebben, dat van al deze middelen althans bij het
groote meerendeel der werkgevers en werkgeefsters zooveel bekendheid met de nieuwe wet het gevolg zou zijn, dat zij in staat
zouden blijken bun werktijdregeling in overeenstemming met de
nieuwe bepalingen vast te stellen, vergist zich. Ondanks circulaires,
publicaties, berichten in couranten en de toelichtingen op de
achterzijde der arbeidslijsten waren blijkens de bij de districtshoofden inkomende afschriften van arbeidslijsten in zoo ontzettend
veel werkplaatsen regelingen ingevoerd, die in strijd waren met
eenige wettelijke bepaling, dat maanden lang niet alleen de arbeidsinspectie, maar ook vele beambten van politie en maróchaussee
volop werk hadden aan het verbeteren der onwettigheden".
Deze klacht der inspectie is zeker verklaarbaar en billijk het
moet voor haar een verdrietige ondervinding geweest zijn dat,
trots haar uitlegging, tocli zoovelen bleken de nieuwe regeling
niet begrepen to hebben. Waaraan dat wel te wijten was? Liet
de uitlegging aan duidelijkheid to wenschen over ? Zij was in
hoofdzaak een letterlijk weergeven der wetsbepalingen, hier en daar
met een enkele mededeeling aangevuld. Het is nu eenmaal en
blijft een felt dat voor vele menschen het in zich opnemen van
dergelijke voorschriften in zoodanigen vorm een uiterst moeilijk
werk is. Zou men meer bereikt hebben wanneer men, den tekst
huiselijke kennisder wet niet telkens aanhalend, in een moor....
geving de lieden had medegedeeld waarop de wijzigingen nu feitelijk
neerkwamen? Misschien en misschien ook niet er zijn er velen,
1) Zie niijn artikel : „Tien jaren praktijk der Ongevallenwet 1901"
in het Januari-No. van dezen jaargang, blz. 140 v.v.
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die een schier instinctief wantrouwen hebben tegen elke poging
orn hen de strekking van wetsbepalingen uiteen te zetten; zij verklaren vooraf al, het zeker niet te zullen begrijpen — een stemming,
die de kans op recht begrip niet vergroot! — en zij denken bij
zichzelf dat ze te gelegener tijd door een waarschuwing van de
toeziende ambtenaren er wel achter zullen komen, waar zij zich nu
eigenlijk aau te bonder( hebben
Het is de moeite waard uit dit Centraal Verslag ook na te
gaan welken invloed de Arbeidswet gehad heeft op den omvang
van den vrouwenarbeid. Men moat daarbij, zoo lezen wij, letten
op „twee machtige factoren, die tot het te werk stellen van meer
vrouwen in de industrie hebben geleid", n.l. de door de sterke
uitbreiding der nijverheid vermeerderde vraag naar liefst goedkoope arbeidskrachten en de door sterker arbeidsverdeeling vergroote mogelijkheid om, na weinig scholing, vrouwen en meisjes
te gebruiken voor werk, dat vroeger een sterke of geoefende mannenhand vorderde. „Dat het emancipatie-streven der vrouwen,
waarvan in deze twintig jaren in de hoogere standen een groote
wijziging in de maatschappelijke positie der vrouw het gevolg is
geweest, op de arbeiderskringen invloed zou hebben gehad, dient
betwijfeld, aangezien daar de vrouw te voren reeds op groote schaal aan
den arbeid buitenshuis deel nam." — wij leeren dan uit de meegedeelde cijfers dat in 20 jaren in „alle beroepen te zamen" 1) het aantal
mannen slechts weinig meer dan evenredig met de bevolkingsaanwas
is toegenomen, maar dat in de 17 indust r ie-groepen te zamen de toeneming belangrijk sterker is, en wel ten koste van den landbouw. Het
aantal werkzame vrouwen is in vergelijking met den bevolkingsaanwas
veel sterker gestegen (bevolking 33%, vrouwen in alle beroepen
53%), doch het grootst is de toeneming der vrouwen in de industrie
(mannen 45%, vrouwen 74%). Het algemeen verschijnsel van
meerdere deelneming der vrouwen in den maatschappelij ken arbeid
valt dus niet alleen waar te nemen ook in die bedrijven, waarvoor
de Arbeidswet geldt, doch zelfs is daar de toeneming het sterkst
geweest. Merkwaardig is dat b.v. ook in de textielindustrie, een
bedrijf voor welks werkgevers de Arbeidswet „buitengewone moeilijkheden meebracht", de vrouwenarbeid zeer sterk is toegenomen,
n.l. met 86% sedert 1889 terwijl de mannenarbeid met slechts 21%
steeg. De behandeling van dit belangwekkend punt in het Centraal
Verslag eindigt met deze slotsom : „Deze eenigszins gedetailleerde
1) Dus met nijverheid ook landbouw, handel, verkeer, bankwezen,
verzekering en huiselijke diensten.
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beschouwing heeft dus ook geen aanwijzing kunnen geven, dat de
Arbeidswet de intrede der vrouwen in de industrie eenigszins
belangrijk belemmert. Zij bevestigt den indruk, welken de ambtenaren der Arbeidsinspectie in hunne jarenlange ervaring hebben
verkregen, namelijk dat de industrie zoo groote behoefte heeft aan
arbeidsters, dat de ondernerners zich hebben geschikt in de beschermende bepalingen, zelfs in die, welke hun het meeste moeite
gaven. Hoewel niet in dit verslag thuisbehoorend, kan hier nu
reeds aan toegevoegd worden, dat in wet 1913 een voorloopig
onderzoek naar den invioed van het arbeidsverbod op Zaterdagmiddag voor gehuwde vrouwen aantoonde, dat slechts in zeer
enkele op zichzelf staande gevallen deze bepaling tot ontslag heeft
geleid. Het geheele feitenmateriaal toont met overtuigende &nidelijkheid aan, dat tegenover de zegenrijke werking der Arbeidswet
voor duizenden vrouwen, de vermindering van werkgelegenheid
niet noemenswaard kan worden geacht." Er is misschien nog wel
eens gelegenheid op deze quaestie terug te komen ; voorloopig bepalen wij ons tot de enkele vermelding van het opgemerkte.
Bij de mededeelingen omtrent de naleving der Veiligheidswet
wordt de vraag gesteld hoe bet komt dat na een 16-jarig bestaan
van het Veiligheidsbesluit en aan den vooravond eener belangrijke
herziening daarvan het aantal „voorschriften", door districtshoofden
gegeven, nog steeds voortgaat te stijgen? [Het totaal der gegeven
voorschriften en aanwijzingen beliep over 1912 niet minder dan
21328, waarvan bij contrOle 12340 in orde bevonden werden]. Het
antwoord daarop luidt dat vooreerst vele voorschriften nieuwe
inrichtingen betreffen ; dat voorts vele kleine werkplaatsen, vroeger
buiten de wet vallend, thans door aanwending van een electromotor de
V. W. op zich toegepast zien en eindelijk dat ook wijziging der
plaatsing van werktuigen enz. het geven van voorschriften veroorzaakt. Wij voor ons zijn geneigd te gelooven dat deze opsomming
niet alles verklaart ; uit het verschijnsel blijkt o.i. dat de geest en de
strekking ook van dit deel onzer fabriekswetgeving nog niet genoeg
tot de betrokkenen is doorgedrongen. Er is ook, gelooven wij, een
verband tusschen dat feit en de geheele inrichting der werkwijze
van de Arbeidsinspectie, een quaestie, die wij vroeger hier bespraken I-) en dus thans niet weer naar voren brengen.
Uit het vele belangwekkende, dat het verslag in zijn volgende
hoofdstukken bevat, stippen wij nog slechts enkele punten aan.
Vooreerst wijzen we op de studie omtrent „Fabriekswoningen",
1) Onze Eeuw. Econ. Kroniek, April 1913; blz. 136 v. v.
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welke als Hoofdst. XVI is opgenomen en waarin ook over „fabrieksdorpen" wordt gehandeld. Dan op de „gegevens omtrent winstdeeling en bedrijfsmedebezit van arbeiders", waarbij verschillende
vormen worden onderscheiden en waarvan de slotsom luidt dat het
stelsel, met name in de kleinere ondernemingen, die niet aan een
ondernemer toebehooren, over het algemeen goed voldoet, maar
dat het ten onzent in de zeer groote bedrijfsondernemingen op te
kleine Schaal en in te onzuiveren vorm tot dusverre is toegepast,
om op grond van de aldus verkregen ervaring te kunnen beweren
dat het stelsel ook in de groote industrie op even gunstige wijze
zou voldoen.
Er zou nog heel veel meer en nog heel veel wetenswaardigs
uit dit Centraal Verslag zijn op te diepen en aan te halen de enkele
punten, die wij Kier vluchtig bespraken waren slechts om zoo te
zeggen „steekproeven", die echter mogen doen zien dat dit lijvig
deel alle belangstelling waard is, — doen zien ook dat de Arbeidsinspectie haar taak wel zeer ruim en breed opvat. Behooren studies
als over fabriekswoningen en winstdeeling tot haar eigenaardig
arbeidsveld ? In engeren zin zeker niet. Wil men zeggen dat niets
wat den arbeider betreft aan de arbeidsinspectie vreemd mag zijn,
dan passers zeker ook wel de twee genoemde onderwerpen (en
welke niet ! ?) binnen het kader van haar bemoeiing. In het
organiek besluit omtrent de arbeidsinspectie wordt gezegd dat
elk districtshoofd zich op de hoogte houdt van de arbeidstoestanden in zijn district en van de gebeurtenissen, die van belang zijn voor de kennis der arbeidsverhoudingen. Het is wel
duidelijk dat in deze bewoordingen een buitengewoon wijd
strekkende opdracht aan deze ambtenaren wordt gegeven en het
mag ons dus niet verwonderen dat ook in hun verslag nog wel
over lets anders wordt gesproken dan over het toezicht op de naleving van de arbeids- en veiligheidswetgeving, hetwelk oorspronkelijk en voornamelijk hun taak is. Maar genoeg nu over dit verslag wij wilden slechts in het licht stellen dat het een respectabel
stuk werk is en dat belangstellenden daarin veel kunnen vinden
H. S.
dat hun aandacht ten voile verdient.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Geef ons heden . . . . Amsterdam. J. L. Veen, z. j.
Jeanne Reyneke van Stuwe is niet alleen een vruchtbare
schrijfster, maar ook een veelzijdige. Met haar romans beweegt zij
kennen van haar den sport-roman
zich in verschillende kringen;
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en het verhaal dat in de medische kringen speelt en een, waarin
veel over oud porselein wordt gehandeld en nog wel andere, die
weer nieuwe kanten van haar rijk talent openbaren. Maar bij voorkeur zocht zij haar helden en heldinnen in de beschaafde milieux,
onder de „mondaine" menschen, die op buitens wonen, flirten, zich
verlieven, ongelukkige huwelijken sluiten, aan hun hartstochten
toegeven. De heele „Huize ter Aar"-cyclus is op dat stramien
geborduurd.
Ditmaal, in „Geef ons heden . . . .", zijn wij in de volksklasse
verplaatst. Het is merkwaardig te zien, hoe zij ook hierin thuis is.
Te goed thuis misschien, zou men kunnen zeggen, want zij bespaart
ons niets van al de narigheid, die uit de sloppen en stegen der
groote stegen valt op te diepen. Er is in dit boek wel even weinig
zon als in de bekrompen woning, waarin „juffrouw" van Buren leeft.
Natuurlijk heeft J. Reyneke zich beijverd, deze menschen geen
salon-taal te laten spreken, maar ze te doen praten in een platgesleten, afgetrapt groote-stads-dialect, waarvan hier eenige staaltjes
volgen : „'k mot alleenig nog effe-n-'n paar gebakken scholletjes
hale, daar hou me man zoo van, daar trakteer 'k 'm dan Zaterdag'savens op . . . . maa,r die haal ik dan in 't winkeltje bij u in
de straat U weet, dat water-en-vuur-nerinkie . . . . dat het die
vrouw d'r nou bij verzonne. . . . en ze het nog gelijk want ze het
geen handers genog, om te bakke . . . ." — of wel : „Reuvers heeft
nou 'n advertensje in de krant gezet voor behangerswerk en meubelemakerij. En ie heb d'r bij gezet, dat 't veel goeiekooper is, als ze
derek bij ons komme dan bij 'n Winkel".
Natuurlijk is dit zelfs fonetisch niet zoo leelijk als de
menschen werkelijk praten. Maar het is al leelijk genoeg en het
doet pijnlijk aan, het heele boek door, te lezen : „As Kobus z'n
pijpie bij 'm het, la die dan maar 's opsteke" of, ter zake van
een voorgenomen dominospelletje : „Wine we dan nou 's 'n partijtje
maken ? . . . Maar alleen om de keizer z'n baard . . . 'k Het 't in
lank nie gedaan, vroeger, in me jonge jaren, toe kon 'k d'r wat
mee, toe was 'k d'r zoogezegd 'n mattedor in, affijn, 'k wou 't nog
wel 's perbeere . . ." Enz. Enz. Leelijk en troosteloos !
H. S.
B. H. Molkenboer 0. P.; s. theol. Lector. Roomsche SchoonBussum. Paul Brand.
Ik wil van dit kostbare, en zeer omvangrijke werk geen inhoudsopgave schrijven noch van mijne erkentelijkheid voor de genotvolle
en leerrijke
dikwijls ook stichtelijke — lectuur getuigenis aflegO. E. XIV 5
20
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gen door citaten. Alleen zou ik gaarne met bijzonderen nadruk de
lezing van Molkenboer's boeiend boek willen aanbevelen aan alien
die Italie willen leeren kennen, maar vooral aan hen die Rome
kennen en — wat het zelfde is — liefhebben.
Kostbaar is dit boek niet slechts door zijnen omvang, door de
zorg aan den fraaien band en den forschen ruimen druk en de
vrijgevige — ofschoon niet steeds gelukte — reproducties van
bekende photografische afbeeldingen besteed ; maar bovenal door den
bezonken gedachtenrijkdom van zijnen inhoud. De eeuwige . stad is
hier „van den St. Pieter uit'' gezien, Roma catholica is doorkruist
en beschreven door een k'atholiek die zich in de eerste plaats
richt tot katholieken, die natuurlijker wijze alles ziet in het licht
eener geloofsovertuiging welke niet slechts zijn geheele gedachtenleven als een zuurdeesem heeft doortrokken, maar tevens door
den aard van zijn levendig temperament op zeer levendige, sours
polemische wijze aan den dag treedt.
Zoo is pater Molkenboer een gids met wien het een genot is
door Rome te wandelen. Hij zal u voor die wandeling voorbereiden
door u niet eene opsomming maar een wel overlegde karakterschets te geven van een gansche reeks der vroegere Nederlandsche reizigers naar Rome, en u verrassen nu eens door een
scherpgelijnde teekening van Erasmus, dan weer door een fijne
studie van Willem Vondel. Het Rome van Paulus' en Petrus' dagen
zal door zijne kundige en instructieve verklaring u begrijpelijker
worden dan te voren ; den tocht langs de zeven kerken zult gij u niet
berouwen met hem te hebben gemaakt. Maar vooral om en in den
St. Pieter zal het u een voorrecht blijken Molkenboer aan uwe zijde te
hebben. Zoovelen van ons als, door studiebelangen of lust gedreven
een tijdlang geregeld 's morgens de wandeling langs St. Angelo en
door den Borgo naar 't Vaticaan hebben gedaan, hebben wel gevoeld,
dat de piazza di San Pietro mijlen ver van de piazza Venezia
gescheiden is; zelfs geen electrische tram doet u dat ooit vergeten.
Maar volg nu den schrijver van „Roomsche Schoonheid" hier op
zijne schreden, breng met hem een groet aan Schaepman's graf bij
de Teutones in Pace, en treed langzaam met hem de Pieterskerk
binnen. Ik zeg u niet dat hij daar veel nieuws zal leeren. Er is
over den koepel, de altaren, de graftombes, Michel Angelo's Pie*
over die gansche kerk, die voor velen geen godshuis wil worden,
z6Oveel geschreven ! Maar ga toch met hem mee, om aan zijne zijde
eerst nog eens het beklemmend gevoel van teleurstelling door te
maken dat nu eenmaal iederen bezoeker van St. Pietro de eerste
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uren bevangen houdt, dan met hem te leeren onderscheiden tusschen
het echte en het bijkomstige, zóó de groote lijnen to zien dat de
zware vulling van het architectonisch of sculpturaal overdadige
verdwijnt en mister ten slotte naar de schoone taal waarin de
begaafde schrijver zijn diepe ontroering uitspreekt over de majesteit
van het catholicisme zooals het zich hier ontvouwt.
Nog eens, het is een katholiek priester die u geleidt, een die
voor het moderne „gesaecularizeerde" Rome weinig sympathie heeft.
Toch ziet zijn levendige geest de mondaine stad ook niet grauw.
Hij heeft een helderen kijk op dien chaos. Hoe kleurig teekent hij
den Corso, ,,de volheid van het welbewust gefianeer, de opstopping
van prille heertjes en enorme matronen in vitrinepraal". Hem ontgaan noch op de piazza Colonna „de groepjes mannen die met
drukke gebaren elkaar helpen in de oplossing van het wereldraadsel", noch in de via del Paradiso de „achtbare monsignori"
en de „breekbare Engelsche Misses" bij de boekestalletjes.
Eigenlijk is slechts de grootste helft van het book gewijd aan
Rome. Ook het land van Napels, Assisi, Orvieto, Ravenna, Florence,
Venetie, zijn door Molkenboer bereisd en besproken. Boeiend blijft
zijne bespreking overal, maar het echt persoonlijke cachet draagt
tech het meest zijn Rome. En dan vooral het katholieke. Zooals
reeds gezegd werd, daar is hij een levendig gids en een zoo open.hartig man, dat hij waarschijnlijk zich niet ergeren zal over eventueele tegenspraak. Hij zal het u niet misduiden als gij het hoofd
schudt bij zijnen uitval tegen Gordiano Bruno, wiens bronzen beeld
op den campo del Fiori hem ,,een veel to fraai modeló voor zoo'n
treurige beroemdheid" dunkt ; en hij zal u en mij vermoedelijk alle
vrijheid laten om anders dan hij to oordeelen over de „schaamtelooze Najaden" van de heerlijke fontein bij de Thermen van Diocletianus.
Het zou kunnen zijn dat dit barsche vonnis over de frissche,
vroolijke waternymfen van de Acqua Marcia u het voornemen
deed opvatten liever maar thuis to blijven op den middag wanneer
pater Molkenboer den giro door het „heidensch Rome" onderneemt.
Reeds de illustraties in het korte hoofdstuk dat aan de oudheid
is gewijd, zouden dit uw besluit kunnen wettigen : van welken
datum zijn de phot'os, gereproduceerd tegenover p. 162 en 176?
En waar rnag de geleerde Schrijver hebben gestaan teen hij zeide :
„Wij staan op den Mons Capitolinus, ongeveer ter plaatse waar
eenmaal de Jupitertempel zijn gouden dak verbief.. . en voor ons
strekt het forum zich uit." ? Het welbekende terras, vanwaar
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men gewoonlijk zijn oog voor de eerste maal over het forum laat
gaan, ligt een heel eindje verwijderd van den Palazzo Caffarelli,
en van dien Palazzo uit kan men het forum niet zien !
In deze bladzijden, en evenzeer in de enkele zinsneden over
het wonderrijke museum van Napels, over Pompeji en Herculaneum herkennen we nauwlijks den fijnen opmerker, den belezen
en bezielden Schrijver naar wien wij met zooveel aandacht luisterden then hij ons zijne indrukken over het Vaticaan over Monte
Cassino, of over de kunst van Raffael meedeelde. Hoe vreemd doet
het aan in een boek van 1913 geen spoor te vinden van eenige
wetenschap aangaande Boni's belangrijke opgravingen op den
Palatijn, en in de illustraties de cypresses-villa op dien heuvel als
onaantastbaar te zien voorgesteld.
Men zou . bij een zoo kostbare uitgave dit anders hebben gewenscht. Misschien zou het werk als geheel beter de eenheid van
conceptie en opvatting die aan de eigenlijke katholieke studien
zoo groote aantrekkelijkheid geeft hebben bewaard, indien de
Schrijver zich strikt had beperkt tot de eigenlijke „Roomsche
K. K.
Schoonheid."
A. S. C. Wallis. De Koning van een vreugderijk. 3 dl.

Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1913.
Koning Karel XV, de schoonzoon van onzen Prins Frederik,
dichtte (volgens de vertaling van ten Kate):
. Lieflijke Raga!
Gij tooverpaleis,
Lokkend in 't midden
den bloeiende parken !
Smachtend vervolgt mij
Uw beeld waar ik reis !

Dat is het Zweedsche „vreugderijk", waaraan de schrijfster,
zooals ieder weet mevrouw von Antal—Opzoomer, den titel van
haren historischen roman ontleende ; het lustslot in de buurt van
Stockholm, waar Gustaaf III zoo gaarne vertoefde en waar, in zijn
tijd, de etiquette zooveel mogelijk aan karat werd gezet.
Historische romans, zegt men, zijn uit den booze. Uit het
oogpunt der historie zijn zij verdacht, omdat de fantazie van den
auteur betrekkelijk vrij spel heeft; als roman zijn zij voor de meeste
lezers te zwaar. Doch wie ze met aandaeht leest, ik zou haast
zeggen bestudeert, komt wel tot eene andere beschouwing ; claargelaten de historische of romantische details, — wat heeft een
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schrijfster als mevrouw von A.ntal, gelijk haar groote voorgangster
mevrouw Bosboom en anderen, niet een diepgaande studie moeten
maken over een geheel tijdvak der geschiedenis ! Zij geven ons
dan, in den romantischen vorm, een overzicht van toestanden en
begrippen in dat tijdvak, en toonen ons welke invloeden zich toen
lieten gelden. Wat wij uit dergelijke boeken leeren, is de geest
van den tijd waarin hun „roman" speelt. Sommige ten tooneele
gevoerde personen, zooais hier Lindenfelt en de gravin van Egmond,
mogen dan geen historische figuren zijn, dat is ons onverschillig;
de schrijfster heeft ze noodig geacht om ons dien geest te doen
kennen. En, naar het mij voorkomt, is zij daarin uitmuntend geslaagd.
Het is waar ; uit onze geschiedenisboeken weten wij wel,
welken rol personen als de markiezin de Pompadour (1745-64)
en, na haar, de beruchte gravin Dubarri (1769-74) aan het
Fransche hof speelden ; maar duidelijker wordt ons die rol als ons
verschillende voorvallen voor oogen worden gesteld. De Koning
van Zweden heeft den steun van Frankrijk noodig, hij maakt
daartoe zijne opwachting aan Dubarri, tot diepe ergernis van de
gravin van Egmond; maar ook deze komt ten slotte Dubarri bezoeken als dat in Zweden's belang vereischt wordt. Is het een of
ander hierin fictie, dat is geen bezwaar, als men weet dat het
verbond tusschen Frankrijk en Oostenrijk in 1756 slechts tot
stand kwam nadat Maria Theresia zich niet te hoog had geacht
om allerliefste brieven te schrijven aan de door haar verachte
Pompadour. . . .
De lezer krijgt aldus een algemeenen indruk van de ellendige
regeering, waaronder Frankrijk zuchtte ; maar in de hoofdzaak
speelt de „roman" in Zweden. Ook daar zuchtte het yolk onder
den druk der machthebbenden ; daar had, na den dood van Karel
XII, de adel zich van alle macht meester gemaakt en deze
met baatzuchtige bedoelingen misbruikt. Zijn zwakke voorganger
had dat toegelaten, Gustaaf III maakte er, kort na zijn optreden, in 1772 een eind aan: een staatsgreep herstelde, onder de
toejuiching des yolks, zonder bloedvergieten, het vorstenhuis in
zijne rechten en knotte de heerschappij van den adel.
Was de Koning nu geweest een man uit een stuk, die slechts
het belang van zijn rijk voor oogen had, — de tijden waren rijp
gebleken voor zijn optreden. Maar ongelukkig was hij een „mengsel van ernst en frivoliteit" ; zoo er „menschen zijn van marmer
en menschen van mozaiek", (I bl. 146) dan behoorde hij tot de
laatste. Daarbij kwam zijn ongelukkig huiselijk leven: hij hield
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niet van de hem opgedrongen gemalin, eene prinses van Denemarken, en met zijne moeder, Louise Ulrike, zuster van Frederik den
Groote, geraakte hij, tengevolge van hare schandelijke intriges,
op volstrekt vijandigen voet. Het is menschelijk dat hij onder
zulke omstandigheden het zoo flink aangevatte werk nu en dan
liet steken, verstrooiing zocht te midden van vrienden van twijfelachtig gehalte, en in de algemeene achting daalde.
De oorlogen met Rusland en Denemarken waren oorzaak, dat
die achting, althans tijdelijk, terugkeerde, en ook dat 's Konings
macht nog meer werd uitgebreid. Maar de adel zocht het verloren
terrein to herwinnen, en Coen men het rijk in gevaar oordeelde
door de daden en plannen des Konings ten aanzien van Frankrijk,
zag men niet meer tegen den sluipmoord op. AnkerstrOms schot
op het gemaskerd hofbal werd eenige dagen later door 's vorsten
dood gevolgd.
De schrijfster tracht de meening ingang to doen vinden, dat
Gustaaf III destijds heel andere plannen had dan hij voorgaf: niet
aan Frankrijk zou hij hebben gedacht, maar wel aan eene behoorlijke constitutie voor Zweden, waar hij, na 1789, nagenoeg onbeperkt
heerschte. Zoo zou hij dan, door zijne schijnbewegingen, den sluipmoord hebben uitgelokt ? Het is niet wel aannemelijk ; welke reden
zou de Koning kunnen hebben om met zijne goede voornemens
jegens zijn yolk zoo geheimzinnig te zijn, en daarentegen de heerschende onrust ten aanzien van het buitenland ongehinderd te doen
voortwoekeren, zelfs als men op eenige geruststelling aandringt?
Zeker, hij had ook bij vorige gelegenheden zich geheel
anders doen zien dan hij was. De adel was in 1772 volkomen
verrast; en als men niet anders denkt, dan dat hij tooneelstukken
schrijft of ander dergelijk werk verricht, bereidt hij in alle stilte
Hij was een roi charmeur, een
den strijd met Rusland voor...
meester in het veinzen als hij het noodig achtte. Maar welk nut
kon het geven van een valschen indruk hier hebben ? Hoe kon
ook, mag men vragen, het yolk een Koning vertrouwen, die z(56
met vuur speelde ?
De schrijfster heeft haar arbeid met veel toewijding verricht ;
zij geeft wel overwogen karakterstudien van de voornaamste personen, en voegt er dikwijls fljne opmerkingen aan toe. Ik sta
daarbij nu niet stil, overtuigd als ik ben, reeds genoeg to
hebben gezegd om to doen begrijpen dat ik „de Koning van een
vreugderijk" bijzonder lezenswaardig vind. Jammer alleen, dat de
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Schrijfster niet wat meer heeft doen uitkomen wat Zweden uit
het oogpunt van wetenschap en kunst aan Gustaaf III is verplicht
geweest.
Maar ik heb nog wel eene kleine aanteekening te maken ten
aanzien van sommige zinsneden of versregelen, die — vergis ik
mij niet — eenigen blik doen werpen in de gemoedsstemming
van de schrijfster-zelve. En ik voeg er bij : ik hoop, dat ik mij
niet vergis; het doet ons goed, te gevoelen dat wij bij personen
als „Wallis" Diet kunnen twijfelen aan de waarheid van Vondel's
woord: „de liefde tot sijn lant is yeder aengeboren". Wat zij, in
den aauvang van het Eerste Deel, op bl. 39, 56 van het Derde
Deel en op andere plaatsen haren held Lindenfelt in den mond
legt, — is dat in waarheid niet eene lifting van eene hoogstaande
vrouw die, in Hongarije wonende, den „grond barer kindsheid",
waar „de golven klotsen tegen 't strand" niet vergeet?
Zij wordt ook hier niet vergeten.
E. B. K.
W. Wynaendts Franc,ken— Dyserinck. Drie maanden in
de West. Reisbrieven. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink
en Zoon, 1913.
Trouwe lezers van het „Handelsblad" zullen zich deze reisbrieven herinneren, — en zich dan zeker het genoegen niet
ontzeggen, ze in boekvorm nogmaals to genieten.
Anderen zullen zich dit bock aanschaffen, omdat zij bij ervaring
weten hoe prettig-gezellig de Schrijfster van hare reizen verhaalt.
En zij zullen niet teleurgesteld zijn!
Ik zou het hierbij kunnen laten, ware het niet dat ik eon
paar tpmerkingen zou wenschen te maken. Ik wilde D.I. dat het
boekje 66ne bladzijde minder telde, en wel hi. 183.
In haar ijver om voorvechtster to zijn ten bate van Suriname,
zegt de Schrijfster daar het een en ander dat zij, bij nadere over-

hebben gehouden: „of wordt er opzettelijk,
gezondigd? Bevatten de praatjes waarheid dat het de invloed van
Indische groot-kapitalisten is die Suriname tegenwerkt, opdat doze
kolonie de andere niet naar de kroon zou gaan steken en concurrentie aandoen?
noemt namen."
Wel, ik zou die namen wel eons willen weten, en dan tevens
vernetnen welk belang een „Indisch grootkapitalist" er bij heeft,
dat Suriname slecht wordt bestuurd. Mijns inziens zou het meer
voor de hand liggen dat de „Indische grootkapitalist" gaarne zijn
geld beschikbaar stelt óók voor goede industrieele of landbouw-

weging, in de pen zoude
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ondernemingen in de West. Zoo als de zinsnede hier luidt, is zij
niet anders dan eene insinuatie, waarvoor Mevrouw Francken veel
te hoog staat.
En daarop volgt, helaas, een aanval op de afgetreden gouverneurs en hunne echtgenooten. Het is het recht van de schrijfster,
na eenige dagen verblijf en nauwkeurig opmerken, gunstig te
oordeelen over de personen die zij daar aan het werk zag ; maar
dat geeft haar niet de bevoegdheid, bij wijze van tegenstelling te
schrijven : „In Suriname is goddank thans weer eens een gouverneur die voelt voor zijn werk". . . Hem staat voor 't eerst een
echtgenoote ter zijde die voor het haar toevallende on-officieele
gebied bereid is op de bres te komen".
Ik zal er niets verder van zeggen. Als uw reisverhaal herdrukt wordt, Mevrouw, wijzigt u dan bl. 183 zoo, dat zij geen
aanstoot meer kan geven aan personen die, evenzeer als u, de
E. B. K.
herleving van Suriname wenschen ?
W. van Gelder. Schoolatlas van Nederlandsch Oost-Indic.
12e druk. Groningen. J. B. Wolters, 1914.
Het is niet de gewoonte van de redactie van „Ooze Eeuw",
school-uitgaven aan te kondigen ; en nog minder, de aandacht te
vestigen op herdrukken. Maar uitzonderingen zijn toegelaten, en
het komt mij wel wenschelijk voor, nu een uitzondering te maken
voor dezen schoolatlas, die door goede bewerking en vooral door
duidelijkheid uitmunt en m.i. wel de plaats verdient die hij blijkens
den twaalfden druk in onze schoolwereld inneemt.
De aan den toegevoegde alphabetische lijst van namen der
op de kaarten vermelde plaatsen, met aanwijzing van het gewest
waar deze te vinden zijn biedt, ook met het oog op de spelling,
veel gemak.
Men zou geograaf van professie, en niet alleen, volgens onze
wet op het M. 0 , bevoegd tot het geven van onderwijs in aardrijkskunde moeten wezen am tot het maken van aanmerkingen gerechtigd
te zijn; ik zal mij dus bepalen tot het geven van een bewijs van
belangstelling door een paar aanteekeningen hier te doers volgen.
Op kaart no. 9 (Borneo) is op de Westkust van BritschBorneo, tegenover P. Gaja, als eindpunt van den spoorweg genoemd
Gantian. Deze plaats heeft slechts korten tijd dien imam gedragen ;
zij beet nu Jesselton. De haven ten N.-W. van het eiland Sebetik
heet thans Cowiehaven.
Op kaart no. 10 ontbreken — behoudens een paar uitzonde-
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ringen — de groote wegen ; o.a. de Binds lang bestaande postweg
van Sindjai, als het ware langs het strand, naar Segeri, en het
wegennet in Menado.
Kaart no. 11 geeft niet geheel Nederlandsch Nieuw-Guinea ;
gelukkig vult de overzichtkaart (kaart no. 1) deze leemte aan.
Op kaart no. 12 — Ned. Cost-India en omgeving — had Kobe,
als de belangrijkste havenplaats van Japan, wel een plaatsje
mogen vinden ; daarentegen moet, naar het mij voorkomt, in het
N. van Australia niet afzonderlijk vermeld worden „Noord-Territorium" ; Zuid-Australia strekt zich immers uit tot de Noordkust
De stoomvaartlijnen van de Java-China-Japanlijn en van de
Java-Australielijn der Kon. Paketvaart maatschappij hadden op
deze kaart aangewezen moeten zijn. Trouwens, ook kaart no. 1
(overzichtskaart) geeft geenszins een beeld van het stoombootE. B. K.
verkeer in onzen Archipel.
Carel Goudemond. Uit het Land van de Visschers.
Geillustreerd. Rotterdam. D. Bolle.
Dit boekje is geen hooge kunst, maar genoegelijke lectuur,
om aan ieder in handen te geven, behalve aan voorstanders van
de droogmaking der Zuiderzee. Want die zouden na de lezing van
dit boekje wellicht met minder enthousiasme voor hun nobel doel
ijveren — en enthousiasme is een dier dingen die een mensch
moeielijk kan missen.
In den ondertitel Hoe ik 14 lien woonde vertelt de schrijver
op welke wijze hij ons de visschers en hun land zal laten zien,
namelijk uit eigen aanschouwing. Zoo geeft hij een relaas waarin
hij van dag tot dag zijn wedervaren vertelt: zijn tocht op de
„Burgemeester Calkoen" naar Volendam, zijn logeeren in een
Volendamsch huisje, zijn meemaken van de beugvisscherij op botter
„V. D. 109" en van de kuilvisscherij op botter „V. D. 118", terwijl hij na de thuisreis wordt gekiekt in Volendamsch visscherkostuum, welke foto de eerste der illnstraties is.
Dit is alles niet grootsch, maar wel genoegelijk gedaan. Niet
hinderlijk staat de persoon van den schrijver de visschers of hun
levee op zee en op het land in den weg. Hij vindt zulk een botter
mooi en zegt dit telkens: „de boorden en dellingen, onbuigbare
neus omhoog en goedig-ronde achterromp — en genot van dikgeolied zeil erboven en ijzersterke touwen en kabels als om te
beminnen" (bl. 87). Hij ziet ook dat zoo'n botter leeft en laat dit
met een enkel woord zien : „nog sneller gleed 't goedige beest 't
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water en bracht vreemd leven van golvenwoeling langs de houten
boorden. Zwaar deinde de hotter" (bl. 83). Maar bovenal houdt
hij van de dappere visschers en vindt het heerlijk als ze hem
prijzen. „Je benne 'n aare as 'n aare oit de stad, Carer was z'n
getuigenis en ik begreep dat ik dit als 'n grooten roem door heel
m'n verder leven zou kunnen meedragen. ." (bl. 99). En oprecht
bewondert hij hurt eenvoud. Zoo als de knecht op den hotter hem
doodeenvoudig vertelt dat hij, de broer van den kapitein, en medeeigenaar van hotter en gelijke deeler in de winst van 't visschen,
— toch maar bleef de knecht, „omdat er toch een an boord knead
wezen moest" (bl. 116).
Dus verdienen deze kiekjes werkelijk gelezen te worden, en
zelfs een tweeden druk te beleven, zooals de schrijver zoo gemoedelijk wenscht in zijn woordje vooraf. Met uitzondering echter van
het eene kiekje dat ons de kermis teekent. Hoewel dit niet
slechter is dan de vele schetsjes van de kermissen, die in onze literatuur ruimschoots rondslingeren. Maar in dit rustige boekje doet
dit kiekje als een obligaat stukje dat op het repertoire niet mag
ontbreken — zoo expresselijk erbij gehaald om vreemdelingen te
onthalen op een echt Jan-Steentje. Want vooreerst is het daarvoor
veel te vluchtig, en ten tweede is het wat erg vieux jeu.
G. F. H.
Dr. K. H. Roessingh. De Moderne Theologie in Nederland. Hare Voorbereiding en Eerste Periode. Groningen.
Erven B. van der Kamp, 1914.
Zelden zal van een dissertatie gezegd worden wat mij dunkt
ieder onbevooroordeelde gaarne van deze zal getuigen : dat zij rijp
en rustig werk geeft.
Dat de jeugdige schrijver tot dit schoone resultaat kon geraken, danken wij aan verschillende oorzaken. De eerste en voornaamste is wel dat hij een breede en positieve basis heeft gevonden ter beschouwing en beschrijving van zijn onderwerp : de
Moderne Theologie in ons land. Hij noemt haar dadelijk als „een
der phasen in den nooit eindigenden strijd van Christendom en
cultuur, een' strijd, die principieel geen definitieve oplossing kan
vinden, terwijl toch door elk geslacht deze weer wordt gezocht en
ook moet worden gezocht" (bl. 3). Dit uitgangspunt is gelukkig
gekozen. Het bewaart voor eenzijdige ophemeling en veelzijdige
verguizing. En het houdt voortdurend vast aan den eisch, die aan
alle theologie moet gesteld worden, waarmede de schrijver ook
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zijn werk besluit, „deze eisch, dat zij verband zal leggen tusschen
het Christendom en de cultuur, omdat zonder dat het Christelijk
geloof niet in den enkeling — maar in de Kerk, die het leven
Gods heeft te bewaren en voort te dragen door de historie, moet
kwijnen" (bl. 208).
Bij dit goede uitgangspunt past dan volkomen de schoone
eigenschap van den schrijver dat hij onpartijdig kan zien en beschrijven. Bij alle waardeering voor de moderne theologie kan hij
daardoor de incidenteele en teii slotte negatieve kritiek van
Allard Pierson en de positieve, principieele van D. Chantepie de
la Saussaye en Gunning geheel tot haar recht laten komen.
Hierbij komt hem uitnemend te stade dat hij door de veelheid
der verschijnselen, die zijn onderwerp meebrengt en die hij wel
alle ziet, niet verward wordt, maar ze weet te herleiden tot hun
bron. Zoo b.v. waar hij er op wijst hoezeer Scholtens theologie
verschilt van de Calvinistische, waarvan zij toch de legitieme opvolgster wilde zijn. En dan aldus besluit: „Toth is er iets van
gelijkheid ook, dat niet enkel in de voorname, Oud-Gereformeerde
statigheid 'van Scholtens zinsbouw kan schuilen. Hier is er weer
een die „weet", hoe het met God en Zijn wil en werk is gesteld,
gelijk de oude dogmatici het geweten hadden en die niet geschroomd heeft met de autoriteit van eene sterke overtuiging zijn
„weten" tegen elke bedenking in, ja, tegenover de gansche werkelijkheid van het leven, vast te houden als het eenig mogelijke"
(bl. 130).
Zoo is deze dissertatie een rustig, rijp werk geworden, dat
den leeftijd van den schrijver in aanmerking genomen, een belofte
inhoudt voor de toekomst. Want juist op het terrein der theologie
is arbeid als deze, die niet vraagt naar de modemeeningen van
den dag, maar een bezonnen oordeel uitspreekt, even onontbeerlijk
G. F. H.
als zeldzaam.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Albert B. Lloyd. Van Oeganda naar Khartoem. Uitg. door de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur te Amsterdam, 1913.
J. H. Rossing. Het tooneel in Nederland (eerie III No. 8 van „Uit
onzen bloeitijd".) Baarn. Hollandia drukkerij, 1913.
C. W. de Visser. De verdediging van Ned.-Indio tegen het OostAziatiech gevaar. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1913.
Vierde verslag van het comit6 van bijetand voor de Koningin-Wilhelmina-school te Jogjakarta, van 1 Juli 1911-30 November 1913.
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Josine A. Simons—Meer. De nimf. Satiriek tooneelspel in drie bedrijven. Tooneel bibliotheek.
Friedrich Hebbel. Judith, treurspel in vijf bedrijven, uit het Duitsch
vertaald door Nico van Suchtelen, id.
Nico van Suchtelen. De tuin der droomen. Comedie der liefde in
vijf bedrijven. Nederl. bibliotheek.
Vondel's spelen, ingeleid en toegelicht door C. It. de Klerk en L.
Simons. Deel III, 1. Koning David in ballingschap, Koning David hersteld,
Adonias. Id.
Familie Lorenz, naar het Duitsch van Wilhelmina Heimburg. Bewerkt
door J. P. Wesselink—van Rossum. Alkmaar. Gebr. Kluitman.
Wees een man, door Olga Wohlbrack. Geautorizeerde bewerking door
J. P. Wesselink—van Rossum. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
C. S. Adama van Scheltema. Uit stilte en strijd. Derde druk. Derde
en vierde duizendtal. Rotterdam. W. L. en J. Brusse, 1913.
Haar Lente, door Rachilde. Geautorizeerde vertaling van Helene
Swarth. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
Th. v. Ameide. De Balkanstrijd. Apeldoorn. C. M. B. Dixon en Co.
Gustave Flaubert. Drie vertellingen, vertaald door Marie Koenen.
Bussum. Paul Brandt, 1913.
J. G. van der Haar (W. van Weide). Droomland. 's Gravenhage.
Van der Haar en Ketel.
Charles Reade. De Pastoor van Tergouw, 2 deelen. Nijkerk. Callenbach, 1913.
Nederlandsche bibliotheekgids. Utrecht. Oosthoek, 1913.
Dr. J. M. van 't Hoff. Het modernisme. Zutphen. W. J. Thieme &
Cie., 1913.
F. M. Dostojefsky. De gebroeders Karamazow. Vert. door Anna van
Gogh—Kaulbach. 2 d. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
Dr. P. J. Muller. Het christendom en de christelijke kerk. (Kerk en
Secte VI, 5). Baarn. Hollandia drukkerij 1913.
P. van der Scheer S. J. De sacramenten in het algemeen. (Geloof en
Wetenschap IX, 3.) Nijmegen. L. C. G. Malmberg, 1913.
Charles Ponse. Causa finalis. Van Fetisj tot Monon. Amsterdam.
Van Holkema en Warendorf, 1913.
Dr. H. G. Hamaker. Over willen en kunnen. Theoretische wilsleer.
Groningen. J. B. Wolters.
Dr. M. H. J. Schoenmaekers. Mensch en Natuur. Bussum. C. A.
J. van Dishoeck.
Dr. J. van den Bergh v. Eysinga—Elias en Mr. Clara Wichman. De
vrouw in Nederland voor Honderd Jaar en Thans. Dr. Aletta H. Jacobs
en F. S. van Balen—Klaar. Vrouwen-Kiesrecht. Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
Jacob Israel de Haan. In Russische Gevangenissen. Id.
J. H. van der Hoeven. Galerij van beroemde Fran sche Tooneelspelers.
Amsterdam. Meulenhoff & Co., 1913.
Barbarossa. Journalistieke rolmops. Amsterdam. Van Holkema &
Warendorf, 1913.
Mr. G. Andre de la Porte. Wat is toch vrijmetselarij ? SemarangSoerabaja—'s-Gravenhage. G. C. T. van Dorp & Co., 1913.

Overneming verboden.

NA EEN JAAR
DOOR

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

Hebben de verkiezingen, die een jaar geleden de gemoederen ten onzent zoozeer in beroering brachten, slechts
de oppervlakte van ons volksleven bewogen of hebben zij
dieper, blijvender beteekenis gehad ? Misschien is het oogenblik gunstig om zulk een vraag te stellen en te overpeinzen. Ik wil een poging daartoe wagen, en daarbij sneer
acht slaan op de geestelijke stroomingen dan op bijzondere
verschijnselen. Is het horoskoop te trekken van het
historische moment, omtrent welks gewicht wij 011S illusie
kunnen maken, maar dat ons toch toeschijnt wel eenigszins te gelijken op een keerpunt in ons volksleven ?
Dit werk is niet zoo eenvoudig als b.v. partijbladen
het doen voorkomen. In Onze Eeuw van April 1.1. heeft
de heer C. K. Elout de meening bepleit dat zelfs de formeerder van het tegenwoordig Kabinet dat horoskoop niet
geheel juist heeft getrokken, en uit de stembus-uitspraak
een ander besluit opmaakte dan er eigenlijk nit voortvloeide. Wat hiervan zij kunnen wij daarlaten. Op tal
van punters was het inderdaad niet zoo gemakkelijk in
die uitspraak van het yolk een duidelijk geluid te hooren.
De vragen, waarop de kiezers een antwoord moesten geven,
waren zoo talrijk en zoo verscheiden dat er wel aanleiding
0. E. XIV 6
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was voor het door elkaar vloeien van verschillende motieven.
Vrije school, algemeen stemrecht, staatspensioen, tarief,
daartusschen door ook defensie en finantien speelden een
rol. Deze rol was evenwel volstrekt niet altijd bepaald
door, of evenredig aan het politiek belang dezer vragen.
Daaronder vloeide de stroom van algemeene richtingen die
de inzichten, de emoties beinvloedden. In deze verwarring
eenige orde op te sporen, deze richtingen te ziften en te
beoordeelen ziedaar een taak die nu op zekeren afstand
ons allicht beter zal gelukken dan in de verblinding van
den strijd.
lit het bonte beeld van dezen strijd treedt als hoofdzaak, als het centrale feit, als het lichtende middelpunt
naar voren : de nederlaag der rechtsche coalitie. Deze
nederlaag is niet een min of meer toevallig resultaat geweest ; zij is niet te wijten aan kleine meerderheden in
twijfelachtige districten ; schier allerwege in den lande
sloeg de balans naar links om, zelfs in. haar meest vaste
burchten viel de coalitie of bleef slechts in de meerderheid na een zeer betwiste herstemming of tegenover een
minderheid veel grooter dan ooit te voren. Men denke aan
den uitslag te Zwolle, Middelburg, Amersfoort, Kampen,
Apeldoorn, Doetinchem e. a. Blijkbaar had men met een
wassenden vloed te doen.
Wij zien in deze kentering niet eenvoudig het gewone
verschijnsel dat zich veelal aan het eind eener wetgevende
periode voordoet, wanneer een afgeleefd ministerie bezwijkt
onder het gewicht zijner fouten. Tegenover de verpletterende meerderheid: 60 tegen 40, in 1909 aan de rechtsche
coalitie gegeven en door tusschentijdsche verkiezingen niet
ernstig afgebrokkeld, verkreeg de uitslag van 1913 meer
dan gewone beteekenis. Vooral daar inmiddels het peil
der politieke zeden ten onzent merkbaar was gedaald, en
de zittende regeering door bevoordeeling van partijgenooten, door maatregelen die de begeerte prikkelden (de
z.g. „stembusfooi" der laatste maanden) voor haar partij
toenemend pressie oefende op het yolk. Indien nu, in
weerwil daarvan, de coalitie wel niet verre maar toch be--

NA EEN JAAR.

315

slist in de minderheid is gebleven, dan ligt de oorzaak
daarvan in een veldwinnende stemming.
De zaak was deze : de meerderheid van ons yolk Wilde
van de antithese-politiek niet weer weten. En dat in weerwil van de onmiskenbare voordeelen die zij onder ons
parlementair stelsel scheen te bieden. • Noch onder de
grondwet van 1848 noch na haar herziening in 1887 had
ooze constitutie gefunctioneerd naar het oud-Engelsche
model van twee groote staatspartijen die elkaar in evenwicht houden, in de regeering afwisselen, in de groote
punten van staatsbeleid elkaars werk voortzetten. Reeds
de Roomsche fractie, 1 /3 onzer bevolking, ongeveer 1/4 in
de Tweede Kamer, nooit geheel met een andere partij
samengesmolten, scheen een dergelijk evenwichtig stelsel
onmogelijk te maken. Eerst in de laatste 20 jaar is dit
onmogelijke tot stand gekomen in een partijformatie die
in twee groote groepen (rechts en links) zich splitst.
Sedert het ministerie Kuyper, van 1901 dus, was de rechtsche coalitie, met een kort intermezzo van ruim 2 jaar,
met klimmende meerderheid aan 't bewind.
Hierover nu heeft de stembus van 1913 het vonnis
geveld. Zal, gelijk de rechterzijde voorspelt, ook dit slechts
een tusschenspel zijn, en de coalitie spoedig triomfeerend
terugkeeren ? Of is het „K-u_yper-avontuur" voor goed afgespeeld Ik meen, en hoop, dit laatste, al is elke voorspelling in onzen onzekeren toestand gewaagd.
Wij m.ogen intusschen de beteekenis der Junimaand
1913 niet verkleinen. Wat toen veroordeeld is door breede
lagen van 't yolk, door een publieke opinie die de overhand kreeg, dat is de antithese-politiek. Men noemt het
soms wel onbillijk van die antithese alle schuld te werpen
op de rechtsche coalitie : immers ook liberalen, ook socialisten deelen het yolk in vijandige kampen. Kan het ook
wel anders Overtuigingen, partijen hebben nu eenmaal
jets exclusiefs; de rationale eenheid, het gemeenschappelijk gevoel gaat schuil, gaat teloor in den fellen strijd,
partijbelang gaat boven algemeen welzijn. Dit is, helaas,
maar al te waar, al behoeft het niet noodwendig zoo te
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zijn. Maar ten onzent is dit maar al te vaak het geval. En
dit is bovenal aan de rechtsche partijen te wijten. Zij
maakt de kloof tusschen „christenen" en „paganisten"
ondempbaar. In de praktijk, in de samenleving, in allerlei
compromissen meestal soepel genoeg, leggen de „christenen" ten onzent uitsluitend beslag op dien naam en brandmerken hun tegenstanders als afvalligen, ongeloovigen.
Hierin nu ligt meer dan een verscherpen van den
partijgeest met al den aankleve van dien ; hierin ligt het
indragen van een volstrekte scheiding in het volksleven.
Dit nu is ten slotte een groote leugen, die zich wreekt
door verleugening van karakters en toestanden. Daar
staat de „partij des levenden Gods" met de lens „voor of
tegen Christus". De groote tegenstelling die voor het
inwendig, persoonlijk leven geldt legt zij vast in organisatie, program, politiek. En daardoor verijdelt zij de kracht
van evangelie en geloof.
Ik ken het hooghartig gebaar waarmede de politici
der coalitie zich van dergelijke opmerkingen afmaken. Zij
weten natuurlijk ook wel dat niet ieder rechtsch man een
uitverkorene, niet ieder liberaal een verworpeling is. Zij
versmaden de huip niet die het geld, de invloed, ook de
stem van ongeloovigen bij de stembus bieden. Maar, zij
zijn rijk in uitvluchten, compromissen, dubbel boekhouden.
Aan het persoonlijk geloof hechten zij niet zooveel, is het
niet vaak onbetrouwbaar, in elk geval subjectief? Het
geweten is een gevaarlijk ding, waar zij niet op al te
besten voet mede staan ; alleen in een verkiezingsweek
werken hun bladen er sterk mee. Maar overigens moet de
stembus de groote getuigenis afleggen voor God. Daar
heeft de scheiding plaats tusschen christenen en paganisten,
tusschen heelen en halven. Een dergelijke scheiding is
noodig en moet den volke aangekondigd worden. Het
yolk moet „ooze mannen" kennen. Bij verkiezingen en
benoemingen staan zij vooraan „ter eere Gods", wat niet
altijd beteekent dat zij de bekwaamsten of de eerlijksten zijn.
Ja, er is veel leugen in de christelijke politiek. Reeds
de splitsing zelf tusschen christenen en ongeloovigen is
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een groote leugen. Er is een tijd geweest, voor een 60,
70 jaar, dat zij dit minder was. Toen waren de mannen
en vrouwen van 't Reveil waarlijk kinderen Gods. En toen
werden zij om hun geloof gesmaad en achteraf gehouden.
Absoluut was ook toen de tegenstelling niet minder
absoluut dan men in de kringen van da Costa en Groen
meende. Maar toch : als wij de geschiedenis dier dagen
lezen klinkt ons de getuigenis der Reveilman.nen als
geloofswoord toe.
En nu ? Maakt de christelijke politiek op ons den
indruk eener uiting van vroomheid. Of mengt zich ook
daarin de leugen ? Het is altijd bedenkelijk personen en
invloeden te bespreken. Ik zal het sober doen. Maar ik
kan er niet geheel van tusschen, waar het een partij geldt
die zichzelf het monopolie van christelijkheid geeft. Indien
dit echt ware dan zou een nieuw ontwaakt geloofsleven
in ons land moeten bloeien, dan zouden de aanvoerders
en leidslieden in de eerste plaats mannen Gods moeten
wezen. Zijn zij dit ? Ik antwoord niet door een zondenregister to geven zooals van elke partij en haar aanvoerders wel bijeen te brengen is. Maar eenvoudig door to
constateeren dat tooh eigenlijk niemand in ernst in de
eerste plaats een geestelijk karakter kan toekennen aan
de opkomst der rechtsche partij. Ik denk hier bijzonder
aan de anti-revolutionaire groep, over de samenstelling
der coalitie spreek ik later. Maar de anti-revolutionaire
afdeeling gaat voorop, 'evert den „van God gegeven leider"
en de meeste voorman.nen. Ik weet natuurlijk wel dat geen
reclame, geen geruchtmakende hulde to wonderlijk is voor
Dr. Kuyper, dat het gemakkelijk valt bij een plebisciet
door duizenden to doen verklaren dat men hem voor een
groote in Gods koninkrijk acht. Maar ik weet ook dat dit
geen weerklank vindt in de conscientien en dat het met
het gehalte van christelijke karakters onder de politieke
woordvoerders dezer groep vrij treurig gesteld is. Ook in
de „christelijke" pers is het niet beter. Standaard, Nederlander, door de kleine pers gevolgd, hebben in de verkiezingscampagne uitgemunt door verdachtmaking, onwaarheid,
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perfide aantijgingen, waarbij de zonden der liberale pers
in 't niet verdwijnen. De motieven en gevoelens bij de
volgelingen dezer organen zijn vaak van zeer min allooi. De
liberalen hebben ons tal van jaren onderdrukt, nu is het
onze beurt zoo erkent men met cynische openhartigheid
dat de coalitie ten slotte niet veel meer dan een baantjestrust is.
Dit lage zedelijke peil, waartoe het politieke Christendom gedaald was, deed velen in de coalitie meer ongeloof
dan christelij ken zin speuren. Breede lagers van ons yolk
wendden zich van dit Christendom af, en „paganistisch"
fatsoen en eerlijkheid deden weer opgeld. Ik vertrouw
dat men dit alles nog niet vergeten heeft, en ben dus niet
zoo zeer beducht voor den spoedigen terugkeer der trouwens
nog machtige coalitie.
Ik moet evenwel ook nog andere gezichtspunten naar
voren brengen. Indien het christelijk karakter der menschen
en kringen zoo veel twijfel wekt, schuilt de christelijkheid
dan wellicht in de maatregelen en wetten door de coalitie
voorgestaan ? Mag zakelijk haar politiek christelijk heeten ?
Aanstonds treft ons hoeveel fictie ook pier heerscht,
zoowel ten aanzien der candidaten op wie men het etiket
„christelijk" plakt, als bij de wetten en beginselen onder
't zelfde etiket aanbevolen. Het heeft menigeen getroffen,
hoe weinig bepaald christelijke beginselen in de 6 jaren
van het ministerie Heemskerk op den voorgrond zijn gebracht. Vraagstukken als eed, doodstraf, Zondagswet bleven
onaangeroerd; zij zijn wel bijzonder christelijk maar de
broeders zijn het onder elkaar oneens er over. Toch moet
de coalitie de gemoederen warm houden, het vuurtje
blijven stokers. Doch zij bereikt dit ook door onderwerpen
die eigenlijk met christelijke beginselen niet te maken
hebben, vragen die looter met zaakkennis en in 't publiek
belang te regelen zijn, te behandelen alsof zij de diepste
levensvragen rakers, de antithese in zich bevatten. Zoo b.v.
bij het tarief. Het was bepaald koddig hoe deze questie
met diep ingrijpende openbaringsdenkbeelden in verband
werd gebracht. Van den torenbouw van Babel was bij de
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scheiding der volken door God het beginsel in de menschheid gelegd dat eens zou opbloeien in de tariefwet van
Mr. Kolkman. Zulk groot- en diepdoen imponeert. Maar
het ridicule wordt weerzinwekkendl wanneer dan, na de
nederlaag, de goe gemeente wordt uitgenoodigd deze
wondere ordening Gods op te bergen, omdat zij gebleken
is een schadepost te zijn bij de stembus.
Dit sollen met beginselen heeft de coalitie-politiek
meer vertoond. Zeer sterk is het gebleken bij de sociale
wetten van minister Talma. Niet alsof men dezen bewindsman zelf van gemis aan ernst zou mogen betichten stellig
was er verband tusschen zijn arbeid en zijn christelijke
overtuiging men kan al.leen betwijfelen of de gewezen
predikant over de noodige, bezonken kennis van economische vragen beschikte en of hij met al zijn vlugheid en
werkkracht op dit gebied wel meer kon zijn dan een
talentvol dilettant. Maar de wij ze waarop de rechterzijde
hem volgde was hoogst bedenkelijk. Uit de ontvangst van
zijn ontwerpen, de indiening van zoo ingrijpende amendementen dat men vrij wel van tegenontwerpen kon spreken,
bleek duidelijk dat zeer velen van 's ministers partijgenooten niet met zijn inzichten medegingen, ja er vierkant
tegenover stonden, dus ze allerminst als uitvloeisel van
christelijke beginselen lieten gelden. Maar Coen ter elfder
ure, na' een 6 jarig rechtsch bewind met zoo bijster schralen
oogst, het partijbelang luide sprak om toch nog dit stel
van wetten in 't Staatsblad te krijgen, werd aan bedenkingen het zwijgen opgelegd, de meest principieele tegenstand opgegeven; zelfs eerste mannen in 't parlement
streken de vlag voor den predikant-minister dien men
hoog verhief, die zelf nog door een heillooze concessie aan
socialisten den noodigen steun zich verwierf, en tegen
wien slechts een enkele der rechterzijde pal bleef staan.
Kunnen wij met dit jongste verleden achter ons wel hoog
denken van „christelijke beginselen"? En hoe moet men
het bestempelen dat nu van die rechterzijde stemming
wordt gemaakt tegen het nieuwe liberale bewind dat hooge
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belastingen moet voorstellen — om de rekeningen te betalen van de „christelijke" regeering ?
Ten slotte letten wij op het eerie christelijke belang
bij uitnemendheid, waarop alles was gezet : „de Meiboom
in de kap", de voltooiing der vrijmaking van het onderwijs. Parlons-en. De groote questie van het onderwijs die
sedert meer dan een halve eeuw de gemoederen verdeelt
en onzen politieken toestand vergiftigt, bewijst aan onze
rechtsche coalitie soortgelijken dienst, dien het ijveren
voor „ecole lalq-ue" en „defense rep-ublicaine" in Frankrijk
aan het bloc van radicalen en socialisten bewijst : zij is
een altijd gereed strijd- en agitatie-middel. Hier is in de
lens „vrijmaking der school" vrij heid het voorwendsel, terwijl men inderdaad streeft naar macht, die men straks
tot overheersching zal gebruiken. Het is inderdaad moeilijk in te zien wat nog aan de school ten onzent vrij te
maken valt. Moge er dan een schijn van billijkheid wezen
in den eisch het bij zonder onderwijs met het openbare
finantieel geheel gelijk te stellen, altijd mits het op hetzelfde peil sta, hieruit volgt niet dat elke ongelijkheid in
dezen reeds onbillijke tyrannie zou zijn. Tegen 't geen de
coalitie met den schoolstrijd beoogt is ook vrij wat in te
brengen. De uitgesproken toeleg om het staatsonderwijs
zooveel mogelijk op den achtergrond te schuiven, en ook
in het schooltoezicht de plaats voor mannen van 't bij zonder onderwijs altijd ruimer te meten, leidt noodwendig tot
verslapping van dit toezicht en verlaging van het peil.
Het bij zonder onderwijs regel, het openbare uitzondering :
dit moet het yolk splitsen in allerlei groepen en heilloos
werken. De coalitie vat uitsluitend den bloei van het
christelijk onderwijs in het oog, brandmerkt al het andere,
met name het openbare, als goddeloos en wil dat de
christenen er geheel de hand van aftrekken een pogen
indertijd reeds door Beets als „misdadig" gewraakt, nog
heden afgekeurd door tal van christelijk-historische predikanten, Loch vaak ijverige, soms aarzelende medeloopers
der coalitie. In de praktijk achte men waarlijk de schade
niet gering van de school een propaganda-middel te maken.
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1k herinner mij eene circulaire ten behoeve van de oprichting eener christelijke school, waarvan de noodzakelijkheid bepleit werd door te wijzen op de behoefte aan
een centrum van politieke actie in dat district. Tal van
orthodoxe predikanten meenen het best het Godsrijk te
dienen, en zelf vooruit to komen, door het bouwen van
een sours onnoodige, vaak schadelijke christelijke school.
Vele hunner, eveneens orthodoxe, ambtgenooten zuchten
bitter onder den druk van ijverige christelijke onderwij zees die hun den voet dwars zetten. Bovendien speelt
de christelijke school een belangrijke rol in den strijd
tusschen de „groote kerk" en de afgescheidenen en doleerenden. Daarbij komt weer het vertoon, het groot doen
der gereformeerden aan den dag. De christelijke school
is niet kleinzielig, zij omvat de groote en de kleine kerk ;
maar de doleerende minderheid zorgt er wel voor dat
zij het hoofd der school levert, den geest van 't onderwijs beheerscht. Confessioneelen, om van ethischen te
zwijgen, hebben het toezien, gereformeerden der groote
kerk spelen in de kaart der doleerenden, en „le tour est
joue", zij deelen de lakens uit.
Nog op een laatste punt moeten wij letten : de samenstelling der coalitie. Ook pier komt haar leugenachtig
karakter te voorschijn. Het rechtsche verbond van Roomschen, Anti-Revolutionairen, Christelijk-historischen wordt
door den gemeenschappelijken haat tegen het liberalisme
saamgehouden. Dat er een positieve band zou zijn van
gemeenschappelijk geloof, een „stoelen op 46n wortel" is
louter fictie. Het zijn waarlijk niet alleen dogmen en
hierarchie die Rome en de zonen van Calvijn verdeeld
houden ; hoezeer men tracht het te verbloemen, weg te
doezelen : de geheele geest is een andere. Men weet over en
weer: het is allerminst waar dat men over fundamenteele
artikelen eenparig denkt waarbij dan aan beide zij den nog
eenige verschillen komen. Het geloof is een ander, de
geest is volkomen een andere. Wanneer men samen optrekt
ten strijde is het als bondgenooten die onderling zich
vijanden gevoelen. Maar men acht elkaar te kunnen ge-
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bruiken, van het verbond voordeelen to trekken. De coalitie
ligt niet op het terrein der beginselen, maar alleen op dat
der belangen.
Het wederzijdsch profijt is echter niet gering. De
Roomsche fractie is daarbij 't sterkt, het meest vast aaneengesloten, 't volgzaamst in de hander der leidsleiden, 't
minst afhankelijk van de bondgenooten. Zij blijft zichzelf
't meest gelijk, zij laat zich 't minst in de kaart zien, van
haar worden 't minst compromissen geeischt en verwacht.
Ja, zij moet, vooral in Holland, met haar .stemmen zetels
bezorgen aan den anti-revolutionairen bondgenoot, maar zij
verliest er aan werkelijke macht niet bij. In 't wezen der
zaak is de rechtsche coalitie de Roomsche staatspartij. De
anti-revolutionairen, bij wie schijnbaar het bestuur der
rechterzijde berust, treedt naar buiten 't meest op den voorgrond. De gevel, de leuzen, het vertoon dit alles is antirevolutionair. Rome laat gaarne het opzichtig gedoe aan
den „eminenten leider" en zijn lijfgarde over, mits het zelf
de macht houdt.
In het yolk maken de niet bij zonder talrijke, maar
rumoerige en zich meer naar voren dringende, Doleerenden
en Gereformeerden de kern der anti-revolutionaire partij
uit. Volgens hen zelf is het de drijfkracht hunner stoere
beginselen die hun kracht verzekert. Zij gelijken weinig op
stillen in den lande, op stemmige vromen, op innige Pietisten
noch op ijverige Methodisten ; het wereldsche leven is bij
hen in eere, zij willen allerlei levenskringen met hun beginsel
veroveren, grijpen gaarne naar politieke macht, gaan prat
op kultuur, leggen al meer mondaniteit in houding en
gezindheid aan den dag, versmaden geen der voordeelen
en genietingen van de „gemeene gratie", vergeten allerminst
dat de godzaligheid de belofte heeft ook van het tegenwoordige leven. Hunner zijn ruime beschouwingen en rijke
gezichtspunten ; de eere Gods eischt dat zij toon aangeven.
Zoo was het bij de laatste verkiezingen hun onvervreemdbaar recht dat in den bekenden driehoek : Leiden, Ede,
Ommen zij onvoorwaardelijk zouden zegevieren. Bekend is
hoe bitter zij op deze drie punten de nederlaag leden.
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Van geheel anderen aard is het gemengd gezelschap
der Christelijk-historischen. De talrijke aanhang dezer
richting is niet gemakkelijk bij een te houden ; er behoort
Diet weinig bij van wat men „de kleurlooze middenstof"
pleegt te noemen. Er is een tijd geweest dat ook Onze
Eeuw goede verwachtingen had van deze partij. Verscheidenen onzer, vooral onze voormalige mede-redacteur Mr. W.
van der Vlugt, hoopten dat uit een toenadering, misschien
samensmelting van Christelijk-historischen en Vrij-liberalen
een middenpartij zou voortkomen een concentration des
centres, die zegenrijk op onzen politieken toestand zou
kunnen werken. Tijdens den Kuyper-Doers schreef Mr. L. J.
Plemp van Duiveland 1) : „wie gelooft niet, dat dr. Kuyper
„de ure zegenen zou, waarin hij de hulp van broeder
„Lohman voor goed missen kon ?" Dit is een illusie gebleken. De rem, waarop ook wij rekenden, werkt reeds sinds
lang niet meer ; de Christelijk-historischen zijn de getrouwe
achterhoede der coalitie geworden, althans de leidslieden,
die evenwel niet altijd op de stemmen der volgelingen staat
kunnen maken. Velen toch scheiden zich af, met stille trom
de gelederen verlatend, of wel nadrukkelijk verklarende
dat zij tegen de coalitie-politiek gewetensbezwaren hebben ;
sours evenwel ter elfder ure uit socialistenvrees zich weer
bij 't verlaten leger voegende (laat mij zoo barmhartig
wezen hier geen namen te noemen).
Men heeft m. i. den invloed met name der predikanten
dezer richting sterk overschat. Hun rol valt niet weg te
cijferen, maar is onberekenbaar voor de toekomst, allerminst herolsch in verleden en heden. Velen hunner
zwaaien met beginsels joist omdat zij zelf onvast zijn. Zij
moeten toch wel inzien dat de coalitie (Rome en Kuyper)
de Ned. Herv. Kerk bedreigt, de christelijke school tot
een kweekplaats maakt van gereformeerdheid onder leiding
der Doleerenden. Dit gaat nu onzen predikanten natuurlijk
ter harte ; hun positie en in vloed lijden er onder, zij gevoelen zich belemmerd in hun werk, getroffen in wat hun
1) Onze Eeuw, November 1902.
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dierbaar is. Ook hun overtuigingen, hun geloof komt in 't
gedrang; zij gevoelen toch wel dat het Evangelie niet met
deze succespolitiek samenvalt. Toch blijven zij aarzelen.
Sterk werkt nog op hen de oude suggestie dat „liberaal"
gelijk ongeloovig is, en voor ,,socialist" zijn zij bang. Zullen
zij in den schoot der coalitie terugkeeren ? Zij worden door
de echte coalitie-mannen tamelijk geminacht. Men ontziet
ze, tracht ze tevreden te stellen, maar geeft weinig om hun
onheldere beginselen en vertoogen. Men houdt ze zoet, stemt
hun candidaten als 't niet anders kan, werpt hun een
brokje toe dat wat toont maar niets is, gelijk dat „vast
accoord", dat de sukkels in den waan brengt alsof hun
kerk er veilig door ware. Ads het er op aan komt zullen
zij wel merken dat zij zich blij hebben gemaakt met een
doode musch.
Zoo is de toestand rechts ; hoe is het links ? Ik verkeer niet in de aangename stemming pier een loftrompet
te steken of met blij vertrouwen de toekomst te kunnen
schilderen.
Laat mij beginnen met het uitwendige : de linksche
meerderheid is klein, allerminst homogeen, zij bestaat uit
twee partijen, die scherp tegenover elkander staan : liberalen
en socialisten, slechts door gemeenschappelijke oppositie
tegen rechts, en positief voor een omschreven doel tijdelijk
verbonden. De rechterzijde wil, sedert de dagen van Groen
van Prinsterer nooit dit verschil erkennen, zij acht dat
de „drijfkracht der beginselen" tusschen conservatief,
liberaal, radicaal, socialist geen scheiding toelaat. Maar
dit is „Principienreiterei", door de geschiedenis in geheel
Europa in de laatste 50 jaar weerlegd, een vereenvoudiging
van gezichtspunt voortvloeiend uit de gewoonte om de
absolute scheiding „geloovig of ongeloovig" in de grenzen
der partijen vast te leggen.
In elk geval, liberalen en socialisten gevoelen zich
allerminst 44n. Aan de liberalen nu heeft de stembus van
1913 ontegenzeglijk teleurstelling bereid. Zij zijn verre
gebleven van de 51 stemmen die zij om zelfstandig te
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regeeren moesten verlangen. In zooverre verkeeren wij in
abnormale omstandigheden, al hebben wij geen zakenministerie dat buiten de politieke questies blijft, maar een
politiek kabinet met vast omschreven, beperkt program.
Ook de toekomst, bij algemeen kiesrecht, zelfs met het
correctief van evenredige vertegenwoordiging, schijnt voor
het liberalisme als middenpartij geen bloeiend verschiet
te openen.
Reden te meer om zich bewust te worden Welke rol
de liberale partij, die m.i. onmisbaar is, spelen kan en
moet. Daarvoor moeten wij meer op geestesrichting dan
op organisatie of program letten. Men houdt vaak die
nieuwe organisatie in de concentratie, die trouwens geen
samensmelting der groepen maar een verbond beteekent,
voor louter opportunisme, het aanvaarde program voor een
compromis. Ware dit juist dan zou het een bedenkelijke
zwakheid verraden. Maar het kan ook zijn dat in de
houding der liberalen bij en na de stembus meer inzicht
en overtuiging schuilt dan velen willen erkennen.
Het liberalisme blijft een partij van vooruitgang, hetgeen medebrengt dat het ook zichzelf niet bindt aan doctrine en program uit het eigen verleden van zelfs meer
dan een halve eeuw her. Het staat met dit verleden,
evenals met de rationale ontwikkeling, in historische continulteit, maar is aan de vormen er van niet gebonden.
Indien er 64n partij is die behoort zichzelf te herzien, zich
niet te binden aan eigen doctrine, maar in aanraking te
blijven met het voortschrijdende levee, met de geestelijke
stroomingen in de gemoederen en in de samenleving, dan
is het de liberale. Het grootste verwijt dat den liberalen
treffen kan is dat zij aan het heden de versleten theorieen
van een vervlogen periode opleggen. Pit doers velen toch
nog maar al te vaak. Een liberaal van heden mag niet
meer gelijken op een schoolwet-liberaal van tusschen 1848
en 1870. Hij moet inzien hoe bekrompen de verlichte
neutraliteit is geweest van „het denkend deel der natie"
dier dagen. Hij moet inzien dat het niet is een dienen
van de mode indien hij een oog heeft voor nieuwe sociale
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behoeften ; wij gevoelen dat het vaderland in 't begin der
20e eeuw andere eischen stelt dan die van 't vorige
tijdvak, en dat van de liberalen verwacht wordt in deze
nieuwe toestanden vruchtbaar te handelen.
Het is een belangrijke schadepost voor ons nationaal
leven geweest ; — het is dit ten deele nog ; — dat deze
noodige vernieuwing der liberale partij slechts onvolkomen
tot stand kwam, dat velen er nog huiverig voor zijn. De
zelftevredeti verheffing op een, nu reeds achterlijke, ontwikkeling; het dwepen met rede en vrijheid alsof zij de
eenige leidsvrouwen zijn van het leven ; de vijandig gekleurde
onverschilligheid, het wantrouwen tegen den godsdienstigen
factor : dit alles heeft den liberaal in veler oogen antipathiek
gemaakt. Te meer als er nog bij komt een conservatieve
schuwheid voor al het sociale, het geniis aan orgaan
voor de door handel, verkeer, industrie zich wijzigende
behoeften der samenleving.
'Tit de pier opgesomde leemten leide men echter niet
of dat het liberalisme ten onzent geen taak meer te vervullen heeft. Nog altijd staan de staatslieden tot wie het
yolk 't meest met vertrouwen opziet aan deze zijde.
beweer natuurlijk niet dat de liberalen tijdens hun lange
heerschappij de smalle zijden van den partikeest hebben
weten te vermijden. Maar het schijnt mij duidelijk dat wie
heden prijs stelt op historische continuiteit en nationale
eenheid deze 't meest — ik moest wellicht zeggen uitsluitend — van de liberalen verwachten kan. Onze jongste
ontwikkeling doet de gevaren rechts en links van het
liberalisme Loch wel duidelijk uitkomen. Rome en Dordt
kunnen niet anders dan de eischen van den modernen staat
onderdrukken met kerkelijke doctrine en vormen van het
verleden. Ik weet wel dat het Calvinisme voorgesteld wordt
als echte bron van vrijheid en leven, en ik weet wat daarvoor
te zeggen is uit de geschiedenis van Nederland, Engeland
en Amerika. Maar ook weet ik dat de nieuwste historie
allerwege voor iets anders pleit, en dat met name (wij zagen
het reeds) bij ons dit Calvinisme geketend is aan Rome en
zonder Rome niets kan doen.
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En aan den anderen leant staat het socialisme, dat den
staat in de maatschappij wil doen opgaan en voor de eischen
van een enkelen stand de rechten der geheele gemeenschap
op zij zetten.
De liberaal moet met dit alles rekenen, naar beide
zij den pal staan. De staatsman, Wiens vaderlandsliefde
hem noopte de teugels van het bewind op een. hachelijk
oogenblik te aanvaarden, toont het juiste gevoel, wanneer
hij tracht het mogelijke te doen om in het zoo netelig
onderwijsvraagstuk een verzoening te bewerken tusschen
de verschillende partijen. Het zou een groote triomf van
echt liberalisme wezen indien Mr. Cort van der Linden
daarin mocht slagen.
Toen ik zooeven aan het liberalisme toeschreef eerbiediging van historische continuIteit en rationale eenheid,
bedoelde ik dit niet in dien zin dat het conservatief grenzen
stelt aan de ontwikkeling, maar dat het de levende machten
in bet volksleven erkent. Een politieke partij moet altijd
een historische zij n. Dit is geen partij die ,,eeuwige begin,
selen" aan de historie oplegt, ook niet eene die romantisch
een verleden wil repristineeren, evenmin eene die een
absoluut wijsgeerig stelsel aan de geschiedenis opdringt of
de maatschappij onderstboven keert in naam van abstracte
menschenrechten. Welnu : in onderscheiding van de rechtsche
coalitie en de socialisten, vertegenwoordigt het liberalisme
ten onzent een historische richting.
Ik kan alleen beschrijven wat ik daaronder versta,
zonder te verzekeren dat alle liberalen mij zouden bijvallen.
Allereerst behoort daartoe dat de plaats en de invloed der
Kroon in ons constitutioneel staatsrecht onverkort en onaangetast blijve. Dit is geen abstractie, geen theorie, maar het
erkennen dat ons yolk samengegroeid is met Oranje, en
dat Oranje, nu boven de partijen, waarborg en symbool
te gelijk is van ons volksbestaan. Verder erkent het liberalisme den rijkdom van krachten die ons yolk bloeiend
maken, niet slechts in welvaart maar ook in geestelijke
beschaving, materieele, intellectueele, sociale, maar ook
religieuze. Wij kunnen niet boven de maat roemen, toch
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is het duidelijk dat teekenen van bloei en kiemen van
ontwikkeling onder ons niet ontbreken. Dit alles is, zij
vooral, geen partijbezit, maar voorrecht der natie in haar
geheel, waartoe in evenwichtigen wedijver de verschillende
groepen mogen samenwerken. De leiding die ons daarbij het
veiligst dunkt, is evenwel zonder twijfel de liberale.
Als een dreigend spook voor den een, een wenkende
taak voor den ander, een onafwendbaar noodlot voor een
derde staat daar de macht aangeduid in het woord demokratie.
Zij klopt aan alle deuren, en alle partijen vleien haar min
of meer. Zelfs Rome zinc vaak op compromissen met haar,
aan het Calvinisme is zij van ouds niet vreemd, hoe autoritair
ook de hervormer van Geneve zelf geweest zij. Het liberalisme heeft in zijn program ten onzent op 't oogenblik
twee eischen der demokratie : algemeen stemrecht en staatspensioen overgenomen, 't geen zeer velen afkeuren, anderen
als een onvermijdelijk offer beschouwen, 't geen minder
inconsequent of bedenkelijk is dan men wel meent.
Van het woord demokratie geldt in hooge mate wat
bij vele modewoorden 't geval is, wier veelzijdig gebruik
verwarrend werkt. Dit kweekt allerlei onheil. Het ergste
is wel dat velen, in den grond bang voor de demokratie,
maar overtuigd dat zij toch komt, er zooveel mogelijk door
half toegeven de gevaren van pogen of te wenden. Een
eindje meeloopen, een tegemoetkomende houding aannemen,
zooveel mogelijk de beweging binnen de perken houden:
ziedaar de halve houding waarmede men te vergeefs tracht
de maatschappij te redden. „La peur est mauvaise conseillere". Ook hier. Op een na de gevaarlijkste houding is : nog
verder meeloopende zich het bedenkelijke te ontveinzen,
de demokratie te hullen in zeker idealistisch waas, er een
religieuze illusie omheen te tooveren, zijn heimelijken angst
weg te juichen en met blijheid de toekomst tegemoet te
gaan alsof zij onbewolkt ware.
Laat ons liever dan aan zulke halfheid en onbenulligheid toe te geven de historie raadplegen. Tegenover het
gevoel dat de aanwas van demokratischen geest in onzen
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tijd iets ongehoords zou zijn, kunnen wij herhalen wat
wijlen de hoogleeraar W. G. Brill in 1848 over soortgelijke verschijnselen in de Gids schreef: „wat wij beleven
meer geschied" hij vond dus geen grond noch voor
overspannen verwachting noch voor buitensporige vrees.
Zoo kunnen wij ook nu zeggen. Wel heeft de demokratie
telkens in de geschiedenis zich vertoond als een verwoestende
macht, de dommekracht der menigte die geestelijke en
sLoffelijke levenswaarden vernielt, alle banden verbreekt
en door de revolutie den weg baant voor de onderdrukking
door den demokratischen heerscher, den tyran. De historie
leert ons echter daarnaast iets anders. Ook die groote
keerpunten in het leven der menschheid, waarbij de vruchtbaarste vernieuwing en vermeerdering van het leven tot stand
kwam, kenmerken zich door het verbreken der oude kaders,
waarbij de volksziel ontwaakt en te gelijk het persoonlijk
leven krachtig opbloeit. Wij denken hier aan het Christendom. Zeker het evangelie staat boven de tegenstelling
aristokratisch of demokratisch, het predikt geen staatsvorm
of maatschappelijke in richting, even min als het onmiddellijk
kultuur brengt. Maar, wij kunnen toch niet voorbijzien,
dat 't geen wij het aristokratische in het evangelie kunnen
noemen, de eerbiediging van 't bestaande, secondair is
terwijl het naar voren brengen van het eenvoudigste, persoonlijke in het leven, dat in de kern der prediking ligt,
ons aandoet als een demokratisch gevoel.
Ook in onze dagen kunnen wij een dubbele richting
in de demokratische beweging onderscheiden. Zij verdient
niet dan afkeer en wekt terecht vrees waar zij den Jacobijnschen geest bestendigt, in Frankrijk en elders, die
sedert de Fransche revolutie een ontbindend element is
gebleven in de nieuwere maatschappij. Het vleien van den
volkswaan, bederf in de politieke zeden, verwaarloozing
van elk waarachtig volksbelang ten bate eener heerschende
kliek van politici : ziedaar wat 't sterkst Frankrijk te zien
geeft, wat allerwege dreigt. Ook de theorie der demokratie, voor zoover die bestaat in het historisch materialisme,
kan slechts het oordeel en het gevoel verminken en verO. E. XIV 6
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lagen. Laat ons evenwel toezien dat wij om der wille dier
gevaren niet rechtmatige eischen zonder meer als demokratisch brandmerken en afwijzen.
De kracht en het recht der demokratie — ik wees
er reeds op — ligt niet in het manteltje van idealisme
waarin zij zich huh. Zij is vaak niet slechts echte overtuiging maar citing van waar menschelijk gevoel. De
demokratische eisch volgens welken everybody counts for
one and nobody for more than one is voor uiterlijke verwezenlijking niet vatbaar, als eisch van praktisch staatsbeleid onzinnig. Zij verwart demokratie met gelijkheid,
welke met de natnur in volkomen strijd is. Men leze de
geschiedenis der revolutie er slechts op na om te zien dat
gelijkheid en vrijheid onverzoenlijke vijanden zijn. Geen
erger proscripties dan door volksmenigten of demokratische
tyrannen. Waar de feiten zoo luide spreken behoeft men
zich niet op schrijvers te beroepen ; laat mij echter herinneren hoe overtuigend en de Tocqueville en Em. Faguet
(om twee zeer uiteenloopende auteurs te noemen) deze
waarheid hebben in het licht gesteld.
Neen, het is onmogelijk dat „everybody" gelijk zij,
en „nobody" boven anderen telle en wege. Doch er is een
gezonde demokratie die dit ook niet eischt, maar wel
handhaaft dat in elk mensch een onaantastbare kern
schuilt, iets dat onvoorwaardelijk eerbiediging eischt. En
dit niet louter in geestelijken zin van gewetensvrijheid,
het niet krenken, of het dwingen van overtuigingen of gezindheden. Steeds meer wint het gevoel veld dat er ook
in levensvoorwaarden, en omstandigheden een menschenrecht is dat niet mag verkort worden, dat de staat moet
beschermen, misschien ook waarborgen. In dien zin hield
de tegenwoordige Amerikaansche president Wilson zijn
verkiezingsredevoeringen over the new freedom. In dien zin
hebben sedert meer dan 1/2 eeuw tal van Engelsche radicalen en socialisten (men denke aan John Bright) getuigd
en gewerkt. Over de mate, den vorm waarin demokratische
waarborgen te nemen zijn, over de rol van den staat
dezen, over de vraag welke rechten algemeen gemaakt moeten
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en kunnen worden, zullen de meeningen wel lang uiteenloopen. Het neteligste daarbij zal wel blijven dat de gezonde demokratische ontwikkeling niet verstoord worde
door d.emag,ogische, Jacobijnsche bewegingen.
Ook ten aanzien van het socialisme is dit de vraag. Het
ligt niet binnen mijn bestek over het socialisme op zichzelf
uit te weiden. Ziju rol in onze politick is nog veelszins raadselachtig. De plotselinge, -brou.wens niet onverwachte, groei
dezer groep bij de laatste verkiezingen, dadelijk gevolgd
door merkbaren (tijdelijken ?) achteruitgang, toen bleek dat
zij de normale consequentie harer parlementaire positie, om
mede verantwoordelijkheid aan de regeering op zich te
nemen„ niet aanvaardde : deze jongste faze laat de vragen
die men ten aauzien tier socialistische partij stelt onbeantwoord. Zal zi j een revolutionaire protest- en agitatiepartij
blijvert, die geheelen onikeer, desnoods door oproer, in
Naar vaan sehrijft, of wel zal zij een plaats innemen als
radicale hervormingspartij, gelijk zij ook ten onzent al
hier en daar in de gemeente-politiek schijnt te doen? Zal
zij als wereld- cii levensbeschouwing jets diepers weten te
benaderen dan 't historisch materialisme, desnoods hier en
daar getint door wat gevoels-idealisme ? Zal zij een n.ationaal karakter willen, kunnen dragen? De prognose is voor
ons vaderland tot nog toe niet gu.nstig. Elders, ten deele
in Duitschland en Engeland, zelfs als uitzondering bij
enkelen in Frankrijk en Italie, leven de socialisten het
nationale leven mede. Willen zij werkelijk heilzaam werken
dan moet het woord yolk voor hen niet louter de arbeidende klasse of zelfs het proletariaat beteekenen maar
zich over het geheele gemeenschapsleven uitstrekken, en dan
moeten zij daarbij niet uitsluitend denken aan de materieele
belangen maar vooral aan de geestelijke goederen.
Op het opmaken van een slotsom heb ik bij deze beschonwingen niet aangestuurd. Zij dienen veeleer ter
orienteering en tot toetsing en opscherping van het oordeel.
Daarom zijn zij niet voorgedragen in een tijd van krisis,
„bij open stembus", maar in maanden die tot kalme overweging ruimte laten.
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wij zijn dankbaar voor het vele goede dat wij in ons
vaderland genieten, maar wij zijn niet blind voor het
hachelijke in allerlei toestanden. On der de gevaren is niet
het geringste dat onze verhoudingen en belangen zoo klein,
en onze woorden en beginsels veel te groot zijn. Er is geen
taak die luide spreekt, en er zijn fe veel verwarrende bij:
zonderheden die onze aandacht verdeelen. Vandaar bij
velen een zekere malaise, een vragen en zoeken naar iets
nieuws. Laat ons ten slotte op de uitingen hiervan als op
het wellicht meest sprekende verschijnsel van heden het
oog vestigen.
Ik zal evenwel niet alle proeven opsommen die met
iets nieuws genomen worden. Laat mij die uoemen Welke
mij de sprekendste bewijzen geven van nieuwe behoeften.
Geen dezer nieuwe behoeften spreekt sterker dan die voortvloeien uit het elkander zoeken van Christendom en
demokratie of zelfs socialisme. Ook dit wederzijds elkaar
zoeken is in de geschiedenis niet nieuw. Ik sprak reeds
van het demokratische dat er in het evangelie ligt, of,
zoo er niet in, dan Loch er vlak naast. In alle eeuwen
heeft het radicale Christendom in de secten sociale gelijkheid voorgestaan, en zich boven de hierarchie der standen
gezet. En overal, waar echt Christendom is, zelfs in conservatieve of aristokratische vormen, zal dit het persoonlijk
leven hooger waardeeren dan de sociale ongelijkheid.
De voornaamste politieke uiting die dit christelijksociale streven ten onzent in den laatsten tijd heeft gevonden is de partij van Mr. van de Laer. De echt christelijke zin van den stichter die tevens de ziel is dezer groep,
de gewetensernst van zijn oppositie tegen de succespolitiek
der coalitie heeft terecht veler sympathie verworven in den
lande. Velen meenen echter met mij dat in de combinatie
christelijk-sociaal „christelijk" niet behoeft te beteekenen
„orthodox", en dat de nobele beschouwingen van Mr. van
de Laer te vast gekoppeld zijn aan dogma en kerk. Maar
dit ontneemt niets aan het hooge van zijn streven. En het
verschaft aan zijn getuigenis des te weer ontbindende
kracht joist in den boezem der coalitie. Niemand kan
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zeggen dat deze man geen ,,orthodox christen" is, des te
meer klem heeft het dat bij, juist
om des gewetens
wille strijd voert iegen de „chrisi:,ele" coalitie. Al
heeft deze groep dan ook geen woordvoerder in de kamer,
zij heeft aan de coalitie in Juni 1913 meer dan een zetel
gekost.
Ook ander° stemmen klinken. Onlangs gaf een combinatie van verscheidene mannen, wier namen deden zien
dat zij nit vers(Ill itiend kamp kwamen, een belangrijk manifest, om de antiihesP-pol-iiek te veroordeelen, de sociale
vragen op den voorgrond to stelten, maar vooral om op te
komen tegen scheiding van godsdienst en politiek. Het
lag voor de hand dat bladen van verschillende richting
aan deze heeren Dr. J. D. Bierens de Haan c.s. de vraag
richtten : welke religie bedoelt gij ? en zoo gij ze niet nader
bepaalt, meent gij dat van vage godsdienstigheid kracht
zal uitgaan ? Dit neemt niet weg dat het verschijnsel der
erkenning willen geen neutrale, wij willen godsdienstige levensbeschouwing en gedragslijn ook in 't openbare
leven, van groote beteekexiis is.
Soortgelijk streven is dat van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm
en Dr. A. J. de Sopper in een reeks van geschriften die
zij onder den titel Synthese beginnen uit te geven.
Dit alies is nieuw geluid, getuigt van nieuwen geest.
Zal het tot organisatie, partij leiden? Misschien is
dit niet een -§ wenschelijk. Bij velen die in toenemend aantal
tot deze zoekende richtingen behooren, is het onzeker wat
zij bij de stembus zullen doen. Maar het is zeker dat de
meesten zich tegen de rechtsche coalitie keeren; juist in
ontevredenheid met, zedelijken afkeer van die coalitie ligt
hun oorsprong. Een sterke bondgenoot dier coalitie, de
socialistenvrees, nog krachtig bij vele d.omine's, is ook aan.
't afnemen. Maar .... wij kunnen geen horoskoop trekken.
Aileen tot ernst opwekken. Men wachte zich vooral voor
goedkoope overtuigingen. En men zie verder, en gevoele
ruimer dan de grenzen eener partij.
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_Het is licht mogelijk dat mij niet alles onder de oogen
kwam wat, vooral in de laatste jaren, over de ontwikkeling
van den „Staat Noord-Borneo" in het Eclat is vers chenen maar mijn indruk is, dat van den loop der zaken
aldaar over het algemeen weinig bekend is. Het schijnt mij
dus wel wenschelijk, dienaangaande het een en ander mede
te deelen wat in Noord-Borneo geschiedt, verdient ooze
aandacht omdat het land grenst aan het Nederlandsch gebied, en ook omdat daar het bestuur is gegeven in handen
van eene particuliere maatschappij, die haar taak gansch
anders opvat dan de Oost-Indische compagnieen van
vroeger tijd.
De geschiedenis van Noord-Borneo gedurende de laatste
dertig jaren is in hoofdzaak van economischen aard. Maar
om haar te begrijpen dienen wij rekening te houden met
hetgeen, in staatkundigen zin, voorafging aan openbaar
gemaakte gegevens daarover ontbreekt het niet, zoodat een
kort overzicht hier voldoende is 1).
De lezer weet, hoever het onder Nederlandsch gezag
1) Zie P. A. van der Lith in De Gids van Dec. 1891 en de daar
aangehaalde bronnen.
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staande deel van Borneo zich uitstrekt. Het ten Noorden
daarvan gelegen grondgebied behoorde, althans in naam —
want de heerschappij deed zich slechts, en dan zelfs nog
niet overal, langs de kusten gelden — van oudsher aan
den Sultan van Broenei ; feitelijk was, zelfs tot het midden
der negentiende eeuw, een groot deel dier kusten de woonof schuilplaats van zeeroovers. Reeds in de achttiende eeuw
was intusschen Noord-Oost-Borneo veroverd door den Sultan
van de beruchte Soeloe-eilanden, zoodat de Engelschen
met hem de overeenkomsten konden sluiten welke, van
1773 tot 1803, tot de bezetting van Balambangan leidden.
Tengevolge van den krachtigen strijd, door de Spaansche zeemacht tegen de Soeloesche zeeroovers gevoerd 1)
werden hunne eilanden in 1851 door de eerste veroverd,
en zag de Sultan zich verplicht, de souvereiniteit van Spanje
te erkennen ; hij werd nu een leenman van de Spaansche
kroon, ook ten aanzien van zijn grondgebied op Borneo's
vasten wal.
Het zuidelijkst deel van Broenei, aan onze Westerafdeeling grenzend, werd in 1841 feitelijk zelfstandig, al
bleef het voorloopig, in naam, een leen van den Sultan.
James Brooke was dezen te hulp gekomen, toen hij door
eene vijandige partij bedreigd werd en een in Serawak verwekten opstand niet meester kon worden; en Brooke werd
ten slotte voor die hulp beloond met den afstand van
Serawak, tegen betaling van eene jaarlijksche schatting van
2000 dollars ; deze cijns verviel reeds spoedig 2).
Op zijn aandrang traden de Engelschen op tegen den
zeeroof aan de Westkust van Broenei, met medewerking
van den Sultan zelven, uitgeoefend. De aldus op diens
grondgebied overgebrachte vijandelijkheden leidden er toe,
dat het eiland Laboean met de bijliggende kleine eilanden
in 1846 aan Engeland werd afgestaan, en dat, het volgende
jaar, dit rijk met Broenei een tractaat sloot hetwelk den
1)

E. de Waal, Onze Indische Filial:166n III blz. 172 vlg.

2)

Id. X bl. 270/71. Sedert 1865 is Serawak geheel onafhankelijk

(id. III bl. 191).
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Britten vrijen toegang aldaar verzekerde. De Sultan aanvaardde daarbij de verplichting, zonder toestemming der
Engelsche regeering geen grondgebied af te staan aan eene
andere natie of aan daartoe behoorende onderdanen.
Onze regeering had tegen dit verdrag geen bezwaar.
Men weet, dat zij alle eilanden van den Indischen Archipel
behalve Java, Sumatra en Banka, als lastposten beschouwde,
waaraan men zich zoo weinig mogelijk diende te laten
gelegen liggen ; er was, tusschen 1830 en 1840, wel gelegenheid geweest om met Broenei in nadere betrekking
te komen, maar men had dat nooit gewild. En ook later,
in 1859, Coen Brooke voorstellen deed om Serawak aan
het Nederlandsch gezag over te dragen 1) zagen onze bestmirders daarin geen heil : elke uitbreiding van ons grondgebied — zoo heette het destijds immers — was een stap
nader tot onzen ondergang !
Na de inbezitneming van Laboean werd Brooke, de
radja van Serawak, .benoemd tot Britsch commissaris en
consul-generaal voor Borneo, op eene jaarwedde van £ 500;
een jaar later werd hem voorts de betrekking van gouverneur 'en opperbevelhebber van Laboean en onderhoorigheden opgedragen op eene jaarwedde van £ 2000. Om
hem de vervulling van deze betrekking mogelijk te maken
werd nog, voor Laboean, een luitenant-gouverneur aangesteld.
Hieruit is wel af te leiden, dat men in Engeland van
de vestiging op Laboean, met zijn vrijhaven en met de in
de nabijheid aanwezige steenkolenmijnen, nog al groote
verwachtingen koesterde ; men sprak van de ontwikkeling
van de rijke hulpbronnen van Noord-Borneo en van het
voorbeeld, door een goed bestuur te geven, ten bate der
bevolking van Broenei.
Maar de verwachting werd niet vervuld. De handel
bleef onbeduidend, en eene maatschappij, voor de kolenontginning opgericht, ging te niet. Het inlandsch bestuur
1) De Waal. Onze Indische Financiên, X bl. 286.
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van Broenei beteekende hoe langer hoe minder; het kon
zich feitelijk sloolits doers gelden in den onmiddellijken
omtrek de hoor(lpiaats.
Laboean was Pen lastpost. En, was Engeland destijds
al evenmin als Nederland op uitbreiding van grondgebied
gesteld — de herhaalde afwijzing van den door Brooke
gewenschten afstand van Serawak bewijst dat zeker
zal de met Laboean opgedane teleurstelling tot eene onverschillige houding jegens Broenei hebben bijgedragen.
Ondanks de bovenvermelde overeenkomst van 1847
blijkt van geenerlei verzet van Engelsche zij toen de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika een verdrag met
Broenei sloten en er een consul plaatsten (1864). Deze wist,
als voorzitter van de „A_merikaansche Han delmaatschappij
van Borneo", waarin Amerikanen en Chineezen (van Hongkong) deelnamen, tegen betaling van een jaarlijksche pachtschat, van den Sultan en de rijksgrooten den vollen afstand
te verkrijgen van het geheele grondgebied van NoordBorneo, met uitzondering slechts van — globaal uitgedrukt
— de zuidelijke helft van de westelijke kust, dat is het
deel hetwelk voor het inlandsch bestuur nog eenige financieele waarde had. Onder het aldus afgestane gebied was
66k begrepen het oostelijk deel, waarop Spanje suzereiniteitsrechten had ; de genoemde maatschappij, waarvan de
consul, de heer J. W. Torrey, de ziel was, kreeg alle souvereine rechten, zooals die van wetgeving, belastingheffing
en grondeigendom. Torrey nam den titel aan van radja
van Ambong en Maroedoe, twee landstreken langs de noordelijke helft van de Westkust.
De maatschappij begon, op de kust handel te drijven
en, met behulp van Chineesche werklieden, eene nederzetting
te vestigen te Kimanis op de Westkust. Maar zij had
gebrek aan kapitaal ; Kimanis werd weder verlaten (1867),
en van de uitoefening van souvereine rechten was geen
sprake. Zij zou dus waarschijnlijk te gronde zijn gegaan,
wanneer Torrey (1873) niet in kennis was gekomen met
den consul-generaal van Oostenrijk te Hongkong, baron G.
von Overbeck, en niet de gelegenheid had gevonden om
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met dezen over den verkoop van alle rechten zijner maatschappij te onderhandelen. Von Overbeck had hier wel
ooren naar, aanvankelijk blijkbaar in de meening dat hij
de Oostenrijksche regeering zoude kunnen overhalen, hem
op de eene of andere wijze te steunen 1).
Dit mislukte, nadat het Oostenrijksch oorlogsschip
„Erzherzog Friedrich" de toestanden had opgenomen, —
en von Overbeck zocht nu elders steun. Hij vond dien bij
Alfred Dent, hoofd van een Engelsch handelshuis te
Hongkong, met wien hij eene compagnieschap vormde om
de zaken der Amerikaansche maatschappij over te nemen.
De heeren von Overbeck en Torrey gingen nu, eind '77,
naar Broenei om des Sultans goedkeuring te verkrijgen op
de overdracht, en zij slaagden hierin volkomen : voor 15000
dollars 's jaars — later tot 7500 dollars teruggebracht —
werd aan de combinatie Overbeck—Dent de voile souvereiniteit overgedragen over geheel Noord-Borneo, van Kimanis
op de Westkust tot de Siboekoe aan de Oostkust. De Sultan
benoemde zijn „getrouwen en welbeminden vriend von
Overbeck" tot Maharadja van Saba (de inlandsche naam
voor Noord-Borneo) en tot radja van Gaja en Sandakan.
Brooke verweet den Sultan, dat hij tot een en ander
niet het recht had : de landschappen ten N. van Kimanis
hadden steeds onder eigen vorsten gestaan. Inderdaad was
het gezag van Broenei's Sultan daar geheel nominaal ; joist
daarom zal hij er zoo gemakkelijk voor te vinden geweest
zijn, langs den hem voorgestelden weg nog voor hem
belangrijke inkomsten uit die landschappen te trekken.
Bedenkelijker was, dat onder de afgestane landen ook die
behoorden, waarop de Sultan van Soeloe rechten deed
gelden ; von Overbeck kocht dezen alle aanspraken of
voor 5000 dollars 's jaars, maar nu trad Spanje, de leenheer van Soeloe, op het tooneel : de Sultan had zich verbonden, zijn grondgebied ongeschonden te bewaren. De
aldus ontstane moeilijkheden werden opgelost door de
overeenkomst van 7 Maart 1885, waarbij de Spaansche
1) E. de Waal, Onze Indische Financien, III blz. 190.
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doch alleen tegenover Engeland — van alle
regeering
rechten op Borneo afzag.
Toen de afstand van grondgebied en souvereine rechten met de inlandsche vorsten geregeld was, ging de
leiding der zaken over in de handen van Alfred Dent, en
verdwijnt von Overbeck gaandeweg van het tooneel. Na
een bezoek aan Borneo richtte de heer Dent in 1881 met
een vijftal invloedrijke personen de „British North Borneo
provisional association" op, welke ten doel had uitvoering
te geven aan de planner' betreffende Noord-Borneo, in afwachting dat, met medewerking van de Engelsche regeering, eene maatschappij kon gevormd waaraan alles kon
worden overgedragen. Dit syndicaat stelde ambtenaren
aan, deed de eerstnoodige gebouwen oprichten en hief
belastingen, aldus in alle opzichten den weg, inslaande
die verder door de maatschappij zouden warden gevolgd.
De Engelsehe Regeering verleende aan de onderneming
den lten November 1881 een Koninklijk Charter; opmerking verdient, dat daarin von Overbeck's naam niet wordt
genoemd, doch b.v. wordt gesproken van den grondafstand,
door den Sultan van Broenei, aan „Alfred Dent en een
ander", terwijl elders wordt vermeld dat Alfred Dent zijne
belangen en bevoegdheden heeft overgedragen aan het
Syndicaat. De Oostenrijker was van de baan.
In het charter wordt overwogen dat de requestranten
— Dent en zijne vijf vrienden — in de gelegenheid zij
het noodige kapitaal bijeen te brengen voor de vorming
van eene maatschappij, krachtig genoeg om de exploitatie
van het verkregen bezit te waarborgen, en dat de oprichting van zoodanige maatschappij in het belang is van het
Rijk en van vele Britsche onderdanen. Derhalve wordt
goedgekeurd de oprichting, van de Britsche Noord-Borneo
Maatschappij, die de zaken van het syndicaat zou overn.emen, en worden een aantal voorwaarden gesteld waaraan zij zal hebben te voldoen 1). De hoofdzaak komt
1) Handbook of B. N. Borneo, 1890, bl. 119 en vlg. Over de in
verband met het charter gevoerde correspondentie tusschen de Engelsche
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daarop neer, dat zij moet zijn eene werkelijk Britsche
onderneming, met Engelsche bestuurders ; de gouverneur
van Noord-Borneo kan slechts benoemd worden onder
goedkeuring van den Engelschen minister ; de regeering
heeft, desverlangd, de bevoegdheid tot regeling van het
rechtswezen ; bij geschillen tusschen de inlandsche vorsten
en de Maatschappij beslist de Regeering ; in de verhouding
tot vreemde mogendheden heeft de Maatschappij de aanwijzingen der regeering op te volgen.
In de regelingen betreffende de wijze waarop zij hare
rechten zou uitoefenen behield zij overigens de meest
mogelijke vrijheid ; alleen was haar alle mon opolie verboden.
In Mei 1882 was, onder de bepalingen van dit charter, de Maatschappij tot stand gekomen en werden haar,
tegen betaling van £ 300.000, waarvan £ 90.000 in aan.deelen en £ 210.000 in contanten, alle rechten en bezittingen van het syndicaat overgedragen.
Maar alvorens nu de lotgevallen der Maatschappij gedurende haar ruim dertigjarig bestaan te schetsen, zal het
goed zijn eerst nog te vermelden wat verder op staatkundig
gebied voorviel.
Vooreerst : de uitbreiding, in 1884 en '85, van haar
grondgebied aan de Westkust, zuidwaarts van Kimanis tot het
midden van de baai van Broenei. In de hierbedoelde landstreken heerschte voortdurend verzet tegen den Sultan ; de
rust werd behoudens de vijandige gezindheid van een
der hoofden in de eerstvolgende jaren — verzekerd door
den afstand van des Sultans rechten aan de Maatschappij,
tegen eene jaarlijksche uitkeering van 4000 dollars en eene
betaling van 1700 dollars in eens. Deze uitbreiding van
grondgebied is van groot belang geweest voor de Maatschappij : juist daar, ten N. van de Broeneibaai, is het
meeste gedaan kunnen worden voor de blijvende ontwikkeling des lands.
In de tweede plaats, de overeenkomst tusschen de
en Nederlandsche Begeeringen, zie v. d. Lith t. a. p. bl. 464; het heeft
Been nut, daarover hier uit te weiden.
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Engelsche regeering en de Maatschappij van 12 Mei 1888,
waarbij „de onafhankelijke staat Noord-Borneo" op zijn
verzoek gesteld werd onder de bescherming der Kroon, op
voorwaarde dat de leiding der betrekkingen tot vreemde
mogendheden ook tot Serawak en Broenei — zou berusten
in de handen. der Engelsche regeering, die overal consuls
kon aanstellen ; en dat aan Britsche onderdanen, handelaren
en schepen alle rechten en voorrechten werden toegekend
die en aan de meest begunstigde vreemdelingen, en aan de
onderdanen van den beschermden staat toekomen.
In hetzelfde jaar werden soortgelijke overeenkomsten
gesloten met Serawak en Broenei. De drie staten kregen
aldus het belangrijk voordeel, dat hunne grenzen veilig
zijn.; daartegenover verzekerde Engeland zich voorgoed
van de suprematie over geheel niet-Nederlandsch Borneo.
In volkenrechterlijken zin is dit thans Britsch gebied, hoe
groot de zelfstandigheid ten aanzien van het inwendig
beheer ook moge zijn.
In de derde plaats, de overeenkomst van 20 Juni 1891
tusschen Engeland en Nederland gesloten (Staatsblad
1892 no. 53) betreffende de grensregeling aan de Oostkust 1).
Verder worde pier nog aangeteekend dat de Britsche
regeering in 1889 het beheer van het eiland Laboean aan
de Maatschappij opdroeg ; met den aanvang van 1906 is
Laboean echter weder onder een afzonderlijk bestuur
geplaatst.
Britsch Noord-Borneo heeft een oppervlak, ongeveer
gelijk aan dat van Ierland. Het is een door de natuur in
vele opzichten begunstigd land : door zijne ligging en ruime
baaien biedt het de internationale scheepvaart groote voordeelen ; het land is vruchtbaar, het klimaat niet ongunstiger
dan in andere tropische landen ; er zijn onmetelijke houtbosschen, belangrijke rivieren. . Maar de bevolking is
zeer gering ; bij het optreden der Maatschappij zal zij wel
1) Mr. P. A. van der Lith, t. a. p. In 1912 zijn de werkzaamheden
verricht tot de uitzetting der grenzen op het terrein ; het proces-verbaal van
17 Febr. 1913 moet nog door de beide Gouvernementen worden goedgekeurd.
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niet meer dan 100.000 zielen hebben bedragen. Kon men
dit in een opzicht als een voordeel aanmerken, nu de
handhaving van rust en orde met eene geringe politiemacht
— in de eerste jaren een paar honderd man — kon geschieden, hiertegenover stond dat, voor de ontwikkeling des
lands, immigratie hoog noodig was. Maar Hongkong ligt
dicht bij, en aan Chineezen zou geen gebrek zijn !
Vol illusies aanvaardde het bestuur dus zijn taak.
Gelijk de Heeren XVII den 20 sten Juli 1680 schreven :
„toebakplanten of den landbouw is een werk particulier
maar niet de Edele Compagnie passende", meende het zeif
geen cultures te moeten drijven, maar handelaren en planters
te moeten lokken door te zorgen. voor goed bestuur, goede
gemeenschapsmiddelen ook met het buitenland, den aanleg
van proeftuinen efiz., verder werden mijningenieurs in dienst
gesteld voor het onderzoek van den bodem, die ongetwijfeld
kostbare mineralen — steenkolen, mangaan, koper, antimoon, goud
bevatten zou.
Er was dus veel te doen. Doch . . . . had men daarvoor
de noodige middelen
Het kapitaal der Maatschappij werd gesteld op £ 2 millioen, waarvan voorloopig £ 1.3 millioen zou worden uitgegeven ; bij de in 1882 gehouden inschrij ring werd echter
voor niet meer dan. £ 574.680 geteekend, en van de meeste
aandeelen werd slechts de helft gestort. Met inbegrip van
de £ 90.000 aan aandeelen, die aan het syndicaat werden
ter hand gesteld, had de Maatschappij dus, eind 1882, een
kapitaal van £ 664.680, waarvan £ 428.380 gestort was en
£ 236.300 nader, bij termijnen, kon worden opgevorderd ;
maar daartegenover stond al dadelijk het bedrag van
£ 300.000, voor den inbreng te betalen. De Maatschappij
begon dus met een beschikbaar kapitaal van £ 128.380 en
eene reserve van £ 236.300. Dat bedrag was wel gering om,
terwijl de inkomsten nog zeer weinig beteekenden, alles te
doen wat noodig was ter bereiking van het beoogde doel.
Wij Nederlanders, die weten hoe lang verschillende
onzer z.g. buitenposten lastposten zijn gebleven, kunnen.
ons uitmuntend voorstellen hoe zuinig men moest te werk
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gaan om niet spoedig den bodem der schatkist to zien.
En hoe optimist de voorstanders der nieuwe, nationale
onderneining ook waren, dat de aandeelhouders voorloopig
niet op dividenden kond.en rekenen was voor iedereen
duidelijk ; van daar ongetwijfeld de betrekkelijke mislukking der eerste inschrijving.
De eerste jaren der -onderneming waren, uit den aard
der zaak, leerjaren. In verscbillende opzichten werden
uitgaven gedaan, die later minder goed besteed bleken;
tal van min of meer gegronde verwachtingen werden niet
verwezenlijkt, en bet -natuurlijk gevolg was ongeduld,
ontevredenheid onder de aandeelhouders; weldra zelfs aandrang van sommigen, oil maar to trachten alles aan den
Staat over to doer]. Nan het bestuur kan zeker de 1.of niet
worden onthonden dat het, hoe groote telenrstellingen bet
ook ontmoette, nooit den mood verloor en vol vertronwen
op de, zij fiel dan eenigszins ver verwijderde toekomst
bleef zien.
Het is wet belangwekkend den loop der zaken eenigszins in bijzonderheden pa to gaan.
Britsch Noord-Borneo, aan welks hoofd een Gouverneur is gesteld, is verdeeld in negen provincien, genoemd
naar de oprichters en eerste bestuurders der Maatschappij.
Van de z-uidoostelijke grens noordwaarts en zoo verder
langs de trust naar de zuidwestelijke grens gaande, vindt
men achtereenvolgens de provincien Elphinstone, Mayne,
Myburgh (met de tegenwoordige hoofdplaats Elopoera of
Sandakan), Dewhurst, Alcock (met de aanvankelijke hoofdplaats Koedat, aan de Maroedoebaai), Keppel, Dent 1);
aan de zuidergrens de Cunliffe-provincie en, in het binnenland, de Martin-provincie. De twee laatste zijn tot dusver
van geen economische beteekenis.
Over dit geheele gebied werden bestuur 2) en recht1)

De prow i ncie Dent is gevormd uit de in 1885 door Broenei afge-

stane landstreken.
2)

In 1910 is den Gouverneur een „wetgevende Raad" terzijde ge-

steld, waarin handel, cultuur, Chinees en inboorling vertegenwoordigd
zijn. Bijzonderheden dienaangaande vond ik niet meegedeeld.
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spraak in de eerste jaren uitgeoefend door 17 Europeesche
ambtenaren, met een politiemacht van 200 man ; meest
Sikhs uit Britsch-Indie, verder enkele inboorlingen.
De rechtspraak — zoo werd gezegd — zou hoogst
eenvoudig zijn, zonder formaliteiten ; zij moest gelden voor
alle inwoners zonder onderscheid, en de zekerheid van
arbeid verschaffen Welke de Chineezen behoeven om zich
in de nieuwe kolonie te vestigen.
De noodige inkomsten dacht men zich te verwerven
door :
verpachting van het opium-, sterken drank- en tabaksdebiet ; van het recht tot het houden van pandhuizen,
van het recht tot het slachten van varkens, van het recht
tot visschen in openbare wateren ;
de heffing van een matig hoofdgeld van de bevolking ;
de heffing van een uitvoerrecht op boschproducten
(10 pet. der waarde) en van een invoerrecht (5 pCt. der
waarde) op voorwerpen van weelde, — dus niet van
voedingsmiddelen, werktuigen enz. ;
de belasting op vogelnestjes ;
de uitgifte van koperen munt
en, behalve uit „diverse ontvangsten", in het bijzonder
door landverkoop.
Wat dezen betreft, — men stelde zich voor dat, wanneer de Maatschappij den vruchtbaren bodem beschikbaar
stelde met de noodige waarborgen van veiligheid, er tal
van ondernemingen zouden verrijzen voor de teelt van
producten voor de Europeesche markt. Die ondernemingen
zouden den grond kunnen bekomen voor een tijdvak van
999 jaren, tegen betaling : of van een dollar per acre in
eens, Of van een halven dollar in eens en eenen jaarlijkschen canon van 10 dollarcenten. De aldus verkregen bedragen zouden wellicht goeddeels noodig zijn voor bestuurskosten, in ruimen zin genomen, dus met inbegrip van
openbare werken, ziekenverpleging, gevangenissen enz. ;
maar waar ondernemingen gevestigd werden, zouden werk1) Het invoerrecht werd reeds in 1884 afgeschaft.

NOORD-BORNEO.

345

lieden moeten worden aangevoerd, en ieder van deze
brengt jaarlijks in allerlei vormen, vooral door de verpachtingen, belasting op.
Enkele jaren later — eind 1889 — then men van de
tabakscultuur, in concurrentie met Deli, hooge verwachting
had, werd voor gronden, bestemd voor tabak, een zesmaal
hoogere betaling gevorderd, dock kort daarna (1891) hi elden, ook door andere oorzaken, de landverkoopen voorloopig vrij wel op.
Toen, na een ongeveer tienjarig bestaan van de ondern.eming, de voorgespiegelde groote winsten voor de aandeelhouders vrij wel waren uitgebleven, spraken de ontevredenen van „wanbeheer". Het verwijt was, in zijn geheel,
onbillijk; maar met de uitkomsten voor oogen, kan men
zich begrijpen dat het tot de directie gericht werd.
Zoo had deze, kort na de oprichting der Maatschappij,
begrepen dat gestreefd moest worden naar vermeerdering
van bevolking. Australia, Amerika sloten zooveel mogelijk
de grenzen voor Chineezen, iu Noord-Borneo zouden deze
welkom zijn; er was wel plaats voor een half millioen, en
China leed aan overbevolking ! Men wakkerde dus, met
behulp van een bekwamen agent te Hongkong, de immigratie van Chineezen zooveel mogelijk aan. Maar toen
deze in vrij grooten getale op Borneo kwamen, vonden zij
geen. werk : de kapitaalkrachtige maatschappijen, die veel
koelies zouden kunnen gebruiken, waren er nog niet, en
de openbare werken werden, uit financieele overwegingen,
tot de dadelijk noodige beperkt. Tal van Chineezen moesten
worden teruggevoerd naar hun geboorteland. . .
Ook schijnt ons de aanmerking niet geheel ongegrond,
dat men, meenende te kunnen volstaan met het vervoer
langs de rivieren, wel stoombarkassen aahschafte, maar
zeer weinig deed voor den aanleg van wegen. Intusschen,
ontkend kan niet worden dat het moeilijk moest zijn, te
bepalen hoever deze zich hadden moeten uitstrekken ; wat
had men aan wegen zoolang de bevolking ontbrak ?
De tegenspoed, in de eerste jaren ondervonden, was
O. E. XIV 6
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echter, in algemeenen zin, niet aan het bestuur te wijten
menig opzicht sloeg het op doelmatige wijze de handen aan
het werk. Voor de cultures werd een proefstation met proefterrein opgericht; mijn-ingenieurs onderzochten den bodem ;
de terreinen, voor beplanting geschikt geacht, werden behoorlijk opgemeten voor stoomvaartverbindingen met Hongkong, Pinang, Singapore werd zorg gedragen, ook door ze
geldelijk te steunen. En het optimisme werd levendig gehouden door de adviezen van deskundigen theeplanters uit
Ceylon, suikerfabrikanten uit Australia, tabaksplanters van
Deli, die om strijd de geschiktheid van den bodem voor
hunne cultures prezen, door vergelijkingen. met de ontwikkeling der suikercultuur op de Fidji-eilanden, waar de
grond toch 10 a 20 maal duurder was, of met den vooruitgang van Singapore of van het Maleische Schiereiland.
Gelijk de bosschen van Suriname, waarvan wij in ante
jeugd leerden: „wanneer zij eenmaal geexploiteerd worden,
zal de opbrengst voldoende zijn om de geheele Nederlandsche staatsschuld te betalen", heetten de onmetelijke
bosschen van Noord-Borneo een onuitputtelijke bron van.
rijkdom. In de rivieren werd good gevonden, dat zijn oorsprong moest hebben in nog op te sporen goudmijnen
een deskundige kwam verklaren, dat zeker terrein opvallend overeenkomst had met dat der diamantmijn_en elders. ..
Van alle kanten werd het optimisme gevoed. Ook
door opmerkingen als deze, van den gouverneur Treacher
(verslag van 10 April 1886): „Een Hollandsch planter
heeft 30.000 acres besproken aan de Maroedoebaai en heeft
reeds op kleine schaal voorbereidende maatregelen genomen.
Het is wel bekend dat geschikt tabaksland in dat gedeelte
van Sumatra, hetwelk onder Hollandsch beheer staat,
schaarsch wordt en dat de inlanders pier en daar vijan.dig
gezind zijn, terwiejl de zware en kwellende belastingen,
door het bestuur op Java opgelegd, het kapitaal van dat
eiland verdrijven. Tezelfder tijd weigert het Nederlandsch
bestuur de ontwikkeling van de hulpbronnen in zijn gebied op Borneo en Celebes met behulp van Europeesch
kapitaal".
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Maar gaandeweg werd aan vele goede verwachtingen de
bodem ingeslagen. Het begon met de suiker : onder den
invloed van de suikercrisis van 1884, die den prijs belangrijk — en voor goed ! — deed dalen, trokken de
Australische vrienden zich terug, en daarmede was de
suikercultuur van de baan.
Niet veel beter verging het de tabaksteelt. De tabak
was prachtig, behaalde betere prijzen dan die van Deli,
maar de kostprijs bleek te hoog ; en toen de Mc Kinleywet van 1891 kwam, moest men van mislukking spreken.
De groote Chineesche Sabah Land Farming Company, die
met £ 200,000 kapitaal te Hongkong gevestigd werd, had
zooveel tegenspoed dat de Maatschappij haar met belangrijke voorschotten (c.c. £ 20.000) moest te hulp komen om
den onderhanden oogst of te werken; zij ging later ten gronde.
Eel]. Duitsche Noord-Borneo maatschappij maakte het
al niet anders ; door slechte leiding kwam er in '84 niet
veel van terecht, en later, nadat zij eenige jaren den arbeid op Banguey-eiland (ten 0. van Balambangan) had
voortgezet, verdween ook zij van het tooneel.
Aldus was het verloop der meeste ondernemingen : in
1889 waren 690.000 acres afgestaan of verkocht, aan 15
plantages. Van deze komt nog slechts een op de laatste
opgaven voor, echter zonder vermelding of, en wat, daar
geplant wordt.
Laat mij ter loops zeggen dat men in de eerste jaren
veel te kampen had met ziekten onder het werkvolk,
vooral beri-beri. In December 1891, toen de ellende geweken scheen, erkende het bestuur dat het sterftecijfer
verschrikkelijk hoog was geweest („the deathrate was
enormously heavy").
Alles te zamen genomen : het zoozeer verwachte succes
bleef uit. In 1885 werden maatschappij en opgericht voor
goudwinning — zij gingen .ten gronde ; een andere, die
de ijzerhoutbosschen zou exploiteeren en het pout naar
China uitvoeren, eveneens. De Laboean-steenkolen beloofden veel — zij werden later van het program afgevoerd. En als men in 1887 al juichte : we zijn nu op weg
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n.aar succes — het was een schijnsucces, verkregen doordien
de landverkoop geld in kas bracht. In 1892 was het met
den landverkoop uit, maar de bestuurskosten waren geleidelijk gestegen men kon nu b.v. met niet minder dan 300
man politie-soldaten volstaan. Aan het eind van 1893 moest
worden erkend „wij zijn op het kritieke punt — er valt
niets meer te bezuinigen !" Olt de gelden van den landverkoop was tweemaal, in 1889 en '91, een dividend van
2i pCt. uitgekeerd, maar voorloopig zou van eene ui.tkeering
geen sprake meer zijn. En then bekend werd dat Alfred
Dent, wiens invloed onder de bestuurders overwegend werd
geacht, zijne aandeelen (£ 37.000, voor den inbreng door
hem ontvangen) van de hand had gedaan en hetzelfde (voor
28.000) door zijn broeder, Edward Dent, was verricht,
toen brak de storm los.
Het zoolang zorgvuldig aangekweekt vertrouwen in
de toekomst was voor het oogenblik geheel verdwenen.
Er was al meermalen, in de vergaderingen der Maatschappij, in de pers, in de Volksvertegenwoordiging, gewezen
op de wpnschelijkheid dat het Britsche gouvernement zich
in de plaats stelde van de besturen der beschermde inlandsche staten. Lord Brassey had zich in 1891 in dien zin in
het Hoogerhuis uitgelaten en dat men daarmede in beginsel
wel instemde, schijnt te mogen worden afgeleid uit het
feit dat hij als 't ware dadelijk daarop in het bestuur der
Maatschappij werd gekozen. De voorzitter gaf zijne meening
in voorzichtig gekozen bewoordingen „wij hopen dat
eenmaal ooze zaken zoo grooten omvang zullen hebben
genomen, dat het onverstandig zou zijn ze in particuliere
handen te laten wij zullen dan worden opgeslokt zooals
de Oost-Indische Compagnie en anderen voor ons, en de
directeuren zullen hebben te zorgen voor de belangen der
aan deelho uders".
Alleyne Ireland beweert (The far eastern tropics, 1905
blz. 37 vlg.) dat alle handelingen der laatste jaren, dus van
1894 tot 1904 ongeveer, er .op gericht geweest zijn, het
bezit der kolonie aanlokkelijk te maken voor den Britschen
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staat. Welke die handelingen zijn geweest, zullen wij straks
zien ik heb niet den indruk gekregen dat de gedragslijn
van het bestuur in die jaren door dergelijke overweging is
bepaald, maar toch wel dat menig aandeelhouder, die nu
eene behoorlijke rente pas in de verre toekomst kon verwachten, zich zoude hebben verheugd, wanneer hij zonder
schade zijn aandeel aan krachtiger handen had kunnen
overgeven.
Pit is, dunkt mij, ook wel of te leiden uit de houding,
welke werd aangenomen ten aanzien van een voorstel, in
het laatst van 1893 door den Radja van Serawak, Sir
Charles Brooke, gedaan een voorstel, dat blijkbaar min
of meer was uitgelokt, al zag men er ten slotte te veel
nadeelen in.
De radja toch „had vernomen" dat de Maatschappij
hem het bestuur en het administratief beheer over den
staat Noord-Borneo Wilde overdragen, en verklaarde zich
daartoe bereid, in hoofdzaak op de volgende voorwaarden.
Hij zou alle rechten en verplichtingen overnemen over
het gestorte kapitaal, tot een maximum van een half millioen
sterling, een percent rente waarborgen en verder aan de
Maatschappij een derde deel uitkeeren van alle inkomsten,
die van landverkoop inbegrepen, zoo die meer dan 200.000
dollars beliepen. Over hetgeen de inkomsten meer dan
een millioen dollars mochten bedragen, zou geen uitkeering
verschuldigd zijn maar de radja zou te alien tijde het recht
hebben, alle aandeelen tegen de nominale waarde over te
nemen. Als toelichting werd hierbij opgemerkt, dat de
bestuurskosten op Borneo tot omstreeks de helft zouden
kunnen worden teruggebracht en die te Londen geheel
zouden vervallen; dat de aandeelhouders thans stonden
tegenover een jaarlijksch deficit van 2 pCt., en daarentegen
nu al dadelijk ongeveer 12 pCt. rente zouden ontvangen.
Had men vijf jaar geleden zoodanige schikking gemaakt,
dan zou 15 pCt. van het geplaatste kapitaal voor uitdeeling
beschikbaar zijn. Nu de minerale rijkd.om van Noord-Borneo
zoo tegengevallen was, was een Europeesch bestuur te
kostbaar.
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Het bestuur der Maatschappij vroeg ten deze de beslissing der aandeelhouders ; de zaak was van te veel belang
om die beslissing aan het bestuur over te laten. In zijn
zeer objectief gesteld advies stelde het op den voorgrond
dat de beginselen, waarnaar tot dusver was gehandeld, de
juiste gebleken waren : door zich van eigen handel te onthouden, had het den grond gelegd voor een belangrijk
verkeer. In- en uitvoeren waren gaandeweg aanzienlijk toegenomen ; daarmede ook de inkomsten, maar men stond
nu zonder twijfel op het doodepunt. Alle uitgaven waren
tot het uiterste besnoeid, alleen van eene groote herleving
van zaken was een dadelijk overschot te verwachten, maar
er was geen aanleiding hierop te rekenen ; op grond der
ervaring kon men eene langzame vermeerdering van inkomsten voorspellen, maar bpgewogen door Coen erring van
volstrekt noodige uitgaven.
In dezen stand van zaken — aldus vervolgde het
komt het voorstel van den Radja van Serewak.
bestuur
Zoolang deze leeft, mag men rekenen op eerlijke vervulling der gestelde voorwaarden ; maar zijn bestuur is
min of meer van persoonlijken aard, en men weet niet of
zijne opvolgers goede administrateurs zullen zijn. Wanneer
de Radja zijn plan had kunnen voordragen, gesteund door den
waarborg van de Britsche regeering of door andere wezenlijke
waarborgen, dan was het een geheel andere zaak; maar nu
bestaat het gevaar dat, indien het geslacht Brooke van
Serawak verdwijnt, de Maatschappij Naar eigendom zou
moeten terugnemen en met groote kosten opnieuw organiseeren.
Een ander bezwaar is dat de Radja te alien tijde de
aandeelen a pari zou kunnen overnem.en hij zou het recht
daartoe natuurlijk pas uitoefenen wanneer het landschap
zoozeer vooruitgaat dat de aandeelhouders mooie dividenden kunnen verwacliten. Men zou althans, voor de uitoefening
van dat recht, een bepaalden termijn moeten stellen.
Het voorstel van Brooke werd met algemeene stemmen
verworpen (8 Februari 1894) ; maar dat men den toestand
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niet gunstig inzag blijkt wel uit het feit, dat, toen van
de zij de der aandeelhouders werd aanbevolen, hem het
gouverneur-generaalschap over Britsch Noord-Borneo aan
te bieden, door den voorzitter werd geantwoord : „wij
hebben daarover reeds gesproken, maar de radja heeft geweigerd". Men gaf het bestuur vrijheid, in die richting
nader met hem in overleg te treden, maar het blijkt niet
dat van die vrijheid gebruik is gemaakt. Van zijne hulp
is verder geen sprake.
De Maatschappij moest trachten, zichzelve te redden ;
de aandeelhouders, die het slechtst te spreken waren over
het bestuur dat „tien jaar lang geslapen had", dat „zooveel had verzuimd", niet het minst : dat „te zeer onder den
invloed had gestaan van Sir Alfred Dent", — verwachtten
veel van een man, die langen tijd in de omstreken van
Noord-Borneo had handel gedreven en nu twintig jaren
lang een overwegende rol in het bestuur zou spelen zij
kozen den heer W. C. Cowie tot lid van dat bestuur.
De heer Cowie had zich reeds sedert een drietal jaren
doen kennen als een groot voorstander van spoorwegen
in Noord-Borneo ; pogingen, door hem aangewend tot het
oprichten van eene spoorwegmaatschappij, liepen op niets
nit, en sedert (1892) had hij steeds betoogd dat de Maatschappij zelve de handen aan het werk moest slaan. Zoolang er geen behoorlijke wegen waren, zou de tabakscultuur wegens te hooge kosten van vervoer niet loonend
kunnen worden gedreven ; door de gelsoleerde ligging der
ondernemingen had elk haar eigen hospitalen en geneesheeren noodig, en in afwachting van deze waren duizende
koelies, die met groote voorschotten waren aangenomen,
onbruikbaar geworden of gestorven.
A_anvankelijk gevoelde het bestuur niet veel voor den
spoorweg : de bestaande ondernemingen, waren haast alle
gelegen langs de rivieren, en konden dus hare benoodigdheden aanvoeren, hare producten afvoeren met stoombarkassen. Eene particuliere spoorwegonderneming zou het
intusschen gaarne steunen zooveel dat in zijn vermogen was.
hij zag alleen heil in een
Cowie bleef aandringen,
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spoorweg, die de rijke goudmijnen en de uitgestrekte bosschen zou doorsni.jden ; die bosschen zitten vol met rotan,
rubber, bijen:was, kamfer, timmerhout ! Het was bekend,
dat de houtexploitatie, de steenkoolexploitatie slechte
zaken hadden gemaakt ; er was meer dan een millioen
pond sterling in allerlei ondernemingen gestoken, zonder
kans op winst, alleen wegen, vooral spoorwegen konden
een beteren toestand scheppen.
Intusschen was van andere zij die aangedrongen op
telegrafische gemeenschap : met Londen, door een kabel
naar Laboean ; over land, van de Broeneibaai naar Sandakan. De eerste kwam in 1893 gereed, de landlijn in de
volgende jaren ; zij heeft veel geld gekost (tot eind 1912
cc. £ 60.000) maar geen evenredig nut opgeleverd, ook
doordien zij, door het vrij wel onbewoond binnenland
loopende, steeds aan storingen blootstond. Er worden thans
eenige stations voor draadlooze telegrafie opgericht met
het voornemen, de geheele telegraaflijn te laten vervallen.
Maar wij loopen den tijd vooruit, en keeren terug tot
de eerste jaren van Cowie's, weldra overwegenden invloed.
De „oude manier", van stilzitten, heette door het besfuur
verlaten ; er was slechts 44n program, den regel : ontwikkeling ! En daarvoor ice, allereerst noodig : de spoorweg. Intusschen overwoog men de invoering van een cultuurstelsel „gelijk dat op Java zooveel schatten had opgeleverd" :
zonder dwang wilde men de inlandsche eigenaren van
kleine stukken land overhalen, tabak te plannen en die voor
vasten prijs te leveren. Het is bij de overweging gebleven.
Alle pogingen om kapitalisten over te halen tot den
aanleg van spoorwegen mislukten ; de Maatschappij had
— al werden alle aandeelen volgestort geen geld om
de ontworpen grootsche plannen zelve ten uitvoer te
brengen, maar Loch werd nu besloten, de harden aan het
werk te slaan : een klein stuk, 20 a 50 Engelsche mijlen, zoo
goedkoop mogelijk aangelegd, zou men kunnen maken, en
dan verder zien. De spoorweg zou een zegen zij n voor wie
zich in de buurt wilde vestigen, en ook zelf een bron van
inkomsten worden.
_
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Men zond dus een ingenieur, die de noodige opnemingen
zou doers en daarna tot den aanleg overgaan : hij kreeg,
om geen tijd te verliezen, alvast rails voor de eerste 8
mijlen mede. „In eigen beheer" werden aldus, tot 1898,
25 Eng. mijlen (cc. 40 K.M.) aangelegd van Weston, aan
de Broeneibaai, oostwaarts. Voor verdere uitbreiding, noordwaarts langs de kust tot Jesselton en oostwaarts tot Tenom,
werd eene overeenkomst met aannemers gemaakt; die lijnen
hebben samen eene lengte van 90 Eng. mijlen. Zij werden
in alle opzichten „op een goedkoopje" gebouwd, zoodat in
de latere jaren nog veel geld is noodig geweest voor verbeteringen. Op dit oogenblik heeft de spoorweg, nn 200
K.M., omstreeks £ 600.000 gekost, de opbrengst dekt nog
niet geheel de exploitatiekosten.
De eerste uitgaven werden bestreden door stortingen
op te vragen op de niet-volgestorte aandeelen der Maatschappij.
Men had, om in de behoefte aan geld te voorzien, in
1885, 1886 en 1894 reeds £ 1 op elk dier aandeelen
opgevorderd, in 1896, '97 en '98 werd dit herhaald, wat
telkens ruim £ 23.550 in kas bracht 1).
Intusschen had men het geluk dat, terwij1 de uitgaven
ongeveer gelijk bleven, de ontvangsten geleidelijk toenamen:
de verpachte middelen en de in- en uitvoerrechten brachten
in de drie zooeven genoemde jaren achtereenvolgens £ 30.500,
£ 30.800, £ 36.400 op, — en men zag zich aldus in staat
gesteld, in Juli 1898 een dividend van een percent aan te
kondigen. Het liet zich aanzien dat het land zich verder
zou ontwikkelen, — het vertrouwen van het publiek in de
toekomst scheen teruggekeerd.
Het bestuur maakte hiervan gebruik door, in Maart
1899, voor den verderen spoorwegbouw £ 350.000 aan
aandeelen uit te geven, tegen den koers van 115 pet.
1) In 1895 werden de aandeelen. van £ 20 „geconverteerd" in 20
aandeelen van £ 1, ore ze meer onder het bereik te brengen van iedereen.
De nu opgevraagde stortingen waren dus van 1 sh. per nieuw aandeel, —
wat voor de uitkomst op hetzelfde neerkomt.
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Deze emissie had echter niet het verwachte gevolg er
werd slechts voor ruim. £ 100.000 ingeschreven.
Over 1899 waren de ontvangsten weder zooveel toegenomen, dat een dividend van twee pCt. kon worden uitgekeerd (Juli 1900) ; om nu in de behoefte aan geld te voorzien, ging het bestuur over tot de uitgifte van eene 5 pCts.
obligatieleening met eerste hypotheek op den spoorweg.
De obligaties zouden tot 1906 tegen aandeelen kunnen
worden verwisseld in de verhouding van 5 : 4. Er werden
£ 200.000 gevraagd en uitgegeven ; de inschrijvingsprijs
bedroeg 98 pCt.
Ook daarmede kwam men er niet. Men vroeg hulp
aan de regeering : eene leening van een half millioen pond
sterling, tegen 3 pCt. ; men zou dan de uitstaande schuld
kunnen aflossen en nog genoeg beschikbaar houden .. .
Maar de regeering weigerde, en dus werd, in 1903, weder
eene obligatieleening van £ 200.000 uitgegeven.
Het dividend, voorloopig — van 1900 tot 1905 op
twee pCt. gehouden, steeg over laatstgenoemd jaar tot
3 pCt., werd over 1907 bepaald op 4, en over 1909 en
volgen de jaren op 5 pet. een gevolg van den regel, buitengewone uitgaven ten laste van de kapitaalrekening te
brengen, zoodat het dividend in hoofdzaak afhankelijk was
van de stijging van pachtsommen en inkomende rechten.
Men gaf dus in 1907 weder £ 100.000 obligaties uit. Maar
Coen in 1909 het hoogere dividend de plaatsing van aandeelen gemakkelijk maakte, werden de laatste stortingen
op de nog niet volgestorte aandeelen opgevraagd en ook
nieuwe aandeelen uitgegeven ; alle niet in aandeelen verwisselde obligaties werden in 1910 afgelost, — het maatschappelijk kapitaal bedroeg nu nagenoeg £ 1.6 millioen.
Weldra is echter weder weer geld noodig geweest : in de
laatste balans (31 Dec. 1912) komt het aandeelenkapitaal
voor op bijna £ 1.850.000, en bovendien eene 4i pCts.
obligatieleening van £ 500.000.
Dat men tot dus ver de financieele politiek heeft kunnen blijven volgen Welke zooeven werd aangegeven, is
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voor een goed deel te danken geweest aan de opkomst,
sedert 1905, van de rubbercultuur die, ook door de medewerking der Maatschappij, gelijk wij beneden zullen zien,
weldra in verschillende opzichten van beteekenis werd.
Want, hoezeer men ook het beheer van den heer Cowie
prees, die den aandeelhouders althans eenige rente had
bezorgd, — de zaken stonden, in 1904 b.v., alles behalve
gunstig. Men was, zoo werd then gezegd, zeer ongelukkig
geweest met de beide laatste gouverneurs, die tal van
ongeautoriseerde uitgaven gedaan, en ook in andere opzichten niet aan de van hen gekoesterde verwachtingen
voldaan hadden. De gouverneur Birch, die aan het eind
van 1903 word ontslagen, had „semi-offi cieel, bijna particulier", aan het Departement van Kolonien bericht dat,
naar zijne meening, voor het gouvernement de tijd was
gekomen om het geheele bezit in Noord-Borneo over te
nem.en, in strijd met het — altijd optimistisch — bestuur
te Londen, zag hij de toekomst voor de maatschappij dus
wel donker in ! De spoorweg, slecht aangelegd, bracht in
de verte zijne exploitatiekosten niet op, en in haast alle
andere opzichten bleef de vervulling van de zoo hooggestemde verwachtingen achterwege.
Er is, tot nu toe, veel geld verloren in tal van ondernemingen ; en wel mag de Maatschappij zich gelukkig
achten, dat zij zich van „gouvernements-exploitatie" onthouden heeft. Zij kan er zich op beroemen, dat zij rust en
orde heeft gebracht in een land, waar voorheen anarchie
heerschte ; dat zij den weg tot verdere ontwikkeling heeft
geopend. Zij heeft zich staande kunnen houden, al werden
langen tijd geene dividenden verkregen ; had zij zich aan
landbouw, mijnbouw, bosch-exploitatie, steenkool-exploitatie
gewaagd, — zonder twijfel zou zij nu niet meer bestaan.
Het is misschien ook voor ons, Nederlanders, wel van
belang, p ier nog kortelijk den loop der particuliere exploitatie in Noord-Borneo na te gaan. Staatsexploitatie kart
in enkele gevallen belangrijke winsten opleveren; maar
wanneer wij die op ruime schaal voor onze kolonien hooren
aanbevelen, dan denken wij aan de verliezen, ook daar
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door vele ondernemers geleden. Welke groote verwachtingen had men niet van de goudmijnen op Celebes ; en heeft
de particuliere koffiecultuur in Oost-Java het Nederlandsch
kapitaal niet ver over de honderd millioen gulden gekost?
In Britsch Noord-Borneo dan had men in den aanvang
hooge verwachting van de tabakscultuur.
Wij zagen reeds, hoe hoog de tabak jaren lang
werd aangeslagen als factor van ontwikkeling des lands ;
hare cultuur had, in Noord-Borneo, zooveel voordeelen
boven die in de Nederlandsche kolonièn, in 't bijzonder
op Sumatra, waar de grond uitgeput raakte en geen
nieuwe grond meer beschikbaar was ! Er waren eind 1912
nog twee tabaksmaatschappijen, in 1892 opgericht ; een
derde, van 1905, verving de tabak door rubber. Veel winst
zullen die maatschappijen wel niet behalen : van den oogst
1912 bracht de Sumatratabak gemiddeld 136, de Borneotabak niet meer dan 76 cents per pond op. En hoe weinig
de tabaksteelt ten slotte voor Noord-Borneo beteekent,
moge blij ken uit deze cijfers : de bruto opbrengst van de
oogsten 1912 waren : Sumatratabak 59, Javatabak 36,5,
Borneotabak 2,2 millioen gulden.
In de tweede plaats kwam, van den aanvang af, de
ontginnin.g van steenkoolmijnen voor onder de voorname
bronnen van welvaart. Noord-Borneo bleek immers meer
en meer een steenkolenterrein te zijn, en zijne havens
waren prachtig gelegen voor de scheepvaart in de Oostersche
zee8n ; de afzet der brandstof was dus in ruime mate
verzekerd. In de eerste jaren exploiteerde men de kolenmijnen in de buurt van Laboean : zij schenen veel te beloven, dock in 1901 moest worden erkend dat zij geen succes
hadd.en gehad ; „er was te veel water". Men had Coen
echter goede mijnen gevonden in de buurt van Cowiehaven
(het noordelijk deel der St. Luciabaai) ; in 1905 werd voor de
exploitatie eene maatschappij opgericht, die eind 1912 werkte
met een kapitaal van £ 75.000 aandeelen en bijna £ 48.000
obligaties, en die per jaar 46.000 ton produceerde. Zij had,
om met betrekkelijk weinig hoogere uitgaven veel meer steenkool te leveren en aldus met winst te kunnen werken —
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wat tot nu toe geenszins het geval is — meer kapitaal
noodig, en bij den algemeenen toestand van de beurs bleek
het niet mogelijk, dit te verkrijgen. De Noord-Borneo
Maatschappij is dus te hulp moeten komen en heeft van
1910-12 niet minder dan £ 27.500 aan de onderneming
geleend.
Ten aanzien van petroleum zijn de reeds van 1896 af
vermelde schitterende vooruitzichten tot nu toe niet verwezenlijkt. Wel schijnen, volgens de berichten van den laatsten
tijd, de kansen thans gunstig.
De mijnbouw heeft slechts teleurstellingen gebracht.
Op de veelbelovende berichten omtrent de in den bodem
gevonden mineralen, werd in 1905 de Britsch-Borneo Exploratie Maatschappij opgericht, met een kapitaal van £ 500.000
van de netto-winsten zou de staat Noord-Borneo 20 pCt.
ontvangen. Maar alles viel tegen, en de maatschappij is
noodlijdend; voorstellen zijn thans aanhangig tot ontbinding
der overeenkomst en teruggaaf der concessie.
Ook de boschexploitatie gaf geenszins wat er, van den
aanvang af, van verwacht werd. Men gaf hoog op van de
„minstens vijftig millioen ton timmerhout", in de binnen'slands gelegen bosschen te vinden, maar grootendeels
ontoegankelijk voor exploitanten. Er wordt hout uitgevoerd
van Sandakan, waar een paar zaagmolens zijn opgericht;
de uitvoer had in 1912 een waarde van bijna 700.000 dollars, en is dus minder van algemeen dan van plaatselijk
belang. En dat hij vermoedelijk geen belangrijke winst
laat, is af te leiden uit het feit, dat voor de uitvoering
eener in 1912 gegeven concessie voor houtkap over een
terrein van 500.000 acres op de Londensche beurs geen
kapitaal kon werden verkregen. De Maatschappij heeft
nu een Japansch bosch-ambtenaar in dienst genomen om
alles, op de bosschen en hunne exploitatie betrekking
hebbende, na te gaan.
Van de koffiecultuur verwachtte men in 1891 veel:
het heette nu de juiste tijd om haar in te voeren. Ceylon,
Java, Britsch-Indic brachten steeds minder voort — de
wereldmarkt hing af van den loop der zaken in Brazilie,
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en wat zouden daar de gevolgen zijn van de afschaffing
der slavernij ? Er waren zeker hoogere prijzen te verwachten, en de grond van Noord-Borneo was zoo geschikt voor
koffieteelt ! Er is niets van terecht gekomen.
Tegenover al deze tegenvallers staat dan sedert 1905,
de rubbercultuur ; bij de belangrijke daling der rubberprijzen
in de laatste jaren is het • echter nog de vraag, of de toekomst zal brengen wat men zich heeft voorgesteld.
Die cultuur had,froor den staat Noord-Borneo, al dadelijk
het voordeel dat zij geld in kas bracht : van 1905-10 werd
uit „concessies" en „landverkoopen" niet minder dan £ 244.000
ontvangen. In 1910 was de rubberboom geeindigd, doch het
vertrouwen van het publiek in de toekomst van de Maatschappij was belangrijk toegenomen, ook door de gevolgen ;
immers, de ondernemingen hebben werkvolk noodig, en
elk Chinees wordt geacht, rechtstreeks of middellijk 3 A, 4
pond sterling per jaar aan den fiscus te offerers.
Er was de Maatschappij dus wel veel aan gelegen, de
rubbercultuur krachtig te bevorderen, en op voorstel van
Cowie deed zij dat door aan de aandeelhouders der op te
richten cultuur-ondernemingen voor de eerste zes jaren een
dividend van 4 of 5 pCt. te waarborgen ; de daartoe vereischte rentelooze voorschotten moeten worden terugbetaald
uit de netto-winsten zoodra die meer dan 6 pCt. bedragen.
Het renteloos voorschot bedraagt in geen geval meer dan
wat voor het land betaald is, en de redeneering is dus deze :
stel dat alles misloopt, dan hebben wij een deel van den
grond om niet afgestaan, maar toch verkregen dat belangrijke uitgestrektheden woesten grond in cultuur worden
gebracht en de belastingbetalen de bevolking aanzienlijk
vermeerdert. De rubber-ondernemingen, alle aan de Westkust, in de buurt van den spoorweg gelegen, zouden er
bovendien toe bij dragen dezen eindelijk min of meer rentegevend te maken.
Op het eind van 1912 waren er elf op de even omschrey en wij ze gewaarborgde rubber-ondernemingen ; er waren
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rentelooze voorschotten verleend tot een bedrag van bijna
£ 160.000.
In het algemeen gesproken: de particuliere ondernemin.gen in Noord-Borneo hebben tot dusver zeer veel
teleurstelling opgeleverd; en hoe men ook andere toekomstmuziek moge laten klinken, voor het oogenblik is de
rubbercultuur toch eigenlijk de eenige citing van Europeesche ondernemingsgeest die iets belooft, al zal de gehoopte groote uitbreiding, na de groote daling der prijzen
van het product, zich voorshands wel laten wachten. En
ook de staatsspoorweg, hoezeer die indirect voordeel moge
opleveren, is als financieele onderneming tot nu toe mislukt; de telegraaf eveneens.
Maar de Britsche Noord-Borneo 1Viaatschappij heeft
rust en orde verzekerd onder hare leiding is er in ieder
geval heel wat Europeesch kapitaal in het land gekomen.,
en is, in verband hiermede, zoowel de inlandsche als de
Chineesche bevolking in de laatste tien jaren ruim verdubbeld (volgens de volkstelling van 1911 bestaat zij uit
208.183 zielen, w.o. 26.002 Chineezen). Het gevolg hiervan
is geweest dat, ook buiten de opbrengst der landverkoopen,
's lands inkorasten belangrijk stegen, maar tevens namen
de gewone uitgaven toe ; globaal kan men zeggen dat deze
van 1902-1912 van £ 47.000 tot E 85.000 klommen. Openbare werken, medische dienst, gewapende politie, ambtenaren, — alles eischt nu belangrijk meer. De gewone
inkorasten bedroegen in 1902 omstreeks £ 70.000, over
1912 cc. £ 150.000. Het overschot, zal men zeggen, is toch
belangrijk grooter geworden ; doch men bedenke, dat het
aandeelenkapitaal met meer dan een millioen pond is aangegroeid, en dat thans, voor eene uitkeering van 5 pCt.
£ 92.000 noodig is.
De voornaamste posten van ontvangst zijn de in- en
uitgaande rechten, die in 1902 £ 22.000, in 1912 £ 63.000
opbrachten, en de verpachte middelen (toen. £ 32.000, nu
bijna £ 52.000). Onder de laatste speelt het opium blijkbaar een belangrijke rol: in 1913 heeft men de opiumregie ingevoerd, en de Chinees, die tot dusver de pacht
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in handen had, beloofde daai-toe zijne medewerking; hij
krijgt daarvoor een aandeel in de winst voor zoover deze
meer dan £ 50.750 bedraagt. Uit dit cijfer blijkt wel, dat
de Maatschappij de opiumwinsten voorshands moeilijk zou
kunnen missen.
Het spreekt van zelf, dat, wanneer er voor aandeelhouders nog een belangrijk bedrag, stel £ 80 a 90.000,
beschikbaar blijft, het weinig moeite kost voor buitengewone uitgaven een redelijk bedrag to leenen ; en zoo kon
in 1912 voor de reconstructie van den spoorweg, de inrichting van Jesselton, zijn noordelijk eindpunt, tot oceaanhaven en de uitbreiding van het stoomvaartverkeer met
Hongkong en Singapore eene 4 2 pCts leening tot een
bedrag van £ 500.000 gesloten worden ; al waren hieraan
in totaal ruim £ 48.000 kosten en disagio (5 pCt) verbonden. Doch het zal nog moeten blijken, of aldus het dividend
niet wordt bedreigd 1).
In 1887 zeide de voorzitter van den Raad van Beheer
ongeveer het volgende : „Onze maatschappij is als iemand,
die een groot landgoed ten geschenke ontving dat echter,
eeuwenlang verwaarloosd, niet veel meer is dan een wildernis. Hoe groot de waarde van dat landgoed ook zij, —
ieder moot wel inzien dat er veel geld in gestoken moot
worden, wil het ooit rentegevend worden".
Men is in den toestand, dat men steeds nieuw geld
noodig heeft om tot blijvend hoogere inkomsten to
geraken; en men kan het bestuur er moeilijk een verwijt
van maken, dat het, zoolang er aandeelen of obligation to
plaatsen zijn, van de gelegenheid gebruik maakt om zich
geld voor de bestrijding van tal van buitengewone uitgaven
to verschaffen. Doch het mag niet worden ontkend: zonder
gevaar voor de aandeelhouders is dergelijke financieele
politiek niet. Wanneer de rubbercultuur den weg mocht
opgaan van de tabak en zoovele andere zaken, die gouden
bergen beloofden en bitter weinig opleverden, zou de
1) -Volgens de dagbladberichten is onlangs weder eene 42 pCts leening,
groot
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toestand allicht vrij critiek worden. En het bestuur kan
nu wel zeggen dat zijne maatschappij niet met de rubber
staat of valt, want dat er, mocht deze fiasco maken, nog
wel andeie bronnen van welvaart te vinden zijn, zooals
klappercultuur, veeteelt, krachtige bosch-exploitatie ; het
zou nog moeten blijken wat een en ander kan opleveren.
Er is al zooveel tegenspoed geweest !
Maar onder alle moeilijkheden die zich in de verloopen
jaren voordeden, heeft het bestuur zijn vertrouwen in een
schoone toekomst nooit verloren ; al ware 't alleen daarom,
verdient het wel dat zijne volharding ten slotte met goede
uitkomst wordt beloond.
Wat ons, de zaken objectief beschouwende, treft, is in
de eerste plaats dat ook in Noord-Borneo is gebleken hoe
groot het risico is van ondernemingen van allerlei aard,
zoodat, in den regel, gouvernements-exploitatie is of te
raden ; en dan, dat het beheer van een zoo uitgestrekt
landschap Loch beter in handen is van eene regeering die
over ruime middelen beschikt, dan in die van eene particuliere maatschappij die, financieel, altijd betrekkelijk
zwak staat.
leder op zijn eigen terrein : aan eene regeering het
bestuur, aan bijzondere personen het beheer over nijverheids- of landbouwondernemingen. Dat schijnt ook de
ervaring op Noord-Borneo te leeren.
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DE ONTWIKKELINGSGANG DER
GRIEKSCHE TRAGEDIE
DOOR

Prof. K. KUIPER.
(III Slot).

Indien de oude synchronistische combinatie, die aan
Aeschylus eene plaats onder de strijders bij Salamis en aan
den zestienjarigen Sophocles een plaats onder de jonge
koorzangers in den overwinningsrei aanwijst, ook ten opzichte van Euripides eenig vertrouwen verdient, dan is de
laatste der drie groote Grieksche tragici in 480 op den dag
van den zeeslag zelven to Salamis geboren.
Wij zullen waarschijnlijk nooit met voile zekerheid
wete-n, in hoever die combinatie waarheid bevat. Geboortejaren van beroemde mannen fixeert de oudgrieksche, d.i.
in vele gevallen de Alexandrijnsche geleerdheid op de meest
willekeurige wijze ; en zij heeft daartoe wel eenig recht,
want men mag veilig aannemen dat vele Atheners in den
tijd van welken wij spreken nauwelijks zelf hun eigen
ouderdom zonder vrees voor dwaling konden opgeven. In
een geval als dat van Euripides zou men hoogstens kunnen zeggen dat de merkwaardige coincidentie van geboortedag en veldslag de oorzaak was geweest, waardoor zijn
geboortedatum juist was onthouden ; in ieder geval bliijven.
wij, daar de opgave niet ver van de waarheid kan ver-
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wijderd zijn, onder het gewone voorbehoud maar zeggen
Euripides is in 480 geboren. En daar de dichter enkele
maanden voor Sophocles, in het jaar 406, in Macedonia is
gestorven, kan hij dus wat zijnen levenstijd. aangaat bijkans
een tijdg-enoot van dezen heeten. Maar tusschen beider
kunst ligt grooter afstand dan die van een menschengeslacht. In Sophocles houdt het oude geloof stand, ook
tegenover de stroomingen van den nieuweren tijd, die, zoo
ze hem ook al niet onbekend bleven, zijnen geest nauwelijks
hebben aangetast ; Euripides daarentegen is in den vollen
zin des woords een zoon van het moderne Athene, het
Athene van Pericles. Als litterair kunstenaar de mindere
van de beide groote tragici die hem waren voorgegaan, is
hij als vertolker, ten deele ook bestrijder, der godsdienstige,
ethische en politieke richtingen die het Atheensche leven
van zijnen tijd beheerschten, van grootere beteekenis dan
een zijner beide voorgangers.
Bij een dichter die in zoo sterke mate als Euripides
de subjectieve stemmingen der eigen persoonlijkheid aan
het woord laat komen, is men ras geneigd to vragen naar
de bijzonderheden van zijn persoonlijk leven. En de levensbeschrijvers der oudheid hebben dat niet verzuimd. Jammer
maar dat de biografische kunst der Alexandrijnsche geleerden,
zonder eenige reserve waarheid en verdichting placht to
vernaengen. Zij laten den jongen Euripides opgroeien in
klein-burgerlijke verhoudingen, zij makers zijne moeder tot
een groentevrouw en zijn. vader tot een niarskramer ; zij
vullen vender zijn leven met teleurstelling en verdriet.
Tweemaal moot hij ongelukkig getrouwd zijn geweest, beide
malen door zijne vrienden bedrogen waartoe meer bijzonderheden op to noemen ? Wie de biografieen van Euripides geest ziet dadelijk dat onder de bronnen der geleerde
schrijvers de voornaamste is het blijspel van Aristophanes.
Welk een bron !
Om to voorkomen dat men daze Alexandrijnsche
geleerden voor onnoozel houdt, moat in het voorbijgaan
worden opgemerkt dat, naar hetgeen nit pas gevonden fragmouton der Alexandrijnsche Euripides-biografieen blijkt,
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de bedoeling dezer gekerde schrijvers veeleer is geweest
een soort van levensroman dan eene historische levensbeschrijving te geven. Wat wij daaruit als feiten mogen
overnemen is niet veel: hoogstens dit, dat Euripides door
zijne medeburgers weinig gewaardeerd, door de comediedichters van zijnen tijd fel en op de onwaardigste wij ze
bespot, veel in de eenzaamheid verkeerde, en op het laatst
van zijn leven Athene heeft verlaten, ten einde aan het hof
van koning Archelaos van Macedonia, te midden van den
glans der zeer nieuwe en met eenigen haast samengebrachte
beschaving van de macedonische hoofdstad, vergoeding te
vinden voor de miskenning tehuis.
Zoo veel is intusschen zeker : deze dichter moge een
„eenzame" zijn geweest, in zijne ambtelooze eenzaamheid
was hij de aandachtige toeschouwer van zeer belangrijke
en in korten tijd volbrachte evoluties op staatkundig en
godsdienstig terrein ; en omdat zijn dichterlijke arbeid een
voortdurende weerspiegeling is van die evolution, mogen wij
wel voor alles deze vraag stellen : Wat is in hoofdtrekken
het tafreel dat hij aanschouwde ? In hoofdzaak voorzeker
het zelfde beeld dat Sophocles zag, maar scherper belicht
en van eene andere zijde bezien. Van de internationale
verhoudingen der stad, van de botsingen met Sparta, van
het vuur der ijverzucht dat overal om. Athene heen smeulde,
kunnen wij thans zwijgen. Maar hoe veranderde, bij de
consequente ontwikkeling der democratische gedachte, het
aangezicht der stad zelve ! De voogdij van den Areopagus
was reeds lang ter zijde geschoven, het denkbeeld der
onbeperkte volkssouvereiniteit duldde niet anders dan eene
bestiering van recht, van oeconomische en finantieele belangen,
die aan alien gelijke rechten en gelijke bevoegdheden gaf,
een oppermachtige volksvergadering tot besturen in staat
door de salarieering parer leden, een volksrechtbank van gesalarieerde juryleden: Athene van allen en voor alien.
Men behoeft niet lang in de tragedies van Euripides
te hebben gelezen om te gevoelen dat de dichter 'het tafreel
van woeling en strijd, door deze zich snel en consequent
ontwikkelende democratie aangeboden, met buitengemeene
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aandacht, en in zeer wisselende stemming heeft beschouwd.
Inderdaad het was een schouwspel dat aan een denkenden
geest reeksen van vragen stelde. Was deze autonomie eene
school van heerschzucht, van hebzucht, van egolsme ? Maakte
de gelijkheid, de vrijheid van het woord, die isegorie, op
welke de Atheners zoo trotsch waren, niet dat alleen zij
gehoor vonden die het luidst schreeuwden ? Zie, hoe onder
den invloed van de passie der expansie-politiek de zedelijke
fijngevoeligheid der burgers afstompt, zie hoe door weerzin
tegen het volksrumoer het abstentionisme toeneemt, hoe in
waarheid alleen dan deze op collectivisme berustende maatschappij koers houdt als een Pericles aan het roer staat,
die de incarnatie is van individueele kracht. Hoezeer geraakt
na zijn dood in 429, na de vernietiging van zijn „democratisch despotisme" die zelfde maatschappij in gisting en
verwarring !
Maar — naast die vragen rijzen, ook in den geest van
Euripides, andere van blijmoedig,er toon. Ook hij ziet in
den voortgang der ontvoogding een middel tot opvoeding
des yolks, ook hij beseft dat er levenskracht ligt in het
vertrouwen zelf dat aan de geheele schare der burgerij
capaciteit en belangstelling toekent om te beslissen in
hare hoogste belangen, en hij toont dat besef immers in
zijn ganschen levensarbeid, daar hij al . de vragen die zijn
eigenen geest bestormen ook heeft gebracht onder de oogen
der schare die neerzat in het theater.
Zoowel in dit feit als in den aard van die vragen ligt,
afgezien van hunne litteraire waarde de cultuur-historische
beteekenis der drama's van Euripides. Het is ongerijmd te
onderstellen dat zijn publiek al wat hij tot hen zeide, daar
op het tooneel voor de eerste maal hoorde. De Atheners
zijn in die dagen bij uitstek geweest een yolk van samenleving, van onderling verkeer. Men mag zich de eetkamers
der welvarende Atheners, zorgvuldig versierd met al de welsprekende voortbrengselen der Attische kleine-kunst, gerustelijk zoo voorstellen dat de tafels vaak zijn samengeschoven
voor een kleine groep gasten. Wat Socrates op de Agora overlegt of in de palaestra bespreekt, komt ook daar wel aan de
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orde. Niet alle Atheensche gastheeren achten goochelaars,
danseressen of fluitspelers de meest gepaste opluistering
van hun diners ! Wel vertoont — als men zijn vijanden
gelooven wil — Alcibiades in de opgewondenheid van zijn
late gastmalen spottenderwijze vermomd de geheimenissen
van den mysteriencultus, en zingen eenvoudige en ouderwetsche zielen bij den rondgaanden beker nog altijd de reeks
der nooit-varieerende tafelliedjes (skolia), „comraentgemasz"
af. Maar er zijn ook andere gastmalen ! Het Symposion
van Plato is evenmin louter fictie als eerste voorbeeld.
Men had elkaar zooveel te zeggen in deze dagen van
expansie : zoovele deuren gingen onverwacht open, op allerlei
gebied, ook op dat der religie. Langen tijd hadden de
Atheners juist in het godsdienstige zich zeer conservatief
gehouden en in sonimige opzichten bleef dat nu nog wel
zoo. De grieksche religie is weer een gemeenschap dan een
katechismus. Geloofsdogma's in onzen zin kent zij nauwelijks.
Haar levenselementen zijn de cultus, de tempels, de offers, de
groote feesten met hun optochten en hun plechtige hulde
aan de oude beelden der goden. Maar zie, ten opzichte
van die goden zelf brengt deze tijd aan zijne zonen en in
de eerste plaats aan den dichter-wijsgeer eene geheele vernieuwing van inzicht. Gelijk op den gevel van het Parthenon de groep der Olympiers zich vertoont ontslagen van
de oude hieratische boeien, zoo staat in nieuwe gedaante
en nieuw gewaad de stoet der goden voor de oogen van
Phidias' tijdgenooten.
Het is volstrekt noodzakelijk dat wij bier de algemeene
lijnen los later. Nooit hebben over goddelijke zaken de
kinderen van een geslacht alien gelijk gedacht. Tusschen
het overoude bijgeloof van den Acharnischen kolenbrander
en het afgemarteld scepticisme van Euripides, den dichter, in
de Salaminische grot die zijne studeerkamer was, liggen
honderd nuanceeringen, en van deze had elke Karen vertegenwoordiger ; ons echter is het nu om Euripides te doen.
Zijne geestesdispositie als denker willen wij kennen v66r
wij hem zoeken te waardeeren als dichter.
Euripides is Been zelfstandig wij sgeer ; maar, door
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zijnen geestesaanleg en zijne neiging tot diepgaande studie
uitermate toegankelijk voor nieuwe denkbeelden, heeft hij
aan den suggestieven gedachtenrijkdom der philosofie
in zijnen arbeid voor het tooneel een zeer belangrijken
invloed toegestaan. Die philosofie zelve was in zijnen tijd
eene nieuwe fase ingetreden : het eerste tijdperk, de stoute
schepping van de verbeeldingskracht der Ionische wijsgeeren, die — met het moeilijkste probleem der natuurwetenschap aanvangend hadden getracht het raadsel
van het ontstaan op te lossen, lag reeds in het verleden.
Voor de godsdienstige voorstellingen der Grieken had van
deze zij de weinig groot gevaar gedreigd ; de Ionische
philosofie, eene onveranderlijke oerstof voor hare wereldvorming postuleerend, tastte de goden van het polytheisme
niet aan. Ma ar weldra openbaarde zich door de wijsheid
der Ionische School gewekt, eene zeer besliste bestrijding
der volksreligie op verschillenden grondslag.
In het Grieksche leven hebben dergelijke geestelijke
bewegingen terstond eene veel meer onmiddellijke beteekenis dan de studeerkamer-overwegingen van een wijsgeer in
den modernen tijd. De oude philosofen zijn bijna alien predikers, niet slechts schrijvers, van hunne eigene wijsheid, en
velerlei was de nieuwe „verlichting des geestes" die of door
de meesters zelven, of door hunne leerlingen, reeds van Euripides' jeugd of te Athene werd gebracht. In vele gevallen
bleef natuurlijk de eigenlijk-e kern hunner philosofie voor
de groote schare ontoegankelijk. De meeste Atheensche
belangstellenden zullen er wel niet zoo heel veel van hebben
begrepen, als in de diepzinnige gedichten der groote meesters
van de Eleatische school, Xenophanes en Parmenides, de
pantheistische leer van het 66nig waarachtig Zijnde, „het
Eene dat krachtens zijnen acrd onveranderlijk en ondeelbaar is" voor hunne ooren werd ontvouwd; zij zullen wel
met meer verbazing dan goed begrip hebben aangehoord,
hoe in het geheimzinnige gedicht van Empedocles, den
profeet van Girgenti, het wonder der wereldontbinding en
wereldhereenigin.g geschilderd werd als het werk van die
twee almachtige, stofdoordringende factoren, de Liefde en
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den Haat. De duistere woorden in welke Heraclitus van
Ephesus zijn felle bestrijding van het Eleatische dogma,
der onveranderlijkheid kleedde en zijn eigen diep doordachte philosofie van de eeuwige beweging, zij ne leer van
het onvergankelijke oervuur dat alles wat leeft in eeuwige
beweging doordringt, ontvouwde, waren niet z66 gekozen
dat zij gemakkelijk tot eene populaire wijsbegeerte voor
half beschaafden werden omgewerkt. Zelfs Anaxagoras,
de vriend en leermeester van Pericles, door Euripides met
zeer bijzondere aanhankelijkheid aangehoord en gevolgd,
werd zeker niet meer dan ten halve begrepen door de
Atheensche lezers van het kleine boekje waarin hij verklaarde hoe de gansche schepping uit tallooze kleine deeltjes, milioenen van atomen, oneindig in soort en karakter,
was ineengevoegd en geordend door den wereldgeest.
Maar op het denken en gevoelen van hen die tezamen
die wonderbaar i-nvloedrijke meerderheid vormen welke het
publiek heet, heeft ten alien tijde halfbegrepen philosofie
zeer suggestief gewerkt. Het Atheensche publiek nam ook
nit de bonte verscheidenheid dezer in richting zoo ver uiteenloopende scholen over wat het begreep. En nu was zooveel
wel volkomen duidelijk dat de meest populaire, de gemakkelijkst in de herinnering zich vasthechtende uitspraken
der groote wijsgeeren aan het mythologische, anthropomorphische godengeloof gevoelige wonden moesten toebrengen. Niet zoo zeer de positieve leer van Xenophanes
aangaande zijnen „e4nen God, die enkel gehoor is en enkel
gezicht en enkel gedachte", trof en sloeg in, als veeleer
zijn schampere opmerking „dat de honden en de paarden,
indien ze honden hadden en kunstvaardigheid, zich met
evenveel recht goden zouden vormen aan honden en paarden
gelijk, als thans de menschen zich goden in menschengedaante maakten". Meer dan uitvoerige uiteenzetting van
de krachten des oervuurs stemde den polytheistischen burger
tot nadenken een woord van Heraclitus als het volgende :
„Het Wijze wil en wil niet Zeus genoemd worden." — En
' hoe, wanneer zulk een burger, zelf nog met het homerische
„God Helios, die alles ziet en alles hoort" op de lippen, de
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nieuwste wijsheid van Anaxagoras verneemt „dat de zon
geen god is maar een witgloeiende steenklomp, ontzaglijk
groot, grooter dan de Peloponnesus."
Welke van dit alles de invloed is geweest op Euripides'
persoonlijke overtuigingen, kan niet dan door zeer uitvoerige en kritische beschouwing zijner werken worden uiteengezet. Evenwel is dat eigenlijk ook niet de vraag die ons
op dit oogenblik moet bezighouden thans is het er om te
doen de g,eestelijke atmosfeer te kennen waarin zijn publiek
ademt, en daarnaast de dampkring dien hij zich voor zijn
drama schept. En wat nu de eerste dier twee vragen betreft :
nooit zou in de alledaagsche wereld van Athene de aandacht voor philosoffische overleggingen zoo algemeen, de
invloed van w_ijsgeerige leeringen zoo uitgebreid zijn geweest
zonder de merkwaardige werkzaamheid der Sophisten.
De Sophisten, zeer verschillend in gaven en in karakter,
genieten het zeldzame voorrecht dat geen beschouwer der
Grieksche cultuur koel langs hen voorbijgaat. Zij worden
beurtelings beschimpt als de gewinzuchtige en gewetenlooze ondergravers van oudhelleensche probiteit en oudhelleenschen godsdienstzin, of hemelhoog verheven als de
moedige fakkeldragers der ware verlichting. In eene van
Aristophanes' blijspelen wordt door de verontwaardigde
menigte het huis van Socrates in brand gestoken, omdat
men in hem een echten Sophistenvriend ziet en in eene van
Plato's dialogen wordt met een spotlust, die de grens
van den naijver zeer nabij komt, geschilderd, hoe den Sophist
Protagoras op zijnen tri-umftocht door Hellas een gansche
schare van jongelingen volgt, gekluisterd door de toovermacht zijner rede zooals eertijds de wilde dieren door den
klank van Orpheus' gezang. Zoo gewerd aan deze mannen
als verbreiders van wijsheid, d. i. van sophia, van knap
inzicht en verstandelijk besef, velerlei lof en blaam die
toekwam aan de mannen op wier schouders zij stonden.
Immers, zonder zelfstandigheid te ontberen waren zij in de
voornaamste plaats popularizeerders der nieuwe wijsheid.
Nauwlettend en onbevooroordeeld onderzoek heeft in
de laatste jaren veel bijgedragen om op de eigenlijk weten-
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schappelijke verdienste van den ernstig denkenden. Protagoras, den fijngevoeligen Prodicus, den welsprekenden
Gorgias het juiste licht te doen vallen ; maar desondanks
kan niemand voorbij zien dat in velerlei opzicht hunne
werkzaamheid te Athene in het geestesleven eene „verlichting" bracht, die veel goeds moest verduisteren. Niet altijd
door hun eigen schuld ! Wereldberoemd is deze uitspraak
van Protagoras geworden : „Aangaande de goden kan ik
niets weten, noch in hoeverre zij bestaan, noch in hoeverre
zij niet bestaan ; veel toch maakt hier het weten onmogelijk, vooreerst de duisternis der zaak zelve, dan ook de
kortheid des levens". Was het nu de schuld van Protagoras
dat men in deze weloverlegde poging om de grenzen van
hetgeen wij met recht weten mogen noemen, vast te stellen,
eenerzijds misdadige godloochening, anderzijds vreugdebrengende verlossing van de dwaling des volksgeloof zag ?
Of, then dezelfde geleerde zijn relativisme aldus formuleerde :
„de mensch is de maatstaf van het bestaande", kon hij
toen voorzien dat het yolk van Athene, sceptisch van aanleg
en wankelmoediger in zijn ethische overtuigingen naarmate
de ontbindende kracht van den noodlottigen oorlog met
Sparta zich meer deed gevoelen, weldra in die woorden de
verklaring zou lezen „dat ieder voor zich zelf heeft uit te
maken wat hij goed of slecht moet vinden?"
Eindelijk — nog 44n voorbeeld, dat ons tevens nader
brengt tot den dichterlijken arbeid van Euripides. De
theoretische kennisleer zooals Protagoras die" had beoefend
en onderwezen, vond practische toepassing in de werkzaamheid van Gorgias. Doze bekwame Siciliaan, die in het
begin van den Peloponnesischen oorlog eenigen tijd te
Athene vertoefde en daar als leeraar in de rhetoriek
onmiddellijk een buitengewoon succes had, grondde zijn
geheele techniek der welsprekendheid op deze overtuiging :
naardemaal niet de waarheid zelve, maar alleen de waarschijnlijkheid door het woord des redenaars aannemelijk
kan worden gemaakt, moet zich met name in rechtspiei. dooien de kracht van den pleitbezorger hierop richten, dat
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hij de zaak die hij verdedigt in zulk een licht stelt, dat
de rechters van zijn goed recht overtuigd worden.
Men kan over de werkzaamheid van deze mannen,
en vooral van Gorgias, bijna niet spreken zonder te wijzen
op hun grooten tegenstander, die toch in vele opzichten hun leerling zou kunnen heeten, Socrates den ernstigen
begripsonderzoeker, en op Plato den fellen bestrijder van
die Gorgiaansche rhetoriek Welke in de volksvergadering en
in de rechtzaal van Athene een zoo noodlottigen invloed
zou blijken te bezitten. Maar voor ons moet hier eene
vingerwijzing volstaan. Wel ziet de oude comedie in
Socrates en Euripides eenes geestes kinderen, wel brengt
de altijd wat legendaire historia litteraria der oudheid hen
in gemoedelijke vriendschap bijeen, maar tusschen de
tragedie van Euripides en het optimisme van Socrates ligt
een groote afstand.
Slechts in vluchtige trekken is hier de voortgang van
het Attische leven op den weg der verlichting aangeduid.
Toch is reeds deze schets voldoende om te doen beseffen
hoe groot de invloed dezer ontwikkeling moest zijn, zoo
niet op den met vermeerderde pracht gehandhaafden staatsgodsdienst, dan toch op de religieuze opvattingen der
burgerij. Versterkt werd nu nog die invloed door den litterairen arbeid van dichters als Euripides.
Immers Euripides, zoo ontvankelijk van geest als fijnbesnaard van gemoed, stond — nog daargelaten zijne persoonlijke overtuigingen — als dramatisch dichter voortdurend onder den invloed van de moderne geestesstroomingen. Voor zijne kunst heeft dit felt groote beteekenis
gehad, zoowel ten ongunste als ten gunste. Ten ongunste
omdat de poetische realiteit van zijnen arbeid schade lijdt
door zijne verhouding tegenover de mythologische stof,
die nu eenmaal onafscheidelijk van de tragedie was. Soms
maakt zijne behoefte aan polemiek die mythologische gegevens tot een vonnis over de goden. De voorbeelden daarvan liggen voor het grijpen maar een van de meest
sprekende vinden wij in het drama /o. Dit historischromantisch drama geeft aan de Atheners de wonderbare
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uitredding te zien van To, een der stamvaders van het Attische
koningsgeslacht. Creiisa, in heimelijken omgang met
Apollo moeder geworden, had in een grot aan de noordzijde van de Acropolis haar kind te vondeling gelegd, naar
zij meende tot wissen dood. Zij is daarna om politieke
redenen door haren vader uitgehuwelijkt aan koning
Xuthus, thans, in den tijd, dien het drama weergeeft, vorst
van Athene, die natuurlijk van Creiisa's verleden niets
wep t. Hun huwelijk is kinderloos gebleven, en om voor
deze groote smart genezing te zoeken, wenden zij zich thans
tot den god van Delphi. Maar in diens tempel is — op
Apollo's eigen last, doch geheel buiten weten zijner moeder
door Hermes gered — de kleine vondeling opgenomen en
onder de zorgvuldige leiding der opperpriesteres is hij
daar opgegroeid tot een edelen jongen priester vol van
vrome toewijding voor den god dien hij dient, en in wien
hij natuurlijk zijnen vader Diet vermoedt.
De kunstige samenknooping door welke de dichter in
eene reeks van spannende tafreelen nu dezen verloren gewaanden zoon naar Gods bestuur zijn vorstelijke moeder
in de armen voert, laat ik thans rusten. Om de eerste ontmoeting dezer beiden onderling nog onbekenden is het ons
te doen, om Creiisa's hartstochtelijke aanklachten tegen
den blonden god die haar, weerlooze, tegen haar wil had
medegevoerd, en niet minder om de ongeveinsde verontwaardiging van den jongen, reinen priester. Creiisa's eerst
met ongeloof, straks met klimmende smart aangehoord
verhaal geeft een schok aan het godsdienstig leven van
zijnen maagdelijken geest, waarvan de uitwerking ook door
den gunstigen afloop van het drama niet wordt weggenomen.
Zij n eenvoudig woord „wie heerscht als god moet deugdzaam wezen," blijft, ook wanneer Creiisa en To met den.
braven Xuthus aan het eind van het stuk vroolijk huiswaarts keeren, als een vernietigend vonnis voor den persoon
van Apollo zooals het volksgeloof dien schilderde, doorklinken in de ooren der Atheensche toeschouwers.
Er is geen enkele reden om deze voorbeelden te vermeerderen, al zou het gemakkelijk zijn. Zoodra Euripides

DE ONTWIKKELINGSGANG DER GRIEKSCHE TRAGEDIE.

373

de Olyrapiers ten tooneele brengt of door zijne helden, en
vooral zijne heldinnen, hunne daden. laat bespreken, maakt
hij de goden Of tot booze, met menschelijke hartstochten
vervulde wezens, Of tot weerlooze beschuldigden, soms tot
marionetten. Dat te erkennen beteekent niet vonnis te
vellen over des dichters eigen geloof of ongeloof; alleen
te wijzen op eene zwakke zijde van zijne dramatische kunst;
immers het eindeloos theologizeeren van zijne dramatische
personen geeft aan vele zijner treurspelen een schoolschen
bijsmaak. Toch kan de tragische zijde van den twijfel, de
zielverscheurende strijd tusschen vertrouwen en ongeloof
aan diezelfde kunst een schoonheid verleenen, voor welke
in de hauteur divine van Sophocles nauwelijks plaats zou
zijn geweest.
Welk een onderwerp voor eene tragedie : de Twijfelaar,
die sterft anal. zijnen twijfel ! Het wekt onze verbazing dat
het Grieksche nageslacht deze tragedie van Euripides, den
Bellerophontes, niet heeft bewaard. Want reeds de keuze
van den hoofdpersoon verraadt den meester. Bellerophontes
kennen alien uit Homerus. Hij was de begenadigde held,
die door de gunst der goden ontkomt aan valsche aantijgingen en aan gevaarlij ken strijd, die, gezeten op zijnen
gevleugelden Pegasus, de monsters verslaat, en in het einde
zijner dagen neerzit in rijkdom van weelde en familiegeluk.
Maar daarna is over hem gekomen een geheimzinnige ziekte,
eene verdoling des geestes ; van hoedanigen aard, dat zegt
de epische dichter niet, die alleen verhaalt dat de held „over
de Doolvelden dwaalde in eenzaamheid, zijn gemoed verterend en de paden der menschen ontwijkend."
Maar de tragische dichter, zoon der eenzaamheid als hij
was, behoeft niet lang te zoeken welke deze verterende krankheid kan zijn geweest. Het is immers de twijfel, opkomende
uit de aanschouwing van al het onrecht, al het lijden, al
de bittere onwetendheid die de dagen der menschen vervullen. „Men zegt" zoo mijmert Bellerophontes, „dat in
den hemel goden zijn." En tot gevaarlijker tocht dan ooit
te voren zadelt hij zijnen Pegasus. Hij wil opstijgen tot
den Olympus, hij wil de goden zien van aangezicht tot
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aangezicht. Dat den hemelstormer geen ander lot kon treffen
dan dat van Phaethon, spreekt van zelf. Uit de hoogte
stervend in zijne onwetendheid.
stort Bellerophontes
De wegen van nadenkenden twijfel en ook van zoekend geloof na te gaan, door den dichter zelven in zijn
lange leven betreden, veroorlooft, hoe boeiend dat onderzoek is, ons het gestelde bestek niet; maar de tragedie
van den twijfelaar wij st ons zeer duidelijk de richting in
Welke de tragische kunst zelve zich door Euripides' toedoen heeft gewijzigd. Zijne daad is het geweest de tragedie te waken tot een spiegel van den strijd der menschelijke hartstochten, van menschelijk lijden door menschelijk
vergrijp veroorzaakt.
Zullen wij het wagers daarin of eene decadence te betreuren, Of een vooruitgang toe te juichen ? Niemand kan
voorbij zien dat de harmonie der sophoclelsche kunst
moest te loor gaan in een godenspel dat aan die goden
niet gelooft. De ontzagwekkende gestalten door Aeschylus
aanschouwd en voor zijn yolk uitgebeeld zijn te groot voor
dit theater en vinden er geen plaats meer : de afstand
tusschen Prometheus en Bellerophontes is grooter dan
tusschen Lucifer en Faust. Bovendien, juist omdat Euripides zooveel dichter bij ons, modernen, staat dan de zuiver
klassieke kunst zijner voorgangers, ziet ons oog zijne fouten scherper, hooren wij sneller, hoe licht de gepassionneerde taal zijner helden den klank van rhetorisch pathos
krijgt, doorzien wij met weer gemak de elementaire kunstgrepen van zijne intrigue-techniek.
Dit alles is verre van onverschillig. 1VIaar ons persoonlijk welbehagen of misnoegen mag niet onze eenige maatstaf zijn bij de beoordeeling van de historische beteekenis
eens dichters. Er zijn andere vragen van hooger belang
in de eerste plaats deze : wat kan gezegd worden van Euripides' psychologie ? Is er bij hem eene poging waar tenemen tot zielkundige karakter-uitbeelding ?
Het antwoord hierop mag niet geheel ontkennend zijn.
Zeer zeker heeft Euripides gevoeld dat velerlei affecten,
door de oude tragedie als de geheimzinnige werkingen
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eener bovenaardsche macht aanvaard, op andere maar niet
minder treffender wijze naar moderner inzicht konden
worden uitgebeeld. De furien, die in Aeschylus' Oresteia
de toeschouwers doen sidderen, leven voor Euripides nog
slechts in het kranke brein van den moedermoordenaar.
In de aanvang,scene van zijne tragedie Orestes toont hij
ons den rampzalige, ziek gemarteld door de twijfelende
wroeging, fysiek uitgeteerd. Teeder verpleegt hem zijne
zuster Electra; maar zij kan niet verhinderen dat zijne
visioenen hem telkens opjagen nit zijne doffe rust. Dan
spreekt zij hem kalm toe : „Blijf rustig, arme lijder, op
uw legerstee ! Gij ziet Diet werklijk, wat ge duidlijk
meent te zien !" Zij verklaart hem dat het zinsbegoocheling
is — en niet zij zelve alleen, ook Orestes erkent hier de
werking van het geweten. Hier is ten voile toepasselijk
het woord dat, een menschengeslacht later, de redenaar
Aeschines tot zijne medeburgers richtte : „Meent Loch niet,
Atheners, dat, zooals gij het in den schouwburg ziet voorgesteld, de Erinyen met brandende toortsen de misdadigers
voortjagen . De lusten des lichaams en de onmacht om
tot iets goods te komen, ziedaar ieders Erinys".
De rijkdona onzer stof dwingt ook hier weder tot beperking. Het moet voor ieder wel duidelijk zij-n, hoe zware
tack juist aan deze psychologische ontledingsbehoefte van
den dichter werd opgelegd door zijne gebondenheid aan
de traditioneele mythologie slechts zelden kon hij hare
overleveringen zoo sterk wijzigen dat niet in den opbouw
van zij n drama een scheur vies door de tegenstrijdigheid
van de oude en de nieuwe opvatting. Opm.erkelijk is in
dit opzicht Euripides' Thebaansche drama, de Phoenicische
Vrouwen, aldus genoemd naar het uit gevangen vrouwen
bestaande koor. Hier had voor Aeschylus de leer der
Moira gegolden : de broedertwist is onvermijdelijk, immers
de broedermoord wordt geeischt door den op Thebe rustenden
vloek van Labos en zoo was Aeschylus tevreden geweest
met in hoofdzaak de tragedie van den strijd der broeders
te schetsen in eene rij van imposante beschrijvingen. 1Viaar
de moderner eisch door Euripides gesteld vraagt levendig-
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held en veelheid van gebeuren niet slechts, doch bovenal
zielkundig gebeuren. De realiteit van Oedipus' vervloeking
loochent de dichter niet, maar hij toont hare fatale werking
in de ziel van Eteocles en Polynices. Beiden teekent hij
heerschzuchtig, en onverzoenlijk in hun heerschzucht. Star
egoist en onverzettelijk is Eteocles die het koningschap
„de allerhoogste godheid" noemt, fierder en minder materialistisch is Polynices, de balling die hongert naar de
lucht van zijn vaderstad maar hij is niet minder door
hartstocht verblind dan zijn broeder. Weinige scenes zijn
er in Euripides tragedies zoo ontroerend door pessimistisch
besef van de onmacht der menschelijke ziel tegenover hare
begeerten, als die waarin Iocaste, rampzalige en tech —
tegen beter weten in — nog vertrouwende moeder, eene
poging doet .om deze onverzoenlijken tot elkander to
brengen, doch verbijsterd moet verstommen bij zoo groote
heftigheid van haat en begeerte.
Pessimistisch is voorzeker de karakterbeschouwing
van dezen dichter wel. Dat pessimisme vloeit niet alleen
voort uit de sombere kleur der tragische stof, doch ook
nit zijn eigen zielkundig inzicht. Voor Euripides is niet
zelden de tragedie de geschiedenis van het fatale vergrijp
in zijnen voortgang, en — wat kenmerkender is voor zijne
eigene psychologie — in zijne gevolgen. Hier denke men
bovenal aan zijne behandeling van Helena en Menelaos,
die bijna eene romanstudie kan heeten. Hoe ver staan wij
hier van de in Naar kinderlijk berouw zoo aanvallige vorstin,
die op Troje's muren voor haren vriendelijken „schoonvader" Priamus de Achaelsche helden ook haren eigenen
man — noemt en beschrijft ! En wat is er geworden van
den argeloozen Menelaos, dien — in het vierde boek der
Odyssee — de homerisehe zanger in zoo idyllischen vrede
doet nederzitten aan de zijde van zijne teruggekeerde gade
Voor een enkele maal zij ons, in de beantwoording
dezer vraag, eenige uitvoerigheid toegestaan. Ons inzicht
in de poetische begaafdheid van Euripides zal er bij winnen,
indien wij nauwkeurig nagaan, hoe deze ernstige beschouwer van den hartstocht der liefde heeft gemeend tot zijne
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tijdgenooten over de in den cultus zelfs vergoddelijk-te
Helena te moeten spreken.
Wanneer wij met den naam van Helena op de lippen
Euripides' tragedie nader treden, dan klinkt ons allerzijds
als een anathema tegemoet : Zij onschuldig? Eene vloekgodin is zij veeleer, die tranen van weduwrouw zaait waar
zij gaat, die de helden doodt of hen onteert.
Dit vonnis is algemeen en beslist. Mogen ook in de
Trojaansche tragedian de koorliederen nog spreken van
Aphrodite's bestier — gelijk soms een kerkgezang oudere
vormen bewaart dan de zangers zelf zouden kiezen — voor
de hoofdpersonen van Euripides' treurspelen blijkt het
dogma van den godendwang verouderd. Met opmerkelijke
scherpte zegt dat in de Andromache de oude Peleus,
Achilles' vader, tot Menelaos zelven, wanneer deze met
zeker vertoon van fierheid zich aan het hof van Neoptolemos bij de verdediging der rechten van Hermione, zijne
dochter, wil doen gelden. In Peleus' oogen is deze Menelaos — en ook dat is Helena's werk — den mannennaam
onwaardig. Hij heeft zich door een barbaarschen knaap
zijne vrouw laten ontfutselen. En toen zij weg was, en slechts
46ne gedragslijn niet volkomen smadelijk zou zijn geweest :
Naar zoo spoedig mogelijk te vergeten, toen is hij met
voile legermacht tegen Troje opgerukt, heeft kinderen tot
weezen, en grijze vaders, als Peleus, tot kinderloozen gemaakt. Waartoe ? Om de vrouw die zooveel had gezondigd
te dooden ? — Dat scheen zoo. Maar toen Troje's poort
zich opende en Helena naar voren trad in den onsterflijken
glans harer schoonheid, toen wierp Menelaos het zwaard
wec, en zonk in de armen die hem hadden verraden.
Het moet den Atheners, toen ze — in 425 — de
Andromache zagen opvoeren, bijna te moede zijn geweest
alsof zij het drama in eene comedie zagen verkeeren
z(56 onbeholpen klinkt Menelaos' zelfverdedigend beroep
op„den wil der goden", en z(56 dicht nadert Peleus' spot
de parodie. De dichter vreest niet dat door die nadering
de tragiek zijner teekening zal lijden. Die teekening zelve,
in de Andromache slechts een vluchtige schets, heeft hij
25
0. E. XIV 6
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aangevuld tot eene uitvoerige schilderij in de Trojaansche
Vrouwen. Ook om zijn eigen kunstkarakter verdient dit
treurspel onze aandachtige beschouwing.
In de vlakte van Troje zijn, deels in de tenten der
Grieken verscholen, deels daarvO6r zichtbaar, de vrouwen
van Ilios in angstige afwachting na den val der stad vereenigd. Achter hen ligt de stad, een rookende puinhooR,
verlaten door de goden. Helena is met andere krijgsgevangenen in eene der tenten verborgen, maar in de verzuchtingen der klagende vrouwen klinkt haar naam als
het geluid eener doodsklok over het Trojaansche veld. En
geheel op den voorgrond ligt ter aarde Hecuba, de oude
koningin. De grijze haren losgerukt, het rouwgewaad met
stof en asch bedekt, rijst zij op en staat zij voor ons, al
hare rampen opsommend; en aan den oorsprong van elk
dier rampen vindt zij den naam van die Helena die haren
zoon gemaakt heeft tot verdelger van zijne eigene stad.
Steeds snerpender stijgt de kreet der beroofde moederliefde uit hare borst : haar klacht wordt een aanklacht,
ook tegen Gods bestuur. „Hoe zouden er goden in den
hemel kunnen zijn, als eene Hecuba z6Oveel lijden moet,
als 44ne Helena z66veel zondigen kan ?"
De eenzame klacht van Hecuba zwelt aan tot een
koorzang van beschuldigingen, als de heraut van het
Grieksche leger aan de koningsvrouwen komt aanzeggen,
welk lot aan ieder harer door het besluit van den vorstenraad is beschoren. En op iederen jammerkreet klinkt in
telkens sterker pathos Hecuba's antwoord. Hetzij men hare
dochter Cassandra wegvoert als slavin voor Agamemnon,
hetzij men haar boodschapt dat Polyxena sterven moet op
het graf van Achilles: steeds is de vervloeking van Helena
haar hartstochtelijk refrein, en daarnaast de vervloeking van
Zeus, daar immers Helena Zeus' dochter heet ! En Andromache,
Hectors weduwe, en eene beroofde moeder als Hecuba, weert
wel de godslastering af, doch verzacht niet het vonnis
over de sterflijke vrouw geveld, als zij aldus spreekt : „Niet
uit Zeus is Helena geboren, van vele waders is zij het
kind : van vloek, van nijd, van moord en bloeddorst."
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Die uitroep van Andromache is feitelijk niet veel
anders dan eene vraag, dezelfde die den toeschouwer op
het hart brandt : „kan zooveel kwaad door 66n mensch
zijn gewrocht ? Ligt in de schoonheid 6ener vrouw zoo
groote macht ten verderve ? Wie is dan Loch die Helena ?"
En ziet nu eens op hoe treffende wijze de tragediedichter, wonderlijk miskend door hen die de Troades slecht
gecomponeerd noemen, op deze vragen antwoordt. De
klaagtonen der vrouwen, de kreten van Hecuba waken
plaats voor andere klanken : wie druppelt zoeten balsem
in de wonden harer ziel ? In stil herdenken fluisteren
zij van Liefdes macht, en zij noemen met eerbied de nam.en
der Trojaansche vorstenkinderen die de goddelijke gunst
zijn deelachtig geworden.
„Onoverwinlijk is Eros" zoo luidt haar getuigenis en
het is alsof de dichter door die verklaring zachtheid van
oordeel vraagt voor Menelaos, dien hij gaat toonen in al
zijne zwakheid.
De lyriek van den koorzang gaat over in den ironischen
Loon der comedie, nu Menelaos optreedt. Driftig en heftig
komt hij verkiaren dat zijn doel met den Trojaanschen
tocht geen ander was dan dit : Paris te tuchtigen. en Troje
te verdelgen. Nu Paris gesneuveld en Troje in brand gestoken is, nu hebben de Achalsche vorsten „de vrouw om
Welke de oorlog begonnen is," aan hem als buit toegewezen.
Zij n besluit aangaande dezen oorlogsprijs staat vast.
„Treedt de Lenten binnen", zoo roept hij zijn .dienaren toe,
„sleurt haar bij de haren naar buiten brengt haar naar de
schepen. In Griekenland zal zij den dood ondergaan, voor
de oogen der vrouwen die zij tot weduwen heeft gemaakt."
Voor Hecuba's gewonde ziel zijn deze woorden balsem.
Maar de oude vorstin kent de grenzen der manlijke standvastigheid. Langzaam zegt zij tot Menelaos : „Wilt gij zeker
Helena dooden — zeker? 0, zie haar dan niet aan. ! Welk
mannenoog heeft ooit aan de verraderlijke schoonheid van
dat gelaat weerstand kunnen bieden ?"
Maar reeds opent zich de tent : daar komt Helena.
Zij sleept zich niet voort op de knieen, gebroken van
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schaamte haren meester naderkruipend ! Zij buigt niet het
hoofd, als boetvaardige echtbreekster biddend om den
genadeslag ! Neen, zij is kalm en waardig. Zelfs wacht zij
niet dat men haar toespreekt; zij zelve begint. En als
kende zij de magische kracht die over ons meester wordt,
wanneer wij onzen eigen naam hooren uitspreken door de
stem der geliefde, zoo begint zij : „Menelaos !" „Ik
weet wel dat gij mij haat ; maar mag ik toch 44n woord
tot u spreken ?"
Helena's pleidooi, op die woorden volgend, is een
meesterstuk van rhetoriek, maar bovenal treffend door de
kennis, die Helena, zelve van schuldgevoel vrij, heeft van
het hart haars echtgenoots, dien zij, tusschen de woorden
harer pleitrede in, voortdurend doet verstaan dat zij eigenlijk — in den grond der zaak — nooit heeft opgehouden
hem lief te hebben. Hoe behendig is haar beroep op de
raacht van de goden, bovenal van Aphrodite die haar dwong
de echtelijke woning aan Paris' zij de te verlaten, hoe treffend
haar verwijt jegens Menelaos, die haar — zwakke vrouw —
ulleen had gelaten in den strijd en de verzoeking ! En
eindelijk, hoe machtig de bekoring der woorden waarmede
zij haar verblijf in Mos schildert : „Wat meent gij, dat
hier in mijne ballingschap mijne gedachten zijn geweest?
vraag het aan de poortwachters van Troje, die mij zoo
menigmaal hebben betrapt, terwijl ik trachtte met touwen
die ik zelve heimelijk had gevlochten, af te dalen langs
de muren der stad en te vluchten tot u, mijn echtgenoot.
En daarom wilt gij mij thans dooden ? Denkt gij dan dat
ik niet gele den. heb?"
Gelooven wij Helena, wanneer zij aldus spreekt ? Gelooft
Menelaos haar ? Hij wendt zich af en beveelt de gevangene
weg te voeren. Maar als Hecuba hem toeroept : „Last in
Gods naam deze vrouw niet toe, op uw schip mede te
varen ; wie eens heeft liefgehad, blijft eeuwig beminnen !"
dan weten wij wat de afloop zal zijn. Niet wat Helena,
zeide beslist over het lot van haarzelve en haren echtgenoot : de melodie . van hare stem en de schoonheid harer verschijning brengen haar de overwinning.
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Dat die overwinning feitelijk een nederlaag is, eene
vernedering voor Helena en Menelaos beiden, kon de dichter
in zijn ernstigen waarheidszin noch voorbijzien, noch verzwijgen. Zoo vaak hij in zijne latere tragedian ons de
hereenigde Menelaos en Helena toont — met name in
zijnen Orestes — stelt hij zich met uitgesproken strijdlust
tegenover de idyllische voorstelling van hun teruggevonden
huwelijksgeluk en teekent hij Helena ijdel, behaagziek en
verdorven door oostersche weelde, terwijl de „blonde"
Menelaos haar volgt als de ontadelde en willooze dienaar
harer wraakzieke tyrannie.
De vervorming van het menschelijke karakter onder den
invloed van den hartstocht heeft de dichter telkens en
telkens weder in zijn drama uitgebeeld. Nu eens den haat,
dan weer de heerschzucht, dan den wraaklust, of de zondige,
zelfs de tegen-natuurlijke begeerte. Diepte geven aan die
dramatische uitbeelding de rustelooze scepsis van den
schrijver, zijn voortdurend zoeken naar nieuwe roerselen
der menschelijke ziel, zijn ernstig afwijzeu der mythologische
verklaring, die geene verklaring is. Wie onder, bij de
lectuur zijner tragedies ten slotte niet kan nalaten zich
tot den dichter zelven te wenden, en hem te vragen :
„Naar gij zelf, wat zegt gij van deze dingen ?" die zal
wel dezen indruk van zijn onderzoek meedragen, dat Euripides niet alleen maar twijfelend gezocht, doch ook gevonden
heeft. Intusschen moet worden erkend dat in de eigenlijk
dramatische kunst van den dichter de ontwikkeling van
zijne religieuze overtuiging zich niet sterk heeft doen gevoelen. Wel heeft de sterke neiging tot bespiegeling die
den dichter en dus ook zijne personen kenmerkt, misschien
meegewerkt om hem, tot behoud van de boeiende kracht
der vertoonde tragedie te doen zoeken naar andere, nieuwe
middelen van effect. Aan velen zijner tijdgenooten mishaagde
dat sterk. De zeer aangrijpende lotswisselingen die Euripides op het tooneel bracht, de aanstootelijke gebeurtenissen en verhoudingen die hij dramatizeerde, de deerniswekkende toestand in welken hij zijne helden vertoonde,
lieten Aristophanes geen rust. Wilde men dezen gelooven,
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dan was Euripides een zedenbederver en zijn drama een
bedelaarstragedie. Het laatste niet slechts om den erbarmelijken tooi zijner lijdende helden, doch ook om zijne taal.
Want terwiji deze dichter alles op het tooneel bracht wat
in de verschillende kringen stof tot debat gaf: religie en
politiek, feminisme en sport, opvoeding en moraal, streefde
hij er naar zooveel hem maar mogelijk was althans in den
dialoog de taal van den dagelijkschen omgang na te volgen.
Dit geeft aan zijne drama's een zeer bijzonder karakter :
onder zijne handen • wordt om zoo te zeggen het drama
verburgerlijkt. Niet dat het Euripides aan treffende en aangrijpende zeggenskracht hapert waar het er op aankomt
diep medelijden, of verscheurenden twijfel, of hoog opbruischenden hartstocht te vertolken, maar het diapason zijner
taal ligt niet in de statige hoogten der oude tragische dictie.
Het ligt in den aard der zaak, dat in de waardeering
van Euripides' tijdgenooten de eigenschappen die feitelijk
zijne grootheid uitmaakten het minst duidelijk op den voorgrond traden. Toen Aristophanes den dichter die in naam
der religie de profane voorstellingen van het polytheisme
bestreed, eenen godloochenaar schold, en den denker die
krachtiger dan een zijner tijdgenooten de rechten der vrouw
had verdedigd, bespotte als eenen vrouwenhater, was hij niet
anders dan vaak comedieschrijvers zijn, de trompet eener
algemeen verbreide meening. Maar het nageslacht heeft
anders geoordeeld. Weinig Grieksche dichters zijn na hun
dood z66 ijverig gelezen als Euripides. Redenaars, wij sgeeren en kerkvaders halen zijne sententien aan als bekende
waarheden. Vazenschilders en sacrophagenhouwers worden
niet moede, de aangrijpende peripetieen zijner helden in
beeld te brengen, en uit geene bron heeft de fransche
tragedie zoo aanhoudend geput als uit Euripides.
De belangstelling van het nageslacht is ook in zoover
den dichter Euripides gunstig geweest, dat van zijne drama's
negentien bewaard zijn gebleven. Wilden wij op grond
van de hierboven gegeven algemeene schets nu Euripides'
dramatische kunst in hare geheele veelzijdigheid doen
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kennen, dan zou ons thans de taak wachten de verschillende
genre's zijner drama's, — de patriotische gelegenheidsstukken, zooals de Herakliden en de Smeekelingen, de romantisehe
spelen zooals Jo en Helena, de realistische herscheppingen
der dramatische stof, zooals de Electra, — to bespreken. Het
doel dezer schets zou niet worden bereikt indien wij voor
zulk eene uitvoerige beschouwing aandacht vroegen. Langs
verschillende wegen is de kunst van Euripides zooals die
zich bijvoorbeeld in de Iphigenia van Aulis of de Iphigenia
in Taurie openbaart, doorgedrongen in de moderne litteratuur ; de aangrijpende tragedie der Bacchanten neemt
zoowel door hare meesterlijke teekening der Dionysische
mystiek als door haren treffenden Loon van strijdensmoede
berusting eene zeer belangrijke plaats in to midden van des
dichters levenswerk. Maar de Euripides, dien het nageslacht
bovenal kent en ook de tijdgenoot gewaardeerd heeft, is
voorzeker de dichter van den Hippolytus en de Medea. Van
deze twee is de Hippolytus het belangrijkst om zij n aangrijpenden ernst, de Medea het boeiendst door hare tragische
kracht.
De mythologische stof lag in beide geschiedenissen
gereed. In den proloog van den Hippolytus echter aanvaardt de dichter die op zijne eigene wijze. De traditie
leerde dat Aphrodite's toorn onverbiddelijk had gewoed over
het huis van den Cretensischen koning Minos. In Phaedra's
geschiedenis bracht nu de mythe het tafreel dat zich telkens
in de oude mythologieen herhaalt : de stiefmoeder den
stiefzoon met misdadige liefde vervolgend. Met den veel
ouderen Theseus in den echt verbonden begeert zij de
liefde van diens volwassen zoon geboren uit de Amazone
Hippolyta, en die begeerte brengt zoowel haar zelve als —
met haar — den kuischen Hippolytus ten val.
Dit mythologisch gegeven behandelt Euripides nu
eerst, in den proloog, van den leant der goden. Hij toont
ons eene Aphrodite die wordt verteerd van ijverzucht om
Hippolytus, den dwependen vereerder der maagdelijke
Artemis, den koelen verachter der wereldbeheerschende
Liefde. Hij moet vallen, en het middel tot zijnen val zal
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Phaedra zijn, zelve slachtoffer van een.en hartstocht die
als een erflijke ziekte inhaerent is in het Cretensische
koningsgeslacht waaruit zij is gesproten. Opzettelijk heeft
de godin hare beide slachtoffers in Theseus' afwezigheid
te zamen gebracht, en het eind zal de dood van Hippolytus
zijn. Dat daartoe ook Phaedra zal moeten omkomen is der
jaloersche godin „om het even."
Het voorspel spreekt van godenwil en van boosaardige
goddelijke bestiering. Maar in het drama zelf zijn het niet
anders dan de menschelijke hartstochten en de samenbotsing van menschelijke karakters, die beider val voorbereiden en voltooien. Hippolytus openbaart dadelijk bij
zijn eerste optreden duidelijk zij nen aard. Men wachte
zich, in dezen mysticus gelijkenis te zoeken met den Hippolyte uit Racine's Phedre. In zijn hart zou geene plaats
zijn voor eene Aricie. Hij kent slechts eene liefde, de liefde
voor de natuur ; hij is een Reine die zich onthouden wil
van alles wat des vleesches is. Artemis, de eeuwige maagd,
is zijne godin, askese is zijne levensroeping.
Nauwlijks is hij heengegaan tot de eenzaamheid die
hem lief is, of Phaedra treedt, krank door een geheimzinnig
lijden, leunend op den arm van hare trouwe voedster naar
buiten. In haar is alles liefdeleed : iedere ademtocht, iedere
gedachte fluistert haar den naam in, dien zij niet wil uiten.
Hoe angstig wijkt haar edele aard terug van het begeerde
kwaad : hoe beschroomd is haar aarzelende vraag tot hare
vertrouwde : „zeg mij, wat is eigenlijk liefde r — Maar
hare gezellin, vrouw van practischen zin, noemt haar niet
slechts zonder aarzelen Hippolytus' naam, doch grijpt ook
kloek de ongerepte fijngevoeligheid der vorstin aan. Zij
betoogt in handige, en door mythische voorbeelden gedocumenteerde volzinnen, hoe dwaas het is zonde te noemen,
wat in het geheim geschieden kan. Het roerende van
Phaedra's liefdesbelijdenis moet haar wel ontgaan : wat
verstaat zij van de overpeinzingen eener maagdelijke ziel,
door de liefde wakker gemaakt uit de kindhlijke onwetendheid van het Grieksche meisjesleven ? In hare oogen is
het tijd verbeuzelen als Phaedra zich afvraagt : „hoe komt
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het dat de menschen zonde doen ? lit onwetendheid ? lit
ledigheid ? Maar mijne zonde dan ? Ik moet die als eene
ziekte bestrijden, want zij is in strijd met mijn karakter.
Mijn eergevoel verdraagt noch openbare, noch heimelijke
schande. Ik wil mijn kind'ren niet geknecht zien door mijn
slechten naam."
Geen toeschouwer of hij gevoelt van den aanvang of
dat deze vrouw niet anders dan sterven kan aan hare
liefde. Hoe kalm en hoe machtig is tegenover haar leed
de raadzame voedster ; hoe geleidelijk voert deze de vorstin
op het pad dat aan de practische vrouw de eenige weg
van redding lijkt: waarom niet Hippolytus to winnen door
een liefdedrank, en waarom niet in stilte genieten wat men
nu eenmaal niet ontberen kan ? Als een stervenszucht klinkt
tegenover die taal Phaedra's klacht : „Zoo gij het slechte
met die schoone woorden noemt, zal ik verzinken in hetgeen ik nu ontwijk". — Dan moet wel de tragische ontknooping nabij zijn.
Inderdaad laat die zich niet wachten. Phaedra hoort
wat niet voor haar bestemd is : het gesprek tusschen de
voedster, die in strijd met hare belofte Phaedra's liefde
verraadt, en Hippolytus. Hoe beleedigend is voor haar de
vertolking van haar geheim lij den in de taal dezer vrouw,
maar hoeveel krenkender nog de koele hoogheid van den
jongen askeet, zijne schimpende veroordeeling van het
geheele vrouwelijke geslacht, zijne miskenning van alle
schoonheid, lieflijkheid en zelfs gemoedsadel, die niet strookt
met zijne reinheidsidealen.
Schaamte drijft de aldus teruggewezene tot den dood.
Maar niet alleen schaamte ; ook verbittering. Was dat de
de Hippolytus parer droomen ? Heeft zij dezen hoogmoedige,
dezen koelen dweper, dezen bekrompen mysticus liefgehad ?
-burners neen ! Boeten zal hij voor deze begoocheling, deze
misleiding. Rest haar niets dan de dood : hij zal zijn deel
hebben in hare ellende.
Hierin ligt, dunkt oils, zoo niet de verontschuldiging
dan toch de verklaring van de lage daad, door Phaedra,
terwij1 zij zich zelve gaat dooden gepleegd : hare aantijging
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tegen Hypolytus, dien zij in een brief aan Theseus beschuldigt, naar hare eer te hebben gestaan. Gereedelijk
gelooft aanstonds Theseus die beschuldiging, als hij van
zijne reis teruggekeerd en verpletterd door Phaedra's zelfmoord den brief ontvangt, en menig lezer heeft zich over
deze lichtgeloovigheid van den koning verbaasd, ja geergerd.
Voor ons is zij een van de fijne trekkers met welke Euripides de vereenzaamde onbegrepen figuur van den jongen
dweper heeft geteekend, Is niet het feit dat onmiddellijk
zelfs zijne eigen vader zijne heiligheid schijnheiligheid noemt
en schimpend de ooren sluit voor het pleidooi zijner askese,
een van de meest tragische elementen zijner laatste ure
Natuurlijk zwijgt Hippolytus daar waar tegenspreken
een vonnis over Phaedra zou beteekenen. Natuurlijk moet
ook de kuische jongeling vallen. Zoo immers eischt het de
mythe. Op de bede van den verblinden Theseus zendt
Poseidon uit de zee het monster op, dat aan het Troezeensche strand de paarden van Hippolytus zal verschrikken. Hoe de jonge held neerstort van zij n wagen,
weten wij alien sedert we op de schoolbanken Racine's
onovertroffen „à peine nous sortions des portes de Trezene"
leerden reciteeren. Zieltogend wordt Hippolytus voor de
oogen van Theseus terug gebracht. Dan eerst daalt Artemis
of uit den hoogen en openbaart den Vorst — te laat — zijne
dwaling. En Hippolytus P Als hij de stem zijner beschermgodin verneemt, dan fiuistert hij met stervende stem : „O,
hemelgeur die mij omzweeft ! In zware pijn erken ik uwe
naadring, lichter wordt mijn smart." Dit woord, de bezegeling zijner levenskeus, is tevens een woord van overwinning.
Het is als een blik in den hemel, die hem wacht. Want
Artemis belooft hem de onsterfelijkheid eener plechtige
Troezeensche heroen-vereering.
Onze behoefte aan theorie dringt hier alweder de vraag
naar voren : is hier eene tragedie met een verzoenend slot ?
In de oogen der Atheensche toeschouwers die den heiligen.
Hippolytosdienst van. Troezen kenden en zelf in eere hielden,
was zeker de apotheose een troostrijk eind. Maar ook naar
des dichters eigen overtuiging ? De stemming in welke ons
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zijn treurspel laat zal wel nader dan de opvatting zijner
Atheensche prijsrechters bij des dichters eigen overdenking
staan. Tragisch noemen wij Phaedra's dood, omdat zij ondergaat in haren zondigen hartstocht, niet minder tragisch —
daar ons zijne apotheose niet vertroost — het lot van
Hippolytus, die feitelijk valt door zijne onbuigzaamheid.
Indien de dichter hem zoo zwaar laat boeten voor zijne
minachting jegens de machtige Aphrodite, dan wil dit niet
zeggen dat hij het vonnis goedkeurt maar alleen dat hij
het onvermijdelijk acht.
De Hippolytus teekent lijden door hartstocht. Den
hartstocht zelven, d. i. de verschroeiende macht van haat
nit versmade liefde geboren, schetst de Medea, onder al
Euripides' tragedies zeker diegene die het meest voortdnrend is gelezen en op de toeschouwers nit het y olk den
sterksten indruk pleegt te maken. Z66 geweldig is in dit
stuk de conceptie van den alle andere aandoeningen verstikkenden haat, dat Euripides eene niet-grieksche vrouw
meent te moeten kiezen ter verpersoonlijking van dien
hartstocht. Medea, die in Colchis Jason, den jongen Argonaut, met hare tooverkunsten heeft bijgestaan om het
gulden vlies te veroveren, is hem, den vijand haars lands,
gevolgd in den vreemde, naar Hellas. Maar in Hellas is
Jason nog een een zwerveling. En thans met Medea
en hunne twee kinderen vertoevend aan het hof van koning
Creon te Corinthe, heeft Jason, neiging tot eene jonge
Grieksche vorstendochter vereenigend met politiek overleg,
besloten des konings dochter Creiisa te huwen. De werking
van dit besluit op het gemoed der Colchische vrouw, de
tegenstelling tusschen hare forsche hartstochtelijkheid en
de valsch-vriendelijke houding van den lafhartigen egoist
Jason, vormen de inleiding tot het aangrijpend drama van
Medea's zielestrijd. Wel staat spoedig haar wraakplan vast,
maar bij de overpeinzing der bijzonderheden van de uitvoering schokt haar en stuit haar telkens de tegenstrijdigheid
harer eigen heftige natuur. Medea heeft Jason lief. Ook in
haar ziet de liefde scherp. Zij gevoelt, in het brandende
licht van hare jalousie, hoe al wat edel en voor haren man
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zegenrijk leefde in haar vrouwelijk gemoed sluimerend
slechts, wijl geen mannelijk vertrouwen het zocht te wekken,
doch levend niet te min — verbasteren moet en in wegen
van boosaardigheid worden geleid door de miskenning.
Maar sterker dan deze liefde, sterker ook dan haar diepe
moederlijke teederheid is de alles vernietigende hartstocht
van haar wraak. Zoo sterft dan Creiisa door het bruidsgewaad, in geveinsde berusting namens Medea aan de jonge
prinses aangeboden, doch moordend door afschuwelijk gif.
Honing Creon sterft als hij zijne dochter wil redden. Jason's
kinderen sterven door de hand hunner moeder, en als Jason
komt om haar te grijpen heeft zij de vreeslijke misdaad —
te voren in den tweestrijd van haar hartstocht reeds als
in visioen driemaal gepleegd — voltrokken, en zij verdwijnt
uit zijne oogen, onttrokken aan zijne wraak door de toovermacht der goden nit welke zij stamt.
De Medea is, zooals wij boven zeiden, een volksstuk.
Het pakt • door zijn bloedige levendigheid. En ook hierdoor, dat het yolk, ofschoon terugsidderend voor de „Col.chische" zoo „onverwinlijk in hare woestheid" toch instinctmatig gevoelt dat Jason nauwlijks een beter lot verdient.
Het zou gewaagd zijn te beweren dat Euripides in Jasons
lot zijnen medeburgers een „waarschuwend voorbeeld"
heeft willen voor oogen stellen. Maar dat in zijne meest
belangwekkende stukken de vrouw zoozeer op den voorgrond treedt zal toch zeker geen toeval zijn. Medea zelve,
wanneer zij zich over de miskenning harer liefde — of
althans van datgene wat zij hare liefde noemt — beklaagt,
spreekt uitvoerig over de achterafzetting der G-rieksche
echtgenoote en gebruikt daarbij dit treffende woord : „Op eene
ziel blift al ons denken steeds gericht ;" m.a.w. : „Al onze zielseigenschappen zijn afhankelijk van 4enen geestelijken invloed." De Medeatragedie toont duidelijk aan, hoeveel
listiger, hoeveel hardvochtiger eene Medea kan zijn dan.
een. Jason; maar ook, Welk eene wereld van levenverheffende toewijding in deze Medea verloren gaat. Het is
een van Euripides' meest gevestigde overtuigingen geweest
dat niets sterker door de verwording wordt aangetast dan
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het vrouwelijk gemoed. Vandaar dat zijne Electra, verwaarloosde, gedegenereerde en door armoe onkenbare
koningsdochter ons zoo stuit, wanneer wij de Electra van
Sophocles hebben gelezen. Maar wie Euripides een hard
en onrechtvaardig schilder van vrouwenkarakters noemt,
die vergeet niet slechts dat de meest roerende jonkvrouwentype uit de Grieksche tragedie Euripides' Iphigenia in
An uis is, maar ook dat de dichter Diets anders bedoelt clan
den afgrond te toonen dien de veronachtzaming der Vrouw
opende voor het geestelijk en maatschappelijk leven van
Athene. Men gaat veel te ver, indien men in Euripides'
arbeid bepaald systematische pleidooien gaat zoeken van
feministische strekking ; eigenlijke tendenz is hier zelden.
Maar het zou niet moeilijk zijn uit zijne tragedien_ eene
zeer treffende galerij van vrouwenfiguren samen te stellen :
heldinnen van liefde, van toewijding en van zelfopoffering.
Bij eene van deze willen wij nog een oogenblik stilstaan,
omdat de daad van zelfopoffering die in aan het naar Naar
genoemde drama het leven geeft Euripides aanleiding
heeft gegeven tot eene zeer opmerkelijke verandering in
de traditioneele techniek der tragische kunst.
De Alcestis is het oudste drama dat ons van Euripides
is bewaard, maar in zijne litteraire strekking is het zeer
nieuw. Immers dit stuk, in 438 met drie andere stukken
van den dichter en wel in de vierde plaats, opgevoerd,
moest dienen om het satyrdrama te vervangen, dat volgens
het oude gebruik aan het eind der tragische trilogie den
Dionysischen oorsprong van het tragedie-spel bewaarde in
een boertige en meest met zeer grove dartelheden gekruide
klucht. Men mag aannemen dat Euripides' ernstige geest
in deze burleske zotternijen weinig welbehagen vond. Zijn
geringe aanleg voor dit kunst-genre blijkt ons genoegzaam
uit zijnen weinig g6slaagden Cycloop, het eenige satyrdrama
trouwens dat ons — met uitzondering van de kortelings
fragmentarisch teruggevonden Speurhonden, van Sophocles
— is bewaard gebleven.
De geschiedenis der Alcestis is spoedig verteld. Tot
loon voor eerbiedig bewezen gastvrijheid heeft de Thes-
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salische koning Admetus van Apollo eene gunst verkregen :
wanneer zijne stervensure slaat, zal hij een plaatsvervanger
mogen stellen, mits hij daartoe iemand bereid vinde.
Admetus — een kortzichtig egoist — moet echter, niet zonder
ergernis, ervaren dat in waardeering van het levenslicht zijne medemenschen niet voor hem onderdoen. Zoowel aan zij nen vader als aan ziejne moeder doet hij te vergeefs het voorstel om hem te vervangen.: beiden wijzen
de gelegenheid om hunne ouderliefde op zoo gansch eenige
wijze aan den dag te leggen met koelheid van de hand.
Maar Alcestis, zijne jonge vrouw, heeft hij bereid gevonden,
en als het drama aanvangt, op sombere wijze ingeleid door
een gesprek van Apollo met Thanatos, den doodsengel,
dan is de dag daar. Vrijwillig en met zeer edele bereidvaardigheid kleedt zich Alcestis • in den schoonsten tooi
dien haar cederhouten kleederenkist bevat; zij aanvaardt
den dood gehoorzaam, al scheidt zij met moeite van het
leven immers zij heeft het daglicht lief, zoo als zij hare
kinderen lief heeft, en zij roert ons door de zachte stille
gratie harer liefde te dieper, naarmate wij duidelijker in
hare klacht het tragisch besef ontwaren dat in den grond
haar offer ijdel is, daar immers Admetus het nauwelijks
verdient. Het is onmiskenbaar : zij heeft haar droevigen
plicht aanvaard omdat zij weigeren beneden de waardigheid
eener echtgenoote achtte, niet omdat zij dezen man liefhad met eene liefde sterker dan' de dood. Het is in het
oog vallend, met hoe koel een stilzwijgen zij de pathetische huldebetuigingen van Admetus aanhoort — het
nadert den spot, als zij hem onder eede laat beloven, dat
hij geene andere vrouw in hare plaats aan zijne zij de zal
dulden. En wanneer dan straks Herakles, door Admetus
gastvrij onthaald omdat de koning, Wiens gastvrij held
immers zijn hoogste roem is, zelfs in zijn diepen rouw na
Alcestis' dood dien plicht niet Wilde verzaken, wanneer
Herakles, zoodra hij het droevige nieuws hoort, heen snelt
ten Hades, op den Helleweg de pas gestorvene ontrukt
aan den greep van Thanatos, en haar levend terugvoert
in de armen van Admetus, ja, dan heeft schijnbaar dit
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drama een „blij" einde maar zou het geheel tegen de
bedoeling van den dichter in gaan, indien wij ons bang afvragen, wat het leven van deze herborene zal zijn aan de
zijde van eenen man als Admetus ? Op andere wij ze dan in
Medea, doch niet minder gestreng in zijn vonnis heeft
hier Euripides vrouwelijke liefde tegenover mannelijke
zelfzucht geplaatst.
Door den bouw, de inkleeding en de behandeling der
stof nadert Euripides in zijne Alcestis het genre van drama
dat wij de comedie serieuse plegen te noemen. Het is
genoegzaam bekend dat de erfgenaam van zijn tragische
kunst geen ander dan 1Vienander de comediedichter is geweest. De consequentie van Euripides' romantisch drama
is het nieuw-Attische blijspel, op welks rijke-n akker de
onovertroffen kunst van Moliere is ontsproten. En van de
ernstiger en diepzinniger zijde van zijne kunst leidt een
rechte en korte weg naar den platonischen dialoog.
Wisselend en veelzijdig is het karakter van Euripides'
dramatischen arbeid, wisselend ook de indruk van zijn
geestelijke persoonlijkheid steeds eindigt een schets van
zijn gemoedsleven met eene vraag. Steeds willen wij weten
of deze onrustige rust gevonden heeft, of zijn eindeloos
zwalken op de zee des twijfels eindigt in een haven. In
een zijner slechts fragmentarisch bewaarde tragedieên vinden
wij deze bede :
0 zend uw licht aan hem die begeert
Den strijd te verstaan van de mensciilijke ziel,
Den oorsprong zelf en den wortel des kwaads,
Aan hem, die zoekt, wie door offers vermurwd
Hem ruste verleen' in het lijden.

Wie den strijdenden dichter-wijsgeer lief heeft — en
immers sluit de warme bewondering voor Sophocles nosh
de eerbied voor Aeschylus intieme sympathie met Euripides
buiten. — kan niet laten te vragen of de zoekende denker
de rust om welke hij bad heeft gevonden. Wie zoo vraagt,
hij leze het laatste drama dat Euripides heeft geschreven,
de Bacchanten. Een afdoend antwoord op zijn vraag zal hij
in dit aangrijpend drama van den Dionysischen waanzin

392

DE ONTWIKKELINGSGANG DER GRIEKSCHE TRAGEDIE.

niet vinden, maar wel, naast dit getuigenis der afmatting:
„De wijze kent geen wijsheid, zoo hij weer dan hetgeen
menschelijk is bedenkt", een voortdurend en ernstig protest
tegen het banale rationalisme dat in het einde van zijn
eigen dichterleven Athene begon te overheerschen. Vandaar
zijne belijdenis : „Welzalig hij die Gods geheimenissen verstaat, en rein van leven 't hart Hem wijdt."
Hoe men die hulde aan de mystische heerlijkheid ook
leze, er blijft in iederen regel der Bacchanten die eene
belijdenis van den dichter schijnt te bevatten een tragische
toon doorklinken. En dat is ook natuurlijk. Indien waarlijk
voor Euripides het eigenlijk tragische de ru.stelooze arbeid
van hartstocht en wroeging, van twijfel en ongeloof in de
menschelijke ziel is, hoe kon dan zijn eigen geest aan dien
storm ontkomen zijn Juist die onrust verzekert hem ons
aller belangstelling en van velen onzer ook de liefde. Ook
bij de Grieken is het begrip van het tragische steeds wisselend gebleven, ook bij hen is leven beweging. En, ten
slotte : niet nit gehoorzame navolging van door de Grieksche
kunst nagelaten modellen, maar door herschepping, door
vereeniging en door diepere opvatting van hare levenselementen is de moderne tragedie geboren.

HET JONG-TURKEN-COMITE EN
DE BALKAN-BOND')
DOOR

Prof. Dr. F. J. L. KR .A_ME R.

De nieuwe, geweldige crisis op het Balkan-schiereiland
is voor geheel Europa eene dubbele verrassing geweest.
Diet omdat die crisis onverwacht kwam ieder, die de voorvallen van de vorige jaren met aandacht had gevolgd en
de oplossing der toenmalige verwikkelingen met eenige
zorg had overwogen, kon zich overtuigd houden en met
gerustheid voorspellen, dat binnen niet langen tijd eene
nieuwe crisis zou dreigen. Maar niemand kon reden hebben
te vermoeden of ook maar als mogelijk te veronderstellen,
dat de vier Balkan-staters — Rumenie kan niet als zoodanig
medegeteld worden dat dus de vier Balkan-staten, met
zulke tegenstrijdige belangen en begeerten, en onderling
verre van vriendschappelijk gezind, zich onverwacht tot een
bondgenootschap zouden vereenigen en eendrachtig den
strijd aanbinden tegen Turkije. En evenmin had iemand
er op voorbereid kunnen zijn, dat het Europeesche Ottomanische rijk zoo snel en zoo volkomen zou overwonnen
worden, of liever dat het zoo snel en zoo reddeloos zou
1) Victor Berard, La Mort de Stamboul, 1913. Sam. Levy, Le Declin
du Croissant, 1913. G. Gaulis, La Ruine d'un Empire, 1913.
O. E. XIV 6

26

394

HET JONG-TIMKEN-COMTE EN DE BALKAN-BOND.

ineenstorten, en slechts door de onderlinge tweespalt der
overwinnaars van een zoo goed als geheelen ondergang
zou worden gered.
Er is dan ook inderdaad reden te over om zich de
vraag te stellen Welke de oprzaken zijn geweest, die tot
zulke allergewichtigste gevolgen hebben geleid.
Wat den Balkan-bond aangaat, het ligt voor de hand
eene verklaring te zoeken in de moeilijkheden, waarin
Turkije gewikkeld was door den oorlog met Italie, die het
oogenblik bijzonder gunstig maakte voor een aanval. Maar
daarmede is men van de vraag niet af. Niet alleen wordt
deze er door verschoven, omdat zij vanzelf door eene tweede
wordt gevolgd: waarom had dan Italie de omstandigheden
zoo gunstig geoordeeld voor zijne oogmerke,n — maar in
geenen deele is er duidelijk door geworden waarom al de
zoo weinig eensgezinde Balkan-staten de meening koesterden
dat nu, en zonder dralen, de Turk moest worden verjaagd
uit Europa. Geenszins bovendien is die verklaring voldoende
om de geweldige nederlaag van de Turksche heerschappij
duidelijk te maken, al laat men ook de overweging gelden,
dat de opgekropte haat van vele menschengeslachten en
de jarenlang gekoesterde overtuiging dat het vroeger of
later tot een strijd op leven en dood moest komen, de
kracht en de volharding der aanvallers verdubbelden, en al
brengt men in rekening dat de Balkan-staten, Bulgarije
vooral, zich in de laatste kwarteeuw aanmerkelijk hadden
ontwikkeld en tot den strijd hadden toegerust.
Het is niet in de eerste plaats op die Balkan-staten
dat men zijne aandacht moet richten om zich eene juiste
voorstelling van het ontstaan der laatste crisis te maken :
veeleer is het noodzakelijk dat men den blik wende naar
het Turken-rijk en daar naar oorzaken zoeke voor de
onverwachte en geweldige uitbarsting van den grooten
Balkan-oorlog.
Van 1516 af, dat is van het tijdstip, waarop de Turksche
sultan Selim I den laatsten erfelijken bezitter van de opperheerschappij over de volgelingen van Mohamed dwong hem
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zijne waardigheid van Khalif, d. i. van opvolger van den
profeet, of te staan, had zijne oppermacht een dubbel
karakter gekregen, dat in verloop van tijd zeer groote
moeilijklieden moest baren. Aan de eene zijde was de souverein van het machtige Europeesch-Aziatisch-Afrikaansche
rijk als Khalif gehouden voor alles, ten alien tijde en
overal, de belangen van den Islam te behartigen en met
het zwaard te verdedigen, met name tegen de Christenen,
zijne machtigste en strijdbaarste naburen en vijanden. Aan
de andere zijde had hij, als Sultan, als beheerscher van het
eigenlijke Turkenrijk, dat sedert 1453 zijn zetel in Constantinopel had, te waken voor de veiligheid, de rust, de eenheid
van zijne Europeesche linden, met hunne zoozeer gemengde
bevolking, en vooral het oog te houden op de Christenvolken en vorsten, die hun gebied hadden langs de Westelijke en NoordeNke grenzen van het Turken-rijk. Zoolang
nu het tijdperk der Turksche veroveringen duurde, namelijk
tot het einde der zeventiende eeuw, leverde de dubbele
waardigheid van den beheerscher der Porte geen bezwaar
op de groote oorlogen tegen de naburige Christen-staters
waren zoowel in het belang van den Islam als in dat van
het Sultanaat. Die oorlogen werden gevoerd met een veldleger, dat altijd gereed was om uit te rukken, en niet alleen
kon hopen op aanzienlijken buit, maar bovendien op een
aanmerkelijk grondbezit, want de Sultans hadden de gewoonte in de veroverde landstreken een soort van inlandsche
legermacht te vormen, de zoogenaamde spahis, Wien de plicht
opgelegd was de veroveringen te handhaven, en zorg te
dragen dat de verpiichte belastingen aan den peer te Constantinopel regelmatig werden opgebracht. Die belastingen
waren voor den Muzelman vast geregeld door eene godsdienstige wet, de Cheri, aan den Koran ontleend, en drukten
hem dus in Turkije niet weer dan elders. Maar de Christen
was overgeleverd aan de genade van den veroveraar en
was kortweg een speelbal van diens willekeur, hij was niet
veel anders dan de hoorige, bijna de lijfeigene, die den
grond bebouwde en tenauwernood het strikt noodige
voor zijn levensonderhoud behield — tenzij hij, wat zeer
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dikwijls gebeurde, uit nood besloot tot den Islam over
te gaan.
In de bergstreken en op de eilanden, waar het handhaven van het gezag het moeilijkst viel, was de toestand
der onderworpelingen het minst drukkend, mits zij maar
van tijd tot tijd zich de een of andere geldheang getroostten, maar de steden en het vlakkeland waren metterdaad
veroverd grondgebied, dat behandeld of mishandeld werd
naar weigevallen, tenzij — wat voortdurend en steeds
vaker het geval werd — de bevolking in opstand kwam,
vooral natuurlijk daar, waar de Christenen zich konden
handhaven, wat in verschillende , streken van Europeesch
en Aziatisch Turkije, maar het meest in het eerste voorkwam. Dergelijke opstanden bedreigden het rijk intusschen
weinig of niet zoolang de Sultan zijne krachtige tweesoortige legermacht tot zijne beschikking had. Maar in
den loop der achttiende eeuw was dit anders geworden.
De landerijen, die in de veroverde streken vroeger als
tijdelijk bezit aan het bezettingsleger werden toegewezen,
waren erfelijk eigendom geworden van enkelen of van
benders, er waren kleine potentaten opgekomen, die, met
den titel van bey of pacha of aga gesierd, onafhankelijke
kleine heeren waren geworden — ongeveer als in de Middeleeuwen in West-Europa het geval was geweest. En dit
was te geniakkelijker, omdat aan en over de grenzen de
Turksche veldlegers in dienzelfden tijd zulke ontzaglijke
nederlagen leden. Nog een ander gevolg hadden deze laatsten. Geen nieuwe veroveringen werden meer gemaakt niet
alleen, maar groote streken van den vroeger veroverden
grond gingen verloren ; aan het beloonen van velddienst
door toekenning van land viel Diet meer te denken, en
wat niet minder ernstig was — de onderworpen blijvende
landen werden stoutmoedig, oproer barstte uit op Creta,
in Epirus en Morea, in Servie, Wallachije, waar niet al ?
En het ergste was misschien nog de ontaarding van de
Janitzaren, die in de achttiende eeuw een zoo gevaarlijk
element in het rijk zijn geworden.
De Europeesche verwikkelingen in den tijd van de
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Fransche omwenteling en van Napoleon hebben een geruimen tijd de ontbinding van het Turken-rijk tegengehouden, omdat de mogendheden het met rust lieten, en
in het begin der 19e eeuw beproefde Sultan Selina III door
krachtdadige middelen de hervorming van zijn rijk, tot
dusver geheel als krijgsstaat ingericht, tot stand te brengen,
eensdeels door de gruwelijke uitmoording van de beruchte
Janitzaren-macht, anderdeels door de invoering van een
verplichten krijgsdienst tot vorming van een nationaal
leger — in dien zin en op die wijze, dat elk Muzelman
werkelijk moest dienen, elk Christen zijn dienstplicht moest
afkoopen. Maar die toeleg mislukte. Reeds toen kwam
aan den dag hoe scherp het onderscheid was tusschen
Khalifaat en Sultanaat : de Turken lieten zich Selims besluit welgevallen, gaarne welgevallen zelfs — de overige
Muzelmanen weigerden rondweg en hardnekkig: hun
dienstplicht dwong hen alleen tot den strijd in den heiligen
oorlog, wanneer het de verdediging gold van de Halve
Maan, van den Islam, geenszins tot den strijd voor de
geldelijke of andere stoffelijke belangen van de Turken
en hun. Sultan te Constantinopel. Arabieren, Bedouinen,
Albaneezen, Kurden konden met geene mogelijkheid tot
toegeven worden bewogen, en stemden er hoogstens in toe
in tijd van nood, wanneer de Islam er belang bij had,
tijdelijk dienst te doen als bachi-bazouks — een berucht
geworden imam — ien dan nog alleen in de buurt van
hun land. Die ongeregelde troepen, die bachi-bazouks, zijn
het dan ook, die in de geschiedenis van de Balkan-landen
nu en dan zulk eene vreeselijke rol gespeeld hebben, wanneer de Sultan tot hen zijne toevlucht nam om de Christenen te tuchtigen, zoodra zij door ontevredenheid, muiterij
of oproer den toorn der Porte hadden opgewekt.
Na Selim III hebben nog twee andere sultans hervormingen beproefd, Mahmud en Abdul Medsjid, maar ook
die mislukten, omdat het eenige doel van den Sultan was zich
een sterk staand leger en een zoo aanzienlijk mogelijk bedrag
aan belastingen te verzekeren. Eene inrichting van den
staat op den grondslag van volkomen gelijkheid van alle
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onderdane-n in het rijk, onder het oppergezag van den
Sultan, was trouwens eene onmogelijkheid. De Muzelmanen
vorderden voor zich den voorrang, in alles, boven de
Christenen, en voelden zich alleen onderdanen van den.
Khalif. Dien voorrang boven. de Christenen eischten natuurlijk ook de Mohamedaansche Turken, en daardoor werd
de stellin' g van den Sultan nog moeilijker, want de Christenen van hun karat vorderden de erkenning van de rechten
hunner kerken en gemeenten, en die Christenen in Turkije
stonden niet meer alleen : in de 19e eeuw stonden achter
hen de Europeesche mogendheden.
Khalif en Sultan, de heillooze samenkoppeling dezer
beide waardigheden zou voor de Porte een Gordiaans6he
knoop worden, — of, beter gezegd, zij moest leiden tot
de uiteenspatting van het Ottomanische rijk. De naijver
der Europeesche mogendheden is den „zieken man", zooals
men Turkije zoo gaarne noemde — ten goede gekomen :
het lot van Turkije was eene „Oostersche quaestie" geworden in de Europeesche staatkunde. Maar de groote
Fransch-Duitsche oorlog en de onzijdigheidspolitiek van
Engeland brachten een ommekeer: Rusland kreeg vrij spel
voor zijn Balkan-politiek, de TvVare Russisch-Turksche
oorlog van 1877-78 bracht de overwinnende Russen in
Hadrianopel, bijna tot voor de poorten van Constantinopel
zelfs, dievrede van San Stefano en het daaropvolgende
congres van Berlijn — onzaliger gedachtenis ! — begonnen
de verbrokkeling van het groote rijk der Porte.
Toen in 1878 Abdul Hamid, de Sultan, die nu sinds
4 jaren onttroond en gevangen is, zich van de dubbele
waardigheid van Sultan en Khalif meester maakte, vond
hij op het Balkan-schiereiland, vroeger geheel en al
Turksch gebied, een aantal souvereine of half souvereine
staten : Montenegro, Servie, Bulgarije, het reeds vroeger
afgescheurde Griekenland ook op Rumenie had Turkije
alle red.t verloren, en evenzoo op Bosnie en de Herzegovina. Daarmede had het Sultanaat een gevoeligen knak
gekregen — maar ook het Khalifaat was diep vernederd.
De groote veroveringen van Sultan Soliman in de zestiende
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eeuw hadden de Halve Maan z66 ver gebracht, dat de
Donau voor het grootste deel een Turksche rivier was
geworden en zijn stroomgebied Turksch terrein. Belgrado,
bij de samenvloeiing van den Donau en zijn zijrivier de
San gelegen, was met Constantinopel en Hadrianopel een
der hartaderen van het rijk. Bijna onneembaar als vesting,
beheerschte de stad niet alleen den stroom en zijne oevers,
maar ook den toegang tot het Turken-rijk door het dal
van de Morawa. Belgrado was een der sleutels van het
Sultanaat, maar het was tevens een der groote middelpunten van de macht van den Islam, en het was voor den
trots van den Mohamedaan een punt van het allergrootste gewicht, dat de vaan van den profeet, door den Khalifsultan Soliman den grooten, Selims zoon, te Belgrado geplant, daar zou blijven wapperen. Tot negenmalen toe is,
sedert de eerste verovering in 1521, de stad hernomen,
weder veroverd, teruggegeven of afgestaan, maar na een
strijd van twee tot drie eeuwen was zij ten slotte in de
handen der Turken gebleven, als de westelijke voormuur
van het Khalifaat, van den Islam. En dat Belgrado werd
nu de hoofdstad van Servi21, van een Christenstaat !
Des te krampachtiger klampte zich nu de gedachte
van den Muzelman vast aan het bezit van de eilanden
Rhodus en Creta. Ook doze waren, in de 16e en 17e eeuw,
met ontzaglijke inspanning en opoffering op de Christenen
veroverd, het eene op de ridders van Sint Jan, het andere
op de Venetianen. Het bezit van die twee eilanden was
voor den Mohamedaan de heerschappij over de Middellandsche Zee — vooral dat van Creta. Ging ook dit verloren, een tweede voormuur was gevallen van de macht
van den Islam : het was het oorlogsstation voor Zuid-Europa,
voor voor de Noordkust van Afrika, het verbindingspunt tusschen Constantinopel en drie werelddeelen.
En te meer nog was het behoud van Creta van gewicht,
nu. Algiers, Tunis en Egypte middellijk of onmiddellijk in
handen van machtige Europeesche mogendheden waren
gekomen, van Frankrijk en van Engeland. Voor het behoud
van Tripoli was dat van Creta meer dan ooit onmisbaar :
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zondera-at was Afrika verlorm, en zon het Khalifaat van
den Saitan 4:)pnieuw een geweldigen schok krijgen hovel),
lien het eene nieuwe, diepe vernedering wezen voor
dep. Islam
Zoo wend Abdul-Hamid bij zijne troonsbestijging eene
clgbibele Seri zware moeilijkheid. Aan den eenen karat vond
j flea gellaten en gevreesden invloed der groote mogendkeden in Ale Balkan-gewesten, waarvoor hij zich niet Wilde
beige. , als Sultan en niet kon buigen, als om zijne
tairijhe Mohamedaansche onderdanen niet van zich te
vervreemden, aan den anderen vond hij het gevaarlijke
dilemma van Creta, dat hem evenzeer bedreigde als Sultan
van Turkije als het hem bedreigde als opperhoofd der geAbdul-Hamid vond, in een woord de
loovigen, als
11f.acedonische quaestie en de Cretensische.
Het levensdoel van dien Sultan is gedurende de 30
jaren zijner regeering geen ander geweest dan zichzelven
in zijne dubbele waardigheid te handhaven en te zorgen
dat hij er geldelijk alle vruchten van plukte. Als middel
cjaartoe bezigde hij aan de eene zijde de geldelijke ondersteuning van alle zuiver Mohamedaansche belangen in
zip]. geheele rijk, d. buiten Turkije evengoed als daarbinnen, aan de andere de begunstiging van Europeesche
yreemdelingen door groote bestellingen, beurs-transacties,
benoeming tot militaire of civiele ambten, concessies en
dergelijke vormen van gunstbetoon. Maar voor dat alles
waren groote sommen gelds noodig. De Islamitische propaganda, afgezien nog van de ontstemming, die zij wekken
moest bij de mogendheden, wier vasal-staten zoovele Mohamedanen telden tegenover zoo weinig Christenen, verslond
groote bedragen. De aankoop van oorlogsmaterieel, de
aanleg van kaden, van spoorwegen en zooveel meer van
dien acrd vorderden nog grootere sommen. Maar wat het
pleest eischte was de hebzucht van den Sultan zelf, die
de beschikking over alle inkomsten van den staat aan zich
voorbehield, en wel zorg droeg er een aanmerkelijk deel
van voor zijn eigen belang te bestemmen. De paleiswacht,
de paleisambtenaren, de hofho-u.ding werden betaald, het
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leger, de rijksbeambten werden het of Diet Of zeer onregelmatig en karig — en bovendien konden zij het aanzien,
dat die groote aankoopen van oorlogsmaterieel werden
opgehoopt in arsenalen, somtijds zelfs in ongeopende kisten
opgeslagen bleven, en daardoor maar al to duidelijk bewezen dat gunstbetoon aan het buitenland het doel was, en
dat wantrouwen dien aankoopen elk voordeel en nut ontnam wantrouwen : een goed gewapend en uitgerust
leger kon immers gevaarlijk zijn !
Al die groote bedragen aan geld moesten voor een
groot deel opgebracht worden door de Christenen, en het
was daArom dat de gewesten — zooals Macedonie — waar
vele Christenen woonden, door misbruik van het tiendrecht,
afpersing en onverbloemden roof, dwangarbeid aan de groote
wegen, valsche beschuldiging, verbeurdverklaring, op zulk
eene ongelooflijke wijze werden verdrukt, of, bij schijnbaar
of werkelijk verzet, de inwoners door de Turksche gendarmes
en rechters werden mishandeld of door bachi-bazouks werden vermoord. Dit alles was in Abdul-Hamids tijd een waar
stelsel geworden. De Sultan rekende erop dat de Mohamedanen er geen bezwaar tegen zouden maken : zij trokken
immers op die wijze de voordeelen, die het bekleeden van
ambten hun niet in den vorm van bezoldiging verschafte,
van den ongelukkigen raia, den Christen, die hun weerloos
was overgeleverd. Het was een soort van heilige oorlog
geworden, dien ook de lagere en zelf dikwijls arme Mohamedaansche bevolking met voldoening zag voeren liever
deze, ondanks den zwaren druk, dien zij zelve gevoelde,
dan die „gelijkheid" waarheen de zoo dikwijls voorgenomen.
„hervormingen" hadden willen sturen, die ook na 1878
meermalen op het tapijt kwamen of zelfs als wet werden
afgekondigd.
In Macedonie vooral was de tegenstand tegen al die
knevelarijen hardnekkig. Ddar warren door Grieken, door
Serven, door Bulgaren, door Rumenen zelfs, scholen gesticht,
Diet enkele, maar in zeer grooten getale, en op die scholen
leerden de jonge - Macedoniers middellijk of onmiddellijk
hunne Turksche beheerschers en verdrukkers als vreemde
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geweldenaars beschouwen, en wat de school niet deed, deed
de kerk Bulgaarsche bisschoppen vooral brachten tot het
aanwakkeren van nationale, of beter gezegd anti-Turksche
denkbeelden het hunne bij, en zij verzuimden niet door het
voortdurend stichten van nieuwe scholen hun oogmerk des
te beter te bereiken. Weidra ontstond een MacedonischAdrianopelsch Comite (1893) en reeds aanstonds sprak dit
van de „onafhankelijkheid", van Macedonia namelijk en
Turksch Rumelie. Een korten tijd een 5 tal jaren —
werd die beweging bedwongen door den Turksch-Griekschen oorlog, die zoo rampspoedig voor Griekenland eindigde, niet trouwens doordat het Turksche leger zoo goed,
maar omdat het Grieksche zoo uitermate slecht en gedesorganiseerd was. Doch in 1899 en 1900 organiseerde zich
de tegenstand opnieuw. Te Sophia en te Saloniki werkten.
eene „Buitenlandsche" en eene „Binnenlandsche" organisatie, en weldra was het geheele Macedonisch-Rumelische
gebied bezaaid met cornites en comitadjis : een algemeene
opstand scheen onvermijdelijk, maar bachi-bazouks smoorden op de gewone wijze de kiemen van een oproei in
1902 — en het was maar al te duidelijk dat Bulgarije
ieder oogenblik gevaar liep dat de Turksche benden Bulgaarsch Rumeli8 zouden binnen vallen.
Voor Bulgarije baarde dit alles op den duur een
onhoudbaren toestand. Op eene bevolking van 4 millioen
zielen telde het reeds 200 duizend Macedoniers of Turksche Rumeliers, in Sophia alleen woos den er op de 70000
inwoners twintig duizend. Al wat in die landen wat weer
beschaving gekregen had op de scholen, ging naar Bulgarije:
wat zouden die jonge m.enschen onder het Turksche regime
kunnen verwach ten ? Boeren ook, door de Turken tot
armoede gebracht, burgers, door de Turksche rechters te
gronde gericht, zij weken uit naar Bulgarije. Ads handwerkslieden bij de openbare werken, als officieren in het
.leger zochten zij er hun bestaan : van de 2500 officieren
van het Bulgaarsche leger waren er in 1902 duizend
Macedoniers. Inderdaad Bulgarije kon op den duur inlet
verdragen wat aan en over zij ne grenzen voorviel. Door
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de mogendheden, met name Oostenrijk en Rusland, genoodzaakt zich in te houden en de comites te bedwin gen, moest
het aanzien dat de Sultan zijne legerbenden meedoogenloos in de ongelukkige Macedonisch-Rumelische gewesten
liet huishouden, en plundering, moord, foltering, brandstichting, verkrachting, maandenlang dagelijksch werk waren.
Het is noodeloos den loop van zaken te volgen, noodeloos ook de vrucbtelooze pogingen der ongelukkige Oretenzen te herinneren om hunne aansluiting bij Griekenland te verkrijg,en zij liggen nog in tiller geheugen.
Evenmin behoeft ter sprake te komen welke rol de
mogendheden in deze en andere Balkan-zaken !gespeeld
hebben het komt aan op Turkije en op de oorzaken van
den geweldigen Balkan-oorlog en de nederlarag der Porte,
die, voorloopig althans, alleen van den ondergang gered is
door de oneenigheid der bondgenooten.
Het zoogenaamde Hamidische stelsel heeft 30 jaren
stand gehouden : den 24sten Juli 1908 zag zich de Sultan
door eene revolutie gedwongen de constitutie in te voeren.
Den 13den April 1909 werd door eene tegen-omwenteling
weliswaar het oude regime hersteld, maar slechts voor 14
dagen : den 25 sten van dezelfde maand werd door de omwentelingspartij Constantinopel gewapenderhand hernomen, de
Sultan gevangen genomen, afgezet en vervangen door zijn
broeder Mahmoed V.
Van 1908 of beg on dus de heerschappij der Jong-Turken,
d. i. van het „Comite van Eenheid en Vooruitgang", dat
buiten en boven de regeering, die niet anders dan zijn werktuig was, de geheele en uitsluitende leiding had van alle zaken.
Die Jong-Turken, tevens „jonge" Turken het waren
alien of grootendeels manners van jeugdigen leeftijd vormden een kleine groep. Door verblijf in West-Europa of door
lectuur bekend geworden met denkbeelden en meening,en,
tot dusver in Turkije vreemd, en vooral met wijsgeerige en
sociaal-politische stelsels, waren zij medegesleept door de
nieuwe theorieen, en voelden zij een geestdriftig verlangen
om in den zin en naar de beginselen dier theorieen werkzaam te zijn voor hun vaderland. Auguste Comte vooral,
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de grondlegger van de positivistische wijsbegeerte in de
eerste helft der negentiende eeuw, was hun profeet : in hunne
dagbladen is — of was — telkenmale het „A.uguste Comte
heeft gezegd" een krachtig deel van hunne redeneering.
Het is niet tegen te spreken, dat hunne bedoelingen,
zooals zij die op schrift ontwikkelden, zeer prijzenswaard en
edel waren, en dat hunne grondstellingen eerbied moesten
afdwingen. De Westersche Staten zijn — zoo heet het —
zoo groot en machtig geworden door de kracht hunner
kennis, maar deze is, naar het oordeel der Jong-Turken,
dan ook de eenige macht geworden in de Westersche
maatschappij, en allerdroevigst staat het daar geschapen
met de moraal : die moraal nu is de hoogste ontwikkeling,
daarheen, naar de deugd, moet de maatschappij gevoerd
worden. Daarom moet de kennis, de wetenschappelijke
ontwikkeling, worden dienstbaar gemaakt om den strijd te
kunnen volhoude-n tegen die maatschappijen, waar zij het
eenige doelwit was, maar het eindoogmerk moet zijn en
blijven : de deugd.
In het Ottomanische rijk was er nooit, en zeker niet
in den tijd van Sultan Abdul-Hamid, eenige leiding gegeven
aan eene dergelijke volksontwikkeling : de taak der JongTurken, van het Comite van Eenheid en Vooruitgang, zou
het zijn die leiding op zich te nemen. Zij wilden dat doen
door het bestaande te verbeteren, want „een yolk, dat met
zijne tradition breekt, is een boom zonder wortel, dien elke
storm kan omrukken".
Scholen stichten, armen ondersteunen, de aaneensluiting
bevorderen van kapitalisten en werklieden, vereenigingen
vormen voor weldadigheid en onderlinge hulp, het zelfvertrouwen aankweeken en de eensgezindheid — is dat alles
niet schoon en weldenkend ?
Van alle kanten, zoo buiten als in het rijk, stroomde het
van bijvalsbetuigingen. — ook van buiten : hoe kon het
anders ? Had niet Enver-bey het openlijk uitgesproken :
„Nu is er geeu willekeur meer. Wij zijn alien broeders.
In Turkije zijn geen Bulgaren, Grieken, Serven, Muzelmanen en Joden meer : onder denzelfden blauwen hemel zijn
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wij alien Ottomanen". En schreef niet het Dagblad van
Saloniki: „het Turksche leger, met zijne vreedzame en
edelmoedige gevoelens, zal de verbroedering der Balkanvolken voorbereiden, en zoo zal eenmaal de langgedroomde
Oostersche bond eene werkelijkheid worden, tot geluk van
alle volken op het schiereiland"?
Is het wonder dat de Europeesche Ministers van Buiteni.
Zaken, in Engeland, Frankrijk, Italie, Oostenrijk, het
Duitsche rijk, openlijk den lof van het Comite verkondigden en de revolutie van het jaar 1908 prezen als eene
gebeurtenis, die eenig was in de wereldgeschiedenis
Maar al te spoedig zou die schoone waan worden verstoord. Niet om de volken van den Balkan was het te
doen : om de Turken alleen. Het Comae betoogde dat al
de hervormingen, in de 19e eeuw in het rijk beproefd,
alleen geleid hadden tot vrijmaking en verrijking van den
Christen, dat daardoor alleen die geheel of gedeeltelijk
onafhankelijke Christenstaten gevormd waren als Servie,
Rumenie, Bulgarije en Griekenland. En dat ten koste van
den Muzelman, die steeds meer moest opbrengen, verkort
werd in zijn voorrechten, belemmerd in de zorg voor zijn
zieleheil en voor het behoud en de verbreiding van zijn
geloof. Alle vrucht van de veroveringen was door die zoo
drukkende gelijkheid van Muzelmanen en Christenen te
loor gegaan. De rijke grondeigendommen, die vroeger de
Muzelmanen tot de meest beschaafde en gelukkigste klasse
maakten, eene klasse die steeds aangroeide door de vrijwillige of gedwongen bekeering van zoo vele Christenen,
waren verdwenen : door al de ingevoerde hervormingen
zag men overal verlaten gronden en dorpen, die allengs
door ralas werden bezet, en zulks hoe langer hoe meer,
omdat de aanleg van havens, spoorwegen, straatwegen,
dat indringen van Armeniers, Grieken en andere Europeesche Christenen zoozeer vergemakkelijkte, tot onberekenbare schade voor de Turken zelven, maar ook voor de
geheele wereld, want de Turksche boer was de meest
plichtmatige, moedige, gastvrije mensch, dien men vinden kon.
Dien vooruitgang der Christenen dankten dezen vooral
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aan de organisatie hunner kerken en kerkelijke gemeenten:
„die kerken stichten de scholen, organiseeren de onderlinge hulp en de samenwerking, zij zijn het die het begrip
van natie hebben wakker gehouden en, onder de begunstiging van de noodlottige hervormingen, die natien cte vrijheid hebben bezorgd en de handen hebben doen uitstrekken naar het bezit van den grond en naar den rijkdom".
Grieken waren „verdorven", Slaven heetten „lompe
boeren", Albanen noemden de Jong-Turken „barbaren",
allen waren slechts „inferieure, mindere rassen".
In de gemoedelijke overtuiging dat voor die „mindere
rassen" thans de tijd van verlossing was aangebroken,
hadden verscheiden weldenkende Europeanen het Comite
den raad gegeven het nieuwe bestuur in to wijden met
den afstand van Creta aan Griekenland, Bulgaarsch Rumelie
aan Bulgarije en Bosnie met de Herzegowina aan Oostenrijk — alles op billijke voorwaarden — omdat die landstreken tech onhoudbaar waren en het rijk in eindelooze
moeilijkheden hield, maar het denkbeeld werd verre
verworpen en zelfs gekenschetst als hoogverraad. De
schoone grondstellingeu bleken een doode letter, de Turkentrots, de eigenwaan, het vooroordeel en de Turksche hebzucht waren alleen aan het woord. Zooals zij dachten en
spraken over de voordeelen van de veroveringen in de
Balkan-landen, zoo dachten en spraken zij over Creta,
volmaakt op dezelfde wijze als de Oud-Turken onder Abdul
Hamid : de eerste plicht van den Khalif was het behoud
van dat eiland en de bescherming van de rechten zij ner
Mohamedaansche Cretensers. Het gold voor hen even
goed als voor de Oud-Turken als een heilig beginsel dat
de aloude verovering van het eiland moest gehandhaafd
worden, het mocht kosten wat het Wilde.
Eene droeve ontnuchtering moet het voor het Comite
zijn geweest Coen nog geen drie maanden na de eerste
omwenteling, den 5den en 7den October 1908, Bulgarije met
Oost-Rumelie zichzelven onafhankelijk verklaarde, Oostenrijk Bosnie en de Herzegowina inlijfde.
Maar het Comite werd er ten opzichte van Creta niet

HET JONG-TURKEN-COMITE EN DE BALKAN-BOND.

407

omzichtiger door, en minder nog kwam het tot nadenken
over de zoo moeilijke Macedonische quaestie. De oorzaak
van die verblinding is waarschijnlijk wel voor een groot
deel te zoeken in het volslagen gemis aan staatkundig
inzicht en aan alle ervaring, dat de leden van het Comae,
naar het getuigenis van West-Europeanen die hen persoonlijk en door en door kennen, alien kenmerkte. Maar
stellig is een tweede oorzaak te vinden in de noodlottige
overtuiging, die in tijden van omwenteling zoo dikwijls
tot buitensporigheden leidt, dat een beginsel, eene theorie,
die men als heilzaam heeft aangenomen, moet worden doorgedreven zonder aanzien van plants of tijd, wat er ook
van komen moge.
Binnen korten tijd was de dwingelandij van het Comite zeker grooter dan die van den Sultan. Men denke
hierbij niet aan de geweldenarijen bij en na de tweede
revolutie, de herneming anders gezegd van Constantinopel,
in 1909, toen 22 menschen aan de bruggen werden opgehangen, tegenstanders in de straten werden doodgeschoten,
en zulke maatregelen 'leer. Het komt niet op de gewelddaden aan, die enkele personen troffen, maar op de algemeene plannen, welke het Comite wilde doorvoeren, plannen,
die onvermijdelijk moesten leiden tot eene botsing met de
Christen-Staten op de Balkan, en tegelijk het rijk moesten
brengen in een staat van weerloosheid, die ten ondergang
zou moeten voeren.
VOOr alles komt hier in aanmerking een denkbeeld,
dat door de Jong-Turken werd op den voorgrond gesteld
en met hand en tand verdedigd, met name door een hunner
invloedrijkste leden, Dr. Nazim, die op dit punt van geen
tegenspraak wilde hooren. Dat denkbeeld kan men met
een gemakkelij ken term aanduiden : de immigratie. Het
reel of werd althans voornamelijk uitgewerkt nd de annexatie
van Bosnie en de Herzegowina. En vooral was het Comite
in dat denkbeeld versterkt door de reis, die eenige van
zijne leden in Europa gemaakt hadden, vanwaar zij teruggekeerd waren met de zonderlinge overtuiging, dat men
in West-Europa de ontwaking van Turkije en zijne sym-
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pathie voor de moderne beschaving en de Westersche
denkbeelden met leede oogen aanzag eene overtuiging,
die nergens anders toe leidde dan dat zij den haat van de
Mohamedaansche bevolking aanwakkerde tegen de Christenen, d. tegen de Bulgaren vooral en tegen de Grieken.
De bedoelde immigratie betrof Macedonia zoowel als
andere gedeelten van het Ottomanische rijk. Het denkbeeld,
door Dr. Nazim geopp-erd en met hardnekkigheid doorgezet, was reeds in 1906 ter sprake gekomen, tijdens de
Haagsche vredes-conferentie, maar Coen gold het de overbrenging van Russische en Gallicische Joden, en het bleef
bij de gedachte. Dr. Nazim deed er in 1909 zij n voordeel
mee en ontwierp het plan tot overplanting van groote
aantallen Muzelmanen, met behulp van staatsgeld, vooral
van de Oostenrijksche schadeloosstelling, naar dun of niet
bevolkte streken van het rijk. Er werd beweerd, dat vele
streken, zelfs zeer vruchtbare, ontvolkt waren : in Syria,
in Mesopotamie, in Europeesch Turkije ook, waar alleen
de groote steden dicht bezet waren. Daarentegen waren
groote landstreken, vroeger tot het gebied van den Sultan
of den Khalif behoorende, door Europeanen in bezit genomen : Algiers, Tunis, Thessalia, Oost-Rumelie, Bosnia, de
Kaukasus-landen, waar millioenen geloovigen het juk torsen moesten van den vreemdeling. Waarom zou men die
ontvolkte landen niet toewijzen aan de zonen van den
Islam ? In Europeesch Turkije kon men immers uit Bosnia
en Rusland Mohamedanen trekken, in Klein-A_zie Thessahers en Cretensen, in Syria en Mesopotamie Tunesiers en
Egyptenaren. In een twintigtal jaren zou men zoodoende
weer een dicht bevolkt Turksch rijk scheppen, dat den
Christenen weder een heilzame vrees voor den Islam zou
inboezemen als weleer. Wat Macedonia ganging, met verstandig beleid kon vrij spoedig daar de Muzelmansche
bevolking tot 75 A 80 % van het geheel opgevoerd worden,
en ... met alle planners van expansie der Christen-Staten
op het Balkan-schiereiland was het dan uit.
Tegen dit hersenschimmige plan trachtten vergeefs de
beste vrienden van het Comite Dr. Nazim en de zij nen to
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waarschuwen. Zij wezen op de groote bezwaren en kosten
van zulk een overplanting in het groot, waar het landstreken betrof, die op den duur, door harden en voorzichtigen arbeid, wel zouden kunnen ontwikkeld worden
tot rentegevenden grond, maar voor het oogenblik niet
voor ontginning in het groot vatbaar waren. Een gezin
van 4 of 5 personen zou, naar de ervaring met de Israeliten
in Argentinie opgedaan, een 1500 tot 2000 gld. kosten,
.zoodat voor een getal van 10 millioen Mohamedanen,
bij overplaatsing naar elders, minstens een drie a vier
duizend millioen zouden noodig zijn, dus als men 20
jaren tijd na-m — een paar honderd millioen gulden per
jaar. En het Comite wilde 40 millioen Mohamedanen
verplaatsen ! Maar dat vond Dr. Nazim bijzaak. Evenmin
had hij er ooren naar, dat die immigratie zeer onwelkom zou zijn aan de bewoners, hoe weinig in getal
die dan ook waren. De Bedouinen b.v. en and.ere als
nomadea levende stammen, beschouwden de onontgonnen
M
- inden als hun natuurlijken weidegrond. Maar erger zou
het zijn waar Christen-stammen woonden : daar zou zeker
de armoede en de teleurstelling tot gruwelijke botsingen
leiden, en plundering, moord en wilde kamp zouden onvermijdelijk wezen.
Inderdaad heeft het Comite aan het plan een begin
van uitvoering gegeven (1909-12), en de gevolgen bleven
niet nit, vooral, waar het hier op aankomt, in Macedonie.
Daar waren in de laatste tientallen van jaren langzamerhand de Christen-boeren van hoorige landlieden pachters
geworden, kleine grondeigenaars maar het ontbrak
dien lieden aan kapitaal. Daarom waren zij gaan uitwijken,
eerst naar Bulgarije en Servie, of — als het Grieken waren
naar Griekenland of Rumenie, daarna naar Amerika,
Tanwaar zij dan het verdiende geld naar huis zonden om
grond te koopen en werktuigen. Aldus gingen zij stap voor
:stap, maar gestadig, vooruit in bezit en in welvaart.
Daar kwam nu de immigratie van Mohamedanen:
met dien vooruitgang was het gedaan. In plaats van terug
te keeren in hun vaderland bleven de uitgewekenen nu
27
O. E. XIV 6
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c, en een groot aantal anderen volgden hun voorbeeld
web5
en verlieten mede hun land. Dat was juist wat Dr. Nazim
en de zijnen bedoelden. Minstens 1500 duizend immigranten
konden nu komen — zoo spraken zij — en dat moest en
zou gebeuren : het was een vraag van leven en dood, de
getalsterkte beheerschte alles.
Het is waarlijk geen wonder, dat aanstonds de twist
tusschen Mohamedaan en Christen weder aanving. De
Christenen, de Grieken in het rijk vooral, hadden alles
verwacht van het nieuwe Turksche parlement en van het
aandeel, dat zij in het bestuur der gemeenten zouden
nemen, maar van den aanvang of werden de Grieksche
bonden en gemeenten door het Comite gebrandmerkt als
„n.esten van oproer", en overal, het meest in Epirus, werden zij op allerlei wij ze gekweld en vervolgd, ja zelfs door
moord op Grieksche geestelijken en notabelen zoozeer in
angst en schrik gehouden, dat de tijden van Abdul-Hamid
gelukkig schenen in vergelijking met het nieuwe tijdperk.
Het was maar al te duidelijk, dat de bedoeling was de
Christen-bevolking te verdrino.en
en zonder omwegen drukte
b
Dr. Nazim die bedoeling uit tegen den Griekschen patriarch :
„ik zal u een ding zeggen, M. de patriarch, alle Grieken
zijn schuldig, en wij zullen u verbrijzelen, wij zullen u alien
vernietigen. Of wij zullen ten onder gaan of wij zullen 11
vermorzelen".
Tot dusver hadden de Bulgaren en Serven zich stil
of onzijdig gehouden en Turkije had die staten ontzien en,
ook in Macedonia, den Bulgaarschen exarch steeds uitgespeeld tegen den Griekschen patriarch, door de meeste
gemeenten, ook waar alleen Slavisch sprekende Grieken
woonden, den exarch toe te wijzen. Maar het zou spoedig
anders worden. Ook de Bulgaarsche clubs werden eerlang
gekenschetst als broeinesten van oppositie, en weldra,
volgde een algemeen en absoluut verbod van alle bonden,
van welken aard ook. Een stille strijd ving toen aan.
Opheffing van dagbladen, gevangenneming, waren de eerste
openlijke daden van geweld der nieuwe Turksche regeering,
toen volgden de ondoordachte wetten op de kerken en
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scholen en op de algemeene ontwapening — de wetten,
die met de im.migratie-plannen kunnen en moeten beschouwd worden als de groote oorzaken van de ontstemming, die niet alleen tot den Balkan-oorlog, maar ook tot
de inwendige verzwakking, van het Turk_en-rijk heeft geleid.
Die wet op de kerken en scholen — eene kleine invoeging alleen in de nieuwe constitutie — bepaalde in
slechts 2 artikelen, dat „alle scholen cinder toezicht van
den staat zouden staan, en dat het onderwijs Haar een zelfde
stelsel zou worden gegeven, met eerbiediging van het
godsdienstonderwijs der verschillende volken". En wat bedoelde die wet? „Dat in alle scholen, waar ook, in de
eerste plaats Turksch zou worden onderwezen, dat het
Turksch niet alleen de officieele taal van den staat, maar
ook die van alle gemeenten zou zijn, dat het de moedertaal
zou worden van alle Ottomanen". En dat wel het zuivere
Turksch, ontdaan van alle Arabische, Perzische of andere
bijmengsels of insluipsels. Van alle zijden kwam hevig verzet :
Mohamedaansche, Christelijke, Joodsche stammers protesteerden even luid, de Arabieren vooraan eischten dat,
zoo er een taal in de landen van den Islam, in het Khalifaat, moest wezen, het dan die zou zijn van den Koran,
de taal van den profeet. En nog op dit oogenblik kan de
taal-quaestie een allergevaarlijkste gisting geven onder de
Kurden, de Druzen, de Arabieren waiineer de Jong-Turken
hun geliefd eenheidsstelsel, hun stelsel van suprematie
van het Sultanaat, willen handhaven.
In Macedonia wekte het besluit de vaste overtuiging,
dat de Christen-natien nimmer veilig zouden zijn onder
Turksch bestuur : onder dat der Jong-Turken minder dan
ooit tevoren. De immigratie en het schoolplan hadden de
klove onoverkomelijk gernaakt.
Dit leidde het Comit6 to Constantinopel tot het noodlottige besluit kort en goed alien tegenstand, hetzij van
enkele personen of van bonden, to onderdrukken. Ondanks
de algemeene amnestie, na de revolutie afgekondigd,
werden, reeds van 1909 af, een groot aantal hoofden van
de vroegere bonden, en ook die der vroegere zoo gevreesde
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roofbenden, vermoord, alle vereenigingen, behalve . de Ottomaansche — en dan nog alleen die met wetenschappelijke,
industrieele of agricole strekking werden ontbonden, en,
onder voorwendsel van een complot tegen den Staat, werd
de ontwapening gelast van alle zoogenaamde oproerlingen.
Reeds in 1909 was men daarmede begonnen in Albania,
onder het geheel ongegronde en valsche voorgeven dat de
Albanezen de bewerkers waren geweest van de kortstondige
tegen-omwenteling. Eene expeditie met 50000 man had de
arme dorpen der ongelukkige Albanezen geplunderd, de
kudden verdreven, de bergbewoners zooveel doenlijk omgebracht. Toen daalden die zegevierende Turksche troepen
of in de dalen en het vlakland van Macedonia : het voorwendsel was, dat de roofbenden moesten getuchtigd worden.
Huiszoeking, brandschatting, lijfstraf — stokslagen —
waren de dagelijksche kwellingen der schuldelooze en
weerlooze landlieden nooit was het in den tijd van AbdulHamid erger geweest. Dat was de „ontwapening", die eens
en vooral de laatste leans op vreedzaam samenleven van
Turk en Christen onmogelijk maakte — en die tevens
vele en vele Turken zelven tot de overtuiging bracht, dat
zij leefden onder een bewind van willekeur en geweld, en
dat bet rijk weer dan ooit bloot stond aan het gevaar,
dat al wat Christen was eenmaal zou te wapen loopen
tegen den Islam, — neen, niet tegen den Islam, maar
tegen den Turk.
Door niets kan beter de niets ontziende dwingelandij
der leiders van het Jong-Turken-Comite worden gekenschetst dan door de woorden van Dr. Nazim tegen een
Zwitsersch schrijver, directeur van een groot dagblad : „De
pretenties van al die nationaliteiten, met hun taal- en
geschiedkundige aanspraken en eischen, vervelen ons buitengemeen. Zij moeten alien verdwijnen. Er moet op onzen
bodem siechts een yolk zij n : het Ottomaansche, en een
taal : het Turksch. Dat zullen de Grieken en de Bulgaren
zoo gemakkelijk niet aannemen, maar om hun de pil te
doen doorzwelgen, zullen wij met de Albaneezen beginnen.
Als wij die onderworpen hebben, zal de rest van zelf gaan.
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Nadat wij de Albaneezen gekanonneerd hebben en Muzelmansch bloed vergoten, wee dan de giaours. De eerste
Christen, die zich roert, zal zijn g, ezin, zijn. huis, zijn dorp
zien verdelgen tot den grond. Europa zal zijn stem dan
niet durven verheffen en ons niet durven beschuldigen de
Christenen to martelen, want onze eerste patronen zullen
gebruikt zijn tegen Mohamedaansche Albaneezen ."
Die schrijver noemt Dr. Nazim „een slang met een
menschenhoofd", en acht de doodstraf voor hem een nog
te zachte straf — och neon, die man is een dweper, een
staatkundige maniaque, zooals men in de kringen der
omwentelingsmannen zoo dikwijls aantreft, misschien wel
altijd. Ongelukkig is het maar, dat zulke lieden er somtijds
in slagen zich op te werken tot zij de leiding van den
Staat in handen hebben. Dan : wee den burger, en wee
den Staat.
De bewering van denzelfden schrijver, dat Dr. Nazim
onberekenbaar veel kwaad aan Turkije gedaan heeft, is
daarentegen niet zoo verwerpelijk.
Zander redelijken grond tot twijfel kan althans vastgesteld worden dat de drie maatregelen, door het Comite
van Eenheid en Vooruitgang doorgedreven : de immigratie
van Mohamedanen, de wet op de kerken en scholen,
en de zoogenaamde ontwapening, den toestand in de
Turksche Balkan-landen om van Yemen en andere
streken niet to spreken — voor de naburige ChristenStaten, d. voor Servie, Bulgarije en Griekenland, onhoudbaar gemaakt hadden, dat zij in een woord een
oorlog op leven en dood hadden uitgelokt. Men kan,
zonder gevaar voor een oppervlakkig oordeel, daarin de
laatste oorzaak, de onvermijdelijke aanleiding zoeken voor
het ontstaan van den Balkan-bond en den jongsten zwaren
worstelstrijd met de Porte.
Maar er is meer dat dien drijvers verweten mag worden en ook verweten wordt.
In de eerste plaats rekent men het hun, terecht,
zwaar aan, dat zij een onherstelbaar nadeel aan het rijk
hebben toegebracht door de verkleining, de vernedering
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van het Khalifaat. Voor de geloovigen was tot dusver de
Khalif de vertegenwoordiger van den profeet niet alleen,
maar de vertegenwoordiger van Allah. in den aanvang
waagden zij het dan ook niet zich aan den persoon van
den Sultan-Khalif te vergrijpen, maar allengs zetten zij
dien schroom ter zij de en onttroonden den heerscher der
geloovigen, zij zetten hem gevangen, zij plunderden zijn
paleis. Een Westerling kan zich moeilijk voorstellen welk
een indruk dit op den Mohamedaan heeft moeten maken,
en minder nog er zich een begrip van vormen hoezeer het
gezag van den Sultan-Khalif, en daarmede het bewustzijn
van de eenheid des rijks verminderde. Maar om zulke zaken
bekommerde het Comite zich weinig : het kwam er rond
vooruit dat het het Khalifaat Wilde democratiseeren, en het
ging daarin zoover, dat het den nieuwen Sultan-Khalif een
rondreis door Europeesch Turkije liet doen met een gevolg
van zes of zeven menschen, alien te zamen gezeten in 3
rijtuigen met twee paarden de eenvoudige Muzelmanen,
de Albaneezen vooral, staarden die vertooning met stomme
verbazing aan : dat was nu Allahs stedebouder op aarde,
een oud, suffig heer, in een bestoven wagen met 2 paarden!
Er zijn West-Europeesehe schrijvers, die dit het Comite
als de grootste fout, bijna als een misdaad aanrekenen 1),
maar groot of klein, de eertig e font was het in geen geval. Een
sterk, goed onderhouden leger, dat in vroeger dagen altijd
het onweerstaanbare wapen van het Sultanaat en van het
Khalifaat geweest was, zoowel tot verdediging als tot aanval dienstbaar, had de gevaren, die nit de dwingelandij
van het Comite voorspruiten moesten, zoo niet kunnen
afwenden, dan tenminste verminderen. Maar te dien opzichte
waren de mannen, die in dat Comite de leiding hadden,
al even verblind als in andere zaken. Of daarbij geld en
ambten het eenige doel zijn geweest zij Kier in het midden gelaten : het komt niet op de personen aan, maar op
hunne handelingen.
1) Niet

alle: vgl. V. d. Goltz, Erinnerungen an Mahmud Schewket

Pascha, Deutsche Rundschau, Nov. 1913, op gezag van M. Roloff: „Seine
(des Kalifs)

Wiirde ist heilig, nicht aber seine

Person".
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Von der Goltz, de Duitsche organisator van het Turksche
leger had niet verzuimd aanstonds na de revolutie den
ernstigen raad te geven toch niet klakkeloos alles van het
oude regime te veroordeelen en vooral toch niet alle oude,
beproefde dienaren terzijde te stollen. Doch het mocht
niet baten. In het openbaar hoorde men jonge officieren
ongehinderd dag in dag uit redevoeringen houden over
militaire maatregelen, men zag militaire clubs oprichten,
waarin veel geredeneerd werd over vrijheid, gelijkheid en
broederschap, maar meer nog scherpe critiek werd uitgeoefend op de hoogere officieren, en in de dagbladen werden
door diezelfde jonge officieren de bijzonderheden van de
militaire stellingen en de ontworpen maatregelen ingeval
van dringend gevaar openlijk behandeld en beoordeeld
— zoo scherp, dat eindelijk de minister van oorlog tegen
de openbaarmaking van zulke stukken een streng verbod
moest uitvaardigen. Maar het baatte niets hoegenaarad :
het Comite liet niet na zij ne jeugdige aanhangers aan te
moedigen met hunne aanvallen tegen hunne meerderen
voor te gaan. Tevergeefs waarschuwden daartegen in krasse
bewoordingen de groote buitenlandsche bladen, de Levant
Herald vooral : het wekte slechts den toorn van het Comite,
dat dien toorn koelde op den redacteur van een inlandsch
blad, die, tot voorbeeld van anderen, op straat werd vermoord.
Het Comite had blijkbaar besloten de oude plunje op
te ruimen. Reeds in Augustus 1908 maakte het door zijn
officieel orgaan bekend dat zeven gouverneurs en drie gezanten
afgedankt, verscheiden rijkscommissien ontbonden, eenige
technische raden opgeheven waren. Bovendien had men
opruiming gehouden in de ministerieele departementen en
had men oude maarschalken in ballingschap gezonden. Het
duurde niet lang of het geheele leger was gedesorganiseerd,
vele bevelhebbers werden ontslagen of verlieten zelven de
gelederen zij werden vervangen door onervaren jonge mannen, niet zelden weinig anders dan grootsprekers 1).
1) Neid, Spaltung and Missstimmung im Oflizierkorps begann zu
keimen

Ein Ungllick war es dass die Umwalzung von 1908 eine
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Met dat al had het leger zelf, de soldaat, dezelfde
kunnen blijven — maar ook dat heeft het Comite onmogelijk
gemaakt, door het doordrjjven van een ongelooflijk schadelij ken maatregel: den algemeenen dienstplicht ook van nietMohamedanen.
Het is waar, dat de bedoeling eigenlijk was de Christenen dies dienstplicht te laten afkoopen, om zoodoende
een voordeel van omstreeks 100 millioen gulden te behalen,
en dit is zeker de hoofdreden waarom het besluit, ondanks
de ernstige bedenkingen van enkele afgevaardigden, in het
parlement van 1909 wend doorgezet: de tegenstanders werden met spot en hoon beantwoord. De uitkomst van de
berekening zou echter falen. De Christenen besloten zich
niet te laten uitzuigen, maar liever den dienst in het
leger te aanvaarden of we] het land te verlaten wat
weliswaar niet zonder bezwaar mogelijk was, maar Loch
gelukken kon indien men de politie maar ter wille was met
eenige Turksche ponden, naar een bepaald tarief: zoo verlieten meer dan 50 duizend Turksche onderdanen het rijk !
Maar de overigen dienden, en in 1910 werden de eerste
1600 niet-Mohamedaansche recruten uit Janina, Monastir,
Kossovo en Saloniki ingescheept.
Die maatregel was noodlottig voor het leger : met de
aloude krijgstucht, eenheid, orde, vaderlandsliefde en zelfopoffering in de gelederen was het gedaan: de beproefde
Turksche legers, die vroeger Europa deden sidderen, behoorden tot het verleden.
Zoo was Turkijes toestand geworden in twee jaren tijds.
Inderdaad het oogenblik was buitengemeen gunstig voor
Italie om eindelijk zich eene plaats te verzekeren onder de
groote staten, die zich genesteld hadden of voortgingen zich
te nestelen in de Middellandsche-zee-landen aan de Noordkust van Afrika. Het sloeg zijn slag, en zoo het meer tegenspoed ondervond dan het verwacht had, die tegenspoed
ganze Generation bei Seite geschoben hatte.... Nur wenige (einflussreiche
Manner) Standen inmitten. der Jugend.... (welcher) aber jede einheitliche
Itichtung fehlte.." V. d. Goltz, t. a. p.
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was geen gevolg van de nationals kracht der Turken : de
Arabieren waren het, die den tegenstand leidden.
1VIaar ook was het tijdstip aangebroken, waarop onder
de Balkan-volken de overtuiging tot rijpheid kwam dat
de groote strijd moest aanvaard worden, niet van den
Christen tegen. den Islam, maar van den Christen tegen
den Turk.
Die strijd is losg,ebarsten, en de aanvankelijke uitslag
was de verpletterende nederlaag van de Turksche legers.
Ongetwijfeld hebben tot dien uitslag de ontembare moed
en de alles overwinnende volharding der bondgenooten in
groote mate medegewerkt, maar niet minder heeft daartoe
bikedragen wat men gerustelijk kan noemen de ontwrichting van het Turken-rijk. „De zaken" zegt Cherif-pacha,
„staan slecht, zeer slecht, maar er is geen reden tot wanhoop". Het is mogelijk, en de toekomst zal het leeren,
maar to ontkennen valt het niet, dat het gevaar eener
ontbinding niet alleen het Turken-rijk, het eigenlijke Sultanaat, bedreigt, maar het geheele, uitgestekte gebied van
het Khalifaat, weleer het machtige rijk der Abassiden,
der naneven van den profeet.
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Wie opmerkt aan Welk een overvloedigen disch onze
nieuwe schoone-letteren hem telkens noodigen, vraagt zich
of of hij daarover niet even opgetogen moet zijn als P. C.
Hooft, die voor een bezending literatuur Karel Eeverwyn,
bedienaar des Goddelijken woordts in de Fransche gemeente
ter Goude, aldus bedankt: „Ik vindt my nu tweemaals
onthaalt van UE. met zoodaanigen overvloedt en verscheidenheit van vernuftspijze, dat mij, ongewoon om andre
dan oorlekkerny op gastebooden te gaan, niet gedenkt oit
voller of beeter siere genooten te hebben. Een banket, zoo
zinnelijk toegestelt, zelf met een' lijste der gerechten vooraan,
naar de wijze der overweeldige Sybaryten, Welke wilden
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dat yder gast wiste waar toe by zynen honger to spaaren
hadde, eenen vreemden t'huis te zenden, is zeeker een'
uitwerking van een weleedel en milddaadig gemoedt".
(Brieven 199).
Doch, hoezeer heuschheid den brenger en ontvanger
beide bekore, overheuschheid schuwen ze van heeler harte.
Want die maakt waarheid onwaar, en doet ernst raaskallen. En over onze nieuwe literatuur in een toon van
uitbundige opgetogenheid te spreken, als over een hoogte
van heerlijkheid nog nooit bereikt, zou overheuschheid zijn.
Toch geven onze nieuwe letteren ons vele en goede
genietingen. Over windstilte kunnen we hier allerminst
klagen. Met de Vlaamsche meegerekend, geeft onze eigene
reeds zooveel dat we steeds minder naar de nieuwe buitenlandsche literatuur grijpen. Ook het gehalte kan er zijn.
Want gelukte het haar niet, in hier en daar een enkele
het allerhoogste te bereiken, zij kan wijzen op een bewonderenswaardig niveau, waardoor zij in breede kringen
het cultuurleven verheft. Natuurlijk, er komen telkens
producten, die om P. C. Hooft nu ook eons een onheuschheid te laten zeggen, „hemelval kallen". Wat hij aldus
vertaalt : „van een raffelaar, die klap zonder slot uitslaat,
zeidt men, in onze taal, dat hij hemelval kalt" (Brieven 185).
Doch die uitzonderingen op hun plaats gelaten, mag onze
literatuur er zijn. Zonder overdrijving kan men zeggen dat
zij een eigenaardige trap van voortreffelijkheid bereikt
heeft. Die hoogte van voortreffelijkheid namelijk, dat zij
thuis is bij zichzelve en zij het Karen gasten huiselijk weet
te maken. Die hoogte waar zoowel het misprijzen als het
zich verwonderen ophoudt, en waar het herkennen. begint.
De kritiek vindt dit niet onaangenaam. Integendeel,
zij bezit genoeg zelfverzekerdheid, om te weten dat zij ook
tot dit resultaat heeft medegewerkt. Doch ook, dat haar
taak nu veranderd is, niet afgedaan. Integendeel, als gids
minder noodig, is zij te meer als vriend welkom. Want
samen gemoedelijk te kouten over alles, waarin we samenstemmen is niet slechts prettig, is noodig voor een mensch.
Wat ik toch alleen weet, weet ik niet. Slechts als het
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weerklank vindt in sympathieke harten, wordt het mijn
eigendom. Maar die sympathieke harten vind ik slechts
door te vertellen wat ik alleen weet. En dan ontstaat dat
heerlijke samenstemmen. We kunnen beginnen, waar we
willen, altijd zijn we het eens. We herkennen elkaars
deugden, die altijd even nieuw zijn als schoon. Ook de
tekortkomingen wijzen we ze aan, het is niet uit betweterij, of omdat we het tegenovergestelde uiterste minder
erg vinden. Daarbij : konden we nooit eens een loopje met
elkaar nemen, dan waren we geen vrienden, maar collega's
of concurrenten die altijd gelijk hebben. Terwijl een vriend
onze prettige dubbelganger is, die het als een verrassend
geschenk aanvaardt zoo hij gelijk krijgt, en aan wien men
zijn ongelijk kan bekennen, gemaikkelijk en met gratie.
Zelden zal men een eenvoudiger boek aantreffen dan
den tweedeeligen roman Het Gelnk van Thea Wencke door
Fenna de Meyier.
Geen oogenblik forceert de schrijfster haar talent. Zij
geeft daarvan de volle maat, en daardoor krijgen haar
lezers de zekerheid geen oogenblik voor ongewenschte
verrassingen te zullen staan.
Het geval zelf, kan het wel eenvoudiger ? Het is den
lezer of hij het eerste het beste huis in den Haag wordt
binnengeleid, om er als huisgenoot het intieme familieleven geheel mee te maken. En dat leven is nog al weemoedig. De heer des huizes toch, Anton Wencke, op een
ministerie werkzaam en keurig, op het fatterige af, gekleed,
is zwaar op de hand van onbeduidendheid en egolsme.
Thea, eenzaam opgegroeid op het oude Geldersche buiten.
Den Dool, tusschen haar steeds twistende ouders en haar
nukkig zusje Betsy, en geimponeerd door Wencke's aristocratisch uiterlijk en ironische geesteshouding, meende
indertijd een superieur man in hem te huwen, doch is nu
wel ontnuchterd. Vooral na den dood van haar eenig
kindje voelde zij zich bijna vijandig tegen hem, doch
schikt ze zich zooveel mogelijk in hun leeg bestaan zonder
liefde. Hij heeft zijn aparte pretjes en vindt zich een
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voorbeeld in alles. Zij aanvaardt haar taak met haar
natuurlijke goedhartigheid en opofYering, doch mist het
geluk. Wel is zij de goede geest van Anton, de troost
van haar vader die, . nu weduwnaar op Den Dool, zich
aan een muntenverzameling wijdt, ook de trouwe zorg
voor Betsy die met haar man, Jacques, op een mooie villa
te Hilversum een leven leidt van vroolijk Fransje en de
moeilijkheden voor Thea bewaart doch dit voldoet
deze niet. Zij is te diep aangelegd en te sceptisch om niet te
zien dat haar huwelijksleven een mislukking is, en ze voelt
zichzelve te ijverig den pols om hare mislukking te kunnen
vergeten in haar werk. Daar repatrieert Frank, haar verre
neef, met haar opgegroeid op Den Dool, na haar huwelijk
als ingenieur naar Indiê verdwenen. Hij heeft haar altijd
liefgehad, en samen een zomer genietende op Den Dool,
terwijl Anton zich met zijn vrienden in Zwitserland amuseert, vindt zij haar geluk in zijn liefde en belooft met
hem naar Canada te gaan. Doch als het op scheiden
aankomt, kan, durft zij Anton niet aan zijn lot overlaten. Zoomin als Betsy, die, nu Jacques zich te kort deed
na hun geld verspeculeerd te hebben, heelemaal op haar
steunt. Dus blijft ze bij Anton — om na eenigen tijd van
Frank diens verlovingsbericht te ontvangen met de bijvoeging dat hij nog nooit zoo gelukkig is geweest, en
Betsy heel vroolijk een wat men noemt „goed huwelijk"
to zien indansen. Dan rest haar het kind waar Betsy nooit
mee kon opschieten, dus door deze haar gaarne gelaten,
en Anton, die alles weet en haar eindelijk weer eens met
hartstocht omhelst, in welke omhelzing Thea haar leed
voelt wegzinken.
Nietwaar, dit leven, dat Thea zichzelve voorhoudt als
„een leeg bestaan, geslingerd tusschen nuttelooze emoties"
(blz. 60) is weemoedig genoeg, en waar al te gewoon.
Bij dezen nergens verrassenden inhoud past volkomen
deze vorm. Keurig verzorgd van kleeding en manieren als
deze menschen zijn is ook deze taal, nooit opvallend en
nooit opzichtig. We hooren van den Haag, van Gelderland,
van Hilversum, in het voorbijgaan van Indie en Canada,
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maar zooals men daarvan hoort van dergelijke menschen
in gezelschapstaal. In de juiste bewoordingen, met smaak
gekozen, correct, niet zonder charme, vooral als gedoeld
wordt op eenigszins gecompliceerde relaties, die de bon ton
verbiedt te veel au s4rieux te nemen. Terwiji deze uitheemsche
termen aan dezen Hollandschen familieroman uit dezen tijd
het karakter van echtheid en eenvoud geven.
Dus dan is deze roman, eenvoudig van inhoud als van
vorm, het wondere boek waarnaar we nog steeds uitzagen
Geen oogenblik echter aarzelen we deze vraag ontkennend te beantwoorden. Toch is het buitengewoon eenvoudig.
Doch er is eenvoud en eenvoud. Er is eenvoud die ons
doet zuchten och ja, zoo zijn wij, menschen ; eenvoud die
ons eigenlijk verarmt. Er is ook eenvoud, die ons verrijkt
en doet glimlachen : ja, zoo is het leven; als wij ons verwonderen over een bloem of een kind.
De eenvoud van Het Geluk van Thea Wencke is van de
eerste soort. Men kan zich voorstellen dat een moeder haar
lief kind, dat nalef-overtuigd het lokkende gelu] te zullen
grijpen, voor het eerst met opgestoken haar de wereld
instapt, dit boek in handen geeft — al schijnt mij deze
moeder dan om meer dan een reden niet navolgenswaardig. Het lieve kind zal er nit leeren hoe licht ons
het geluk ontglipt, en hoe betrekkelijk het geluk is dat,
na de eerste mislukte greep, ons wacht. Ook hoe gevaarlijk en vergeefsch het is dan nog een volkomen geluk te
willen smaken, en Welk een dagelijkschen strijd het kost
dit restje geluk nog to behouden. En het lieve kind zal
rillen voor die fatsoenlijke wereld, die onder schooners
glimp zooveel leelijks verbergt, maar Thea vereeren, die
haar gemis draagt als een ander zijn schatten. Ze zal
ook weemoedig worden, heel erg, maar heel even — want
ze is pas aan haar tweede baljapon.
Ook zij die van de literatuur anders niet vragen dan
een spiegelbeeld van het werkelijk leven zullen uitermate tevreden zijn met dit boek, want de hier gegeven
werkelijkheid is de eerste de beste, en de spiegel volkomen zuiver.
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Maar verlegen met dit boek zullen zijn, die in de
literatuur ook de scheppende krachten des levens aan bet
werk willen zien. Niet opzettelijk, want dit geeft tendenzkunst. Maar onbewust, door 's kunstenaars persoonlijkheid, die het werkelijke leven werkelijker en de natuur
n.atuurlijker maakt dan wij ze zagen. Die ons nooit doet
zeggen: ja, dit hebben we precies zoo gezien; maar och,
waartoe dit over te vertellen ! Doch die ons doet erkennen:
ja, dit hebben we precies zoo gezien, die leegte, dien weemoed, dien betrekkelijken vrede ten slotte, maar we zagen
het aan de oppervlakte, nu zien we het tot op den bodem
en zijn ontroerd van den tragischen weemoed des levens.
Dezen missen hier persoonlijke taal en beelding, zij missen
hier geloof aan de hoogere machten die het tragische des
levens en den verzoenenden vrede ten slotte heffen in hooger
werkelijk.heid. Zij kunnen zich niet losmaken van het
gevoel, dat dit boek hun een wandeling geeft door een
groote-stads-boulevard, 'n Lien jaren geleden door een
namelooze vennootschap gesticht. Keurige troittoirs, promenade met welig-groeiende halfwas boomen in het midden,
rooilijn parallel aan de gevellijn der huizen, van wier voorkomen ieder hun indeeling en plattegrond afleest. Alles
even haaksch en waterpas, als de menschen die er wandelen
en wonen correct zijn, en correct blijven, zelfs op hun
gewaagde uitstapjes. De meesten voelen zich hier thuis.
Meer dan in nude stadsgedeelten waar een oud regentenhuis eigenwijs neerziet op een krielklein kroegje naast zich,
waar de grachten niet altijd welriekend doers en het plavleisel niet geschikt is voor smallen schoen met hooge
hakken. De meesten voelan zich hier thuis ; het is er ook
zoo gezond. Misschien zijnhet ook wel zonderlingen Wien
het geluk hier te mogen wonen niet toelacht. Doch tot
dezulken behoort de literatuur, Want zij leeft van verrassingen en vondsten, en zoekt de bergen en dalen. Zij kan
niet aarden in een omgeving waar alles hoeksch en waterpas is. Zij kan er niet lang verkeeren, zonder te vreezen
voor levensverarming.
Levensverrijking daarentegen ontvangen we uit Carry
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van Bruggen's nieuwen roman Heleen, hoewel een verrijking
waarmede we moeilijk weg weten.
Niet in het begin. Want Heleen geeft het portret van
een tijdgenoote, zoo uitvoerig en psychologisch geteekend,
dat het eigenlijk geen roman kan heeten. En van Heleen's
jeugdbeschrijving zijn de kinderjaren zoo innig behandeld,
dat ze eenvoudig onvergetelijk zijn. Haar eenzaam opgroeien
in het bouwvallige huffs aan de breede rivier, men herkent
het als een vergeten liedje, Bens zoo eigen ! En dit droomerige meisje, zoo eenzaam in het gezin, dat teruggetrokken
leeft en door de familie onderhouden wordt, och, natuurlijk
moet ze zich dagelijks stooten aan den kleinsteedschen
waan van het nest waar ze op school gaat. Want wat een
schoolvijandinnetje onder een karikatuurteekening van
Naar zet : „dit is het rare kind met de rare jurk uit het
rare huis", geeft het oordeel weer van het geheele stadje
over dit meisje : „dat geen armbandjes, broche en horlogetje
bezat en begeerde, dat niet dansen en schaatsenrij den kon,
en nooit bij avond te kermis en binnen in een tent of op
een partijtje was geweest" (bl. 58).
Neen, onze verwarring met deze levensverrijking vangt
eerst aan, waar de ondertitel van Heleen : „Een Vroege Winter"

tot zijn recht begint te komen. Als we zien dat deze zeldzame zonsopgang nog v6Or den middag in nevelen ondergaat, en dit heldere beekje in het zand verloopt, en wij
de noodzakelijkheid hiervan niet inzien. We komen dan
in opstand tegen de schrijfster en vinden dat een zoo door
en door echt kind als Heleen toch te goed is om onder
te gaan in mislukkende verliefdheden, en dit te meer daar
ze toch als onderwijzeres een schoone, dankbare taak heeft
te vervullen. Ook vinden we het maar al te begrijpelijk
dat dan het redeneeren het uitbeelden gaat overwoekeren.
En meenen dit te kunnen bewijzen ook. Hoe menigvuldig
Loch zijn in het begin teekenende details als deze :
„Haar weg leidde dwars over een smal grachtje, waarvan het water roerloos en met troebele glanzen als van bezonken zeepsop tusschen de vooze schoelingen der oude achterhuizen lag" (bL 15).
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„Heleen was nog nooit in dit uur van den nacht buitenshuis geweest en de nachtwind leek haar een vreemdeling,
wiens gefluisterde taal ze niet verstond" (bl. 77).
Om te zwijgen van Heleen's bezoek bij de jarige Diewertje,
haar eerste bal, en haar populair worden op school door
haar spotverzen op de meesters. Terwij1 het latere gedeelte
slechts zelden nog een teekenend zinnetje geeft als dit :
„In het diepe dal van den nacht spartelde de vleugellamme
dag vergeefs om naar het licht te stijgen" (bl. 220). Doch
hoewel we zoo heel parmantig de schrijfster op de vingers
tikken, blijven we schuw tegenover dit werk, waarvan we
de beteekenis toch maar al te goed gevoelen. We hakken
dan mi s schien den knoop door en vinden van dit belangrijke boek dit slot verre van gelukkig : „van dien dag of
begon Heleen's leven nederwaarts te neigen. Want haar
hoop was gedood en haar jeugd was voorbij" (bl. 309).
Wij aanvaarden het dan eenvoudig niet dat dit rijkaangelegde gemoed leeg,brandt en verkoolt in mislu.kkende liefdesbevliegingen. Zoo echter blijft Heleen voor ons een open
vraagstuk en missen we in haar karakterteekening de
afronding, die deze tot een kunstwerk zou makers —en
vreezen ondertusschen dit werk te kort te doen.
Tot bij een tweede, aandachtiger lezing zij ons duidelijker wordt. We zien nu dit eenzamekind zijn zielevoedsel
putten uit gehuurde boeken, meest vertaalde Engelsche
romans, vol graven en gravinnen, jachtpartijen en liefdezaken, waarvan ze de onbegrepen helft tot haar geheele
bevrediging nit haar verbeelding aanvult (bl. 19). Dit
Leven uit de boeken evil ze verwezenlijken, want dit schijnt
haar : „het oprechte, eenvoudige, vrije, heldhaftige, dat
was als ruim, blauw water met opspattend schuim in de
zon" (bl. 86). De opvoeding geeft haar hiervoor geen
tegenwicht. Integendeel. Later herinnert ze zich dankbaar
,haar sobere, eenzame jeugd, vrij gebleven van dat kunstmatig inprenten van nooden en deugden en inzichten,
die men opvoeding heet. Ze gevoelde daarover een klare,
gave verheuging : ze was gewis vrijer dan de anderen en
onbevangener tegenover wat ze zag" (bl. 132). Ze moet
28
O. E. XIV 6
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dus alles nit zichzelve putten. Vandaar vaak een gevoel
van innerlijke onvastheid. Dan „benijdde ze de menschen
in haar omg-eving, hun altijd precies Iveten wat ze moesten
zeggen en doen, hun zelfvertrouwen en twijfelloosheid'
(bl. 104). Terwij1 zij verteerde van „heimwee naar het
geheim dat ze in zich omdroeg en niet kennen mocht",
en leed onder „het van lange jaren bekende gevoel :
verlangen en niet weten waarnaar" (bl. 102/3). Doch daartegen weegt hare ootmoedige trots op dat ze anclers is dan
de zelfgenoegzamen die kunnen kaartspelen en opgaan in
een beuzelachtig bestaan van hoovaardij en verblinding.
Onderwijzeres geworden, werkt ze koortsig aan haar
zelfontwikkeling en wil door den absoluten twijfel peen
tot de absolute waarheid komen. Doch vindt geen vrecle.
Vraagt ze haar slovende kostjuffrouw hoe die zoo vredig
en gelijkmoedig kan wezen, dan kijkt deze Heleen awn,
alsof ze die vraag heeft verwacht, glimlacht en wijst naar
het gouden kruisje op de Borst van haar zwarte japon.
Doch dit zegt Heleen niets. Ja, in oogenblikken van weekheid, „kerfde zij zich opzettelijk met tergende felle woorden,
die gebrandmerkt in haar stonden, sinds zij ze eens, tot haar
schrik, gelezen had: „Het Kruis is geen argument" . .."
(bl. 180). En vooruit stelt ze vast, dat mocht ze eens, oud en
moe geworden, ook daarnaar grijpen dit een verdoling, zou.
zijn. „Ze overwoog dit bij voorbaat en gaf het bij voorbaat
zijn waren naam, ten einde niet later vrees en verdoling op
te hemelen, niet ze deugd en geloof te heeten" (bl. 201).
Onverdroten blijft ze zoeken naar eenheid en waarheid.
Doch elke nieuwe waarheid vermeerdert haar twijfel, elke
vondst verzwaart haar last :
„Ze voelde zich als iemand die met te . veel pakken to
zwaar en te ongemakkelijk beladen is en zichzelf uitput en
zijn zenuwen breekt in zijn zorg om er geen enkele to laten
vallen of to verliezen. Bukt hij zich om een verlorene op te,
rapen, dan ontvallen hem van een anderen . karat twee andere,
zoodat zijn hoofd gloeit, zijn handen zweeten en beven en
hij bijkans neerstort waar hij staat" (bl. 167).

Na elken zwerftocht zag ze dat ze weer in een cirkel

NIEUWE BOEKEN.

427

geloopen had en weer stood voor het oude : du bist am
Ende was du bist. Aan de slotsom gekomen van haar
vruchteloos gezoek, houdt ze slechts 46n ding over : haar
liefde. Doch haar niets-verhelende zelfanalyse spaart ook
dit liefste niet. Zij weet heel goed, dat telkens als ze weer
een anderen vriend heeft, „ze van dien uitverkorene een,
held maakte — ten einde daarna zichzelf in vlekkeloosheid
te volmaken en hem waardig te zijn — op dezelfde wijze
als een schilder een profeet maakt van een ouden, armoedigen Jood". Haar scherpzinnigheid doorziet dit gansche
bedrijf — zoo uitnemend hier geteekend (bl. 190-194) —
maar dit vermogen het eigen ik onzelfzuchtig prijs te geven,
anderen ten baat, dit bindt haar nog aan het leven. Ja,
dit wordt haar ten slotte alles : haar ideaal, haar God, haar
geweten, haar leven.
„Evenmin als voor anderen, was voor Heleen „deugd"
mogelijk en uitvoerbaar gebleken zonder liefde en vrees,
zonder God of wereld of geweten — derhalve had ze, tot
haar behoud en aanvankelijk onbewust, zelf in haar hood
voorzien, geschapen wat voor haar nog niet bestond — een
God om lief te hebben, een wereld om voor te vreezen, en
een geweten om tevreden te stellen — dit alles te zamen in
den Vriend die haar lief hebben zou en van haar zou verlangen dat ze haar Ideaal verwezenlijkte, ten einde hem
waardig te wezen, aldus rede gevend aan het redelooze, doel
en grondslag aan wat uit zichzelf geen doel en geen grondslag had" (bl. 213).

Op het punt zich in een dorpsschool te gaan. begraven,
ontdekt zij hem eindelijk : een lector in de scheikunde..
Hoe Heleen dadelijk voor haar benoeming bedankt, hem
benadert, zijn belangstelling wekt, hem met verfijnd spel
van vrouwelijke onschuld weet te winnen . . . bijna, en hem,
wat ze vooruit geweten heeft, toch verliest ! Ach, nu is het
schrijnend slot van deze levensbeschrijving maar al te dui.delijk, Heleen's „vroege winter" maar al te begrijpelijk. In
den geweldigen, bedwelmenden brief, waarmede zij van hem
Afscheid neemt, biecht zij wat zij voor hem, wat hij voor
Naar zou geweest zijn. Zij voor hem een klein meisje om
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mee te babbelen, een jonge kameraad om zwerftochten mee
to ondernemen, een man om samen mee te werken en zich
te vermaken met kleine dingen, en een vrouw, zijn vrouw.
Hij voor haar wat voor andere menschen God, wereld en
geweten is, om door hem zichzelve te blijven en te verwezenlijken, en zoo vergoeding te vinden voor haar eenzaam
lijden tusschen de menschen, wier taal en manieren zij
nooit had verstaan.
Een biecht van een tijdgenoote, ja, maar wel een heel
andere dan. La Confession d'un Enfant du Siecle van de Musset.
De vergelijking van deze biecht met die van de Musset gaat
misschien op bij het eerste hoofdstuk van diens Confession:
„Pour ecrire l'histoire de sa vie, it faut d'abord avoir vecu ;
aussi n'est-ce pas la mienne que j'ecris.
„Ayant ete atteint, jeune encore, d'une maladie morale
abominable, je raconte ce qui m'est arrive pendant trois ans.
Si j' etais seul malade, je n'en dirais rien ; mais, comme
y en a beaucoup d'autres que moi qui souffrent du meme
mal, j'ecris pour ceux-la, sans trop savoir s'ils y feront
attention : car, dans le cas ou personne n'y prendrait garde,
j'aurai encore retire ce fruit de Ines paroles, de m'etre mieux
gueri moi-meme, et, comme le renard pris au piege, jaurai
ronge mon pied captif".
Maar hiermede houdt ook elke uiterlijke gelijkheid op.
Want de Musset's Confession vertelt de psychologie van de
clebauche, schildert in lugubere nachttafereelen te Parijs,
maar ook in lieflijke, lan.delijke omgeving, het ontwrichtende, vernietigende van dezen hartstocht. Doch halt deze
ziektegeschiedenis in een sfeer van vage vroomheid, geweven
uit geweldige declamatie, uit medelijden en zelfbeklag, nit
gecoq-u.etteer met La Providence en het kruis, dat waarlijk
alles even gemeend schijnt.
In Heleen niets van dit alles. Dit eenzame kind beleeft
alleen zichzelve. Ja, er wordt wel gefluisterd dat ze een
flirt is, maar geen van haar tijdelijke vrienden wordt ons
voorgesteld en van den lector vernemen we niet eens den
naam. En ze is blijde als ze hoort dat een der „moderne"meisjes in het kosthuis haar een „banaaltje" noemt. Neen,
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er gebeurt niets om en met Heleen. We zien haar alleen.
We zien haar ontwaken tot bewustzijn, schrikken voor den
doolhof, den kerker des levens, we-rken en vragen en
weenen om bevrijding, tot als ze eindelijk in de liefde den
draad heeft gevonden die den weg ter bevrijding wijst, die
draad aan haar handen ontglipt ! Toch is er in dit lange
objectieve relaas iets persoonlijks, dat ons dit een biecht
doet noemen.
Naar den inhoud de biecht van een tijdgenoote, naar
den vorm echter eerder een kroniek dan een roman. We
ergeren ons eerst aan de ongelooflijke eentonigheid, waarmee van Heleen, verteld wordt : ze deed dit en ze dacht dat,
en ze was zoo — in zes regels zes keen „ze" (bl. 12). Tot joist
als we Heleen het ze-boek willen noemen, we bemerken
geen roman maar een kroniek te lezen, en we vrede hebben
met dezen vorm, volkomen passend bij deze zielegeschiedenis.
Een biecht ook van een tijdgenoote, die allerminst
om absolutie vraagt. Wie daarmee pier komt aandragen,
is een goedmoedige dwaas. Neen, dit kind van wizen tijcl
biecht om van haar klachten schoonheid te maken -- het
eenige wat rest na het bankroet van elke absolute waarheid.
Wij hooren in deze biecht de citing van een leven,
dat wel algemeener is dan menigeen denkt. Als Heleen is
zoo menig kind van onzen tijd niet opgevoed, omdat de
ouders dit teere werk niet aankonden of aandorsten, of het
heeft de ontvangen opvoeding overboord geworpen — wat
op hetzelfde neerkomt. Deze voor den levensstrijd niettoegeruste, hoe zal hij zich wond stooten aan deze zelfgenoegzame wereld, en tevergeefs zich afsloven nit zichzelf
een harmonischer wereld op te bouwen. Hoe zullen hem
zijn illusien ontzinken, en hoe zal zijn scherpe zelfanalyse
zijn zielsziekten vermeerderen ! Och, dit is zoo algemeen
dat we het normaal kunnen noemen voor deze verkeerde
wereld.
In diepten verzonken van leed en ellende,
het hart in bedwelmende droomen verward,
door prikkels van onrust, wier bron ik niet kende,
gedreven, gefolterd tot eindlooze smart,
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zoo heeft ook reeds Da Costa geklaagd. Maar hij kent
een beteren troost dan dien Heleen zichzelve suggereert in
haar liefde. Want hij laat niet, als zij, aardsche en hemelsche
liefde in elkaar overgaan, zoodat deze derailleert, zooals
elke trein derailleert als men zijn e4ne rail laat overgaan in
de andere. Da Costa kent ook den allesverwoestenden twijfel,
dock laat het ik en God niet samenvallen, want naast de
droeve zelfanalyse kent hij ook de blijdschap van het God
met Ons, zooals het vers heet, welks begin ik aanhaalde.
Derhalve is Heleen geen aantrekkelijk, wel een aangrijpend
boek. En dit niet zoozeer omdat het de geschiedenis geeft
eener zieke ziel, want alleen de zelfgenoegzamen houden
zichzelven voor gezond, maar omdat ze gezondheid zoekt
met middelen die haar nog zieker makers. Wat echter
algemeener is dan we denken.
„Een boek is een mensch of het is niets", dit bekende
woord geldt volkomen van de werken van Arthur van
Schendel.
Maar passers we dit woord nu toe op zijn nieuwste boek,
De Berg der Droomen, dan moeten we er aan toevoegen : en
een mensch is een mysterie of hij is niets. Dit mysterieuze
en persoonlijke leerden we reeds land kennen als de
aparte bekoring van Van Schendels eigenaardig talent.
Met een innige stem, in weidsche verbeeldingen, vertelde
hij van onwezenlijke gebeurtenissen, die toch reeeler
schenen 'dan de werkelijkheid. Pit gaf aan zijn vertellingen
een klank van poezie. Want een verteller met een innige
stem is onbewust dichter. Wat hij vertelt wordt bijzaak ;
dat hij vertelt is reeds een genot, al las hij een koopacte
voor, het zou klinken als muziek en poetische beelden
oproepen. Doch wat Van Schendel vertelde, was met fijnen
tact gekozen. Ver van alle naturalisme verplaatste zijn
kunst ons in de middeleeuwen. We dwaalden met hem in
de innige stilte en opene lucht der tijden Coen het machinegedreun nog niet de menschelijke stem en de stoomsmook
nog niet den zonneschijn verdoofden. Wel was het echt
dwalen wat we met hem deden in zijn vele pier besproken
werken Drogon, Een Zwerver Verliefd, Een Zwerver Verdwaald,
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en De schoone Jacht. Wel werd dat dwalen al te vaak
verdwalen, en geleek die zwerver meer een hedendaagsch
anarchist dan een middeleeuwsch mensch, wel moesten
we hoofdschuddend vragen of „zoodoende niet een font
werd geforceerd tot een deugd" (0.E. 1908 bl. 137) —
maar in die hoe fantastisch ook verbeelde tafereelen hadden
we tenminste een achtergrond, waaraan we ons aithans
eenigszins konden orienteeren.
Dien achtergrond nu missen we in Van Schendel's laatste
werk De Berg der Droomen. Daardoor is dit omvangrijkste zij boekjes ook het meest persoonlijke en meest
mysterieuze. Alle voortreffelijkheden maar ook alle fouten
van dit eigenaardig talent spreken hier hun laatste woord.
De eerste en laatste en middelste voortreffelijkheid er van
is het dichterlijke. Dit dichterlijke zit in de persoonlijke
taal. Deze taal vertelt doodeenvoudig, zonder woordkunst,
tenminste zonder opzettelijke woordkunst, en persoonlijk,
terwijl een proza-mensch gezocht praat en daarbij altijd
napraat. Of zooals de wijze ezel Denkmar het hier zegt:
„Dichters zijn die zien wat de engelen zien en er van
spreken zoo dat ook de menschen het zien" (bl. 68).
Ontsluit met deze definitie van een dichter het met
vele zegelen gesloten boekje De Berg der Droomen en gij
zult het zeker genieten, en misschien er ook iets van verstaan. Het vertelt u dan van Reinbern, het zoontje van
een schoenmaker, die het ouderlijk huis ontloopt om iets
moois, iets liefs te gaan zoeken. Aan de haven wacht hij
vergeefs op het meisje, Corinna, dat gezegd heeft mee te
zullen gaan. Daarentegen vindt hij er Peter, een sterken
boerenarbeider, die in het verre, verre land wil werken en
rijk worden. Ineens echter zijn ze 's avonds op de boot,
het meisje is bij hen, en 's ochtends komen zij aan het
wonderland. Een stad van wel duizend torens met gouden
koepels en spitsen. Daarboven uit een hooge witte toren
met een gouden klok. Die toren is Vreugde de Hooge, en
daarachter rijst de Berg in den hemel, zoodat zij den top
niet konden zien. Door een groote menigte worden zij
begroet met groot, heerlijk geraas, terwijl Tobias, de haan,
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zijn hals rekt, zichzelven voorstelt en hen verwellekomt.
Tobias gaat hen dan voor door den beeldenhof.
„Er stonden weinig menschen, de meesten waren dieren
en andere schepselen die zij in de stad nooit hadden gezien
zij zagen terwijl zij er langs gingen : een ezel, een eend en
een uil naast elkaar, een wapenkoning, een ibis en een goochelaar, een nimf en een neger, een kikvorsch, een pluimgraaf
en een kameel, een monster, een spook en een man met een
takkenbosch, een poeet en een pelikaan, en een mijmerende
ooievaar en links van hen : twee ganzen, een fee en een
worstelaar, een satyr, een geest en een geitebok, een koekoek
en een duikelaar, een kater en een admiraal, een kalkoen,
een leeuw en een koetsier, een boef en een beer met een
banier, en een eenzame schaduw, — en velen, velen meer,
dit waren slechts enkelen" (bl. 241).
De knaap, het meisje en de landman zijn hiervan in

hest minst niet verbijsteid, maar de lezer vindt het prettig
als de haan voor een massa toehoorders, dieren en zwevende
schepselen en menschen met bijzondere gezichten, schoone,
goede, en dwaze, een voordracht gaat houden over het
wezen der dingen.
„In oude dagen toen ik nog niet bestond, ik noch mijn
gade, was er Jets dat ik niet ken, en verder niets. Toen
kwam het licht. Een pool lang was er alleen licht en geen
schaduw. De schaduw kwam later. Hoe de schaduw kwam
en tegelijk met haar de wereld, heb ik nooit kunnen ontdekken. Dat weet een wijzer hoofd. Maar bet voornaamste
weten wij, namelijk dat er Jets was, en verder de wereld
met het licht en de schaduw en den eersten haan. Sedert
de wereld er was is er met het licht ook altijd schaduw
geweest.
En nu begint de geschiedenis, 'ulster. Behalve mijn
voorvader kwamen er ook goden, reuzen en engelen en dieren
in de wereld. De wereld was groot. En toen zij zagen hoe
's avonds de schaduw bet licht opeet en 's morgens het licht
weer de schaduw, kregen zij ook lust om to vechten en
anderen to overwinnen. De goden begonnen onder elkander,
then ook de reuzen en engelen, toen ook de dieren en menschen.—
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Maar in het oosten leefde een god die wijzer was dan
alien. Hij heerschte
Hij leeft nog.
En die god zond zijn zoon in de wereld om iedereen
gelukkig te maken. Toen gebeurde daar veel.
Er waren menschen die niet geloofden dat die god zijn
zoon had gezonden. En zij doodden dien zoon. Er is toen
veel geweend op de wereld, toen en daarna, en veel gestreden...
En al vechtende gingen zij de wereld door en verdreven
den machtigen Zeus en zijn talrijk geslacht en Wodan met
zijn geweldige godenschaar — het is of er iemand speelde
met Wodan en Zeus, zooals een toovenaar met schimmen of
een jongen met knikkers. . . Daar waren duizende goden,
godenkinderen en halfgoden, met hun nimfen, heiligen, dienaren, met hun dieren en lievelingen onder de menschen, die
geen van alien meer in den hemel of op de aarde mochten
zijn. Waar rnoesten zij heen ? Er was in die tijden een oord
dat ik niet noem, want het was zoo zwart dat wij het toch
niet begrijpen. Moesten zij daarheen ?
Toen sprak Eery dien niemand ke p t : Allen die verbannen
zijt, gnat en woont op den Berg van Droomen. Allen die verbannen zijn, ware het eene stonde slechts, zullen in vreugde leven.
Toen kwamen zij hier, alle de bannelingen, aangevoerd
door den opperhaan dier dagen. En niet alleen goden. Zij zijn
oud en rust is hun het liefst. Maar ook jongen voor wie
geen plaats meer was op de wereld of die daar geen vreugde
vonden. . ook menschen en dieren, al te goede, al te onnoozele,
al te dwaze, zij die verdwaaiden. . alien, alien kwamen hier.
En hier waren zij gelukkig.. En ooze Berg is het heerlijkst
oord. Maar wie hier komt om iets te zoeken dat op de wereld
te vinden is, moet hier niet blijven" (bi. 33-38).

Wie aandachtig, en in haar geheel Tobias' voordracht,
waarvan ik hier slechts de hoofdpunten kon aanhalen,
eeft aangehoord, zal althans eenigszins toegerust zijn_ om
den knaap en het meisje en den landman op hun tocht
naar den Berg te vergezellen. Hij zal tenminste niet al te
overstelpt worden door die drommen goden van noord en
zuid, door ongelooflijke massa personificaties van mythologieen, allegories en culturen van oost en west. Soms
zelfs zal er hem een licht opgaan hoe Reinbern hier komt.
B. v. als hij den Bitsan, het spotspook, hoort zeggen dat
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Denkmar, de ezel met de schoone bedaarde stem, weer
schoenmaker wordt. Want Reinbern, die opluistert omdat
zijn vader ook schoenmaker is en dit zelf moet worden,
verneemt dan deze opheldering :
„Ja, Denkmar was schoenmaker in de stad, en een groot
geleerde bovendien. Maar hij schold altijd iedereen uit voor
dommen ezel. Dat was niet aardig van hem. En toen hij de
echte wijsheid niet vond werd hij zed in een ezel veranderd.
De Bitsan plaagt hem maar, hij blijft nu een ezel, en dat

vindt hij ook het prettigst.
Peter nam zijn pet of en riep verheugd: „Jawel, nu ben
ik er. Hij zat altijd maar te denken in zijn winkel en als je
om je laarzen kwam waren ze natuurlijk niet klaar" (bl. 315).
Zoo verheugd als Peter is de lezer ook. Want nu
begrijpt hij hoe Reinbern, van den Berg weer thuisgekomen,
op 's vaders knie gezeten dezen alles vertelt van zijn zoektocht. En hoe deze dan luistert alsof hij iets van lang
geleden hoorde, then hij zelf nog klein was en droomde
en zoo veel verlangde. Want dan begrijpt de lezer meteen
van Wien Reinbern zijn droomen kreeg.
Doch veel blijft hem onbegrijpelijk. Zelfs met Denkmar's
definitie van den dichter kan hij slechts weinig ontraadselen van wat hij bijwoont op den Berg. Het blijft hem
daar wel alles dichterlijk schijnen, maar hij begrijpt niet
wat hij ziet. Dit komt omdat op Denkmar's duidelijke
definitie van den dichter een verduidelijking volgt, die
verwarrend werkt. Er volgt dit :
„Er ging een stem door den hof als van een eenzamen
boom die begint te ruischen „teen enkel woord en geen
enkel lied is gelijk aan wat de dichters zien of wat de menschen droomen"" (bl. 68).
Bij deze gelijkstelling van wat de dichters zien aan
wat de menschen droomen begint wat ik noemde de Pout
van Van Schendel's eigenaardig talent. Wat de dichter
ziet, kan hij, als is het een droom, zoo vertellen dat de
raenschen het ook zien. Zijn dichterschap geeft ook aan
zijn droom realiteit, die hij de menschen kan laten zien.
Maar wat de menschen droomen is onsamenhangend, ook
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als de droomen ons met werkelijke wezens doen omgaan,
van te vreemde onwezenlijkheid, dan dat wij die beelden
willen vasthouden. Waarom het in een droom zoo gaat
als het graat en niet anders — we bekommeren er ons niet
om, omdat het enkel droom is. Maar als een dichter ons
zijn droom vertelt, dan moet hij ons wel laten zien, waarom
het zoo gaat en niet anders. Daarvoor is hij dichter. Nu
laat de dichter Van Schendel ons zoozeer drijven op zijne
fantasieen dat ze wel dichterlijk-vertelde droomen zijn,
maar geen dichterlijke droomen. Dan staan we voor het
reeds genoemde tekort in Van Schendels talent dat hij zijn
fouten forceert tot deugden. En dit tekort spreekt hier
in zijn laatste werk zijn laatste woord. Juist omdat we
hier missen den achtergrond der middeleeuwen die ons in
zijn vorige werken nog eenigszins orienteerde. Daardoor
begint het ons hier in het voile zonlicht van den poêtischen
Berg der Droomen telkens te schemeren. We blijven luisteren
naar die innige stem, die met zoo eenvoudige woorden
zulke weidsche verschieten opent, maar we onderscheiden
niets meer en hooren vaak well-uidende klan.ken eener
onverstaanbare taal.
Daarom hebben we in dit werk den geheelen Van
Schendel met al zijn eigenaardigheden, zijn groote voortreffelijkheden en groote tekorten.
Wellicht komt bij den lezer de gedachte op dat De
Kleine Johannes van Frederik van Eeden in menig, opzicht
gelijkt op Van Schendel's Reinbern. En misschien verwacht
hij ook dat evenals op Van Eeden's werk een commentaar
verscheen, er een geschreven zal worden op De Berg der
Droomen. Doch ik kan daar niet naar verlangen. De kleine
Reinbern is toch, in al zijn wonderlijkheid, veel argeloozer
dan de altijd wat opzettelijke kleine Johannes. En ten
tweede is De Berg der Droomen zoo allerpersoonlijkst, dat
alleen Arthur van Schendel dien commentaar zou kunnen
schrijven. Terwijl bovendien die commentaar wellicht nog
mysterieuzer zou worden dan het te verduidelijken boek
zelf. Neen, laat dit wondere boekje blijven zooals het is :
een verheuging voor allen die zich gaarne vermeien in
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poetische fantasieen, en die, als voor 'n extra-toegift, tevreden
monkelen als zij achter die poetische verbeeldingen ook
wel eens een klaar begrip zien opduiken ; een ergernis
daarentegen voor alien, die lezen om het begrip-alleen, en
die vinden dat een mensch altijd consequent behoort te
zijn en niet te droomen, en dat een schoenmaker zich bij
zijn leest moet houden.
De schrijver laat in De Schoone Jacht iemand zoo
heerlijk-inconsequent zeggen : „Wees maar dankbaar voor
een gelukkigen droom" en vlak daarop : „zoo gij ooit
droomt, ik wensch u toe, dat uw droom niet uw leven blijkt
te zijn" (bl. 58).
Ik geloof dat we hiermede met 's schrijvers eigen
woorden zijn laatste werk het beste karakteriseeren. Leven
en droom zijn hier te veel vereenzelvigd, wat verwarrend
werkt. Niet z(56 vertelt de dichter wat hij zag in den droom,
dat wij dit nu ook zien, maar de verteller droomt hardop
z66 duidelijk en in zoo'n dichterlijke taal en beelding dat
we gaan meedroomen, doch vreezen niet te zien wat de
dichter zag. Doch aan den anderen kant : deze droom is
een gelukkige droom, en daarvoor zijn we den dichter
dankbaar, zeer dankbaar.
Van hetgeen Van Schendel ons nu te veel gaf, zullen
de meesten te weinig vinden in Van Moerkerken's De
Ondergang van het Dorp. De meesten zijn dan hier de verstandigen. Die reeds, voor ze over de helft zijn, begrijpen
hier een roman a clef te lezen. Zij begrijpen dat de Holtmarke — waarvan ze hier de geschiedenis lezen door alle
eeuwen heen, tot op onzen tijd die van deze eenzame streek
vol natuurschoon een forensen-oord heeft gemaakt, met
treinen, electrische trams en villa's en schreeuwleelijke
winkelbuurten — natuurlijk het Gooi is. En zij zullen de
dorpen der Holtmarke Aarloo, Nierode, Merum en Nievel
dadelijk thuisbrengen als Hilversum enz., en de sterkte
Rantfoort aan den noordrand der Holtmarke als Naarden.
Ook zullen zij wellicht de schilders kunnen noemen die
het eerst de schoonheid der Holtmarke wereldkundig
maakten, ook de kolonies van kunstenaars en wereldhei-
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landen, wier pogingen hier een nieuwe samenleving en
cultuur te vestigen zoo deerlijk mislukten, maar vooral
ook de speculanten, aan wier wansmaak en geldzucht het
maar al te zeer gelukte deze ongerepte schoonheid te vernietigen door er geld uit te slaan. Doch naarmate zij dezen
roman gaan lezen als een geschiedenis van den dag, waarin
heel wat histoire scandaleuse wellicht ook, zullen zij hier
te weinig vinden van wat Van Schendels De Berg van Droomen,
teveel gaf. Te weinig persoonlijkheid, to weinig fantasie,
te weinig de andere wereld, waarin kunst ons altijd brengt.
Daarom ben ik vooral nu blij niet tot de verstandigen
te behooren. Want nu herken ik in de Holtmarke wel het
Gooi, maar als 'n vreemdeling in het Gooi, als er niet nicer
thuis dan ieder Nederlander, die het enkele malen heeft
bezocht, er veel van gehoord en gelezen heeft, kom ik
niet in de verzoeking De Ondergang van het Dorp als een
roman a clef te lezen. Nu blij ft het voor mij een werk der
verbeelding, een werk uit de andere wereld, nit de wereld
der kunst, waar de natuur natuurlijker en de gebeurtenissen
gebeurlijker zijn dan de natuur en gebeurtenissen in deze
wereld, en derhalve daarmede niet in botsinob. moo-en komen.
Trouwens dit beoogt de schrijver ook. Waarom anders zou
hij ook van Aarloo en Rantfoort en niet van Hilversum
en Naarden vertellen? Neen, hij geeft geen kroniek van
een bepaald dorp, zoodat het me zelfs een kleine vergissing
schijnt als tusschen deze verbeeldingsnamen, de werkelijke
van de Vuursche aan zijn pen ontglipt. (bl. 238). Maar hij
vertelt wel hoe de voortschrijdende cultuur van een eenzaam dorp vol stille schoonheid maakt een forensen-verblijf.
Waarbij hij zich voor mij houdt aan Hildebrand's recept,
en een neus van 13 erinnering zet op een gezicht van verbeelding. Zoodat het weinige wat ik van het Gooi weet
mij helpt het vele te herkennen wat ik hier van de Holtmarke hoor. Terwijl ik door mijn tekort aan Gooische
detail-kennis geen oogenblik in verzoeking kom te vragen
of het hier opgehangen tafereel wel weer is dan een groote
photografie, met levendige kleuren listig bijgewerkt tot
een aquarel.
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Daardoor kan ik den vorm van dit verhaal ook
uitermate waardeeren. Die vorm is : legende en ironisch
verhaal, en die beiden saamgegroeid tot een apart geheel,
waarop de naam roman eigenlijk niet past.
Uit 's schrijvers, het vorig jaar pier besproken bundeltje
De Dans des Levens herinneren we ons zijn voorliefde voor
de oude tijden, zijn sober-vertelde legende Jan van den
Dom. Wie De Ondergang van het Dorp gehee wil genieten
moet het lezen als een legende. Dan bewondert hij de in
sobere trekken breedgepenseelde tafereelen die de oudehistorie der Holtmarke teekenen, met de daar ingelaschte
eigenlijke legenden als van den H. Willebrord en van de
Klokken van het Wolmeertje. Hij geraakt onder de bekoring van die stille, breed-epische vertelmanier, der legende
zoo eigen. Want die legende-toon strookt geheel met
's schrijvers aanleg en talent. Hij bezit volkomen het
daartoe vereischte roomsche sentiment zonder een oogenblik in papisme to vervallen. De legende maakt ook den,
ouden pastoor Hedel en den protestantschen Jhr. Bolaert,
den anachoreet van het made buiten den Ravenhorst, . tot
vrienden. Terwij1 Jhr. Bolaert vorscht naar de historische
waarheid achter de legenden, ziet de pastoor die waarheid in het schoone gewaad zelf dier oude verhalen.
Inniger dan gewoonlijk wordt de Loon van den schrijver
als hij van deze oude vrienden vertelt, dock pastoor Hedel,
het doodsbericht van Jhr. Bolaert vernemend, zegt anders
niet dan : „Ik mocht hem wel lijden. Maar het is mij altijd
een raadsel gebleven hoe zoo'n ontwikkeld man protestant
kon zijn" (bl. 26, 220).
Dit teekent uitnemend dezen legende-stijl. Hier
niets van dat warmbloedige, indringende, ontledende
en weemoedige, waaraan de romantiek sinds Rousseau ons
wende in haar scherp detailleerende beschrijvingen van
menschen, innerlijk oneenig met zichzelf en zich wondend
aan de wereld. Hoe „leuk" schijnt daarmee vergeleken
deze kunst, hoe koel ! Doch dit is de hooge kalmte der
legende. De legende ziet menschen. en dingen niet als
wordende, maar als zijnde, heeft geen oog voor de ver-
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warrende d4tails, als een net gespreid voor haren voet,
wel kan ze de verre horizonten navorschen of den open
hemel aanschouwen en blijkt dan inderdaad niet te verstrikken in het net voor haren voet gespreid. Zeg gerust
dat deze vrienden legendarische gestalten en geen menschen
van nu zijn, dat Jhr. Bolaert doet denken aan vele geleerde' landjonkers, b.v. aan den ouden Van Arkel van
Olt-Veluwe nit Vosmaer's Inwijding en dat de verdraagzame
pastoor Hed.el alleen een bekend type is uit langgeleden
dagen, en dat ze beiden hier als oude, levendgeworden
beelden door dit verhaal wandelen, maar erken ook dat
zij Loch geslaagd zijn, werkelijk leven en den stiji
aangeven van het geheele werkje, zoodat wie hen weigert
te accepteeren, den opzet van dit geheele werkje afwijst.
Dezen stiji noemde ik reeds dien der legende. En deze
breed-epische stijl past volkomen bij dit werkje dat in
kort bestek zooveel geeft. Behalve den voortijd en de
historie der Holtmarke, ook haar ontdekking door de
kunstenaars, en door een „Ober" nit Amsterdam die de
aan den brink gelegen dorpsherberg „Van ouds het Postpaard" koopt, tot hotel verbouwt en braakliggende akkers
omschept in bouwterrein. Verder haar kolonies van kunstenaars en wereldheilanden, Wier nieuwe geestelijke cultuur
heel ouderwetsch uitloopt op vleesehelijke verrassingen.
Zoo ook het vergeefsche verzet der oude Holtmarkers
tegen den nieuwen tijd, waarvoor Jhr. Bolaert, en vooral
later Hendrik, zijn zoon, eerst wijken als zij dit kunnen
doen met behoud van eigen waardigheid en zonder de
oude schoonheid te schennen.
En ten slotte Holtmarke's bloei als forensen-oord,
dank zij den onverdroten arbeid van den Amsterdamschen
ex-„ober" Dirk Boersink, die dan ook bij het zilveren
jubileum van zijn verblijf te Aarloo het ridderlint der
orde van Oranje-Nassau krijgt. Voeg bij dit alles nog
Hendrik Bolaert's ernstige, maar teleurgestelde liefde
voor een natuurkind der Holtmarke, dan geeft dit zulk een
veelheid en verscheidenheid van tafereelen, dat, zouden we
die scherp-ged4tailleerd en psychologisch-verstaanbaar
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wonen, hiermede duizenden bladzij den van een tegenwoor
digen roman zouden gemoeid zijn. Terwiji De Ondergang
van het Dorp dit alles vertellen kan in ruim twee honderd
bladzijden. Dit is nu alleen mogelijk door dezen kroniekmatigen legende-stijl. Die niet impressionistisch doet gevoelen
waaroin en hoe dit alles moest gebeuren, maar breed-episch
meedeelt dat het gebeurd is en met welke gevolgen.
Doch de legende is onpersoonlijk, zoo ongekunsteld
dat ze minder een kunstwerk dan een product der volksziel
is, onmerkbaar ontstaan en gegroeid als een natuurverschijnsel op geestelijken bodem. De Ondergang van het Dorp
daarentegen is wel persoonlijk eu wel een kunstwerk. Dit
is hier ook vereischte, omdat de gebeurtenissen niet van
het gehalte zijn waardoor legenden blijven leven. Doch ze
komen op hooger plan, worden materiaal voor een kunstwerk
door de kostelijke ironie van den schrijver. Opzettelijk noch
opzichtelijk, vormt ze toch den ondertoon van het verhaal.
Deze ondertoon van. ironie nu verlevendigt dezen legendestijl, maakt Bien persoonlijk, zooals een babbelend beekje
het zwijgen van een zvaar woud verbreekt. Ze is telkens
de zonnestraal die het anders to strakke zwijgen van deze
kloostergewelven vervroolijkt. Zij doet wel eens, al to
menschelijk, een misstap als ze Aarloo's schoonheidsschenner Dirk Boersink noemt en zijn medewerker, den
tuinarchitect die overal rotspartijen schept, Bram Oerman.
Maar ze is weer geheel zichzelve als ze het feit vermeldt:
„Dirk Boersink zag den bloei van Aarloo in profetisch
gezicht". En ze beleeft haar hoogste triumfen als ze het
leven dier jonge mannen en vrouwen beschrijft die, vrij
van alle maatschappelijke conventie, door nieuwe kunst en
door geheimleer een betere cultuur willen brengen. Dan
kan ze zonder leedvermaak en. zonder goedpraten vertellen
hoe dat misloopt, hoe een dier jonge dames naar Schotland
vertrekt met een andere : „die aan duizelingen leed en
bleeker was geworden doch minder slank". Het duidelijkst
echter is deze ironie als ze kalm het oude stelt naast het
nieuwe, en vertelt *at er van het legendarische Wolmeertje werd.
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„Van dezen heuvel ontwaarde de Heilige Willebrord het
dal, waar hij de zegeningen van het Christendom zou brengen,
gesteund door de frankische benden die legerden in bet woud.
Van dezen heuvel staarde Boersink over de Holtmarke, waar
door zijn volb.arding en werkkracht, geschraagd door het
kapitaal van den ouden Zur Mond, de weldaad der civilisatie
eindelijk met al de wonderen der moderne techniek was
doorgedrongen" (bl. 239).
„Rood den brink stonden reeksen voorname huizen, hoog
als op een stadsplein, met kleine zorgzaam-onderhouden
tuintjes. Het was er licht en vroolijk, nu het vooruitstrevend
gem eentebestuur de iepenrijen om de andere had gerooid
te menigvuldig waren, in rekwe'sten en courant, de klachten
geworden over de sombere schemering van den ouden dorperlijken brink. Te heftig ook, in de vergaderingen van den
raad, was een ergernis gestegen over de geuren van het
Wolmeertje ; de oude heideplas werd gedempt en een boschje
rhododendrons, met twee smalle paadjes, verborg er nu het
eerste gemeentelijk urinoir.
En ieder jaar bracht sierlijker straten, ruimer winkels,
oorspronkelijker gevels.. . Er ontstonden moorsche hoefbogen
naast platte ijzer-afdekking, romaansche welvingen boven
ionische balkonzuiltjes.. Een enkel huis, waar een modern
meubileeringsartiest zich vestigde, had vijfhoekige vensters
en deuren. Het was de eerste nog bescheiden stameling eener
nieuwe stijlwereld, die, volgens prospectus van den sierkunstenaar, eenmaal wellicht in de rij der groote bouwvormen
na de renaissance hare plaats zou vinden" (bl. 234/6).
Wat echter noch legende noch ironie vermogen, is ons
ontroeren over de goddelijke razernij der liefde. Daarona
.d.oet hier de liefdesgeschiedenis van Hendrik Bolaert voor

het natuurkind Liesbeth zoo vreemd. Hoe nobel hij de
ingeving van zijn hart volgt en dit roosje der heide
overplanten op den Ravenhorst, na over de bezwaren van
zijn aristocratischen vader te hebben gezegevierd; hoe hij
daarop aan de felste droefheid ten proof valt, als zij
hem ontrouw wordt voor eenen lichtzinnige, die zich. nitgeeft voor kunstenaar — het zou, in zulke bewoordingeu
als ik koos, furore waken in een stuiversroman, maar valt
hier geheel nit den Loon. Jammer, want bet geeft aan dit
O. E. XIV 6
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werk iets tweeslachtigs. Wie niet eens beproeft dit gedeelte
symbolisch te nemen, maar eenvoudig, zooals mij gelukte,
er overheen leest, doet nog het verstandigst. De Ondergang
van het Dorp blijft hem dan wel niet een grootsch werk,
maar Loch een boekje met eigenaardige bekoring.
De Vlaamsche oogst is ook ditmaal verblijdend.
Wie een typisch-Vlaamsch werk wil lezen met zijn
eigenaardige deugden en inheemsche gebreken, kan zich
te goed doen aan Rene de Clercq's Harmen Riels. Roman.
zet de schrijver onder zijn titel en terecht. Want Harmen,
Riels is een echte roman, een roman in drie deelen, een
ouderwetsche roman, al vertelt hij van dezen tijd.
Het eerste deel vertelt Harmen's jeugd, zijn geweldigen
strijd en overwinning in 's levees opgang, plotseling gestuit
door den dood zijner vrouw ; het tweede deel zijn overweldigende droefheid, waarvoor hij genezing zoekt en vindt
op eenzame, hooge bergen en in hooge liefde ; het derde
zijn terugkeer tot zijn kinderen en tot een leven van
dezelfden geweldigen strijd en overwinning als weleer.
Het geweldige vormt de atmosfeer van dit bock, maakt
ook het Vlaamsche karakter er van. Wellicht noemen wij,
Noord-Nederlanders, dit alleen zoo, en vinden de Vlamingen
dit geweldige het gewone, daarentegen de sfeer van ons
leven phlegmatiek. Dit verklaart dan hoe dit geweldige
hier zonder moeite wordt bereikt als de natuurlijke uiting
van dit leven, zoodat wij het eensdeels van harte bewonderen, en tegelijk er telkens over glimlachen, als over de
uitgelaten sprongen van een veulen in de wei.
Het herlevend Vlaanderen zien we in dezen Harmen
Riels getypeerd, en de volksdichter van dat verjongde
yolk, Rend de Clercq, is juist de man om dit sympathieke
type, waarom wij, al bewonderende, glimlachen, te teekenen. Wat we in dit type bewonderen is zijn forsche leute,
landelijke eenvoud, opbruisende jeugd en breede gebaren,
die het in alle levensphasen behoudt. Harmen Riels zet
reeds als „kapoentje" van drie jaar het huis op stelten,
maar hij doet het
zooals later de school en de wereld
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aardig. Neen, hij wordt geen priester, zooals moeder heimelijk hoopte maar kunstenaar, schilder. Doch schilder
die zichzelven onderwijst nit een bijbel aangeschaft op „de
prondelmarkt", en vooral uit de natuur wier schoonheid
hij „alzalig" bespiedt en beluistert.
„Gansch duidelijk klonk het fluiten van een zwarten
merelaan die in de zonnige open kruin van een populier gevlogen, bij de beek, zijn lied kwam leeren. Hij kende het
nog maar half en zei gedurig : 't springt een puit uit, 't
springt een puit uit, niets meer, en wachtte dan een beet] e,
lonkte naar omlaag en lachte, daar hij het zoo gek vond van
dien kikker. Aan de overzijde, in de schaduw, zat zijn
broeder, smoordronken van liefde, te tateren en zabberen
tahhuhaubhu, dat hij dit wou, en dat hij dat zou, en altijd
maar zoete-zoetezoetedoen, daar kwam geen eind aan. Die
kerel ! Terwij1 hij zoo doorratelde viel de nachtegaal aan het
orgeltooveren in alle toners, trillerend hoog en diep, weekelijk
traag, of rap, luid. Hij tokkelde temet op de fijnste zilversnaren, om klaar uit te klagen weelderig wee, en vlug huppelend neer te buitelen in een wilden stroom van wonderbaar
geluk. En nu lag hij, met gulzige graagte te gorgelen, als
in water. Opnieuw dan rees hij, rijk en trotsch. Maar hoe
machtig ook van keel, Loch kon hij aan den leeuwerik niet,
die lierlierend, tierend, tierend, gelijk een vlammeken in den
hemel klom, en, heerlijk alleen, duizend zotte vreugden nitjubelde door al de bazuintjes van zijn laaiende ziel" (bl. 31 / 2).
Hoe gelijkt hier Harmen Riels sprekend op Rene de
Clercq, die in zijn gedichtjes ook zoo vaak de vogels laat
zingers !
Zijn intiem verkeer met de natuur maakt Harmen.
Riels intusschen schilder en een goeden ook. Al dadelijk
verkoopt kan trouwen met een kind van te lande,
Marva Graeve, de dochter van Theus, een geweldigen boer,
en gaan wonen in de stad. Daar maakt hij geweldigen
opgang door zich aan te sluiten bij de socialisten, wier
nieuw lokaal hij met zijn alles-overtreffende fresco's beschildert en wier candidaat voor de volksvertegenwoordiging
hij „de haarkop", zooals hij heet om zijn wuivende lokken,
met zijn onweerstaanbare welsprekendheid er met glans
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doorhaalt. Doch dan botst hij op het niets-ontziende
egoIsme der socialistische partijleiders, en zelfs zijn populariteit moet het alleggen tegen het partijgekonkel. Een
enkele jonge dichter moge hem in een weekblad aldus
verdedigen: „Harmen Riels, grootsche, geweldige, hooghartige, breede ! In wijde werelden schept gij ruimte voor
gedachten, grond voor daden" (bl. 93) — het baat niet.
Op een partijvergadering, geleid door den voorman Korgen,
wordt de haarkop uitgejouwd en uitgeworpen. „En met
zijn stole vast in de vuist, ongebogenhoofds, onvervaard
en ongedeerd, verliet hij het huis dat hij naar Korgen's
woord tot een tempel had gemaakt" (bl. 116). Doch voorgoed geknakt vlucht hij met vrouw en kiuderen naar
Theus, waar hem nog Marva ontvalt in het kinderbed.
De schrijver roept dan wel: „Harmen Riels, om godswil,
sta vast" (bl. 118) — maar wanhoop overmeestert hem.
Voor goeden prijs verkoopt hij al zijn schilderijen, geeft
de opbrengst voor de kinderen aan Theus, en gaat zwerven.
Hiermede is het eerste deel goed afgerond. Harmen
Riels is bier een echt type van een verjongd yolk, dat
vecht voor zijn taal, zijn eigen cultuur. Het doet deugd
zijn levensopgang bij te wonen. Zijn idealisme verwarmt. Zijn
uitbundige, opgetogene naief-nadrukkelijke houding tegen
al wat omlaag trekt, wekt bewondering. Jeugd eerbiedigen
we vanzelf. Doch kon dit niet met wat minder lawaai ?
Waarom slaat deze Loon der opgetogenheid telkens om in
pathetische, kotide drukte ? Jeugd en volkskunst gaan zich
toch niet altijd te buiten aan oratorie ? Volkskunst wil
toch verder brengen dan tot de verbazing : hoe korat de
kerel er aan en hoe houdt hij het uit Vraagt en brengt
persoonlijkheid geen stilte ? Of krijgen al deze vragen bun
antwoord door een verwijzing naar het Vlaamsche karakter,
zoo verschillend van het onze
Het tweede deel schijnt rustiger te worden. Harmen
Biels komt op zijn zwerftocht eindelijk in een hoog bergland. Bijna omkomend van honger en vermoeidheid wordt
hij gered door een eenzamen strooper. Deze deelt zijn but
met hem, leert hem jagen en visschen en brengt hem ook
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in een eenzanie berghoeve, waar Noirette, zijn natuurlijk
kind, woont met haar moeder. Hier geneest de levenszieke.
En juist als Noirette hem wil meedeelen dat de gevolgen
hunner vrije liefde niet uitblijven, ontwaakt in hem de
liefde naar zijn kinderen, waarvan hij nu voor het eerst
spreekt. En Noirette is edelmoedig genoeg te zwijgen en
hem kostelijk nit te rusten voor de reis. Dit is bedoeld
als een idylle, maar is geworden een geweldig draakje. Dit
vrijgevochten leventje op de berg en, mitsgaders die vrije
liefde, missen alle echtheid. Dit is romantiek op zijn smalst.
Die bovendien belachelijk aandoet, omdat hier ook het
geweld en de groote woorden niet van de lucht zijn : „Zon,
brandend hart der godheid, alzuivere ziel des heelals, ziedend
zingend van eeuwig opborrelende kracht en vreugd, dat
de ontzaggelijke ruimte rond in roering komt" — dit is
nog maar de helft van een zin. En zoo volgen er bladzij den
na bladzijden, tot ten laatste : „Niets vraag ik u, niets
wensch ik, maar klim op den bergtop, zie u, zon, en juich,
leef, geloof!, ." (bl. 159-162) En wij beamen, doch op
een anderen toon dan hij, de slotsom van den schrijver:
Aldus sprak, zong, dweepte Harmen Riels in de gewelddadigheid van zijn overmoed.
Het derde deel is het rustigst. Naast Harmen, die er
langzamerhand weer bovenop komt, staat hier de oude
Theus op den voorgrond. De grijsaard heeft kanker aan
de lip gekregen en blijft toch maar pijpjes rooken is doof
geworden en achterdochtig en wil toch alleenheerscher
blijven op de hoeve; zou gaarne sterven, waarop hij zich
godvruchtig voorbereidt, doch kan niet. Die ruwe boer
die even echt bidt als raast en Scheldt, is ongetwijfeld de
meest gelukte figuur van het boek. Ook de zusters der
overleden Marva, Elga en Friede, tusschen wie Harmen
aarzelt Welke te vragen, Marva's plaats te willen innemen,
zijn wel vaag, maar met liefde geteekend. Elga, die zich
opoffert voor de jongere Friede, naar wie ze Harmen verwijst, is wel ruim romantisch voor een boerenmeisje
maar past toch wel in een volksroman. Zoo keert Harmen,
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door leed genezen, weer terug naar zijn werk, naar de
stad en den strijd. „Doch al was hij voor strijd, geen
fraaibeleusde vechtlappen zou hij nog ten dienste staan.
Om yolk, taal en kunst, om hooger mensch zijn wilde hij
machtig ijveren". Hier had het boek moeten eindigen.
Doch we vernemen nog hoe hij ijvert. „Hij schreef, aldoor
geweldig schrijven" (bl. 318). En lezen we daarna het
staaltje van zijn wij sheid dan merken we weinig van de
bezonkenheid van den „wilde" die geen partijman wil zijn,
maar zooveel te meer van geweld en opwinding, die wij
niet, als hij, „deugddoende opwinding" (bl. 320) noemen.
Integendeel, dit geweldig geraas brengt ons weer nit de
rustiger sfeer van het derde deel in de opbruisende van
het eerste en de onsympathieke van het tweede deel, en
we vermoeden dat de haarkop in zijn nieuwe levensphase
wel weer voor alles zal blijken een man van geweld.
Zoodat Harmen Riels ons blijft een typisch-Vlaamsche
volksroman, waarvan de eigenaardige deugden en inheemsche gebreken maar voor het grijpen liggen.
Het eerste boek van den jongen Vlaamschen schrijver
Willem Elsschot verplaatst daarentegen in een wel heel
andere atmosfeer. Men hoort het reeds aan den titel :

Villa des Roses. Hoe voelt men dadelijk dat de ironie van
dien titel diametraal staat tegenover de trouwhartigheid en
pathos van Harmen Riels. Zoo open en gemeend Harmen
Riels is, ook dan als het meer boek is dan werkelijkheid,
zoo gecompliceerd en verbijsterend is Villa des Roses, terwijl het Loch veel meer werkelijkheid dan boek is. Het
overrompelt door de achtelooze zekerheid, waarmee het
vertelt van 's levees tragische comedie. Want de Villa des
Roses is geen villa meer, maar een oud buitenhuisje tot
pension gedegradeerd in een Parijsche nieuwe wijk van
hooge huizen. Rozen zijn er niet meer te bekennen, in
den verwilderden tuin tiert enkel gras, waarin kippen rondscharrelen.
„En alsof Parijs niet bestond en de zon in hun rijk niet
onderging, legden die beestjes daar waarachtig eieren, welke
door mevrouw in de stad verkocht werden a 20 centimes
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per stuk. Voor het garnizoen der Villa kocht zij er dan
Italiaansche voor de helft van dien prijs, legde die 's morgens bier en daar in den thin te vinden, waarna zij overdag
in triumf naar de keuken werden gebracht. Werd er dan
ook al eens geklaagd over vleeschschotels of koffie, omtrent
de eieren waren alle dames en heeren het eens : de weerga
ervan was kort en goed in de heele stad niet te vinden" (bl. 2).

Met dezelfde achtelooze zekerheid, waarmede de schrijver
dit gegoochel van mevrouw met de eieren vertelt, stelt hij
ons het geheele internationale garnizoen voor. Met niet meer
woordkunst, dan gebruikt voor die eierenhistorie, teekent hij
ze ten voeten uit. En evenals die opgedischte eieren niet zijn
wat ze schijnen, hebben al die dames en- heeren een intieme
historie die niet klopt met hun onschuldige verschijning.
Onthult de schrijver die histories, hij doet dit in het voorbijgaan, eer nonchalant dan opzettelijk. Ilij geeft geene
door zwaarwichtige woordkunst aangekondigde onthullingen,
maar vertelt gewoon hoe die menschen eigenlijk leven. Of
liever hoe het leven met hen zijn spelletje speelt, zoodat
er van hun waardigheid niet veel overblijft. Zelfs de trouwe,
kinderlijke Noor Aasgaard, die naar Parijs kwam alleen
om fransch te leeren, wordt er de dupe van. Want „een
grappenmakker die in de Villa slechts dineerde, leerde
hem voor allerlei onschuldige dingen de gemeenste woorden, Welke Aasgaard ij verig noteerde en later op zijn kamer
in 't net overschreef" (bl. 25).
Welnu, als dit aan het groene hout geschiedt, wat
zal dan aan het dorre overkomen ? Nu, de schrijver verheelt ons niets van het onstichtelijk gedoe, dat in en
buiten de Villa gebeurt. Maar het meest komische en
meest tragische, het gaat in dezen Loon :
„De kamer naast die van den beer Martin werd bewoond
door drie jonge dames uit Buda-Pest, drie zusters waarvan
de namen niet uit te spreken waren... Elken dag gingen
zij uit wandelen, ontvingen veel brieven en aten meer chocolade dan vleesch en brood. Zij betaalden moeizaam, nu eens
een dag te vroeg en dan weer een week te laat, maar zij
betaalden toch en wel met munt uit de meest verschillende
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landen. In hoofdzaak echter met Amerikaanseh bankpapier
en Engelsche ponders" (bl. 27).

Zoo lezen we dit buitengewoon-knappe verhaal als een
conte van de Maupassant, in frisch Hollandsch vertelt end
van de meest onfrissche zaken. We bewonderen de kunst,
prijzen den in zijn achteloosheid zoo dadelijken vorm,
moeten willens of onwillens glimlachen om het schrijnendkomische van deze internationale ijdelheidskermis in een
Parijsch pension, maar missen des te meer elken positieven
inhoud.
Waarom liet deze talentvolle Vlaming zich kiezen door
een internationaal onderwerp ! In een reeeler leven, dan
een Parijsch pension aanbiedt, zou en zijn ongelooflijk
talent in het teekenen van levende menschen en de meesterlijke ironie van zijn stijl nog meer tot hun recht komen.
Want de inhoud zou daar bevredigender zijn. Omdat het
positieve element dat aan het werkelijke leven zijn ontroerende schoonheid geeft, daarin niet zou kunnen gemist
worden.
Door en door Vlaamsch daarentegen blijft de kunst
van Cyriel Buysse. Daardoor kan ze in haar ruig realisme
alles zeggen, zonder plat of onsmakelijk te worden. Ze
heeft het weidsche, gedragene Stijn Streuvelsch heelemaal
niet noodig om het schamele of ook gewaagde van het
vertelde geval te drapeeren. Zij kan die losse vrijheid van
het Vlaamsche volksleven en ook het gewone Ylaamsch
prachtig weergeven, als uitingen van het gezonde yolksleven. De persoonlijkheid van den schrijver gaf dan gewoonlijk aan die kunst een ondertoon van hoop ironie,
die gemoedelijk monkelde om den humor van het leven.
Die ironie missen we in Cyriel Buysse's jongste werk Van
Hoog en Laag, waarvan we hier Het Eerste Levensboek krijgen.
Dit eerste deel vormt een merkwaardige parallel met het
eerste gedeelte van Harmen Riels. Want ook Cyriel Buysse
vertelt hier van een boerenjongetje dat schilder wordt.
Maar terwijl we er minder zijn gewone ironie bespeuren,
hooren we wel een ander geluid. Door dit verhaal, dat
zoo rustig mogelijk vertelt hoe het koewachtertje Fonske
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een kunstenaar blijkt, klinkt ons een idyllische ondertoon
tegen. Het is of de schrijver zelf eerbied heeft voor dat
arme Fonske, dat enkel door zijn natuurlijk kunstgevoel
een schilder, een meneer-in-den-dop wordt. Het doet hem
zelf deugd dat de jonkvrouw van het kasteel Fonske
ontdekt, dat Fonske daarna zoo eenvoudig en rein blijft
naast zijn kunstvrienden nit de stad, die met de welbekende ironie ons worden voorgesteld. Hij vindt het zelf
weemoedig-mooi als Fonske zoo oprecht de jonkvrouw,
die hem ontdekte, gaat liefhebben, en dan deze stifle idylle
zoo wreed wordt verstoord door het vuurwerk dat aan de
dorpelingen de verloving der jonkvrouw bekend maakt.
Bij dit verhaal van een refine, opwaartsgaande dorpsjeugd
past volkomen de rustige verteltoon.
„Het was een volmaakt-mooie dag, zoo rustig-vast in zijn
glansrijke schoonheid, alsof het nooit anders geweest was en
altijd zoo zou blijven. 't Was of de gansche natuur in haar
eigen rijke innigheid lag te genieten. De kort-gegraasde wei
strekte zich tengergroen ver-uit achter de lange schaduwstreep der hooge populieren, in den blauwen hemel hingen
witte wolkjes, die nauwelijks schenen voort te drijven en 't
diepe water sliep tusschen zijn bloeiende oevers, waar de
fijne karrekiet zoo landelijk en zoo zoet in het riet zat te
kweelen" (bl. 16).
Even eenvoudig en innig wordt verteld hoe, gelijk
Fonske, het geheele dorp leeft in voortdurend ontzag voor
de regeerende kasteelen van den graaf en van den baron.
Zonder pralende woordkunst, doch onweersprekelijk als een
natuurgebeurtenis wordt de mysterieuze invloed, die van
de regeerende kasteelen uitgaat over alien, hier geteekend
in Fonske's jeugd. Wij zien hem opgroeien tusschen de
koewachtertjes en de boerendeerntjes, met hun sours koddigdeftige namen als PharaIlde van Rompu. We zien hem
langzamerhand, mede door zijn liefde voor de jonkvrouw
van het grafelijk kasteel, uitgroeien boven zijn omgeving,
en voor zijn teleurgestelde liefde troost zoeken en vinden
bij het door hem geschilderde dorpsmeisje. En dan is Het
Eerste Levensboelc nit. Wat zal het tweede geven ? We kunnen
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het niet vermoeden. Slechts hopen dat de latere boeken, die
zeker van dieper gaanden strijd zullen verhalen, ons dezelfde
verrassingen zullen brengen als dit eerste.
Want natuur en eenvoud zijn altijd verrassingen, en de
literatuur die ze ons brengt noemen wij gaarne met haar
eernaam : schoone letteren.
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Benoemingen — Statenverkiezingen — Belastingpolitiek.
De ietwat demonstratieve onpartijdigheid van, eenige voorname
benoemingen die onder verantwoordelijkheid van het Kabinet-Cort
van der Linden zijn geschied, zoude haast doen vergeten dat de
politiek toch nog steeds in het teeken van de antithese staat.
Inderdaad schijnt het Kabinet zich te beijveren om ook in de
benoemingen te doen uitkomen dat het met geen enkele partij is
verbonden. Voor een Ministerie dat, gelijk ik de vorige maal betoogde, zijn taak opvat als die van een Kabinet ad hoc, maar dat
tevens zijn kracht goeddeels moet putten uit de mogelijkheid van
onderwijs-pacificatie, kan het ten Loon spreiden van het onpartijdigheidsgebaar ongetwijfeld tot versterking van positie leiden. Zulke
benoemingen zijn dan als 't ware stille herhalingen van de verklaring van partijloosheid (beter misschien : partijlosheid) die het in
December heeft afgelegd.
Maar dit demonstreeren van onpartijdigheid in benoemingen
heeft toch ook een schaduwzijde. Het kan omslaan in een zekere
onpartijdige . . . partijdigheid. Men kan onpartijdige benoemingen
uitlokken door in 't geheel niet te letten op de politieke kleur van
de candidates (of van hen die in aanmerking komen). Dat is het
procede volgens de liberale leer: let alleen op geschiktheid. Maar
is er niet ook een andere opvatting van „onpartijdigheid" volgens
welke men juist scherp en in de eerste plaats heeft te zien naar
de politieke kleur en zooveel mogelijk er voor moet zorgen dat de
politieke partijen in de benoemingen pondspondsgewijze hun aandeel
krijgen ? Dat is de steeds van clericale zijde gepredikte (zij 't ook
niet steeds toegepaste) opvatting. Een partij-los Kabinet, als het
tegenwoordige, heeft keuze tusschen de beide opvattingen. En het
komt mij voor dat zijn voornaamste benoemingen tot nu toe wijzen
in de richting van de clericale leer.
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Natuurlijk is hierbij niet to denken aan benoemingen als die
van de heeren Heemskerk, Jitta en Struycken tot leden van den
Raad van State. Men moge het inkloosteren vooral van een zoo
krachtige figuur als die van laatstgenoemde in een college als de
Raad van State min of moor betreuren (wie daarin zit is voor eenigen
tijd publiek onschadelijk) maar aan de geschiktheid der personen valt
hierbij niet to twijfelen. Anders echter staat het met de bekende vervulling van de vacature in de Bossche magistratuur, waarbij de traditie
dat althans een plaats protestant bleef, word losgelaten, zeker niet
ter vermeerdering van de rechtszekerheid der justiciabelen, en vooral
bij de Zaansche burgemeestersbenoeming en bij die voor het presidium van de Eerste Kamer 1). De geschiktheid van de benoemden in
deze gevallen is zeker niet absoluut in twijfel to trekken, maar wel
rijst het sterke vermoeden dat to dezen aanzien niet alleen en
zelfs niet in de eerste plaats op geschiktheid is gelet doch yeeleer
voornamelijk op de politieke kleur. Men vrage zich af: Zou juist
de heer Ter Laan de uitverkorene voor Zaandam zijn geworden
(terwijl de plaats reeds door den vorigen Minister zoo good als
toegezegd was aan iemand met burgemeesterservaring), en zou
de heer Van Voorst de meest geschikte man voor het presidium
zijn geacht, indien niet do eerste van de kleur der Raadsmeerderheid en de laatste van die der sterkste fractie uit de Kamermeerderheid ware geweest? Mij dunkt: Bij deze twee benoemingen,
en trouwens ook' bij de Bossche, heeft de vraag naar het politieke
(of godsdienstige) milieu die naar de geschiktheid van den persoon
beheerscht. Men heeft voor de Zaansche benoeming eerst een roode
en voor de Bossche en voor die van 't Binnenhof eerst een zwarte
kreits getrokken en daarna gevraagd : Welke geschikte personen
personen vallen nu daarbinnen ? Waarbij men dan, wat het Kamerpresidium belangt, zelfs nog moot aannemen dat andere leden van
de Roomsche fractie, aan wie men zeker eer zou denken, niet in
aanmerking wenschten to komen.
Dit vooropdringen van het politieke of godsdienstige milieu
heeft het dubbele nadeel dat men den kring van geschikten waaruit
men heeft to kiezen, bij voorbaat aanmerkelijk vernauwt, tot
schade van het to ,vervullen ambt en dat, bij verandering van het
milieu, de benoemde behoort to worden vervangen door iemand
van andere partijkleur. Men zal deze laatste consequentie van de
clericale benoemingsleer wel zelden aandurven. Nochtans is zij
1) Men denke ook aan de wonderlijke missie van den heer Van Kol.
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volkomen logisch: Als de Raad in Zaandam eens niet meer rood
mocht wezen, behoort de heer Ter Laan af te treden, een gevolgtrekking die bovendien steun vindt in de socialistische stelling
dat een sociaal-democraat alleen daar een burgemeesterschap mag
aanvaarden, waar de Raadsmeerderheid socialistisch is. En als de
Eerste-Kamermeerderheid eens om mocht gaan, dan mag de heer
Van Voorst niet worden herbenoemd.
Deze logische consequenties van de, door het tegenwoordige
Kabinet naar 't schijnt gehuldigde, clericale benoemingsleer, toonen
hoe bedenkelijk dicht men daarmee nadert tot Spaansche en
Amerikaansche regeeringspraktijken. Het komt mij voor dat het
Kabinet-Cori van der Linden, in een ietwat zwakkelijke zucht naar
demonstratie van onpartijdigheid, vergeten heeft dat er tweeerlei
praktijk van onpartijdigheid is en dat het, als partij-los maar tevens
vrijzinnig Kabinet, de liberale leer in deze niet had behoeven te
laten varen.
* *
De politick blijft, in weerwil van alle regeeringsgebaren, gelijk
gezegd, toch staan in 't teeken van de antithese. Wel kraakt het
telkens in de coalitie. Wel hooren wij zelfs in de reclitsche pers
verkondigen, soms, dat de coalitie haar langsten tijd gehad heeft.
Maar dit laatste wordt dan gegrond op den aantocht van de evenredige vertegenwoordiging. Een motiveering die mij nog niet recht
klaar is daar ik wel begrijp dat evenredige vertegenwoordiging
de partijen buiten de noodzaak van stembusverband zal brengen
maar niet inzie, welken invloed zij kan oefenen op het meer duurzaam politiek verband in de Kamer.
En wat het kraken belangt en de barsten die af en toe in de
coalitie springers, zoo lang het onderwijscement nog houdt, houdt
ook de coalitie. Vandaar dat, zooals ik in mijn vorig overzicht heb
aangeduid, het zwaartepunt van ooze naaste politieke toekomst
ligt in de onderwijscommissie.
Voorshands echter leven wij nog onder de antithese en hebben
wij, liberalen, dat niet to vergeten. Noch pacificatie-illusie — al
schijnt het, naar 't weinigje dat er van verluidt, in de onderwijscommissie tamelijk wel te gaan noch tijdelijke machtspositie
mogen ons doers sluimeren bij de werkelijkheid die wakkerheid
blijft eischen. „Er is geen gevaarlijker slaap dan in den nacht na
de overwinning", vermaande Dr. Bos terecht, in ietwat gewijzigd

verband, onlangs in de Tweede Kamer.
Wij liberalen hebben dus voorshands nog te bedenken dat wij,
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als minderheid op het terrein der opgedrongen antithese, ons
tegenover een rechtsche meerderheid bevinden. En dat wij onze
positie alleen kunnen versterken met behulp van de socialisten
gelijk zij het de hunne slechts met onze hulp kunnen doen.
Pit laatste is door de socialisten, althans door de meerderheid
van hun congres, dan ook wel ingezien. Het congresbesluit betreffende een mogelijken steun, al dadelijk bij eerste stemming voor
Statenvacatures te verleenen aan liberale candidaten, getuigt van
dat besef. Er is evenwel tegen dat besluit van zeer verschillende
zijden verzet gekomen : uit het liberale, uit bet vrijzinnig-democratische en uit het socialistische kamp. 't Motief is eender geen
verwazing van beginselen bij den eersten strijd, wanneer men nog
de vrije keus heeft. Eerst bij herstemming kan tusschen twee
kwaden worden gekozen.
In 't algemeen is dit zeker een juist beginsel dat ook niet
weinig praktisch belang heeft omdat men, door het gestadig toe
te passen, den kiezers gelegenheid blijft geven om van bun voorkeur voor de eene of andere richting te doen blijken. Men houdt
zoo doende de gewoonte van het stemmen ook op minderheidscandidaten er in en die kan te pas komen wanneer men, in eenig district,
Bens kans ziet om meerderheid te worden.
Maar mag die goede regel geen uitzondering lijden ?
Mij schijnt het toe, dat de bestrijders uit het oog hebben verloren dat, blijkens de toelichting ten congresse gegeven, de voorgestelde afwij king van den regel inderdaad slechts als uitzondering
is bedoeld. Men heeft de inogelijkheid overwogen dat, b v. door
het toepassen van den bekenden true dat minder candidaten worden gesteld dan er vacatures te vervullen zijn, de rechterzijde hier
en daar een zetel zou bemachtigen (of behouden) die haar in gewone
omstandigheden zou ontgaan. Hoe reeel dat gevaar is, bleek kort
daarop bij de Raadsverkiezing in Den Haag, waarbij de vrijzinnigen
de twee zetels in district III alleen konden behouden door het
gelukkige toeval dat hun beide candidaten niet dadelijk werden
gekozen doch in herstemming kwamen. Ware een van de twee
aanstonds gekozen — en dat heeft maar een haar gescheeld —
dan zouden voor de andere vacature de twee rechtsche candidaten
met elkaar in herstemming zijn gekomen. Bij het stellen van minder
candidaten dan er vacatures zijn, wordt de kans op het voorkomen
van zulke stembusspelingen niet gering.
Is nu de politieke inzet, waarom het bij de Statenverkiezingen
gaat, het weren van zulke behendigheden niet waard ?
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Welke is die inzet
De samenstelling van de Eerste Kamer.
Dat wil zeggen van een college dat, in feitelijk laatste instantie, over een beslissencl veto-recht beschikt en dat veel langzamer en dus moeilijker om te zetten is dan de Tweede Kamer
zoodat elke gelegenheid daartoe als zoodanig veel meer waarde
heeft dan de verkiezingen voor dat andere deel der volksvertegenwoordiging.
Nu gaat het in de eerste plaats en vooral, om het kiesrecht.
Voor zoover dit het Algemeen Kiesrecht voor mannen beduidt,
versta ik zeer wel dat een blad als de N. Batt. Girt. daarvoor geen
afwijking van het hier boven geteekende beginsel kan goedkeuren.
Wanneer men zich althans, gelijk schrijver dezes, voor noch tegen
het A. K. warm kan makers, zal men daarvoor ook niets willen
offeren. Daarentegen lijkt het vreemd, dat van vrijzinnig-democratische zijde en zelfs uit het socialistische kamp (de heer Mendels)
verzet is gekomen tegen het Congresbesluit. Aan die zijde immers
is steeds het A. K. verheerlijkt als het naaste ideaal van praktische
politiek en men verzuimt niet, herhaaldeliSk op te merken dat het
nu grijpbaar worden gaat. Heeft men er dan zelfs niet een zoo
klein offer voor over als het samengaan bij eerste stemming in
uitzonderingsgevallen die door een noodpositie zullen worden bepaald ? Wij schijnen de vurigheid der kiesrechtliefde van sommigen
onzer „democraten" te hebben overschat.
Maar voor liberalen gaat het, in zake het kiesrecht, in de
eerste plaats niet om het Algemeen Mannenkiesrecht, doch om de
mogelijkheid van vrouwenkiesrecht. Dat wil zeggen om de bevrediging, zij het vermoedelijk ook nog slechts principieel, van
een ware rechtsbehoefte. Om den eersten bijlslag aan een eeuwenouden boom van wezenlijlc onrecht.
En, behalve om deze concrete zaak, ook om heel de mogelijkheid van een krachtig liberaal beleid waarop geene andersgezinde
Senaatsmeerderheid een domper moet kunnen zetten.
Is dat niet een sporadisch verbond m ee t socialisten waard alleen
in die gevallen waarin het groote gevaar dreigt dat men, door het
op herstemming te laten aankomen, zijn kansen verspeelt?
Mij dunkt dat het antwoord gereed ligt.
* *

Indien ooze politiek eens eenmaal verlost mocht raken van
de twee half-ware leuzen die haar nu al sinds lang bederven —
Algemeen Kiesrecht en Onderwijs-gelijkstelling — waar zullen
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wij dan, in politieis, eigenlijk van moeten levee ? De politieke bal
is nu al zoo lang heen en weer gekaatst tusschen die twee eindpalen dat het eenige moeite kost om ons voor to stellen dat er
toch nog speldoel blijven zal wanneer die palen eens zullen zijn
uitgerukt of althans belangrijk weggeknot. Waarmee zullen onze
politici hun vrijen tijd dan vullen ?
De vraag schijnt wat voorbarig. De oplossing der onderwijsquaestie ligt nog in een duisteren commissieschoot. Ook het voorstel tot Grondwetsherziening, dat Algemeen Kiesrecht voor mannen
en de mogelijkheid voor Vrouwenkiesrecht brengen moet, is nog
ongeboren. In 't eene zoowel als in 't andere geval is dus de
Siegfried, die den draak moet verslaan, nog niet eens ter wereld
gebracht. En als er eens een onderwijs-compromis tot stand mocht
komen, zal men dan wel voor goed van heel de quaestie of zijn?
Of indien er overeenstemming mocht komen omtrent de soort van
Algemeen Kiesrecht (omtrent de uitsluitingen !) zullen alien dan
daarin voor goed berusten ?
Twijfel schijnt hier wel geoorloofd.
Maar ook wanneer er nog booze resten van de twee leuzen
m,ochten blijven nawoekeren, dan toch zullen zij niet meer onze
politiek kunnen beheerschen. Het einde der dubbele heerschappij
van de Algemeen-Kiesrecht- en van de Onderwijsleuze is dan toch
gekomen. Het Kabinet-Cort van der Linden zal men da,arvoor —
en al ware 't slechts voor de poging daartoe — stellig dank hebben to zegken.
Komen wij dan in frisschere atmosfeer ? Slaat er een breeder,
een meer liberaal verschiet open dan dat van onze tegenwoordige
politiek ?
Misschien.
Daar zal ten eerste de vrouwenbeweging wezen die al wat
waarlijk liberaal voelt, in Naar dienst zal moeten vinden. Geen
liberaal zal mogen rusten voor de geheele wettelijke gelijkstelling
van vrouw en man verkregen is.
Daar zal voorts de verheffing to bewerken zijn van gansch
ons onderwijs, bijzonder zoowel als openbaar.
In zeer bijzondere mate zullen de liberalen voorts hun aandacht
hebben to wijden aan de economische emancipatie van den kleinen
man, aan het bevorderen van zijn vrije en zelfstandige ontwikkeling
tegenover de socialistische begunstiging van schatkistparasieten
en tegenover de dwangbeweldadiging van (clerical() en vrijzinnige)
staatssocialisten. Daarbij zal, als een zeer moeilijke en gansch nieuwe
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vraag, de quaestie te bezien zijn of, en hoe ver, bij de grensbepaling der individueele vrijheid, de vakgroep, gegroeid uit de
maatschappelijke evolutie, als medebepalenci element in aanmerking
is te brengen.
Eu daar veel van dit alles — en nog meter, — ontzaglijk veel
zal kosten, zullen wij ons tijdig over ooze belastingpolitiek te beraden hebben.
In dit opzicht is, ter voorbereiding, de discussie belangrijk
die in de Tweede Kamer gevoerd is bij de behandeling van de
Inkomstenbelasting.
Voor 't eerst sedert jaren staan wij voor een zoo groot tekort
op den gewonen dienst eenerzijds voor de noodzakelijkheid van
zoo groote uitgaven anderzijds, dat de urgentie van krachtige buitengewone maatregelen onbetwistbaar is. Over de vraag, hoe deze
toestand is ontstaan, loopen de meeningen evenzeer uiteen als over
die andere: hoe in den hood moet worden voorzien.
Zooals men weet, is het groote tekort — 21 millioen —
slechts voor de helft te wij ten aan den reusachtigen tegenvaller
op Art. 369 der wet-Talma en aan dat artikel zelf. De kosten
waren geraamd op 2 1-/,2 millioen ; ze zullen nu, blijkens de laatste
mededeelingen, ruim 10 millioen bedragen. Maar dan blijft er
toch altijd nog een ongedekt en onverklaard tekort op den gewonen
dienst van 10 a 11 millioen terwijl we juist leven in een tijd van
grooten voorspoed en een aantal jaren achter ons hebben waarin
het geld de schatkist binnen stroomde. Maar minister Kolkman
heeft niet „op de schatkist gezeten" als het bekende hoorndier op
de haverkist maar als Manchhausen op zijn paard. Hij zag het
dier voortdurend meer inzwelgen en verheugde zich over zijn
gezonden dorst . maar vergat, zich te verbazen over het onleschbare van dezen dorst die nochtans getuigde van een zonderling
defect: wat er in stroomde liep er even hard, ja nog harder weer
uit. Maar de minister schijnt zich daarom weinig to hebben bekommerd, het zelfs misschien niet eens te hebben bemerkt.
Toen de vorige Regeering in F-ebruari 1908 optrad, vond zij
de gewone uitgaven geraamd op 186 1/2 millioen. Thans bedraagt
de raming (met inbegrip van den tegenvaller op Art. 369) 241
millioen. Een verschil van 55 millioen, d.i. van 30 %. Wat hebben
wij daarvoor, zoo vroeg de Neer Patijn bij het algemeen debat
over de Inkomstenbelasting, nu gekregen? Welke groote zaken
hebben wij aan die kolossale stijging van uitgaven te danken ?
Op hoofdstuk VIII is 7 millioen terug te vinden, goeddeels beO. E. XIV 6

30

458

BINNENLA.NDSCEE OVERZICIIT.

steed aan de reorganisatie van van ons leger die, ook volgens den
afgevaardigde van Zierikzee die toch er tegen heeft gestemd, een
„mooi en afgerond stuk werk" mag heeten en die voor hen die
er wel mee instemden, het besteede geld dus zeker waard zal
worden geacht. En voorts is daar de post van ruim 10 millioen
voor Art. 369 der wet-Talma. Dit bedrag is, voor een deel dat
nog aan elke berekening ontsnapt, verkwist aan ouderdomsrenten
voor personen die 't niet noodig hebben maar voor een zeker belangrijk deel ten goede gekomen aan nude behoeftigen en dus als
nuttige uitgaaf te beschouwen.
Maar zelfs al trekt men deze voile 17 millioen van bet accres
der uitgaven af, dan blijft er toch nog een stijging over van 38
millioen, d. i. 20 % waarop de vraag van den heer Patijn ten voile
past : Wat hebben wij daarvoor gekregen ?
En het antwoord dat de vrager zelf gaf, luidde : Dat geld is
versplinterd over tal van begrootingsposten, zoo fijn verdeeld, dat
het op de begrooting nauwelijks meer .terug te vinden is.
Nu mag men hieruit zeker niet afleiden dat deze 38 millioen
zijn weggeworpen. Al is het nut niet precies aanwijsbaar, nut zal
er wel mee zijn gesticht. Maar het laat toch een gevoel van onbevrediging na wanneer men zich tevreden moet stellen met een
vaag vertrouwen dat het geld wel goed zal zijn besteed en, tegenover zulk een groot bedrag, niet wijzen kan op enkele groote zaken
die er voor gekocht zijn. Het gevaar van zulk een versnippering
op groote schaal is bovendien, dat de zuinigheid verslapt. Gelijk
menig particulier niet „op de kleintjes past" en tien dubbeltjes
uitgeeft waar hij een gulden in den zak zou hebben gehouden, zoo
denken Regeeringen en Parlementen ook luchtiger over vele kleine
dan over een groote uitgaaf, vergeten de optelling te maken — en
komen dan op een goeden dag .. . neen op een kwaden, tot de
ontdekking dat ze het paard van Mlinchhdusen hebben bereden.
Geen nering is zoo goed of er is altijd nog een tering die haar
aan kan. Wij hebben, onder het vorige Kabinet, geleefd „alsof het
geld niet op kon". Met de goede begrootingspraktijken van voorheen
— dit is zeer duidelijk aangetoond, vooral door de heeren Patijn
en Bos. — is onder het regime-Kolkman gebroken. Om sluitende
begrootingen heeft men zich, zelfs wat den gewonen dienst betrof,
weinig meer bekommerd, rekenend op de jaarlijksche millioenenmeevallers van de middelen en bovendien, voor wat de toenmalige
regeering en regeeringsmeerderheid belangt, nog extra-zorgeloos
gestemd door de gedachte aan .. . het Tarief. Maar met de behan-
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van dat Tarief bleef men in verzuim. En de jaarlijksche

millioenen-meevallers kwamen wel, maar waren, bij de nieuwe
luchthartige begrootingspraktijk, al vooraf gedisconteerd, vielen
dus op een gloeiende plaat en verdwenen zoodra zij verschenen.
Al zijn er dan ook geen groote tekorten achtergelaten in de jaren
van het Ministerie-Heemskerk, overgehouden voor den slechten dag
— die nu is gekomen — is er 66k niets. Men heeft niet de politiek
van de mier gevolgd maar die van den krekel, zoodat men zich thans
dan ook „fort depourvue" moet constateeren nu „la bise est venue".
Keer zoo spoedig mogelijk terug van de dwalingen uws voorgangers ! — zoo vermaanden de beide genoemde sprekers Minister
Bertling. En de heer Bos gaf daarbij in overweging om steeds, te
gelijk met een begrooting die een tekort op den gewonen dienst
aanwijst, het dekkingsontwerp in te dienen, opdat Regeering en
Kamer, tegelijk met nieuwe maatregelen, ook de nieuwe kosten
zouden kunnen overzien en voteeren.
Het is jammer dat de Minister noch voor de vermaning, noch
voor het advies veel aandacht heeft gehad. Want zoowel het advies
als de vermaning waren behartigenswaard. Zelfs zou men het advies
nog wat kunnen preciseeren en er op kunnen wijzen dat wij nu weldra,
indien de Inkomstenbelasting wet mocht worden (als ze in de beide
Kamers genade vindt) een dekkingsmiddel bij de hand hebben dat
waarlijk voor alle gewone tekorten voldoende is. In Engeland is de
Inkomstenbelasting min of meer sluitpost op de begrooting. Men make
haar dit te onzent ook. Dat men in de toekomst nog wel eens tot
tijdelijke heffingen — opcenten — zal hebben over te gaan als middel
tot dekking van tijdelijke tekorten, is in het debat reeds opgemerkt. Welnu, voortaan zal de Inkomstenbelasting een uitnemend
opcenten-object zijn. Men zal er wel afblijven als het niet hoog
noodig is en zooveel mogelijk zuinigheid betrachten om het gebruik
van dit middel te vermijden, En als het onvermijdelijk is dan zal
men zieh beijveren om den volke voor te cijferen, waarin die onvermijdelijkheid zit.
Zoodoende worden Regeering en Parlement gedwongen tot
die strenge rekenschap die voor een goed financieel beheer onmisbaar is. En die in de laatste jaren al lengs zoek is geraakt.

* *
Maar bij de meeste zuinigheid zullen wij evenmin ontkomen
aan het dichten van het ontstane gat in den dijk als aan het
maken van nieuwe dijken : aan nieuwe groote uitgaven.
De sociale wetgeving zal nog schatten vorderen. Minister Cort
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van der Linden heeft reeds, in de Eerste Kamer, de nog te wachten
kosten van een invaliditeits-verzekering op 20 a 30 millioen geraamd. Terecht is, in het Voorloopig Verslag over Minister Treub's
Ouderdomswet, gevraagd om toelichting van deze raming. Waardoor
worden deze hooge kosten veroorzaakt? Wellicht door Staatsbijslag
bij vrijwillige invaliditeitsverzekering, die de heer Treub heeft
aangekondigd? Maar dan zal het daarbij toch nog niet eens kunnen
blijven. Want minstens even noodig, ja in verband met den voorrang der Ouderdomsrente nog urgenter, is een Staatsbijslag bij
vrijwillige ouderdoms-verzekering. Ik verwijs te dien aanzien naar
het vorige overzicht.
Voorts zullen er millioenen zijn te besteden aan bet onderwijs.
Aan betere inrichting, aan hooger gehalte van het onderwijs, aan
betere opleiding en, in verband daarmede, hoogere bezoldiging van
de onderwijzers wat onvermijdelijk nasleept : evenredige verhooging
van de pensioenen.
De gemeentefinancien zullen eindelijk eens moeten worden
aangepakt.
En de oplossing van het Indische vlootprobleem zal, hoe vervelend lang men daarmee nu ook treuzelt en in welke richting
men die oplossing ook moge bepalen, in elk geval ook weer een
millioenenstudie worden die men onmogelijk maar aan Indie kan
overlaten.
Nu heeft minister Bertling, voor de dekking van het thans
gapende tekort, het oog gevestigd op de Inkomstenbelasting (waarvan bij een versterking wacht van 8 millioen die echter door eenige
voormannen in de Kamer op 10 h 12 millioen is geraamd), op
verhooging van het Successierecht, op verhooging van den bieraccijns en op een tabaksbelasting. Wat de laatste twee middelen
belangt is bet, na de uitingen daarover in de Tweede Kamer,
nauwelijks twijfelachtig dat zij niet tot stand zullen komen en dat
de minister in plaats daarvan iets anders zal moeten verzinnen.
Van de zijde der Kamer zijn den minister reeds andere middelen
aan de hand gedaan die echter ook reeds weder zijn verworpen.
Vreemd lijkt het mij echter dat noch een heffing van opcenten op
andere belastingen dan de Bedrijfs- en de Vermogensbelasting, noch
ook een Beursbelasting daarbij ter sprake zijn gebracht hoewel ze.
beide door den Minister waren aangekondigd (o.a. bij de openbare
behandeling van Hoofdstuk VII B in de Tweede Kamer op 15
Januari). De heffing van die „andere" opcenten, op 15 Januari nog
aangekondigd, is zelfs door den Minister, bijna zonder opgaaf van
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redenen, losgelaten. Bij bet voornemen is het gebleven. Toch had
men bier een zeer goed middel tot voorziening in den

tijdelijken nood.

De aangekondigde Beursbelasting, uitteraard een duurzaam
middel, behoeft door den Minister niet te zijn losgelaten maar het
is wel zonderling dat noch hij noch een der Kamerleden eenige
verdere aandacht hebben geschonken aan deze nieuwe bron van
inkomsten die vermoedelijk vrij aanzienlijke baten of zal kunnen
werpen. Het leek, voor wie de zeer belangwekkende en op hoog
parlementspeil staande discussie over onze toekomstige belastingpolitiek heeft aangehoord, alsof er geen andere uitweg was dan :
tariefsverhooging of successieverhooging.
En hiermede kom ik op de beteekenis die dit debat heeft gehad als aanwijzing voor het perspectief van onze politiek aan gene
zijde van de Gondwetsherziening.
Er zijn drie stroomingen merkbaar geworden.
De eene, rechts loopende, wil het zwaartepunt van onze belastingpolitiek zoeken in tariefsverhooging. Protectionistische bedoelingen worden daarbij — men zie vooral de eerste rede van
den beer Van Best — nadrukkelijk ontkend. Natuurlijk : Men heeft
bij de stembus daarvan zijn bekomst gekregen. Maar het fiscale
zwaartepunt wil men, rechts, nochtans zoeken in het tarief.
Daartegenover loopt er, links, een strooming die of van versterking der indirecte middelen en met name van tariefsherziening
in 't geheel niets weten wil en nog vele millioenen meent te kunnen halen uit de beurzen van de rijken (zoo gaat de socialistische
gedachte,) Of zulke middelen niet dan noode en in geringe mate
toe zou willen passers (blijkens de uitingen der heeren Bos en
March ant).
Tusschen deze beide stroomingen in loopt eene derde, die wel
het zwaartepunt wil leggen in versterking van de directe middelen
maar van oordeel is dat men de indirecte belastingen op den duur
toch ook niet ongemoeid kan laten. Er zijn hierin nog schakeeringen : De heeren de Meester en Patijn zijn stellig minder geneigd
tot het grijpen naar indirecte middelen dan de heer Tydeman maar
dit schijnt niet meer dan een gradueel verschil.
Voorloopig zou ik het op doze tusschenstrooming willen houden
wits men daarin noch naar den indirecten noch naar den directen
kant to schroomig zij en, wat dezen laatsten belangt, zich niet
to veel specialiseere in het successierecht. Dit is nu wel een zeer
aantrekkelijk middel en ook een middel waarbij men den patient

to minder behoeft te ontzien omdat hij van de operatie toch niets
0. E. XIV 6
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weer voelt maar tevens iets waarbij het nationaal vermogen kan
worden aangepakt. Dit behoeft niet te geschieden, zeifs niet bij een
zoo stevig aangepakt successierecht als de heer Vliegen zou wenschen . maar dan moet men het Kapitaal niet in de gewone
middelen versmelten doch het bezigen hetzij tot amortisatie, hetzij
voor fondsen (vlootfondsen, bouwfondsen of een credietfonds gelijk
door schrijver dezes meermalen is aanbevolen, o. a. in De Tijdspiegel van 1908). Dan kan men zeer ver gaan en daarbij dient
dan vooral ook op de redelijkheid van een Staatserfrecht te
worden gelet.
Anderzijds echter behoort men, mits men de directe belastingen ook voor de toekomst niet als taboe behandelt, het tarief
van invoerrechten evenmin als een heilig huisje te beschouwen.
Tegen protectionisme zal men scherp moeten waken, ook wanneer
het zich onder anderen naam mocht aandienen, maar het lijkt mij
voor de liberalen tijd om te breken met de zonderlinge conventie
dat elke verhooging van het tegenwoordige tarief een verraad
jegens den vrijhandel zou zijn. Dat beweerde men reeds toen
minister Pierson op 't laatst van het levee van het kabinet-PiersonBorgesius een verhooging voorstelde die het gemiddelde van 5 op
6 procent zou hebben gebracht. Mij heeft dit toen reeds onredelijk
geleken en ik ben overtuigd gebleven van de mogelijkheid eener
zuiver fiscale tariefsherziening die eenerzijds heel wat op zou leveren,
anderzijds gelegenheid zou bieden tot bet verbeteren van een aantal
fouten in ons bestaande tarief.
Bij de behandeling van de Inkomstenbelasting heeft de heer
de Monte ver Loren een staatje in de Handelingen doen opnemen
van de opbrengst der invoerrechten per hoofd der bevolking in
eenige landen. Ik neem de juistheid van deze cijfers aan, daar ze
geleverd zijn door een zoo nauwgezet man als de afgevaardigde
van Breukelen. Welnu dit staatje ziet er als volgt uit :
f 2.15
Nederland
Duitschland
)7 6.19
Belgie
71 3.92
Engeland 77 8.03
Frankrijk
11 6.32
Denemarken'7.35
77
Noorwegen
„ 14.03
7.54
Zweden
„ 10.22
Zwitserland
Behalve het feit dat Nederland de allerlaagste tariefopbrengst
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per hoofd vertoont, treft nog iets anders in dit staatje. Namelijk
dat die opbrengst in het vrijhandelsgezinde Engeland hooger is
dan in eenige ronduit protectionistische landen als Duitschland,
Belgie en Frankrijk. Verbaast men zich daarover? Maar het is
immers een bevestiging van de leer, ook door Pierson verkondigd,
dat de begrippen „fiscaal" en „protectionistisch" elkaar uitsluiten.
Principieel is dat onbewistbaar : Protectie heeft immers ten doel,
buitenlandschen invoer te belemmeren, fiscaliteit daarentegen moet
het juist van dien invoer hebben. De cijfers van Engeland in vergelijking met die van Frankrijk, Belgie en Duitschland schijnen
dit prina cipe practisch schitterend te bevestigen : In laatstgenoemde
landen wordt de invoer, ter wille van de protectie, geremd, en
daarmee ook de tariefopbrengst, terwijl men in Engeland naar verhouding meer haalt uit bet tarief

doordien men protectie vermijdt.

Indien men dus op 't stuk van het successierecht den weg
van Engeland zou willen volgen, dien de beer Vliegen ons wijst
— men zal het gerustelijk kunnen doen. Mits tegen kapitaalvernietiging worde gewaakt.
En mits daarnevens in, zake het tarief, 66k Engeland ten voor-

beeld diene.
C. K. ELOUT.

BU ITEN LAND.
Zooals te verwachten was gaat het in het gezegende Albaniö
nog alles behalve goed. Eerst kwam de ernstige opstand der Griekschgezinde Epiroten, die, gesteund door Grieksche vrijwilligers, in
grooten getale en blijkens de Grieksche uniformen van velen hunner
niet geheel buiten Griekenland zelf om, de wapenen opvatten om
onder Zografos hunne autonomie te veroveren. Zij wilden, Grieken
als zij zijn, nu de mogendheden hen aan Griekenland zelf hadden
geweigerd, toch in ieder geval niet onder Albaneesch bestuur staan,
natuurlijk met het plan om bij de eerste gelegenheid de beste
zich met Griekenland te vereenigen en zoo een nieuwen steen
toe te voegen aan het groote Grieksche rijksgebouw, waarvan de
Grieken droomen en dat zijn hoofdzetel eenmaal in Konstantinopel
moet hebben : de herleving van het Grieksche rijk der Middeleeuwen.
De Albaneesche regeering twijfelde, hoe zij aan dit verzet een einde
zou makers. Haar minister van oorlog, Essad pascha, verlangt niets
liever dan de zaak op Albaneesch-Turksche manier — door de
zware hand van militair geweld, volgens de daar gebruikelijke
methoden, die door de commissie van onderzoek naar de op den
Balkan door alle oorlogvoerenden gepleegde wreedheden niet eens
als „middeleeuwsch" maar als „assyrisch" zijn gebrandmerkt. Maar
de regeering wilde bij Naar gebrek aan voldoende militaire macht,
aanvankelijk tenminste, het woord laten aan onderhandeling en
belastte daarmede den Nederlandschen kolonel Thomson. En inderdaad
scheen deze te zullen slagen. Toegerust met de bevoegdheid om
aan Epirus onder Albaneesch oppergezag een groote autonomie
toe te staan, vond hij Zografos en de zijnen, die ten slotte den wil
der mogendheden niet durfden weerstreven en door het eveneens
ernstig gewaarschuwde Griekenland officieel verloochend werden
(maar waarvandaan kwam hun zware artillerie? !), bereid om in zijn
voorstellen te treden, Coen plotseling de regeering te Durazzo
omsloeg en hem terugriep. Blijkbaar wilde men het nog eerst
probeeren met de gendarmerie en wat er verder aan Albaneesche
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troepen door algemeene mobilisatie bleek te zijn. Mbret Wilhelm
zelf zou aan het hoofd van zijn gewapend y olk den opstand der
Epiroten onderdrukken. Essad pascha wilde niets liever dan met
20.000 volgelingen onder hem ten strijde trekkers. Het gelukte
evenwel niet best en de Epiroten drongen steeds verder door,
totdat het machtwoord der mogendheden hen tot rede bracht en
zij de voorgestelde autonomie aannemen.
Nauwelijks echter was deze zwarigheid zoo goed als overwonnen — als ten minste de Epiroten en Grieken zich aan deze
regeling houden — of Essad pascha, teleurgesteld in de hoop om
als bedwinger der Epiroten in Albanie zijn invloed te versterken,
liet zijn boeren om Durazzo toch in de wapenen komen. Het mocht
echter de Nederlandsche gendarmerie gelukken hem in zijn huis
te vatten en gevankelijk over te brengen naar een Oostenrijkschen
kruiser voor Durazzo, waar ook een inderhaast teruggeroepen
Italiaansch eskader de veiligheid der regeering moest verzekeren.
Zoo bleek Essad weder de onvertrouwbare, die hij altijd geweest
is en waarvoor hij ook door de regeering zelve gehouden was,
al moest zij aanvankelijk zijn diensten aannemen. Uit het verloop
dezer zaken blijkt duidelijk, dat de regeering hare maatregelen
tegen hem had voorbereid, en vorst Wilhelm, krachtig gesteund
door zijn dappere Nederlandsche officieren, kwam ook deze zwarigheid aanvankelijk te boven. Maar de laatste berichten luiden bedenkelijk voor hem : hij heeft met zijn gezin voor den naderenden
opstand de wijk moeten nemen naar een Italiaanschen kruiser en
de tusschenkomst der mogendheden ingeroepen. De tank onzer
officieren wordt er niet gemakkelijker op te midden van dezen
chaos, te midden van deze feitelijk half wilde en elkander vijandige
stammen en rassen.
Half wild toonen zich ook de Mexicanen, de nakomelingen
van onderling vermengde Spanjaarden en Indianen. Terwiil het
een oogenblik scheen alsof bij den aanval der Amerikaansche vloot
op Vera Cruz, wegens de zoogenaamde schending der Amerikaansche
vlag, een golf van nationale eendracht Mexico als een man zou stellen
tegenover den buitenlandschen vijand, wiens eigenlijke bedoelingen
voor de toekomst duidelijk zijn, bleek het volgende oogenblik die zoo
schoone houding niets te zullen opleveren. Huerta's oproep om den
vijand te weerstaan vond een oogenblik gehoor maar niet veel
langer : de opstandelingen wilden van hem niet hooren, ofschoon
hun leider Carranza tot een vergelijk niet ongeneigd scheen. De
halve bandiet Villa en de zijnen echter drongen erop aan Huerta
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niet te helpen maar hem in deze nieuwe verlegenheid den laatsten
slag toe te brengen. En zoo ging het rooven en moorden zijn
ouden gang: vrouwen en kinderen, vreemdelingen en Mexicanen
zagen zich gelijkelijk behandeld, d. mishandeld door „constitutionalisten" en „bondstroepen", die elkander in barbaarschheid weinig
toegaven. De opstandelingen wonnen, veroverden Tampico, drongen
tot de hoofdstad door en de vraag rijst : hoe lang zal de onwrikbare Huerta het nog kunnen uithouden ? Het is niet aan te semen,
dat zijn presidentschap nog langer dan een paar weken zal duren,
nu de opstandelingen met verkapte Amerikaansche hulp de havensteden in handers hebben. De vreemdelingen, de belanghebbenden
— ook Nederlanders — bij de petroleum-industrie, die hun werk
is, beleven intusschen kwade dagen ; de petroleum vloeit uit de
niet langer gecontroleerde bronnen over den omtrek heen; de
leiders van het werk zoowel als de arbeiders. vluchten op onze
Europeesche kruisers. Ook onze „Kortenaer" helpt naar vermogen
de Nederlanders daar beschermen maar de schade is groot ;
millioenen en millioenen gaan reddeloos verloren. Zal de aangeboden bemiddeling der Zuid-Amerikaansche staters, die leidde tot
een samenkomst aan de Niagara Falls, kunnen baten ? Wij moeten
dit afwachten. Intusschen gaat de onmeedoogende burgeroorlog
voort, wachtend op den nieuwen Juarez of Porfirio Diaz, die in
bloed en rook de orde zal herstellen en die bier nog altijd
noodig 0, gevolgen van petroleumrijkdom en petroleumconcurrentie !
En Engeland heeft in Ulster nog altijd zijn „ulcus". Ook daar
burgeroorlog te wachten ? Men kan het nauwelijks gelooven, dat
zoo iets in het Engeland van onzen tijd mogelijk zou zijn. Veeleer
zou men mogen aannemen, dat het den Ulsterschen drijvers er
slechts om te doen is de liberale regeering door dreigementen in
moeilijkheden te brengen en zoo ertoe te bewegen de Home Rule,
die zij aan de Iersche katholieken beloofd heeft als belooning voor
hunne krachtige hulp, zoo niet geheel te laten varen, dan toch te
wijzigen. Maar de brutaal-handige invoer van wapenen en munitie,
kanonnen en geweren en sabels schijnt toch wel op ernstiger dingen
te wijzen, op ernstiger bedoelingen dan dreigen alleen. En de
regeering zit inderdaad, door de weigering van een deel van het leger
om zich te laten gebruiken voor het onderdrukken der beweging
met geweld, • in een moeilijk geval. De katholieke Ieren eischen
wat hun beloofd is ; de protestantsche Ulsterlingen weigeren wat
van hen geeischt wordt. Het is een godsdienststrijd, de gevaarlijkste
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voor een yolk, die er zijn kan, en, zooals altijd, vermengd met den
even bitteren alsem der partij-politiek. Wie vindt den uitweg ?

De

regeering biedt uitstel voor Ulster, biedt concessie's aan, maar wil
blijkbaar — en terecht, zou men zeggen niet weten van een
afzonderlijk parlement voor Ulster. Wat is de uitweg ? Wie het
weet, moet het moet maar zeggen. Temporiseeren? Dat is altijd
een mooi ding in zulke gevallen. Maar Engelschen en Ieren zijn taai
Richten wij het oog op Frankrijk, dan dringt zich de beschouwing aan ons op, dat de parlementaire geschiedenis, die in de paar
laatste maanden, onmiddellijk voor en bij de verkiezing der nieuwe
Kamer 't meest beslag legt op ooze aandacht, gelukkig niet geheel,
niet zuiver uitdrukt, wat in 't y olk aanwezig is. Gelukkig, want
het zou er wanhopig uitzien, indien in het Fransche yolk niet
meer gezonde levenskracht schuilde dan op de bewogen oppervlakte van het politieke leven zich vertoont. Men zal daartegen
aanvoeren, dat bij verkiezingen in de „uitverkorenen van het algemeen stemrecht" toch wel vrij zuiver de volksgeest zich moet afspiegelen. Doch wij hebben een vorigen keer reeds vermeld hoeveel middelen om de publieke opinie te leiden, d.i. te vervalschen,
aan de gewetenlooze bent, die aan het bewind is, ten dienste
staan en cynisch worden aangewend. Daaronder behoort ook —
om maar een dier middelen te noemen — dat kiezers worden gepaaid met leuzen en beginselen lijnrecht tegenovergesteld aan de
bekende meeningen der partijcandidaten, die aldus hun eigen
verleden verloochenen.
Dit is zelden zoo cynisch in praktijk gebracht als bij de
jongste verkiezingen in Frankrijk. Terwijl het programma van het
radico-socialistische congres te Pau zoo sterk mogelijk den 3 jarigen
oefentijd bij bet leger en de evenredige vertegenwoordiging had
veroordeeld, en dit program aan Caillaux de wapenen had geleverd
om het ministerie Barthou omver te werpen en zelf het bewind
te aanvaarden om de verkiezingen te kunnen leiden, heeft dit
bewind niet slechts ad interim het program van zijn partij ter
zij de gelaten, ja de zoo aangevallen 3 jaren van den legerdienst

bij monde van zijn minister van oorlog Noulens gehandhaafd, maar
nu hebben in betwiste districten de radico-socialisten den huik
naar den wind gehangen en zich voorgesteld als voorstanders der
voldoende weerkracht en tegenstanders der bestaande kieswet.
Wat zij later zullen doen in een Kamer, waarin zij de meerderheid hebben, staat reader te bezien ; voorloopig „le tour est joue".
De rest is van later zorg.
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Hebben zij in de nieuwe Kamer zulk een meerderheid ? De
becijferingen van den stand der partijen wijken nog aanzienlijk
van elkander af. Zij komen hierin overeen, dat, gelet op de verkiezingsleuzen, het kiezersvolk een zeer sterke meerderheid heeft
gegeven aan driejarigen oefentijd en aan de noodzakelijkheid van
een reform-bill. Wat de personen betreft, zoo is de sterke aanwas
der geunifieerde socialisten, wier aanvoerder Jaures is, tot ruim
100 stemmen het meest sprekende in 't verkregen resultaat. Voegt
men daarbij de 175 stemmen der geunifieerde radico-socialisten,
de partij van 't zittend kabinet,. zoo bereikt dit nieuwe linksche
„bloc" bijna — maar nog niet — de meerderheid in de Kamer.
Zal uit de zeer heterogene en verbrokkelde ruim 3U 1 ) der overblijvenden, van vrije radicalen tot het kleine contingent van uiterst
rechtschen toe, een meerderheid ontstaan ? Bladen als Journal des
Dêbats en Temps hopen, dat de nood de oogen zal doers opengaan,
en tegen de revolutionaire partijen een coalitie tot stand brengen
van alien, die een „nationale politiek" willen voeren. Daarvoor zou
evenwel een leider moeten te vinden zijn. Waar kan men zulk een
leider ontdekken ? Een leider schijnt alleen uiterst links to zijn.
De man, die het lang scheen te wezen, en nu nog tot verbazing
van ons, die verre staan, een hoogen toon voert, Caillaux, is toch
wel te veel hontme tare. Zijn geknoei met Duitschland bij zijn
vorig ministerie, zijn meer dan schuinsche praktijken als financier,
waarbij hij en zijn ambtgenoot Monis misbruik van gezag maakten
om den bankroetier Rochette aan de justitie to onttrekken (een
zaak, waarvoor ten slotte niet de schuldige oud-ministers zelf maar
de procureur-generaal heeft geboet !); de misdaad van zijn echtgenoot, die eenvoudig den redacteur van Figaro, Calmette, in zijn
bureau is gaan doodschieten en waarschijnlijk ten slotte nog vrij
zal uitgaan : dit alles kenmerkt dezen Caillaux als een avonturier
van 't laagste allooi ; en wij begrijpen een groot kultuurvolk niet
goed, dat aan zulk een man nog een invloedrijke positie laat. Dan
is als leider van een eventueele linker meerderheid veel meer
JaurOs de man ; in elk geval is hij .een karakter ; men kan zijn
streven en plan overzien, daarom ook het groote gevaar ervan
peilen. Hij is de man van een omkeer en ontreddering der maatschappij, welke hij, de overtuigde socialist, op nieuwe grondslagen
wil vestigen. Staan wij voor het dilemma: Jaurés of Caillaux, dan
heeft stellig de eerste verre de grootste kansen om den toestand to
beheerschen, gelijk hij ook al aanstonds deed blijken door den toon
na de overwinning, in zijn Humanitê gevoerd.
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De talentvolle verdedigers van nationale en ordelijke politiek,
voor een deel uit het socialistenkamp zelf voortgekomen : Briand,
Millerand, Barthou, hebben nog wel grooten invloed, maar beschikken
toch niet over het groote gezag, misschien ook niet (althans Briand)
over het hooge karakter, waaraan Frankrijk thans behoefte heeft.
Schreeuwende behoefte. Want, indien een dergelijke leider in de
nieuwe Kamer niet optreedt, dan is het arme land weer voor de
volgende periode overgeleverd aan nutteloos krakeel, eindeloos
gemntrigeer, telkens wisselend personeel, de politiek der „arrivistes",
de politiek der sinaasappelschilletjes, waarover ministers uitglijden,
de politiek, waarbij alle wezenlijke belangen van het vaderland
opgeofferd worden aan persoonlijk belang.
Het arme land. Het is toch een bewijs van sterke gezondheid,
dat het onder de slechtste regeeringen sedert tal van jaren het
heeft uitgehouden, dat zooveel ernst en degelijkheid, zooveel bloei
en welvaart nog in Frankrijk te vinden zijn. Het zijn geen
kleine groepjes van ontevredenen hier en daar, die onder het
wanbestuur zuchten en naar iets anders uitzien. Alle gezonde
krachten van het yolk, waaronder velen nu gedupeerd door de
leugenachtige leuzen van candidates, zien naar een verlosser uit.
Weinigen slechts zullen denken aan de dagen van een generaal,
die een nieuwen Brumaire-dag zou makers. Veler oogen richten
zich wel op Poincare. Hem juicht gansch Frankrijk toe, hem
alleen vertrouwt binnen- en buitenland. Men zegt, dat de president eener Republiek machtiger is dan een constitutioneel koning,
en wijst op Wilson. Is het in Frankrijk het omgekeerde ? En
zou Poincare binnen de constitutie — of desnoods er buiten —
niet een weg kunnen vinden om zijn land uit een onhoudbaren
toestand te redden ? Aux grands maux, les grands remedes !

VERZEN
DOOR

H K . MULDER.

SAEVIS TRANQUILLUS IN UNDIS.
De driftige schroefslag druischt en de machinen dreunen,
diep onder mij zwelt aan, choraal-breed, de eeuw'ge zang
der zwaar-geslagen baren, die zich niet bekreunen
om de ijd'le vaart van 't schip en zijn gejaagden gang.
Op 't achterdek, waar met haar duizend wentelingen
de log eentonig voor zich keen de' ontzaglijke' afstand somt,
zie 'k hoe van zogschuim's helle gensteringen
een weem'lend pad, staag woelend, voor mij komt:
Een zon-beschenen baan, die strekt naar vage kimmen,
dichtbij vol kleurigen gloed, die terugwaarts allengs dooft,
tot slechts, in waaz'ge vert', nog ijl een lijn blijft klimmen
van alle licht en kleur en gloed en glans beroofd.
Toen klonk, want luideloos waart ge achter mij gekomen,
— en licht woog op mijn schouder uwer handen druk —
uw verre stem wonder door de vertrouwde droomen
die maakten rijk mijn eenzaamheid van hun gerust geluk :
— En 't was me of eigen stem, door hooger macht ontbonden,
mijn ondanks, zelf beleed wat 's harten diepste grond
altoos verborgen hield voor wie niet zelve vonden
den troost der wijsheid, nu door h6ren mond verkond,
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„d' Eindlooze ruimte Uwer ruischende oceanen,"
„mijn God, heb ik gezien en hum verlatenheid"
„heeft onvervaard mijn vreesloos hart verstaan en"
„htin rusteloosheid 't tot zijn Rust geleid".
„Daar is op aarde ook in Naar verste streken,"
„op barre rots, aan woeste wijd-verlaten trust"
„geen handpalm 'gronds waar mijn ziel niet zal spreken,"
„getroost in U, mijn God: Hier is de rust." —

DE ALBATROS.
Vaak vangen tot vermaak de scheepsgezellen
Albatros-vogelen, die heel de lange reis
over der wateren afgrondelijke wellen
volgen het schip op de eigen indolente wijs.
Nanwelijks voelen op 't dek zich gebracht de
k6ningen der ruimte of, plomp in hunne schand',
laten zij bei der groote vleug'len schachten
riemsgewijs sleepen aan iederen leant.
Hoe linksch en zwak is hij, gevleugeld zwerveling,
straks nog zoo schoon, thans grappig en een. split.
Men smukt zijn bek en hinkend bootst de kring
zijn fladd'ren na: des zieken vogels lot.
De dichter is gelijk aan hem, der wolken vorst,
den vriend des storms, die om den schutter
Gebannen onder hoorigen wier hoon hij torst,
hindert in 't gaan hem zijner reuzevleug'len dracht.

1) Baudelaire: Les Fleury du mal. pag. 89.
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DE SILEEN EN DE MAINADE.
0, dat hopelooze klagen,
Nu het woud ontredderd ligt
En de stage hagelvlagen
Jagen door het vale licht,
Nu de doode blaren stuiven
Om 't verwrongen eikenhout,
Met de wilde beek meeschuiven,
Deinend, als een vloed van goud!
Aan den oeverrand gebogen
Zit hij huiverend en bleek,
En de hand, die nit zijn oogen
Grijze haar ter zijde streek,
Heft hij bevend naar de twijgen:
Tot de vlagen van geween,
Tot het sidderen en hij gen
Zingt de stervende Sileen:
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„Zoete weelde, streelend leven,
Onnaspeurbare ademtocht,
Die door 't raadselige beven
Van mijn hart voleinding zocht,
Wijn, ten bodem uitgegoten,
Juichkreet, in den wind vergaan,
En, o liefde, diep genoten —
Leven, ach, is 't al gedaan?
Warm was aan mijn voeten de aarde,
Toen ik zwierf in 't lenterood,
Door het schitt'rend loover staarden
Lachende oogen, en ik foot
Langs de donkerblauwe bronnen,
Nymplien dansten op mijn spoor,
En wij speelden, onbezonnen,
Heel de snelle lente door...
Rijpe geur steeg uit de dalen
In den zomermaneschijn,
En 't gekweel der nachtegalen
1VIijmerde om mijn zwoel ravijn,
Toen in 't Noorden vlammen sproten
Boven berg en sluim'rend dal,
En de sterren duiz'lend schoten
Door het ademloos heelal...
Schoone wereld, blijft van uwe
Brooze weelde niets bestaan,
Dan een sidderen en gruwen
Om den weedom van 't vergaan ?
Slechts een dag van gloed, dan 't lijden
Om 't verscheem'rend avondrood ?
Valt de roes van alle tijden
Redd'loos voor den daimon Dood ?"
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Dieper neigt hij naar den oever,
Huivrend, met gebroken blik,
En zijn lippen sluiten stroever,
Ten verstomden stervenssnik.
Maar de donkere Mainade
Heft heur armen op, zij wringt
Van heur schouderen de wade,
En zij blikt omhoog en zingt
„Boven wolken, boven vlagen
Heerscht in eeuwigheid het licht,
't Goudene geluk der dagen
Deinst niet voor het aangezicht
Van de goden, die daar tronen
Aan des Vaders weelde-disch,
Waar het onvergank'lijk schoone
Feest van jeugd en vreugden is !
Eeu.wig }Aft de warmte gloeien
In der Aarde donk'ren schoot,
En des Levens kiemen. groeien
ITit de diepten van den Dood!
Naar der wereld ingewanden
Wortelt mijn verkleumde voet,
En ik strek mijn beide handen.
't Licht der spheren tegemoet!
Weldra zal een adem komen,
Die mijn oogen open kust,
Dan zal 't jonge bloed mij stroomen.
In der lente luwe lust;
Dan zal weer de vlinder spelen
Om de geurende jasmijn,
En de nachtegaal zal kweelen
In den loomen maneschijn.
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Zang en dans gaan niet verloren:
Door des winters nevel-grijs
Zullen liefdestralen gloren
Over 's werelds paradijs !
Want de Dood is maar een beven,
Een vermoeienis van vreugd:
Eeuwig klopt de pols van 't leven,
Eeuwig in zijn bloei en jeugd!"
En heur oogen worden duister,
En heur flanken worden star:
Onverwelkbaar in heur luister
Rijst in 't stervend woud de spar.
Rondom ruischt het wilde weenen,
En de vlagen jagen aan
Op de stervende Silenen,
Die in doffen val. vergaan.
Rondom rekken donk're sparren
Armen naar 't versomberd licht.. ,
Al–voleinding, al–verstarren —
Wee, ik dek mijn aangezicht . .

VERS
DOOR

JULES SCHORMANN.

WONDER.
Wonder dat in 't leven is
Voor mij zelf geheimenis,
Ilk, die steeds bespeeld weer word,
Die van hoogte in diepte stort,
Wonder 'k weet u mij gemeenzaam
Zonder IT voel ik mij eenzaam,
Maar waarom gij komt en vliedt
Wonder, ach, dat weet ik niet.
Vaak in mijne mijmerij
Waart gij onverwacht in mij,
'k Zong mijn lied naar uw geluid,
Z66, een jongen op zijn fluit
Blaast in vredige avondstonde
Droonfrig wijsje zelf gevonden
En van 't wonder in zijn lied
Fluit hij, maar hij weet het niet.

LEESTAFEL.
Robert Scott and George William Gilmore. The Church,
The People and the Age. New-York and London. Tuuk
& Wagnalis Company, 1914.
Dat de protestantsche kerk niet meer dezelfde plaats inneemt
als vroeger, doch dat zij zeker geen mindergewichtige taak heeft
te vervullen dan vroeger in het volksleven, is een algemeen verbreide overtuiging. De samenstellers van bovengenoemd werk
gevoelden dit in sterke mate en zonden derhalve aan ruim honderd
„leaders of thought" in Europa en Amerika een vragenlijst over
deze kwestie. Daarin vroegen zij hun medewerkers antwoord op
de vragen : waaraan de toenemende onverschilligheid voor de kerk
is te wijten, of deze misschien zou verminderen indien de kerk,
wat reeds, doch te vergeefs, Abraham Lincoln wenschte, alle
confessioneele bepaaldheid liet varen, en wat de kerk zich voor
de toekomst als taak heeft te stellen ? Die antwoorden, in dit
omvangrijke werk bijeenverzameld, zijn te belangrijker, omdat ze
gegeven zijn door manners, zich bewegend op de meest verschillende
terreinen van geestelijk leven, inderdaad „vogels van diverse
pluimage".
Zoo treedt als inleider van het geheel op de bekende philosoof
Rudolf Eucken, die in een kort woord er op wijst, dat de kerk,
zal zij niet geheel en al buiten de. tegenwoordige cultuurstrooming
komen te staan, zich zelve heeft te herzien in theorie en praktijk.
De eerste bijdrage is van Sir Robert Anderson, „Justice of
the peace for London". Hij noemt Lincoln's eisch zuiver agnosticisme. En daar God ons een openbaring gegeven heeft, is dit
agnosticisme, dit niet weten, erger dan een tekort, is het een zonde
met opgeheven hand. Want het beteekent verachting der openbaring, der verzoening en der godheid van Christus. „En dit is
„het Christelijk geloof", niet „dat (gelijk Harnack zegt) een
mensch genaamd Jezus Christus in ons midden heeft geleefd"
maar dat de Zoon van God op aarde kwam om te sterven voor de
zonden der menschen" (bi. 4).
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Harnack zelf daarentegen wijst beslist of elke vereenzelviging
van Christendom met welk theoretisch systeem daarvan ook. Het
evangelie van Christus brengt ons in aanraking met den levenden
God ; niets anders; niets meer (bl. 246-8).
James Orr echter, de apologeet en professor der Vrije Universiteit te Glasgow, en, naar ik geloof, nog al in eere aan de V. U.
te Amsterdam, meent dat de kerk' zich aan de confessie heeft te
houden. Sceptisch staat hij tegenover wat heet: „resultaten der
wetenschap", niet tegenover het geloof der kerk, want dit ligt
compleet voor ons in het onderwijs der heilige schrift. Niet alleen
wil hij onveranderd vasthouden aan de z.g.n. Apostolische geloofsbelijdenis, maar ook aan alle voornaamste leerstukken der kerk.
Hij eindigt aldus : „Dit alles is, zonder twijfel, verschrikkelijk
ouderwetsch. Het zij zoo : de tijd zal leeren of het waar dan valsch
is" (bl. 79).
Uit ons land vernemen we twee stemmen, en welbekende.
Prof. Jhr. B. H. C. K. van der Wijck wijst er op dat de
Engelschen en Hollanders een groot deel hunner energie danken
aan hun bekendheid met den bijbel. Doch de dominees mishandelen
den bijbel te zeer, terwijl de dogmatiek dien onkenbaar maakt.
Ten slotte pleit hij voor een breede basis van de kerkleer en voor
inwilliging van Lincoln's eisch (bl. 377-9).
Uitvoeriger is het advies van prof. W. van der Vlugt. Hij
noemt het een principieele fout dat de kerkleer zich te zeer vereenzelvigd heeft met ooze kennis der natuur. Want Coen deze op
paden ging waar de theologie haar niet kon volgen, verloor de
laatste alien vasten grond. Had de theologie zich meer geworpen
op het innerlijke levee en op de onzienlijke wereld met hare zedelijke eischen, zij zou in de tegenwoordige impasse niet zijn geraakt.
De goedbedoelde pogingen om het evangelie en de resultaten der
wetenschap met elkaar te verzoenen, helpen haar daar niet uit.
Liever zij van weerskanten erkend dat en religie en wetenschap
eigenheerlijk zijn, en hun eigen sfeer scheppen. Doch, in ons land
tenminste, zijn we reeds door den onguursten tijd been. Laat men
nu echter oppassen voor te haastigen wederopbouw, voor vereenvoudiging, en voor Lincoln's recept! Want opent gij daardoor de
eene kerkdeur voor buitenstaanders, door de andere deur dierzelfde
kerk jaagt gij getrouwe leden er uit. Waarom niet erkend dat
in het ongelooflijk-rijke evangelie verschillende opvattingen zijn,
beantwoordende aan onderscheidene geesteshoudingen? In het
Christendom, in Christus zijn zeer vele kanten, die niet een alle
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kan verwerkelijken. De een kan hier bereiken, wat zelfs buiten
den gezichtskring van een ander ligt. In plaats dus naar vereenvoudiging streve men naar trouw in de vervulling van eigen roeping.
Wie daarvan hopeloozen broederstrijd vreest, bedenke dat niet het
onderscheid verdeelt, maar de immer bedriegelijke illusie van een
uiterlijke, allen-omvattende eenheid. De godsdiensttwist is zeker
de karikatuur van geestelijk leven, maar gelukkig is de christelijke
geest te positief dan dat hij kan leven van oorlogvoeren tegen
andersdenkenden (bl. 97-106).
Ondergeteekende heeft geen advies gelezen dat hem zoo sympathiek was als dit laatste doch hij heeft ze ook niet alle gelezen. Wie weet of de lezer in dit voortreffelijk-verzorgde en met
de meeste portretten der medewerkers versierde boek er nog niet
G. F. H.
vele zal lezen, die hem evengoed bevallen.
J. A. Loeber Jr. Het bladwerk en zijn versiering in
Ned.-indie.
Id. Textiele versieringen in Ned.-Indie. Uitgaven van
het Koloniaal Instituut te Amsterdam, 1914.
Deze beide boekjes maken deel uit van eene reeks „geillustreerde beschrijvingen van Indische kunstnijverheid", tot welker
uitgaaf indertijd het Koloniaal Museum te Haarlem het initiatief
nam. Zoo verscheen in 190 eene verhandeling over het woven,
in 1909 een over de bamboe, in 1913 een over schelpen- en kralenwerk.
De heer Loeber is op het gebied der Indische kunstnijverheid een vertrouwde gids, en zijne „beschrijvingen" verdienen dus
zeker de aandacht; deze zijn met duidelijke afbeeldingen toegeE. B. K.
licht.
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Overneming verboden.

DANTE'S VITA NUOVA
DOOR

NICO VAN SUCHTELEN.

INLEIDING.
Ik ben een die, zoo de Liefde hem
iets inblaast, luister en op de wijze, waarop
zij binnen in mij spreekt, het neerschrijf.
(Louteringsberg XXIV),

Het „Nieuwe Leven", het „boekske" waarin de ongeveer zeven-en-twintigjarige Dante zij n jeugclliefde verhaalt,
is een der wonderlijkste en tevens wonderbaarste scheppingen der dichtkunst. Won derlijk is het om die zekere
eigenaardigheden, waarvan enkele reeds Dante's tijdgenooten
hebben gehinderd en Welke het meerendeel der modernkritische lezers zeker geneigd zal zij n als „fouten", immers
als uitingen van gekunsteldheid, valsch gevoel, ondichterlijk intellektualisme, to veroordeelen. En werkelijk, bij een
eerste, vluchtige lezing doet het wel ietwat zonderling aan :
een dertigtal van de sierlijkst bewerkte, zoetst-vloeiende
minnedichten, lof- en klaagzangen, vereenigd in een onderling verband door een later geschreven verklarend proza,
welks stij1 het midden houdt tusschen plechtige bijbeltaal,
deftig-pedant betoog en kinderlijk-naief verhaal : een keten
van fijnst-geslepen juweelen in stijf-eenvoudige vatting.
En dan elk dier gedichten nog bovendien ontleed naar
O. E. XIV 7
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zijnen bouw en inhoud, „verdeeld" zooals Dante het noemt,
in glossen zoo dor, schoolmeesterachtig en overbodig meestal,
dat reeds Boccaccio, Dante's eerste officieele „uitlegger",
deze „divisions" verwierp als „troppo infantile", als een
belachelijke kinderachtigheid ! Moet de kritische verbazing
van den hedendaagschen lezer met „litterairen" smaak,
niet toenemen als hij bemerkt dat de stof voor vele dier
gedichten blijkbaar „verzonnen" is dat ook de droomen
en visioenen waarvan. Dante gewaagt, blijkbaar „cerebrale
bedenksels" zijn, althans zelden, zooals in het beroemde
koortsvisioen (§ XXIII) en in de verschijning der zahge
Beatrice als kind van negen jaar (§ XXXIX) onmiskenbaar
echte droom-elementen vertoonen ? Dreigt die verbazing
niet om te slaan in een medelijdende afkeuring bij de
ontdekking dat het Dante's duidelijke bedoeling is aan zijn
schijnbaar zoo spontane lyriek een symbolische, en nog wel
een theologisch-moreele duiding te geven ? Kan verder
deze hedendaagsche lezer wel anders dan schouderophalend
glimlachen om de zonderlinge getallen-mystiek, het kinderachtig gegoochel met de cijfers drie, negen en tiers, vertegenwoordigende de Drie-eenheid, de negen hemelen en
de volmaaktheid, Welke Dante ten behoeve dier symboliseering in zijn proza invoert of om zijn blijkbaar streven
ook in de rangschikking en misschien zelfs in het aantal
der opgenomen gedichten, de door hem gewilde allegorische
strekking nit te drukken ? Tenslotte, kan hij ooit een
poezie, een lyriek, een minnelyriek nog wel, als „echte",
„spontane", nit het „hart", wat zeg ik, uit het „Onbewuste"
gewelde „gevoelskunst" erkennen, wanneer na een gekibbel
van weer dan zes eeuwen de geleerde commentatoren het
er nog steeds niet geheel over eens zijn of de verheerlijkte
geliefde nu werkelijk een levende Florentijnsche was, dan
wel eigenlijk en goed-beschouwd alleen maar de godsdienst,
of de wijsbegeerte, of de deugd, of het verstand, de katholieke kerk, de „abstracte" ideale vrouw of zelfs.,. de
keizerlijke monarchie ?
Ik weet niet wat voor den smaak van een modern
aesthetiseerend lezer of kriticus mag of niet mag. Wel

DANTE ' S VITA NUOVA.

3

weet ik dat voor den dichter alles kart. Ik noemde Dante's
boekske nu behalve wonderlijk ook wonderbaar, Het wonderbare van het boekske is dat wanneer men het leest met
zuiver menschelijk medegevoel inplaats van met kritische
laatdunkendheid en philologische nieuwsgierigheid, men
heel de wonderlijkheid ervan aanvaardt als een noodzakelijke en dus eerbiedwaardige, ja bij dieper doordringen
juist zeer beminnenswaardige citing van Dante's oervoorbeeldigen dichtersgeest. Al het zonderlinge en bevreemdende
van het werk, en van Dante's werk in het algemeen, bevreemdend vooral -w anneer men het niet beschouwt in het
kader van zijn tijd, vindt zijn oplossing in de zielkunde
van den „waren, grooten" dichter, van dien universeelen
mensch, die in eigen ziel de synthese voltrekt van alle
verscheidenheden en tegenstrijdigheden, van alle droomverlangen en dadendrang aller menschen en tijden.
De dichter ik bedoel hier den poeet in den oorspronkelij ken zin des woords, den schepper op Welk gebied
ook — kan niet anders, en hij heeft ook geen andere
behoefte, dan zichzelf te openbaren. Voor den gewonen
mensch, ik bedoel den weinig poetischen ; alle onderscheiding is tenslotte slechts eene naar den graad — die
eigenlijk meer geleefd wordt dan dat hij zelf leeft, Wiens
geest is als een, bij den een wat beter, bij den ander wat
slechter gepolijst spiegeltje dat niets dan het van buiten
gegevene weerkaatst, maakt die drang naar zelfonthulling
dikwijls den indruk eener lachwekkende ijdelheid ; voor
den dichter is hij een natuurlijke houding. Want het zelf
van den dichter is heel het leven dat hij in zich opneemt,
is het verleden dat hij herschouwt, is de toekomst die hij
doordroomt ; het is het gansche heelal dat zich in hem niet
maar uiterlijk weerspiegelt, maar innerlijk ontplooit, ontwikkelt ; het is God zelf die zich in hem bewust wordt,
die hem zonder ruste drijft tot scheppen.
Het toeval plaatst den een in een kalm, den ander in
een onrustig maatschappelijk midden ; laat den een stil
voort droomen en dwingt den ander deel te nemen aan
den strijd der aldagelijksche gebeurlijkheden. Wat voor des
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dichters kunstschepping het meest wenschelijk is hangt of
van zijn kracht, geestelijk en dikwijls ook physiek. Velen
zullen dien strijd als bij instinkt vermijden, maar de sterke
en groote dichter begeert en zoekt hem in zijn mateloozen
dadendrang en voor hem is hij zeker goed, al vindt hij er
ook even zeker nooit de bevrediging in waarnaar hij hunkert.
Want Welke rol hij in het maatschappelijke dadenleven
ook spele, hoeveel beproevingen, worstelingen en overwinningen de werkelijkheid der verschijningen hem ook brenge,
nooit vindt hij er een taak die zijn krachten waardig is.
Of hij tooneel speelt op de echte planken, zooals Shakespeare ; aan het hof van een kunstminnend vorst, zooals
Goethe ; of wel beide zooals Moliere; of dat hij een rol wil
vervullen in het ijdel gekrakeel van middeleeuwsche
potentaatjes, stadsraden en pausen, zooals Dante; vroeger
of later voelt hij dat het ware leven, de groote strijd waarnaar hij hunkerde, slechts werd gevoerd in zijn eigen eenzaam hart. Wat hij doorvoelt, doordenkt, doorle gt, dat is
de waarheid van zijn bestaan. De droom van den grooten
dichter-daadmensch moet altijd een droom blijven. Maar
later erkent de menschheid, of de enkelen die hem verstaan kunnen, dat zijn kunstschepping de groote daad zijns
levees was, en een daad zoo werkelijk, dat wil zeggen zoo
machtig in Naar werking, dat daartegenover de geheele
wereldgeschiedenis kan worden als een droom, als een
onnoozel kinderdroompje.
Naarmate de dichter zelf zich hiervan meer of minder
bewust is zullen zijn scheppingen subjektiever of objektiever
lijken, persoonlijker of algemeen-menschelijker ; ofschoon
zij in wezen noch het een noch het ander zijn, maar beide
tegelijk en in een. Doch de dichter die deze synthese voltrekt, die zijn persoonlijk gevoel omzet tot begrip-voor-allen,
of tot wat het best nog ware to noemen Levensinzicht,
Wijsheid ; deze dichter moet een denker zijn voor Wien ook
nog een andere bij de menigte gangbare en geliefde schijntegenstelling, die van „gevoel" en „verstand", een inhoudlooze frase is geworden. Er woekert in onze hedendaagsche
poezie een verfijnde stemmings-exaltatie, een aesthetische

DANTE ' S VITA NUOVA.

5

aanbidding van kwasi-gevoeligheid — vooral wanneer zij zich
weet te sluieren met de valsche zij de der moderne litteraire
onbewustheids-mystiek — welke bet inzicht in deze zeer diepe
maar zeer eenvoudige waarheden toch voor velen zeer
naoeilijk maakt. De geestelijk krachtlooze, maar „impressionabele", „sensitieve", sentiments-„artiest", gewend zich
te bedwelmen aan den klinkklank eener liefst zoo vaag
mogelijke taal-muziek, pleegt — in een haast pijnlijke
onkunde omtrent de allereerste beginselen der psychologie
— met een zekere laatdunkende minachting neer te zien
op al wat in kunst „cerebraal", „bedacht" is of liever hem
in zijn waanwijze kortzichtigheid en onvermogen om werkelijk te „denken" maar als zoodanig voorkomt. Voor deze
„artiesten" en vele nog onwetender, want veelal uit de
onmachtigsten hunner gerekruteerde kritici, en eindelijk
voor het groote door hen misleide publiek, zou niets nuttiger zijn dan de aandachtige bestudeering van die enkele
waarachtig groote, volmaakte al-menschelijke geesten als
Dante, Goethe en Hebbel, die, in hun schoonste en beste
werken altbans, geheel zichzelf en geheel God waren,
omdat hun sterkste en trouwste streven, bewust en onbewust, steeds was het goddelijk leven dat in hen, als zoogenaamd gevoel of als zoogenaamde gedachte, bewust of
onbewust, hoe dan ook le4fde, zoo volmaakt mogelijk tot
uiting te brengen. Die in alle subjectieve gebeurlijkheden
niets anders zagen dan symbolen eener objectieve waarheid
en wier diepst-doorvoelde kunst daarom steeds tevens was
hun diepst-doordachte. Wier „gevoel" niet is elk „spontaan"
er uit geflapt aandoeninkje, nog minder de vage, onvoldragen, mystiekerig verdoezelde gedachten die een verward
spraakgebruik eveneens „gevoel" noemt ; maar de grondtoon, de onderstroom van geheel hun geestelijk wezen.
Wier „gedachte" niet is een nuchtere frase, maar een
levende werkelijkheid, ja juist de hoogste, schoonste verwerkelijking in hen van den eenigen levenden Geest zelf.
Die zich in hun diepste hart niet bekreunden om theorieen
over realisme, idealisme, sensitivisme, impressionisme, romantisme of welke weinig-zeggende definitie van welke een-

F

DANTE'S VITA NUOVA.

zijdig-dwalende richting ook ; maar die eenvoudig weg, in
hun goddelijke gehoorzaamheid, gaven wat zij in zich
hadden, daarbij meestal een synthese scheppend van alle
bestaande en denkbare richtingen tegelijk. Die door de
welbewuste, evenwichtige ontwikkeling van al hun geestelijke vermogens God, of de Schoonheid of de Wijsheid
wilden dienen; die bij al hun scheppen de vooropgezette
bedoeling hadden een levens-aanschouwing te verbeelden,
welke zij in zichzelf, dag aan dag, uur aan uur, strijdend
veroverden, met „Gods hulp", zoo letterlijk mogelijk. En
tenslotte, die wat de Geest hen ingaf, trachtten te beheerschen en te uiten virtuoselijk gedwongen in een vorm van
evenwichtige schoonheid, van gave, zorgvuldigst bewerkte
kunstigheid.
Die schoone en wijze levensaanschouwing waarvan ik
hier spreek is dezelfde voor alle menschen en alle tijden.
Zij is geen bewering, zooals het schijnschoone gepraat der
litteraire fraseurs van het Onbewuste, maar zij is een daad :
het bewuste, willende zoeken en verwerkelijken van God,
van het Eeuwig-scheppende, in zichzelf; de verheffing van
alle verschijning tot symbool der Liefde. Tijdsomstandigheden en taalontwikkeling hadden wel steeds min of meer
invloed op de manier van uiting en nadere omschrijving
dezer wijsheid ; maar hij voor wien de taal niet is een
stelsel van verstijfde en in hun vasten omvang algebraisch
te bewerken begrippen, doch van levende symbolen zelf,
ziet al spoedig in dat hij die Mile wereldwijsheid, welke
Naar aanvangs-, hoogte- en eindpunt vindt in het zich e4nvoelen met God, eenig doel en inhoud der waarachtige
mystiek, zoowel verbeeld ziet in de mystische filosofie van
een Bouddha, Meester Eckhart of Hegel, als in de dichterlijke erotiek, in de „voortbrenging in het Schoone", van
Plato of de aanbidding van het „eeuwig-vrouwelijke" van
Dante of Goethe. Voor de groote geesten der menschheid
bestaan geen tijdsverschillen, hunne scheppingen zij n de
elkaar steeds gelijkende, in wezen steeds gelijke, aanvoelingen van het eeuwig wezen dat altijd is. Daarom spreken
zij altijd, afgezien van zekere oppervlakkige eigenaardig-
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heden van den vorm, alien op dezelfde wijze en even verstaanbaar of liever aanvoelbaar. Zij konden, ontdaan van
alle nationale en tijdelijke uiterlijkheden, in droom rond
ons vereenigd zijn en wij zouden den IndiiIr of Griek van
vele eeuwen voor onze jaartelling niet onderscheiden van
den Italiaan of Duitscher van nog meer eeuwen er na
wij zouden hen alien houden voor zeer geniale en zeer
tijdgenooten.
wijze
Ik zal nu verder over Dante spreken. 1k ben begonnen
met zijn „fouten" of — werd de lezer reeds welwillender —
eigenaardigheden op te sommen. Ik zal nu pogen te doen
zien hoe deze eigenaardigheden slechts zijn de tijdelijkbepaalde verschijningsvormen van de eerie, eeuwige dichterwijsheid. Ik hoop u Dante te kunnen doen zien als een
kunstenaar wiens geest in zijn diepste wezen volstrekt niet
„buiten dezen tijd" staat, maar integendeel als een dier
dichters die de groote, drievoudige synthese : van subjektiviteit en objektiviteit, van droom en werkelijkheid, van
gevoel en verstand, wist te voltrekken en daardoor kon
worden tot onzen eeuwigen tijdgenoot, in wiens hart dezelfde
Liefde sluimerde en ontwaakte die ook in het onze sluimert
en ontwaken kan als de aanschouwing der schoonheid
Naar slechts wekt.

Ook Dante uitte nooit iets anders dan zichzelf, schilderde nooit jets anders dan zijn eigen innerlijke leven.
Het sterkst, en ook tevens het paradoxaalst komt dit uit
in de Divina Commedia, welke de geheele menschelijke en
goddelijke wereld verbeeldt. Het zijn Dante's eigen zonden,
werkelijke of in-aanleg, die hij er verdoemt en straft, het
is zijn eigen zieleloutering die hij er verhaalt, het is zijn
zelfgewonnen wijsheid die zijn verzen doorlicht. Zijn sombere
wrok, zijn verbitterde haat, zijn vurige wetensdrang, zijn
hooge trots en zijn vrome, nederige liefde, al de eigenschappen van zijn hevig-levenden pest maar ook al wat
werking en weerslag was van zijn tijdsomstandigheden en
opvoeding; zijn gekunsteldheid en schoolschheid, komt er
tot uiting. Maar een ding Loch mist men in de schepping
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van den verbitterden balling, en dat vindt men alleen in
het „Nieuwe Leven" : den glimlach en de tranen, heel de
overzoete sentimentaliteit van den jongen, ridderlijken
troubadour. Want Dante was, zooals Manzoni zegt, voor
de Italiaansche taal niet alleen de meester van den toorn,
maar ook die van den glimlach. Wie de Divina Commedia
las, kent den duisteren, strengen geweldenaar, den fellen
strijder, den toornenden profeet en den berouwenden zondaar ; maar hij kent niet den zachtzinnigen minstreel, den
weeken jongeling die verbleekt en beeft bij den aanblik
van een jong meisje en die, liggend in zijn eenzame kamer
„als een geslagen knaapje" den „grond met tranen baadt"
omdat zij hem heur groet onthield. Aileen daarom reeds
is de bestudeering der Vita Nuova noodig voor wie Dante's
karakter juist wil beoordeelen. Maar evenzeer is zij noodig
om den zin van zijn werk dieper to leeren verstaan. Beide
werken, de Commedia en de Vita Nuova, hebben in wezen
hetzelfde onderwerp : de loutering van den geest door de
Liefde. Het eerste, het wereld-epos is in schijn objektiever,
het tweede, de eerste moderne ik-roman, in schijn subjektiever ; in werkelijkheid openbaart de Commedia evenveel
van den persoonlijken Dante als de Vita Nuova van den
onpersoonlijken wereldwijze. En beide hebben zij, in en
door hun schijnbaar gekunstelde verstandelijkheid, die
hoog- en strak beheerschte doorvoeldheid, die vormelijke
gaafheid, die onomschrijfbare voornaamheid, die alleen de
grootste kunstwerken kenmerkt.

* *
Het was in het voorjaar van 1283. Er heerschte vrede
in Florence, een zeldzame toestand, waarvan ongekende
voorspoed het gevolg was. Het was voor de rijke stad
een tijd van blijde feesten, optochten en banketten, waarbij
een schaar van edele, gansch in wit gekleede vrouwen en
meisjes naar oudridderlijken trant een „hof" vormden van
een schoonen „Neer" dien men Amor noemde. Bij gelegenheid van een dier optochten waarschijnlijk was het dat de
achttienjarige Dante de enkele maanden jongere Bice
Portinari, de „allerlieflijkste", de „jeugdige engel", die sinds
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zijn negende jaar de stil-aanbeden „Vronwe zij ner gedachte"
was, voor de tweede maal ontnioette en voor 't eerst haar
stem hoorde. „Voorbij schrijdend door eene straat wendde
zij de oogen naar dien leant, waar ik, vol vreeze, stond :
en in hare onuitsprekelijke hoofschheid groette zij mij met
een blik zoo vol van deugden, dat het mij toescheen als
zage ik de grenzen aller zaligheid" (§ III). Voor het eerst
hoorde hij haar stem en zoozeer ontroerde hem het nieuw
geluk dat hij zich „als dronken van de menigte afzonderde"
en vlood naar de eenzaamheid van zijn kamer om daar te
peinzen over „deze zeer hoofsche Vrouwe". En hier had de
jonge dichter — want „reeds had hij nit zichzelf de kunst
geleerd in rijmen te spreken" — in wiens hoofd de ridderlijke verzen van een Bertrand de Born, een Folquet de
Marseille, een Arnaud Daniel en van zoovele andere troubadours klonken, door een. „zoeten slaap" overvallen, dien
eersten dichterdroom — ja, verzonnen, of liever nagebootst
naar den vorm, maar doorleefd naar zijn gevoelsinhoud —
welke het eenvoudig motief wordt voor bijkans zijn geheele
verdere lyriek. In een vuurkleurigen nevel verscheen hem
Amor :
ZOO dat herinnring nog mij beven doet.
Vol vreugde leek hij me eerst, terwijl zijn handers
Droegen mijn hart, en in zijn armen had
Hij mijn Meestres, sluimrend in lichtrood kleed;

Toen riep hij haar: en van mijn hart dat brandde,
Zag 'k hoe zij schuchter, schoon gehoorzaam, at...
(§ III)
En klagend vlood hij als in bitter leed.
Dit sonnet zond hij, naar het gebruik der dichters van
dien tijd, met verzoek om een verklaring ervan aan eenige
„vermaarde troubadours". Zij zijn niet alien bekend, maar
veilig mag men aannemen dat de meesten behoorden tot
de dichterschool van den zoogenaamden „nieuwen stijl",
van welken Guido Guinicelli de baanbreker (1220-1276)
was geweest en Guido Cavalcanti (1250-1300) ten tijde
van Dante de belangrijkste vertegenwoordiger was. De
jonge dichter beoogde met de rondzending van zijn sonnet
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blijkbaar niet anders dan in den krin.g dier vermaarde
troubadours te worden opgenomen. Wat hem gelukte, want
van then of werd Cavalcanti zijn „grootste vriend", de man
die hem steeds aanspoorde zijn liefde hoog en rein te
houden en op Wiens verzoek, en zeker voor wien, hij zijn
Vita Nuova heeft geschreven.
Onder de dichters van dien tijd, ook in Florence, was
het mode dat elk van hen een eigen „donna", mits maar
niet zijn eigen vrouw, aanbad en in zijn liederen verheerlijkte. Wanneer men hen mag gelooven waren al deze
„donna's" even lieftallig, schoon en deugdzaam, even
„hoofsch". Dichterlijke idealiseering, wensch-fantasieen
zeker, maar nogthans waren deze vrouwen volstrekt niet
geheel en al hersenschimmig, maar verbeeld naar het levend
model, evenals die vrouwen Wier portret sommige schilders
vereeuwigden in de engelengestalten hunner fresco's en
schilderijen, en verscheidene van hen zijn met naam en
toenaam bekend. Ware het voor „abstracte ideale vrouwen"
wel noodig geweest hen toe te dichten in de volkstaal,
omdat zij het Latijn niet behoorlijk konden verstaan (§XXV)
Deze buitenechtelijke vrouwenvereering was een mode,
overgenomen van de Provencaalsche troubadours. Ik laat
hier buiten bespreking het moeilijke vraagstuk uit welke
ideeel-maatschappelijke oorzaken de ridderlijke minnedienst
ontstond; maar eenmaal mode onder de troubadours, kon
hij gemakkelijk worden aanvaard door de dichters dier
jonge Italiaansche stadstaten, waar aan het echtelijk leven
gewoonlijk alle poezie ontbrak, omdat de huwelijken er
werden gesloten uit commercieele overwegingen der ouders
of zelfs met politieke bedoelingen op aandrang der regeeringen. De troubadours, die, sinds hun land door de
gruwelijke vervolging der Albigenzen en Waldenzen in het
begin der dertiende eeuw werd ontrust en geteisterd, elders
hun fantastische romans voordroegen of van hun minne
zongen en ook in Italie als welkome gasten werden ontvangen, vonden hier gretige navolging in hun hoofschen
minnedienst en poezie ear gaven zoodoende den stoot
tot de ontwikkeling van een eigen Italiaansche dichtkunst.
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Aanvankelijk schreven ook hun navolgers in het Provencaalsch, de langue d'oc, tot op Sicilie, aan het hof van
keizer Frederik II, den grooten kunstvriend, de eerste
Italiaansche poezie ontstond. De keizer zelf, zijn zoon Enzo,
koning van Sardinie, zijn kanselier Piero della Vigna,
magistraten als de notaris Jacopo da Lentini en Guido della
Colonna, wedijverden er in het kunstig nabootsen. der
Provencaalsche voorbeelden. Maar ofschoon bij dezen of
genen de echte volkspoezie wel een frisscher toon gaf aan
de geijkte uitingswijze, bleef de kunst dezer Sicilianen toch
over het algemeen slechts nabootsing zonder meer, en met
de heerschappij der Hohenstaufen in Italie ging ook zij te
gronde. Bij een deel der dichters uit de Siciliaansche
school kwam de naieve zinnelijkheid der oude ridderpoezie,
waarin de vereering der „Vrouwe" nagenoeg geheel en al
op de bewonderende aanschouwing harer uiterlijke schoonheid berust, waarin de algemeen gebruikelijke weg dien de
Liefde kiest om het hart binnen te dringen is „door de
oogen", tot onverbloemde citing.
Liefde is Begeerte, door het groot vermogen
Van welgevallen in het hart gewekt...
Maar schoonheid die we aanschouwen met onze oogen
Is 't toch die sterkste en hechtste liefde wekt 1).
betoogt de bovengenoemde notaris Jacopo da Lentini ;
anderen maakten, evenals ook reeds de latere Provencaalsche zangers gedaan hadden, scheiding tusschen „edele"
en „onedele" liefde, ofschoon zij dan toch ook de eerste
nog min of meer zinnelijk opvatten.
e per amor es hom guays e cortes,
franc e gentils, humils et orgulhos.
(de liefde maakt den man blij en hoofsch,
frank en edel, ootmoedig en fier...)
zeide Pons de Capdueil, en Adam de la Halle had gezongen
1) Van alle in deze T.nleiding aangehaalde gedichten van Dante,
(buiten die der Vita Nuova) of van zijn voorgangers en tijdgenooten vindt
men de geheele vertaling in het Aanhangsel.
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car ma Dame est taut douche a resgarder
que mauvestes ne porroit demorer
en cuer d'ome qui la voie...
(want mijn Vrouwe is zoo zoet te aanschouwen
dat geen slechtheid zou kunnen wonen
in het hart van den man die haar ziet).
en Guilhem de Montanhagol was zelfs zoo ver gegaan dat
hij de liefde prees als sporende tot kuischheid en als bron
van alle deugden. :
guar amors non es peccatz,
anz es vertutz...
e met om' en via
de ben far tot dia;
e d'amor mou castitatz...
(want' de liefde is geen zonde
maar .een deugd...
en stelt den man in staat
wel te doen den ganschen dag ;
en uit de liefde ontspringt kuischheid...)
Maar deze verfijning, -welke de Siciliaansche dichters
uitwerkten tot een filosofisch-getinte leer van zuivere ontzegging, een soort van esoterische, slechts voor de hoogere
geesten bestemde theorie der liefde, maar welke vooral
door Sordello van Mantua werd gepropageerd, was Loch
eigenlijk niet veel meer dan wat zij ook bij de Provencalen geweest was :• een dekadente methode tot prikkeling
der zinnelijkheid juist door haar zooveel mogelijk belemmeringen in den weg te leggen jalouzie, verheimlijking,
trots, schaamte enz., kortom zij was tenslotte slechts een
kunstmatige ontlading van onbevredigde, onderdrukte sensualitelt. Zoo heeft ook de Siciliaansche school de kuischheid niet kunnen verheffen tot algemeen erkend beginsel der
„edele" liefde.
Inmiddels was ook in andere deelen van het land,
vooral in Toscana, een volkspoezie ontstaan, kennelijk nog
onder sterken invloed der Siciliaansche school en dier
Provencaalsche voorgangers, maar ook tevens op eigenaardige wijze doordrongen van den geest eener weten-
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schappelijke ontwaking, een hartstochtelijk uitslaand verlangen naar weten en begrijpen, naar doordenken eenerzijds
en verterend mystiek smachten anderzijds. De gedachten
van Thomas van Aquino, van Bonaventura, van Franciscus van Assisi vervulden de atmosfeer. En deze laatste,
nationale invloeden waren het Welke ook een nieuw element
brachten in de overgeleverde poezie ; een element dat,
onbeholpen en stroef nog geuit door een Guittone d'Arezzo,
door diens leerling, den Bolognees Guido Guinicelli werd
ontwikkeld tot dien „dolce stil nuovo" dien zoeten nieuwen
stijl, welken Dante later tot schoonsten bloei zou brengen.
Ook een toenemende demokratiseering van het geestelijk leven droeg hiertoe bij. Waren de Fransche troubadours, die, zelf veelal niet of slechts tot den lageren adel
behoorend, nogthans de aanzienlijkste edelvrouwen tot de
Dame huns harten verhieven en die bovendien op hun
zwerftochten met alle maatschappelijke klassen in aanraking kwamen, meestal reeds min of meer demokratisch
gezind, zoodat zij naast den adel der geboorte het goed
recht van den adel des gemoeds bepleitten ; in Italie, waar
de dichters niet meer als rondzwervende zangers voor de
leden van een ondergaanden adel zongen, moest de nieuwe
moraal van den adel des gemoeds, wortelend in een
„natuurlijken" aanleg tot het goede en zich openbarend
door de genade Gods, nog veel gereeder ingang vinden.
Laat heel den dag de zon het slijk bestralen:
't Blijft vuil; de zon haar zuivren glans behoudt.
„'k Ben edel van geboort!' wie dus kan pralen
Is als dit slijk, de Deugd is 't zonnegoud.
Geloove niemand ooit
Dat adel buiten 't edel hart kan leven
Wien's konings hoogheid tooit
Blijft laag zelfs zoo niet Deugd zijn hart doordringt,
Dat kaatse als water 't beven
Van sterrenglans die uit den hemel b;inkt.
Zoo zingt Guinicelli, de eerste meester van den nieuwen
stijl in zijn beroemde canzone over het weten der liefde.
De liefde kweekt den adel des gemoeds, maakt het hart
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ontvankelijk voor deugd en omgekeerd kan de liefde
alleen in het edel hart leven. De laat-Provencaalsche
troubadour Lanfranco Cigala moist het ook wel:
ques amors prep en lejal cor naissenza,
(de liefde wordt geboren in het -edel hart)
maar voor Guinicelli en zijn school is het verband tusschen
liefde en deugd wezenlijk zij behooren onafscheidelijk bij
elkaar:
Bet edel hart is liefde's wijk en wapen,
Gelijk voor 't vogelken het dicht geblaart;
Niet heeft Natuur de liefde 't eerst geschapen,
Noch eer dan liefde 't hart van eedlen aard.
Want zooals met de zon
Van aanvang of het licht de ruimte kliefde
Doch eer niet stralen kon,
Zoo woont in al wat edel is en puur
Vanzelf de zoete liefde,
Gelijk de gloed in 't glanzen van het vuur.
Tusschen liefde en deugd was het verband gelegd, de
nie-u.we stijl, onder invloed van de opbloeiende christelijke
scholastiek en de innig-hartstochtelijke Maria-vereering
in de „lyrische lofzangen" der volgelingen van Frans van.
Assisi, vereenzelvigde haar nu bovendien met de vroomheid. En zoo kon het gebeuren dat de naieve, gedachtelooze gratie van het oude, zinnelijke troubadourslied en
de hoofsche traditie van den wereldlijken minnedienst
voorbeeld en grondslag werden voor de diepstzinnigst
bespiegelende poezie. De donna, de schoone, maar bovenal
deugdzame vrouw, wordt verheven tot de beata beatrix,
de engel in menschelijke gedaante, die de ware godsliefde
doet ontwaken in het hart van den minnaar. Zeker, ook
van deze, platonische en eeuwig-menschelijke gedachte,
biedt de vroegere poezie voorbeelden, maar men vindt ze
er slechts sporadisch. De vergelijking der geliefde met een
engel is bij de oudere troubadours zelden weer dan een
nu eenmaal geijkte dichterlijke frase geen werkt haar nit
tot een navoelbare symboliek, want bij geen is zij uiting

DANTE ' S VITA NUOVA.

15

van een werkelijk ook diepgevoelde godsliefde. De nieuwe
christelijiie filosofie echter, met haar Maria-kultus en haar
voorstelling van de engelen als bemiddelaars tusschen God
en mensch, als „afgescheiden Intelligenties" die Gods gedachte moeten verwerkelijken door de in den mensch als
„potentie", als vermogen sluimerende deugd te wekken tot
„actie", tot daad, was als geroepen om aan den voormaligen
en tot een geexalteerden schijn ontaarden minnedienst een
nieuwe beteekenis, een hoogere wijding te geven, hoe
hoogst-bevreemdend en paradoxaal op het eerste gezicht
ook een verbinding van dichterlijke erotiek met aristotelisch-middeleeuwsche wijsbegeerte, mystiek en asketisme
ook mope schijnen. De hoofsche vorm, de traditie van het
ridderschap, bleef behouden, de Liefde blijft de „Neer en
Meester", dien de minnaar „dient" als „trouw vasal", maar
die liefde is niet langer de naieve, overwegend sensueele
begeerte der twaalfde-eeuwsche poezie, noch hare asketischdekadente verfijning, maar haar volkomen vergeestelijking
tot eene onzinnelijke vroomheid, waarin echter alle zoetheid
en teerheid der schoone zinnelijkheid wordt overgedragen.
Natuurlijk zijn de dichters dier geestelijke richting niet in
al hun werk hun beginsel trouw gebleven — zij waren
dichters ! — en hebben zij naast hun hoogste, hemelsche
liefde zeer goed den aardschen hartstocht gekend en gekoesterd. Den meester Guinicelli zelf ontwaart Dante op
den Louteringsberg achter den vlammenboog waar zij die
zich aan zingenot te buiten gingen worden gelouterd ;
Cavalcanti betoont zich zeer wispelturig in zijn aanbidding
en het groote in Dante's eigen liefde is niet hare standvastigheid, maar Dante's worsteling ervoor. Maar dit neemt
Diet weg dat bij hen de vergoddelijking der vrouw bewust
tot de hoogste bedoeling hunner kunst wordt gemaakt.
De verfijnde aanstellerigheid van den traditioneelen minnedienst wordt weder door een echt en diep gevoel vervangen.
En dit joist is het wat die kunst tot een nieuwen stip
verheft.
God straalt Zijn licht onverzwakt uit over de engelen ;
daarom verrichten zij hun taak ook van aanvang of goed,
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zegt Guinicelli in zijn reeds aangehaalde canzone. En dan
verzucht hij :
Dat zoo mijn Vrouwe ook gaf
De waarheid harer eedle deugd, die straalt
Uit hare zuivre blikken,
Aan mij, die nimmer haar to minnen faalt.
En dat bij hem de vergelijking met een engel niet maar
een ondoordachte frase is, bewijst de slot-stanza, waarin
hij in een, later ook voor Dante voorbeeldig hemelvisioen,
haar voor het aangezicht van God-zelf verdedigt :
Mijn Vrouwe! „Wat vermat ge u ?" zal God spreken
Wanneer mijn ziel ten laatste voor hem staat.
„K.waamt ge alle heemlen door tot mij geweken,
Te plaatsen mij naast minne die vergaat?
Uw lof zij slechts gericht
Tot mij alleen en die genaderijke
Voor wie al logen zwicht."
Maar 'k antwoord: „Met een engel die gij zond,
Moest ik haar wel gelijken,
Zoo laak het niet dat mij haar liefde bond".
Hier is het zinnelijk realisme der ridderlyriek inderdaad tot diepzinnige symboliek gestegen. En dezen toon van
nederige devotie voeren voortaan de beste dichters van
den nieuwen stijl. Wanneer zij zich althans richten tot de
„ware" Vrouwe hunner ziel.
Que'son del vero amore inamorati,
Ch'a Dio son servir dati
(Zij alleen zijn vervuld van ware liefde,
Die zich gewijd hebben aan den dienst van God).
zegt Chiaro Davanzati. Het zijn nu niet langer de kleur
van oogen en haren, de blankheid der huid, de roode lippen,
de zachtgeronde leden ; het zijn niet langer de uiterlijke
bekoorlijkheden hunner Vrouwe alleen of in de eerste
plaats die zij bezingen ; maar het is hun zachtheid, hun
nederigheid, hun vrome deugd bovenal Welke zij prijzen
en waarvan zij de louterende afstraling in hun eigen hart
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verwachten. Niet de begeerte om de geliefde, nu eerst
waarlijk de „aangebedene", te bezitten beheerscht deze
dichters, maar in haar glimlach of groet alleen bestaat hun
gelukzaligheid en hun eenige vrees en droefenis is de gedachte haar niet waardig te zijn. In de beroemde canzone :
„Gij vrouwen edel, die de liefde kent" laat Dante, na eerst
de schoonheid van Beatrice's ziel bezongen te hebben,
Amor zelf de grootste schoonheden van haar lichaain
prijzen. Amor prijst haar oogen en mond, volgens de oude
troubadours-overlevering „begin en einde der liefde":
En geen kan haren mond, teeder omtogen
bewondren onbewogen.

Van liefde's lach,

„Maar" zoo zegt Dante in de „verdeeling" dezer stanza,
„opdat hier iedere lage gedachte worde opgeheven, herinnere
zich wie dit leest dat hierboven geschreven werd hoe de
groet mijner Vrouwe, welke eene werking van haren mond
is, het doel mijner wenschen. was."
Tot een edel, geestelijk leven moest deze dichters de
vereering hunner Vrouwe opvoeren, tot liefde voor de
wijsheid en vrome overpeinzing moest hun hartstocht
worden omgesmolten in zijn eigen. gloed. En zoo is voor
hen de minnepoezie tenslotte niet langer slechts een middel
om te bekoren door schoone bevalligheid, maar bovenal
om te stichten, te onderrichten : de kunst wordt opzettelijk
didactisch. Een hoogste stijging, waardoor zij het dichtst
nadert tot haar goddelijk oerwezen en tot. . . zijn parodie.
Want stichten en onderrichten willen alien die iets weten
en die godsliefde en wijsheid in zich voelen. En „woorden
spreken op rijm" kan tenslotte vrijwel iedereen even gemakkelijk leeren als de achttienjarige Dante. Maar weinigen
zijn de uitverkorenen die ook kunnen dichten. Vandaar
bet koude, ongevoelige, bedachte in slechten zin, dat men
bij deze dichters aantreft, wlj vooral wien het op zichzelf
reeds eenigszins moeilijk- valt ons in den middeleeuwschen
geestestoestand te verplaatsen en die maar al te zeer
neiging hebben beelden of zinswendingen „koude, dorre
scholastiek" te noemen die in dien tijd en voor die dichters
2
O. E. XIV 7
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toch een warme, innige gevoelswaarde bezaten. Evenwel,
veel van deze poezie zal terecht als het doode rijmwerk
van echte of wouldbe geleerden, theologen en moralisten
beschouwd mogen worden en het valt niet te loochenen
dat, zelfs bij een Cavalvanti vele van zijn luchtiger en
wereldscher sonnetten en balladen in den volkstoon hooger
dichterlijke waarde bezitten dan b.v. zijn vermaarde, dock
door duistere gekunsteldheid ongenietbare metaphysische
canzone over den aard der liefde.
Toen kwam Dante. Hij ook had zijn „Vrouwe", wettige
echtgenoote van een ander, naar de mode des tijds ; hij
bezong haar lieflijke en zaligmakende deugdzaamheid zooals zijn voorgangers en vrienden de „gentilezza" hunner
eigen donna's bezongen, dikwijls zelfs in de gebruikelijke
woorden en geijkte beelden. Hij aanvaardt en huldigdt
zonder voorbehoud de „theorie" van meester Guinicelli.
„Liefde en een edel hart", zoo dicht hij dien Saggio,
dien „wijzen dichter" na :
Liefde en een edel hart zijn ganschlijk een,
Gelijk de wijze dichter heeft geschreven...
Natuur bestemde ons hart tot Amor's leen
En heeft het hem tot vaste woon gegeven
En sluimrend beidt hij daar, kort bij den een,
Bij d' ander lang, den dag van 't nieuwe levee,
Wen Schoonheid als een vrouw vol deugd verschijnt... (§ XX)
Hij verheerlijkt zijn Beatrice als de engel, door God
op aarde gezonden om alles door haren glans te heiligen :
De Hemel zond tot de aarde een engel zoet,
Dat ze op een vlekloos wonder konde Bogen... (§ XXVI)
Mijn Vrouwe straalt zoo zoete liefde uit de oogen
Dat zij verlieflijkt al wat zij aanschouwt...

(§ XXI)

Dit alles zijn bekende klanken. Maar er is iets in
Dante's gedichten, althans in die welke volgen na de canzone : „Gij vrouwen edel, die de liefde kent", dat hen toch
wezenlijk van die zij ner voorgangers onderscheidt. En dat
is de volkomen synthese van doorleden gevoel en reflek-

DANTE ' S VITA NUOVA.

19

teerende gedachte tot Mile ongescheiden doorleefdheid.
Na deze canzone maakt Dante met voile bewustheid zijn
kunst dienstbaar aan zijn hoogste gedachteieven. Ik zeg
gedachtel4ven en niet gedachte-napraterij, waartoe de nietdenkende rijmer zoo heel gemakkelijk kan vervallen. Wat bij
anderen geworden was of dreigde te worden woord-abstractie
zonder meer, bleef bij hem een levende werkelijkheid. Voor
hem, evengoed als voor Guinicelli en anderen, waren liefde
en deugd begrippen, maar hij sprak ze niet uit wanneer
ze niet gloeiend in hem leefden. Dante had lief zooals
alleen een echt dichter liefheeft, met die zoete verdwazing
die zoo wonderlieflijk vermengd is met hoogste wijsheid en
daarom alleen straalt zijn geheele liefdessymboliek in zulk
een warmen innigen glans. En Dante had ook de werkelijkheid lief, de concrete, tastbare werkelijkheid der schoone
dingen en menschen. Hij had die lief met de diepte van
den dichter en de vurigheid van den Italiaan bovendien.
Daarom geen abstractie, geen symbool bij Dante, dat niet
op een doorleefde werkelijkheid berust, geen hemelsche
zaligheid die niet nit aardschen wanhoop is opgestegen,
geen goddelijk-stille liefde die niet in de hel der wilde
hartstochten werd geboren.
Dante vermocht de groote synthese te voltrekken. Hij
was, of hij wilde tenminste een geleerde, dat wil zeggen — het was de dertiende Eeuw — een god-geleerde.
En heel de intellektueele hartstocht van den jongen autodidakt trok zich samen in dit eerie verlangen tot ontleden,
doorgronden, begrijpen. Zijn wetensdorst was hartstocht,
levend gevoel. Hij was ook een hartstochtelijk minnaar van
de natuur, Wier zoete mystiek hij zeker even diep doorvoelde als een Frans van Assisi, de dichter van het Lied
der Zon. Een minnaar van het echt-menschelijke was hij,
even fel als zijn jongere tijdgenoot de schilder Giotto. En hij
was een aanzienlijk Florentijn, ridderlijk, trotsch, onstuimig,
zacht en zeer verliefd. Hij had alles in zich wat sterk en
machtig-levend was in zijn tijd en dat alles doorleefde hij
zelf in een eigen innerlijke wereld die hij nit eigen kracht
beheerschte. Is het dan wonder dat hij in de vereering
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zijner Vrouwe den gloed der aardsche liefde verbond met
de zuiverheid der hemelsche en dat Beatrice, trots de
voorzichtige twijfelingen van zeergeleerde commentatoren,
voor den dichterlijken en minnenden geest nooit als een
„alleen maar bedachte allegorie", als een kunstmatige
/1 draagster" van „verstandelijke symboliek" verschijnt,
maar steeds als een levende, diepgeliefde en zonder twijfel
afwisselend even smartelijk-begeerde als platonisch-aanbeden jonge vrouw
Zonder twijfel heeft Danta zijn Vita Nuova bedoeld
tot een allegorie to maken, althans achteraf aan de gestalte van Beatrice en aan alle gebeurlijkheden in zijn
boekske een allegorische beteekenis te geven. Pasqualigo
heeft in een zeer scherpzinnig en geleerd werk trachten te
bewijzen dat Beatrice niets anders is dan de allegorie der
christelijke liefde, welke door hare vereeniging met de
wetenschap tenslotte tot goddelijke wijsheid wordt. Het is,
zegt hij, niet aan to neg en dat Dante als knaapje van
negen jaar reeds alle kenteekenen van een volwassen hartstocht vertoonde, laat staan zich daarvan bewust was op
een zoo gedetailleerde wijze als uit het gedrag zijner
„levensgeesten" bij Beatrice's eerste aanschouwen blijkt.
Maar dat kinderen van dien leeftijd reeds op hun manier
van een diepe ernstige vroomheid, een dwepend godsverlangen vervuld zijn, is niet zoo heel zeldzaam. Welnu, die
eerste verschijning van Beatrice op Dante's negende jaar
beteekent Dante's. . eerste communie ! En de tweede verschijning, negen jaar later, was de neerdaling der goddelijke
genade in Dante's hart. Het „zuiver wit" waarin hij haar
zag is de kleur des Vredes de twee oudere matrones die
haar vergezellen zijn „G-eloof" en „Onschuld" haar groet
is „het Heil, de Heiland, Christus", de menigte van welke
Dante zich afzondert verbeeldt zijn eigen zinnelijke begeerten de eenzame kamer waarin hij zich terugtrekt zijn
eigen innerlijk ; de zoete slaap welke hem daar overvalt
de vrede des gemoeds die op hem neerdaalt, etc. etc.
Men kan nu van andere zijde de „echte" liefde van
den negenjarigen kn.aap op psychologische gronden ver-
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dedigen, of het er voor houden dat Dante terwille van
zijn negen-symboliek een paar jaar smokkelde men kan
ook wijzen op de talrijke zoo levens-echte trekjes in het
verhaal; zonder dat dit nogthans de allegorische bedoeling
uitsluit. Het komt mij zelfs vrij waarschijnlijk voor dat Dante
in zijn verhaal inderdaad de boven aangeduide of andere
dergelijke ,,beteekenissen" heeft willen verstoppen, maar
het lijkt mij van weinig belang ze even zorgvuldig weer
alle te ontdekken. Bovendien zal er, als bij iedere symboliek, zeker veel meer „uit te halen" zijn dan de schrijver
zelf er in legde. 1k laat het dus gaarne aan den intelligenten lezer over zelf naar eigen smaak en willekeur de details
van Dante's symboliek na te pluizen en verwijs alleen hier
en daar in de aanteekeningen naar hare algemeene hoofdlijnen. De meer naar theologische duisterheden dan naar
psychologische werkelijkheid speurende lezer houde maar
steeds in het oog dat Beatrice voor Dante inderdaad het
symbool is of zijn kan van deugd, goedheid, nederigheid,
waarheid, vroomheid, Liefde, Genade, Christus, Maria en
zelfs God. Met dezen sleutel en bij gelicht door de kennis
der Thomistische filosofie zal hij tot heel wat Danteske
duisterheden den toegang vinden. Maar hij vergete bij zijn
verklaringen ook niet, dat tenslotte ieder willekeurig verhaaltje, hoe eeuvoudig ook, zooveel aanknoopingspunten
biedt voor allerlei gedachte-associaties, dat het zeer weinig
moeite kost er een diepzinnige allegorie achter te verbergen,
afgezien van de misschien ontzagwekkende geleerdheid die
er toe noodig is 0111 zulk eene erin-verbeelde beteekenis
ook te „bewijzen".
Maar behalve als symbool heeft Beatrice ook in werkelijkheid bestaan. Veel is er niet van haar bekend. Het
15 Januari 1287 gedagteekende testament van Folco dei
Portinari noemt haar als diens dochter Bice, kinderlooze
echtgenoote van den bankier Simone dei Bardi. Dit is het
eenige wat men documenteel van haar weet. Maar meer
dan waarschijnlijk is het dat deze Bice Portinari inderdaad
Dante's Vrouwe was, de moderne kritiek is het hierover
vrijwel eens.
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Wanneer niet reeds tal van plaatsen in de Vita Nuova
en de Commedia dwongen de lichamelijke realiteit van
Beatrice aan te nemen, zou gene plaats in het eerste werk,
waar Dante op ontroerende wijze de volkomen bewustwording van zijn jong dichterschap openbaart, ons het
psychologisch bewijs ervan leveren (§ XVIII). Eenige
„edele vrouwen", zonder twijfel zelf veelbezongen „dames"
van den Florentijnschen dichterkring, hadden, wetende
hoezeer de aanblik van Beatrice hem in verwarring placht
te brengen, Dante gevraagd waarin dan Loch wel zijn
gelukzaligheid bestond. „In woorden welke mijne Vrouwe
prijzen" had hij geantwoord. En peinzende over de diepe
beteekenis van dit antwoord, waarin hij ook voor zichzelf
voor het eerst de volkomen vergeestelijking zijner liefde
uitsprak, nam hij zich voor : „tot stof voor zijn dichten
(voortaan) nooit iets anders dan den lof dier Allerlieflijkste
te kiezen". En dan volgt die in haar oprechten eenvoud
zoo treffende beschrijving van den gemoedstoestand eens
dichters : de twijfel of de gestelde taak niet boven zijn
kracht zal gaan, de angst om het werk te beginnen, het
dagenlange rondloopen in onrust en vaag verlangen, het
voortdurend vervuld zijn van zijn stof, en dan opeens,
onverwacht, de , inspiratie, de influistering van dien regel
waarop of waaromheen het geheele gedicht zal worden
opgebouwd. Broedend wandelde Dante langs de heldere,
snelstroomende Arno en. . . . „toen, zegge ik, sprak mij n
tong als van zelf bewogen : Gij Vrouwen edel, die de liefde
kent". Het was de aanvangsregel der canzone welke voor,
het eerst volkomen de geliefde vergoddelijkt, en tevens
het gedicht dat Dante later zelf het begin zijner nieuwe,
geheel echte, levensware poezie zal noenien.
Op den Louteringsberg spreekt de oude Toskaansche
dichter Buonagiunta Dante aldus aan :
„Maar zeg of ik hier zie dengene, die tevoren bracht de
nieuwe rijmen, beginnende : Vrouwen, die begrip hebt van liefde."
En ik tot hem : „Ik ben er een die, wanneer de iet
mid inblaast, het opmerk en op die wijze waarop zij het binnen
in mij dicteert, voortga het opteekenende."
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„O broeder, nu zie ik" zeide hij, „de knoop die den notaris 1)
en Guittone 2) en mij weerhield aan deze zijde van den zoeten
nieuwen stijl, welken ik hoor" (L. B. XXIV. 49-57).

Levende liefde dus is het die volgens Dante den dichters van den dolce stil nuovo inspireert, en zeker hemzelf.
Moge de nog zoo jonge, schoolsche troubadour-geleerde voor
die wandeling langs de Arno, in de eerste Lien gedichten
der Vita Nuova dus, al eens bewust of onbewust de geijkte
frasen hebben nagepraat, in deze canzone en in de gedichten er nh, zingt alleen Dante zelf en zingt hij alleen „wat
het hart hem v66rzeide met de stem der liefde" (§ XXIV),
zelfs dahr nog, waar woorden en zinnen ons aandoen als
herinneringen, ja plagiaten nit oudere dichters. Maar ieder
dichter weet wel dat het geen dorre, doode abstracties
zijn die de groote, in ons hart verborgen sluimerende
liefde doen ontwaken en spreken, maar dat alleen levende
schoonheid daartoe in staat is en voor alles „de Schoonheid
die als een vrouw vol deugd verschijnt". Zulk eene reeelsymbolische vrouw was voor Dante Beatrice. Of zij ook
voor anderen die schoone, edele lieftalligheid bezat die
Dante verhemelt ? Lieden, die haar niet kennen, raden,
wanneer zij haar maar zien, dat zij „Beatrice" dat is
„Zaligmaakster" moet heeten. (§ 1). Wanneer zij zich op
straat vertoont loopt de bevolking uit om haar te zien.
(§ XXVI) „Deze is geene vrouw, maar eene der schoonste
engelen uit den hemel", zeiden sommigen. En anderen :
„Deze is een wonder; gezegend zij de Heer die iets zoo
wonderbaarlijks weet te scheppen." Haar zachte nederigheid deelt zich mede aan elk Wien zij een groet waardig
acht ; het is niet mogelijk in haar nabijheid iets slechts
ook maar te denken. Wahrheit of Dichtung ? Bij Karen
dood wijdt Cino da Pistoia eene troostcanzone aan haar
nagedachtenis die alles te bevestigen schijnt wat Dante
ter verheerlijking van zijn Beatrice zeide. Maar bevriende
dichters komen elkaar gaarne in het gevlei, vooral in een
dergelijke omstandigheid. Bovendien, wat Cino van haar
1)

De Siciliaan Jacopo da Lentini.

2)

De Toskaan Guittone d'Arezzo
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zegt zijn grootendeels toespelingen op, ja aanhalingen van
verzen van Dante zelf. En verheerlijken niet tenslotte ook
andere dichters hunne geliefden op precies dezelfde wijze ?
Zingt niet Cavalcanti van zijne Vanna :
Onzeggelijk is barer schoonheid glans,
Wijl alle edele deugden voor haar knielen
En Schoonheid zelf haar eert als een godin.
en in een ander sonnet :
Ze is zooveel meer dan alles om zich heen
Als heel de hemel grooter is dan de aarde...
Beweert niet de zoo even genoemde Cino da Pistoia
van zijne Selvaggia :
De Vrouwe, om wie ge peinzend mij ziet schrijden,
Toont een gelaat zoo lieflijk dat zij doet
Ontwaken in een iegelijks gemoed
Dien eedlen geest die daar verborgen beidde...
Getuigt niet Lapo di Gianni van zijne Lagia:
Een engel lijkt zij die op aard kwam dalen,
Ze is als der Liefde zuster in haar spreken,
Een wonder is van haar ieder gebaar...
Deze drie dichters waren Dante's tijdgenooten en
vrienden, zij kunnen hem hebben nagevolgd. Maar zegt
niet Guinicelli van zijne Lucia:
Zij gaat, getooid van zooveel lieflijkheden,
Dat ze ieders hoogmoed breekt door haren groet
En elken heiden 't waar geloof zou schenken.
Nooit kan een laag man voor haar aanschijn treden.
Maar grooter nog is 't wonder dat zij doet:
Wie haar aanschouwt kan niets wat slecht is denken.
Een lof welke zin voor zin beden.kelijk gelijkt op wat
Dante in verschillende gedichten schrijft over Beatrice, en
hier is het toch kennelijk Dante die zijn vObrganger naspreekt.
Doch wat doet het er ten slotte toe dat wij van
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Beatrice's verschijning niet meer weten dan het vrij vage
beeld dat Dante zelf van haar geeft. Niet wat zij was,
maar wat zij in Dante's geest wakker riep is het belangrijke van haar bestaan, dat Loch tenslotte maar een van
die kleine onbeteekenende feitjes was waarvan dichters
dikwijls hun meest grootsche concepties ontvangen. Misschien was zij inderdaad onvergelijkelijk schoon van
lichaam en edel van ziel, maar zeker zag Dante haar,
lichamelijk en geestelijk nOg, schooner en edeler, doordat
hij haar omhing met het weefsel zijner eigen hoogste verlangens: Want zoo immers doet ieder dichter, ja ieder
mensch wien de liefde het „nieuwe leven" ontsluit. Omweeft niet elke minnaar de geliefde vrouw met een teederen, mystieken glans, die voor zijn verboelding — al naar
den vorm waarin hij leerde denken — straalt als de aureool
eener heilig,e of als de diadeem eener droomkoningin, maar
die, hoe dan oak, steeds de hoogste schoonheid kroont
Welke in zijn eigen hart leeft Dante zag in Beatrice zijn
hoogsten drown van schoonheid, reinheid en deugd verwerkelijkt, en zooals iedere werkelijkheid voor wie bewondert en liefheeft tot symbool wordt, word ook zij voor
hem symbool van zijn eigen innerlijkste, dichtst-bij-God
levende verlangert. Zoo is zijn work — als elk kunstwerk
in liefde geschapen, als elke liefdedaad zoowel uitvloeisel
en weerslag van een doorleefde realiteit als min of moor
bewuste symboliseering van innerlijken droom. Misschien
is de religious-mystieke vorm van Dante's exaltatie „nit
den tijd" en althans voor niet-katholieken moeilijk joist to
waardeeren; haar geest is begrijpelijk en navoelbaar, en
voor elken minnaar.
zal dit eeuwig
Hoezeer allengs, na Beatrice's dood, doze symboliseering,
die vergeestelijking overhand kreeg en de reeele, zinnelijke
grondmotieven zijner liefde verdrong, blijkt het duidelijkst
wel nit het feit dat Dante zijn herhaalden en diep-berouwden ontrouw aan de gestorven geliefde gevoelt als een
vergrijp tegen. . de Rede. Ook de zalige Beatrice trouwens,
die hem zijnen afval van haar verwijt, verstaat onder dien
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ontrouw nog iets anders en meer dan amoureuse avonturen,
al veroordeelt zij natuurlijk ook deze.
In de Vita Nuova beschrijft Dante zelf hoe, kort reeds
na Beatrice's dood, de aanblik eener „deernisvolle vrouwe"
hem tot een tijdelijken ontrouw verlokte. Maar na deze
„Vrouwe aan het Venster" hebben hem, behalve de vrouw
waarmede hij huwde, nog menige andere van den rechten
weg doen afdwalen. Witte, de vermaarde Dante-keener,
somt er een zevental op, terwijl anderen ook een verhouding aannemen tusschen Dante en de vrouw van zijn
broeder. En de ontzetting die den dichter op zijn helletocht aangrijpt over het lot van de echtbrekers Paolo en
Francisca (Hel V. 139), een ontzetting zoo geweldig dat zij
hem bewusteloos doet neerstorten, schijnt wel op eenig
schuldbesef te wijzen. Ik houd het zelfs voor waarschijnlijk
dat ook nog tijdens het leven van Beatrice Dante's gedachten
niet voortdurend en zeker niet onverdeeld aan haar behoorden. Zou Dante de twee „edele dames" die hij tot
„scherm der waarheid" gebruikte, dat wil zeggen die hij
openlijk het hof maakte kwasi om zijn liefde voor Beatrice
te verbergen, niet eene iets meer dan geveinsde liefde
hebben toegedragen ? Waarom schreef hij in dien tijd,
toch een paar jaren, niets voor Beatrice en kan hij de
enkele gedachten dier periode welke in de Vita Nuova
zijn opgenomen (§ VII, VIII en IX) slechts op een zeer
gedwongen wijze met Beatrice in verband brengen ? Het
zou mij niets verwonderen als Dante het oude troubadourstrucje slechts achteraf had toegepast om twee werkelijke,
voorbijgaande en later berouwde liefden te verontschuldigen. Zegt hij niet zelf dat het vertrek van zijn eerste
„schermo" hem „meer bedroefde dan hij tevoren voor
mogelijk zou hebben gehouden" ? (§ VII) En huldigt hij
het tweede niet zoo ondubbelzinnig dat „maar al te vele
lieden er over spraken op eene wijze welke de hoofschheid
te buiten ging" ? (§ X) Mij dunkt, zelfs de in zijn gevoel
het meest verkunstelde troubadour zou zich niet aldus
aanstellen zonder - er althans iets van te meenen. Het
waren „schoone en lieflijke" vrouwen en geen ongracelijke
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coquettes als b.v. de juffer achter wie Goethe zijn liefde
voor Katchen SchOnkopf verborg! Doch hoe dit zij, zeker
mag men aannemen dat Dante's latere liefden
voor een
man van zijn temperament spreekt het vanzelf niet alle
even platonisch geweest zullen zijn. In het begin der Vita
Nuova moge hij al verklaren : „dat de Liefde hem nooit
beheerschte zonder den trouwen raad der Rede", deze verklaring slaat slechts op de levensperiode veOr zijn achttiende
jaar. Later, in verschillende gedichten —en een dichter
is in zijn Dichting altijd m44r waar dan in zijn voor Waarheid gegeven proza
spreekt hij wel anders. Bijvoorbeeld
in het sonnet : „Sinds 't negende van mijner jonkheid jaren" :
..En 'k weet hoe hij (Amor) ons meat en zweept en spoort...
Want altijd in den kring van Amor's krijt,
Is vrije wil this door zijn macht gebonden,
Dat gansch vergeefs der Rede raad er strijdt;
Steeds kan een nieuwe spoor de flank hem wonden:
Wat lust hem ook op 't oogenblik berijdt,
De nieuwe volgt hij wen haar krachten zwonden.
Zijn dit niet woorden van een man die „het klappen
van de zweep kent" P En wie, die niet behalve den zegen
ook den vloek der liefde gekend heeft bij ondervinding,
zou een sonnet kunnen schrijven als dat, hetwelk Dante
richtte aan. Vrouwe Pietra degli Scrovigny, wie hij ook
eenige groote canzonen gewijd had en die, als ook zij „symbool" is, toch zeker het best dit gansche ras van nietige,
maar wreede en „stee p"-harde wezentjes verbeeldt, Wier
iklelheid het goed geloof en den gullen hartstocht des
dichters pleegt to misbruiken.
Ik vloek den dag dat mij voor 't eerst verblijd
Het Licht heeft dier verraderlijke oogen;
En 't uur dat ge in mijn hart gekomen zij t
En hebt mijn ziel er ganschlijk aan onttogen.. etc.
Ik leg opzettelijk eenigszins den nadr-uk op Dante's
„afdwalingen" omdat vele commentatoren en lezers in hunne
teleurstelling over het feit dat het karakter van den door
hem bewonderden dichter niet precies beantwoordt aan hun
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eigen moreele overtuigingen, die zoo gaarne zouden willen
weg-„verklaren" met een gekunstelde geleerdheid, welke
zonder twijfel zelfs Dante te kras zou zijn geweest. Deze
lieden bedoelen het goed, maar zij bewijzen de nagedachtenis van den dichter zeker geen dienst met hun pogingen
om ook Dante's „zondige" liefden te versymboliseeren.
Want juist in het zoogenaamd zwak-menschelijke van zijn
liefdeleven vond Dante toch tenslotte die aanleiding tot
strijd tegen zichzelf, tot opvoeding door zelftucht, die de
dichter — evenals trouwens elk werkelijk karakter behoeft om waarlijk groot te kunnen worden.
Ik zeide reeds dat overigens Dante, en ook Beatrice,
deze afdwalingen op eene andere wijze veroordeelen dan
de onthutste commentatoren.
VOOrdat Dante, aan het aardsche paradijs gekomen,
het gelaat der zalige Beatrice mag aanschouwen, spreekt
zij hem aldus toe :
„Dante, omdat Virgilius weggaat, ween niet meer, ween nog
niet, daar het om een ander zwaard (berouw) u voegt te
weenen. (L. B. XXX. 55-57).
Aanschouw mij wel, wel ben, wel ben ik Beatrice; hoe verwaardigdet gij u tot den berg toe te komen? Wist ge niet
dat hier de mensch gelukkig is?" (73-75).
En de dichter verhaalt :
Mijne oogen vielen omlaag in de heldere bron, maar mij
daarin ziende, trok ik ze terug tot het gras: zoo groote schaamte
bezwaarde mij het voorhoofd. (76-78).

Later spreekt Beatrice tot de Engelen, die medelijden
betoonen met den door hare verwijten geheel verslagen
dichter
„Eenigen tijd hield ik hem op met mijn gelaat: de jeugdige
oogen hem vertoonende, leidde ik hem, zoodat hij was met mij
op het goede doel gericht.
Zoodra ik op den dorpel was van mijn tweeden leeftijd en
van leven verwisselde, pakte hij zich weg van mij en gaf hij
zich aan een ander.
Wanneer ik van vleesch tot geest was opgerezen, en schoon-
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heid en deugd mij waren gegroeid, was ik hem minder dierbaar

en gevallig
en hij richtte de schreden langs den niet waren weg, valsche
schijnbeelden des goeds volgende, die niet gaaf wedergeven wat zij
beloofden". (121-132).

In den volgenden zang bekent Dante :
Weenende zeide ik : „De tegenwoordige zaken met hun valsche
behagen, keerden mijne schreden, zoodra uw aanblik was schuilgegaan". (XXXI 34-36).
Waarna Beatrice antwoordt :
„Toen u het eerst de schichten der begeerte der bedriegelijke
zaken troffers, hadt ge u moeten opheffen, om mij, die niet
weer zoodanig was, te volgen.
Gij moest niet meer uw vleugelen omlaag laten drukken om
meer slagen te verwachten, hetzij door een meisje, of eenige
andere ijdelheid met zoo korte bate." (55-60).
Dit zijn Beatrice's verwijten, naar aanleiding waarvan.
Dante zegt :
Zulk een zelficennis beet mij het hart, dat ik verwonnen
viel (88). Men ziet het, ook andere dingen dan het naloopen van een meisje gelden der hemelsche Beatrice voor
afval van Naar. Niet echter zijn huwelijk met Gemma Donati,
de vrouw bij wie Dante vier, volgens anderen zelfs negen,
kinderen. verwekte. En ook de toch zeer reeele ontrouw in
den gewonen zin des woords aan doze zijne echtgenoote
zeif wordt hem nergens verweten. Dante's ontrouw, wat
althans door hemz.elf als zoodanig gevoeld wordt, is inderdaad een andere dan de gewone en in zooverre hebben de
redders zijner moraliteit gelijk, die meenen dat Beatrice's
verwijten op geestelijke afdwalingen, op verslapping van
Dante's geloofsijver of studie betrekking hebben. Het zware
zelfberouw dat Dante kwelt is niet het gewone zondegevoel
van een man die een gestorven geliefde — en bovendien
dubbel opzicht zijn eigen vrouw — ontrouw is maar
bovenal het besef dat telkens elkeen pijnigt die een levenstaak te vervullen heeft : tijd en geestkracht verspild, verknoeid te hebben aan lets anders dan zijn hoogsten droom,
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zich van zijn weg te hebben laten afleiden door „ijdelheden
van korte bate", door nietige aldaagsheden en gebeurtenissen
en order andere ook door een lichtzinnig leven, zooals
Dante gedurende eenigen tijd in gezelschap van zijn zwager
Forese Donati, den gulzigaard, geleid schijnt te hebben.
Cavalcanti, die — schoon volgens zijn tijdgenooten zelfniet
zeer standvastig in zijn minnedienst — in een merkwaardig
sonnet de rol van „vriend die mij mijn feilen toont" op
zich neemt, verwijt Dante diens „schandelijk" leven na
den dood van Beatrice scherp genoeg en vooral smartelijk
genoeg om aan een reeele reden voor zijn verwijt te mogen
gelooven, al mag men anderzijds ook aannemen dat Dante,
evenals de meeste zelf-aanklagers, zichzelf zwarter afschildert dan hij eigenlijk was. Wanneer Dante op den Louteringsberg in den tuin waar de gulzigaards hun Tantaluskwelling ondergaan, Forese ontmoet, voegt hij hem toe :
„Zoo ge u wederom in den geest haalt hoedanig gij met mij
waart en ik met u, dan zal nog de herinnering u bezwaren"
(XXIII 115-117).
En dat in dit „schandelijk" leven de pargoletta's, de
meisjes waarvan Beatrice gewaagt, een rol gespeeld zullen
hebben, lijdt ook voor Dante, die bovendien volstrekt geen
gulzigaard was, geen twijfel. Ook het afschuwelijk-drastische
droomgezicht der Wellust als Sirene wijst er op. (LB XIX. 7.)
Maar ik herhaal : zoozeer was Beatrice voor Dante tot een
symbool geworden dat hij zijn ontrouw slechts in zooverre
als zondig voelde als zij hem werkelijk afhield van dien
levensdroom dien Beatrice in zijnen geest verbeeldde. En
men betreure niet, en verdoezele nog minder, de afdwalingen
van een man, wiens deugd en grootheid juist daarin bestaat
dat hij trots den strijd zijner hartstochten telkens den
stillen vrede zijner geestelijke hoogheid hervindt.

* *
De gedichten in. het Nieuwe Leven opgenomen, werden
geschreven tusschen 1283- en 1292, den tijd waarin Dante's
dichterschap nog in zijn eerste ontwikkeling was. Maar
ofschoon er hierdoor een zeer merkbaar verschil bestaat

DANTE ' S VITA N170 VA.

31

tusschen de vroegere en latere, hebben zij toch alle onmiskenbaar dien zekeren gevoelstoon van innerlijke doorleefdheid, die hen tot zuivere lyriek maakt, trots sommige
gekunsteldheden welke een oppervlakkig beoordeelaar zouden
kunnen Ook dat het, overigens zoo simpele
verhaal, nog tal van niet eens oorspronkelijk verzonnen,
maar direkt uit de provencaalsch-siciliaansch-toskaansche
poezie overgenomen elementen bevat, vooral in het eerste
gedeelte : het epitheton „gentilissima" voor de geliefde
Vrouwe, bet beven bij Karen aanblik, de geheimhouding
van zijn liefde voor de onbescheiden nieuwsgierigen en het
zich verstoppen achter een „schermo", de bespotting door
de aangebedene, de voorstelling der Liefde als Leenheer en
der minnaars als diens Getrouwen, het eten van het hart
des minnaars, en tal van andere reminiscenzen, ja plagiaten,
waarop in de aanteekeningen nog hier en daar zal worden
gewezen of van welke men in de gedichten in het Aanhangsel parallelplaatsen zal kunnen vinden dit alles,
dat soms den indruk geeft .alsof Dante opzettelijk in een
werk alle kenmerken der oude minnepoezie heeft willen
bijee-n.brengen dit alles behoeft toch den lezer in het minst
niet te doers twijfelen aan de „echtheid" van het gevoel
dat Dante bezielde toen hij het in dien half-traditioneelen
vorm uitte. Evenmin het feit dat deze lyriek achteraf zoo
gemakkelijk tot 44n allegorisch geheel te vereenigen bleek.
Want — en hier raak ik aan het kenmerk van alle waarlijk groote lyriek — Dante's poezie was geen stemming skunst, wisselend als spelende golfjes, maar al zijn poezie
werd gedragen door 44nzelfden, standvastigen onderstroora
van innerlijkst gevoel, dat wil zeggen door 44nen levensdrang, eenzelfde stuwing naar het innerlijk aanschouwde
ideaal van hun schepper. Hierdoor komt het dat het
meerendeel van deze lyrische gedichten van aanvang of en
niettegenstaande de toevalligheid van hun ontstaan, voorbeschikt was later deel uit te maken van een grooter werk,
dat in zijn geheel dien innerlijksten levensdrang zou versymboliseeren.
Er zijn duidelijk drie fasen in Dante's liefde tot Bea-
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trice te onderscheiden ; fasen waarin zich in het kort de
geheele ontwikkeling der minnepoezie zooals die in het
voorgaande werd geschetst, herhaalt. Ten eerste de nog
bijkans geheel traditioneel-chevalereske vereering van het
lieflijke meisje, waarbij men eigenlijk niet goed weet of
haar uiterlijke schoonheid dan wel haar innerlijke deugd
er het werkelijke motief van is, of begeerte dan wel zuivere
bewondering den grondtoon er van vormt. Verwarring,
verbijstering is het overheerschende gevoel dat Beatrice
in Dante teweeg brengt. Wanhoop om de onthouding van
haar groet en om haar bespotting van zijn hulpelooze
onthutstheid bij haar aanblik, vervult hem veel sterker
dan elke andere aandoening. Die aanblik vermoordt hem
en Loch is de gedachte alleen aan haar hem niet voldoende,
hij moet haar zien, hij begeert haar schoonheid. Als „Amor
hem bespringt" vergeet hij hoe haar nabijheid hem eigenlijk martelt,
En dan, omdat ik voor eigen zwakheid zwicht,
Kom 'k bleek, ontdaan, van alle kracht begeven,
Tot u, of me ook uw blik genezing biedt.
Maar zoo 'k opzie tot uw zoet gezicht,
Begint mijn hart nog smartlijker te beven,
En 'k voel hoe 't levee nit mijn adren vliedt. (§ XVI)

Maar nu volgt, na een psychischen schok, welken ik,
met Rosetti, alleen kan toeschrijven aan. Beatrice's huwelijk,
een tijdperk van verpuring, van een volkomen kuische
vereering, waarin „woorden die zijn Vrouwe prijzen" Dante's
eenige gelukzaligheid uitmaken. Het is de periode die
opent met de reeds genoemde groote canzone „Gij Vrouwen
edel, die de liefde kent" en het sonnet waarin hij spreekt
van de ontwaking der liefde in het „edel hart". Dante's
taal is nu oorspronkelijker en machtiger, zijn hart rustiger ;
hij begeert niet meer haar schoonheid, maar prijst alleen
haar deugd en als Amor thans weer al zijn zinnen uitdrijft
en hem geheel met de gedachte aan haar vervult, is hij
niet langer verbijsterd, maar gelukkig.
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Zoolang nu heeft mij Amor in zijn macht
En mij gewend aan zijne heerschappij,
Dat even hard als eerst mijn slavernij
1Vlij scheen, zij thans mij lieflijk schijnt en zucht. (§ XXVII).
In de derde fase, wanneer door Beatrice's dood het
toch altijd min of meer onnatuurlijk geexalteerde van zijn
onzinnelijk verlangen is opgeheven, stijgt Dante's vereering
tot een zuiver geestelijke aanbidding, welke hij wel, misleid door het medelij den der „Vrouwe aan het Venster"
voorbijgaan.d zal kunnen yerzaken, maar welke hij ten
laatste „door het leed gelouterd" toch weer terugvindt in
een volkomen, maar woordelooze, inn.erlijke aanschouwing
der „uit zichzelf stralende" zalige Beatrice.
Boven die sfeer die 't allerwijdste kringt
Vermag mijn geest als stille zucht to stijgen;
Een nieuw begrip, dat Liefde in leed verkrijgen
Mij deed, heeft hem tot zulk een vlucht bezwingt.
daar, waarheen heel zijn verlangen dringt,
Ziet hij een Vrouwe voor wie de englen neigen;
ZOO stralend dat mijn pelgrim-geest in d' eigen
Lichtgloed haar schouwt, die uit haar wezen blinkt (§XLI)
En

De gedichten geven dus een doorloopende ontwikkeling weer en het verklarend proza behoeft slechts weinig
uit to weiden om deze ontwikkeling duidelijk in het licht
to stellen. Toch geeft bet op enkele plaatsen meer dan
een noodzakelijke uiteenzetting van omstandigheden. En
op deze plaatsen blijk-t het sterkst Dante's bewuste opzet
om met behulp van zijn later-geschreven, rustig, min of
meer stijf en doctrinair proza, zijne van leven sidderende
liefdeslyriek voor to stellen als de theologisch-moreele
allegoric der ziel die God zoekt. Zoo is bijvoorbeeld alleen
in het proza sprake van het mystieke getal negen en zijn
klaarblijkelijk verband met de Drie,eenheid en Beatrice
zoo wordt all6en in het proza het woord „salute" opzettelijk gebezigd op een wijze waarop het zoowel Beatrice's
„groet" als „Genade, Heil, Verlossing" beteekent. Ook nit
het schiften van zijn gedichten blijkt dat Dante slechts
O. E. x.IV 7

3

34

DANTE'S 'VITA NUOVA.

die opnam die zich voor een symbolische uitlegging het
best leenden. Van sommige weggelaten gedichten kan
misschien gezegd worden dat zij of te veel herhalingen
bevatten van wat in de wel-opgenomene beter en schooner
gezegd is, Of zelfs dat deze latere omwerkingen ervan zijn.
Maar waarom het geheel oorspronkelijke „Sinds 't negende
van mij ner jonkheid jaren", waarvan hierboven reeds iets
werd aangehaald, weggelaten ? Niet toch wijl het geen
volkomen zuivere uiting van Dante's gevoel zou zijn.
Integendeel ! Juist omdat er nAer dan Dante wenschte uit
bleek, hoezeer hij ontvankelijk was voor andere liefde dan
platonische vereering en middeleeuwsche aanbidding. Het
sonnet harmonieerde niet met den grondtoon der Vita.
Nuova. En hetzelfde geldt voor het sonnet aan Lisette
(zie aanhangsel), wanneer deze althans werkelijk de Vrouwe
aan het Venster is. Het valt uit den Loon, het doet deze
Vrouwe wereldscher, ik zou haast zeggen koketter zien,
dan de sonnetten die alleen haar deernis prijzen.
Het sonnet (§ XXIV) waarin Dante de nadering achter
elkaar van Monna Vanna (Cavalcanti's geliefde), bijgenaamd.
Primavera, en Monna Bice beschrijft, eindigt :
wel heeft mijn geest 't vernomen
En Amor sprak
Deze is de Lente en Liefcle poem ik Mar
Die op haar volgt, zoozeer gelijkt ze mij.
Maar eerst later, onder het schrijven van het proza,

valt hem de gedachte in deze Primavera te beschouwen als
vOOrloopster van Bice en haar waren naam Giovanna of teleiden van Johannes den Dooper, om op deze wijze gelegenheid te hebben Bice zelf te vergelijken met den Zaligmaker.
Het is hier de plaats om even de veelbesproken vraagg
te behandelen wat de eigenlijke beteekenis van den titel
„Vita Nuova" is. Sommige commentatoren meenen dat
met het woord „nuovo" (novo, novello) dat in het ouditaliaansch behalve voor „nieuw" ook wel wordt gebezigd
voor „jong, jeugdig, lentelijk", gedoeld wordt op de intrede
van een nieuw levenstijdperk, zoodat de titel ware te vertalen met „Jeugdleven". Zelfs al was deze opvatting in
overeenstemming te brengen met Dante's eigen schoolsche
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indeeling der menschelijke leeftijden, later door hem in
het Convitto gegeven, waar de adoleszenza duurt van het
1ste tot het 25ste, de gioventu van het 26ste tot 45ste
jaar (Con y. I. 1 en IV 24), dan nog zou ik mij aansluiten
bij hen die, evenals het geheele werk ook den titel symbolisch duiden in den zin van ontwaking, wedergeboorte,
liefdelente. Dante had van zijn eenzame kindsheid vOOr
het negende jaar waarschijnlijk geen aangename, althans
geen bijzondere herinneringen. Hij begon eerst werkelijk
to leven toen de verschijning van Beatrice hem uit dit
onbeduidende voortbestaan deed ontwaken, het nieuwe in
zijn leven is niet het begin van een nieuwen levenstijd,
maar van een nieuwen zielstoestand. Dat dit overigens ook
reeds de opvatting was van Dante's voorgangers bewijst
dit gedicht van Raimbaut d'Aurenga :
Ab nou cor et ab nou talen,
ab nou saber et ab nou sen,
et ab nou belh captenemen,
vuelh un bon nou vers comensar ;
e qui mos' bons nous motz enters,
ben er plus VOUS a son viven,
qu'om vielhs s'en deu renovelar
(Met een nieuw hart en nieuw verlangen,
Met nieuw begrip en nieuwe bedoeling
Op een nieuwe en schoone wijze,
Wil ik een schoon nieuw lied beginnen ;
En wie mijn schoone nieuwe woorden verstaat,
Zal zekerlijk vernieuwd worden in zijn leven,
Zoodat zelfs een oud man zich zal verjongen).
De driedeeling waarvan ik hierboven sprak is niet
willekeurig. Zij wordt door Dante zelf aangegeven. Twee
malen Loch spreekt hij in het proza over een „materia
nuova", een nieuwe stof die hij zal gaan behandelen en
beide malen juist op de plek waar de door mij gekenschetste verandering in zijn gemoedstoestand plaats grijpt.
Ik heb daarom mijne vertaling in drie „gedeelten" gesplitst,
die elk eindigen met de hierboven aangehaalde gedichten.
Dat deze indeeling, de meest logische, ook werkelijk de
juiste is, wordt naar mijn meening nog aannemelijk ge-
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maakt door eene eigenaardigheid der compositie, welke
voor zoover ik weet nog door niemand werd opgemerkt.
Reeds sedert lang werd er op gewezen dat de volgorde
der gedichten zoo symmetrisch is dat zij onmogelijk toevallig kan zijn. De cycles bestaat namelijk uit 26 sonnetten of althans kleinere gedichten van eene strophe en 5
canzones, elk van 2 tot 6 strophen, welke gedichten aldus
gegroepeerd zijn :
(9s + c). c. 4s. c. 4s. c. (9s + c).
Of de symmetrie dezer reeks werkelijk een verborgen
bedoeling heeft laat ik in het midden; gegeven Dante's
zin voor formalisme lijkt het mij wel waarschijnlijk. Ik
wijs er nu echter op dat bij mijn driedeeling de afscheidingen zoodanig vallen dat de eerste beide hoofdstukken elk
omvatten 10 en het derde 11 gedichten. Beschouwt men
nu het laatste sonnet als een soort van epiloog — en
inderdaad bevat het het resultaat van de geheele voorgaande ontwikkeling — dan is deze indeeling in drie (drieeenheid) hoofdstukken, van elk teen (volmaakte getal) gedichten geheel in overeenstemming met diezelfde getallen.mystiek die ook de indeeling der Commedia beheerscht.
(Drie boeken, waarvan twee bestaande uit 33 (3 x 10 + 3)
zangen en een nit 33 zangen
Proloog).
Over het proza nog een paar opmerkingen. Het verhalend gedeelte ervan, dat tot begrip van het verband der
gedichten dient, is niet geheel en al een vinding van Dante.
Reeds de provencaalsche troubadours plachten zulke nitleggingen, razo's, als biografische aanteekeningen aan de
losse gedichten hunlaer collega's toe to voegen, o.a. bij de
liederen van Bertrand de Born, en ook in oudere Italiaansche canzoniere's of liederenbundels treft men ze aan.
Maar wel is Dante de eerste, en hij bleef ook de eenige,
die z4lf een geheele reeks van gedichten door zulk verklarend proza — ook hij noemde het „ragione" — in een
underling logisch verband bracht. Behalve dezen verbandleggenden tekst evenwel bevat het boekje ook nog korte
glossen over bouw en indeeling der gedichten elk afzonderlijk. Dante noemt ze „divisioni". Sommige commentatoren,
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onder anderen reeds dadelijk Boccacio, hebben deze divisioni geschrapt of als latere kantteekeningen van anderen
beschouwd. Maar zij behooren niettemin wezenlijk tot
het werk. Zij latere ons Dante zien in heel zijne, voor ons
modern gevoel sous bijna lachwekkende schoolschheid. Maar
zoo was de 27-jarige autodidakt, die zich, zonder universitaire opleiding en waarschijnlijk ook zonder geregeld onderwijs, alle weten schappen van zijn tijd, alle christelijkschoolsche wijsheid en waanwijsheid, moest eigen maken.
Wie zich vermag in te denken in dien onstilbaren dorst
naar weten en overzien die dezen tijd beheerschte en de
behoefte aan systematiek die hiervan een gevolg is, zal het
niet langer zoo heel absurd vinden dat de dichter Dante,
maar toch die dichter die, zooals zijn eerste biograaf, Villani (t 1336) zeide : eenig,szins trotsch was op zijn weten en
mi-nachtend-verwaten", met een souls pijnlijke dorheid zijn
eigen schoonste lyrische uitingen beredeneert, zelfs nog
daar, waar de structuur zoo eenvoudig en doorzichtig, is,
dat iedere nadere verklaring ervan niet anders kan schijnen
dan een overbodige pedanterie. En toch is zelfs in deze
divisioni wel hies en daar een gevoeliger Loon te hooren.
Is de overweging waarom de divisioni tijdens het leven
van Beatrice achter de gedichten, maar na haar dood er
voor geplaatst worden : namelijk dat door ze aldus te plaatsen,
de gedichten zonder gevolg of geleide optreden en daardoor „meer verweduwd zullen schijnen_", is deze skrupule
belachelijk-sentimenteel of kinderlijk-beminnelijk ? Zeker
is zij niet de dorre overweging van een kwasi-wetenschappelijk glossateur. En voorts vergete men niet, dat het ook
niet de volgroeide geleerde is die het proza der Vita Nuova
schreef, maar juist de nog ongeleerde en daardoor tot
geleerdheidsvertoon geneigde beginneling de jonge man,
die wel graag Latijnsche auteurs aanhaalt en ook zelfs wel
een brief in die taal weet te schrijven, maar wien het toch
veel moeite kostte Boetius en Cicero te lezen die over
Ptolomaeus spreekt zonder diens stelsel goed te kennen
en die aan het slot van zijn boekje zelf zoo diep gevoelt
dat hij eerst nog „Teel studeeren" moet alvorens hij zijn.
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liefde waardiglijk zal kunnen opvoeren tot de verheerlijking
en dienst van haar, zijn Beata Beatrix, zijn ideaal van
Schoonheid en Deugd en ook ons aller goddelijke troosteres
en leidster, hoe wij haar ook noemen.
Beatrice dus werkelijkheid en symbool, de Vita Nuova
spontane lyriek en bedachte allegorie. Zoo is ook de Divina
Commedia een schepping waarin zuiverst gevoel versmolt
met hoogste gedachte. En dezelfde gedachte als die Welke
de Vita Nuova beheerscht : de loutering van den geest
door begeerte, afdwaling, leed, berouw en terugkeer heen
tot de hoogste Liefde. In beide werken dezelfde drievoudige synthese : subjectiviteit en objektiviteit, realisme
en idealisme, gevoel en verstand , een synthese, jong en
lieflijk in de Vita Nuova, mannelijk en grootsch in de
Commedia. Het is zooals Rossetti zegt in zijn „Early
Italian poets" : „Door de geheele Vita Nuova heen zingt
een geluid als het eerste zachte murmelen dat wij hooren
ergens op een verre weide en dat ons voorbereidt op den
aanblik der zee."

Literatuur. Van de ontzaglijk uitgebreide Dante-literatuur
noem ik hier alleen die werken die mij bij de samenstelling dezer
inleiding en van de aanteekeningen van het meeste nut waren.
Giovanni Melodia : La Vita Nuova. 1905, tekst met zeer uitgebreid
commentaar.
I. del Lungo : Beatrice nella Vita e nella poesia del secole XIII 1891.
Fr. Pasqualigo : Pensieri sull' allegoria della Vita Nuova di
Dante 1896.
Karl Vossler : Die philosophischen Grundlagen zum „Stissen neuen
Still" 1904.
Fr. Xaver. Kraus : Dante, sein Leben and sein werk. 1897.
D. G. Rosetti: Early Italian Poets.
Henri Hauvette : Dante. Inleiding tot de studie van de Divina
Commedia. 1913. (Wereldbibliotheek Nr. 210-212).
H. J. Boeken: De Hel, de Louteringsberg en het Paradijs ; in
proza vertaald. (Wereldbibliotheek).
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I.
The man farthest down, a record of observation and
study in Europe, by Booker T. Washington.

Ziedaar een merkwaardig boek, dat het jaar 1912 ons
bracht. De schrijver, Booker T. Washington, een Neger,
in slavernij geboren, dus wel aan den voet van de menschenladder, bereikt na jaren van onverdroten arbeid een der
hoogste sporten. Hij weet dat, ook na de uitvaardiging
van de emancipatie-wet (1865), de mensch heel onderaan in
de groote Amerikaansche Republiek steeds wordt gezocht
onder zijn rasgenooten ; nu wil hij den mensch heel onderaan in Europa ook leeren kennen.
Hij reist daarheen en maakt zijn bevindingen, als
„een verslag van waarneming en studie" in dat werelddeel, openbaar in het genoemde boek.
Wie is die Booker T. Washington, en hoe staat het
met zijn bevoegdheid om over dit maatschappelijk onderwerp te spreken ? Hij zelf heeft ons in vijf andere boeken 1)
bronnen genoeg gegeven om hem te leeren kennen. Dit
1) 1. Up from slavery: an autobiography. 2. The story of the
Negro. 3. Working with the hands. 4. Character building. 5. My larger
education.
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is geen hoogstaande Neger alleen, dit is een buitengewoon
mensch.
Hij werd in 1858 of '59 op een plantage in Virginia
geboren het juiste jaartal weet hij niet. Zijn oudste
herinneringen vallen in den tijd van den Burgeroorlog,
die met de overwinning van de Zuidelijke door de Noordelijke Staten en de vrij verklaring der Negers eindigde (1865).
Hij kan zich niet herinneren dat hij in de hut, die
de woning was van 't gezin, ooit ander nachtleger heeft
gehad dan een hoop vodden op den aatden vloer. Er werd
geen honger geleden zijn moeder kookte voor de blanken
en de slaven der plantage op een groot open vuur bij de
hut : een haard was er niet. Een regelmatig huiselijk levers
kon er niet zijn, omdat de moeder den heelers dag had te
werken en zich alleen 's morgens en 's avonds met haar
kinderen John, Booker en Amanda kon bemoeien. Zij was
overigens een goede moeder en hij heeft haar zeer liefgehad. Zijn vader heeft hij niet gekend, wel zijn stiefvader,
die slaaf was op een andere plantage.
Hij moest als kind allerlei kleine diensten verrichten,
ook in het „groote huffs", de woning der plantersfamilie.
Zoo droeg hij sours de boeken van een zij ner jonge meesteressen als zij naar school ging, en het zien van eenige
dozijnen jongens en meisjes, in een schoollokaal aan het
leeren, maakte , dan op hem den indruk dat dit schoolleven
bij na hetzelfde was als in 't paradijs te zijn.
Toen nu op zekeren dag een staatsambtenaar op de
plantage verscheen en de emancipatie-acte voorlas en den
slaven mededeelde, dat ze vrij waren en mochten gaan
waar ze wilden, was er eerst blijdschap daarna rees de
groote vraag wat nu? Immers die geheele slavenmaatschappij
had nu voor zich zelf te zorgen en stond voor dit vraagstuk als een jongen van tien of twaalf jaar, dien men de
wijde wereld in zendt. Niet minder waren de blanke
vroegere meesters verlegen, die tot armoede moesten vervallen, indien de arbeiders van de plantages verdwenen.
Over 't geheel genomen bleven de oudere Negers, op nieuwe
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voorwaarden natuurlijk, op de plantages werken; de jongere
trokken naar elders.
De stiefvader van Booker T. Washington had werk
gevonden in een zoutziederij te Malden, een plaatsje in
West-Virginia, en riep zijn gezin daarheen. Het werd
daar nog vermeerderd met een als kind aangenomen wees,
James. In de zoutziederij, later ook in de kolenmijn van
denzelfden eigenaar, Lewis Ruffner, werkten John en
Booker met hun stiefvader. Het cijfer 18, dat op alle
vaten stond, die de stiefvader behandelde, was het eerste
wetenschappelijk symbool, waarmee Booker reader kennis
maakte.
De jongen had een grooten lust om te leeren. Ziijn.
moeder bezorgde hem een oud exemplaar van Webster's
Spelling-book ; Naar man echter, die in de jongens alleen
productieve helpers bij zijn werk zag, moedigde niet aan
tot leeren. Toen er eenigen tijd. later een dag- en een
avondschool voor gekleurden werd geopend, hield hij hen
daarvan terug Booker kreeg eindelijk zooveel gedaan dat
hij avondlessen mocht bezoeken, maar moest dan vroeger
aan het werk om den verloren tijd in te halen.
Uit den mond van een paar werklieden in de mijn
vernam hij dat er te Hampton (Virginia) een Normal and
Agricultural Institute was. Daar wilde hij heen, maar dan
moest hij eerst voorbereidende kennis opdoen en on der
meer ontwikkelde lieden verkeeren. Hij verliet daarom de
zoutziederij en de mijn en trad als huisknechtje in dienst
bij den eigenaar daarvan, Lewis Ruffner, of meer rechtstreeks bij diens vrouw, die als zeer zindelijk en stipt
bekend stond. Booker deed zijn uiterste best en raakte in
de gunst van deze dame, die hem weldra gelegenheid gaf
elken dag een uur naar de school te gaan in de wintermaanden. Hij schafte zich wat boeken aan en leerde veel
's avonds. Van zijn loon, 5 dollars per maand, ging het
grootste gedeelte op in de huishouding van zijn stiefvader.
Hij bleef ongeveer anderhalf jaar in zijn. dienstbetrekking.
In 't najaar van 1872 ondernam hij de reis naar
Hampton, met zeer weinig geld voor een afstand van 800
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kilometers. Tot Richmond legde hij den weg deels te
voet, deels gratis of tegen betaling met het een of ander
voertuig af, maar nu was hij ook geheel zonder geld en
toch waren er nog 132 kilometers voor den boeg. Hij
zocht werk en vond dat op een schip, dat ijzer moest
lossen. Na dagen van arbeid, met geen andere slaapplaats
dan onder een toevallig gevonden, bijzonder hoog, houten
voetpad langs de straat, had hij genoeg bespaard om
verder te reizen. Hij bereikte Hampton met 50 dollarcenten
in den zak.
De veertienjarige, met zijn ijzeren wil maar met het
voorkomen van een landlooper, wendde zich nu tot Miss
Mary F. Mackie, de hoofdonderwijzeres van Hampton Institute, en verzocht in een klasse te worden opgenomen.
Ze zei niet ja en niet neen, maar liet hem wren wachten
en nam intusschen wel andere leerling en aan. Eindelijk
zeide ze : „Het schoollokaal hiernaast moet schoongemaakt
worden. Neem den veger en doe het". Nu, dat werk had
hij bij Mrs. Ruffner wel geleerd. Hij maakte het lokaal en
de meubelen zoo schoon dat Miss Mackie bij een nauwkeurig onderzoek geen stofje vond ; zij eindigde met te
zeggen : „Ik denk wel dat je in staat bent leerling van de
school te worden". Het schoonma ken van dat lokaal was
zijn toelatingsexamen geweest. Zij nam hem aan als leerling
en schoolbediende ; het loon in deze laatste hoedanigheid
verdiend, was ongeveer voldoende om het kostgeld aan de
inrichting te betalen, maar het leergeld bedroeg 70 dollar
's jaars en dat zou hij nooit betaald kunnen hebben zonder
de hulp van den eigenlijken leider der school, Generaal
Armstrong, die moist te bewerken dat zekere Mr. S. G-riffitts
Morgan te New Bedford in Massachusets de kosten op
zich nam.
Hampton-Institute was een opvoedingsinstelling voor
gekleurden, door blanken, geheel in 't belang der negerbevolking opgericht en beheerd ; ook het onderwijzend
personeel bestond aanvankelijk geheel nit blanken. Booker
T. Washington bewaart de diepste erkentelijkheid, in de
eerste plaats aan. generaal Armstrong, en verder aan al de
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Yankee onderwijzers en onderwijzeressen voor het vele,
dat zij ten behoeve zijner rasgenooten na den oorlog hebben gedaan.
Toen hij te Hampton kwam, was hij de jongste van
alle leerlingen de meesten van hen waren verre boven de
kinderjaren, er waren mannen en vrouwen van veertig
jaar bij. Hoeveel hij nog te leeren had op het punt van
de meest alledaagsche beschaving, hoe groot gebrek hij
had aan kleeding om fatsoenlijk voor den dag te komen,
hoe zwaar hem de geldzorgen drukten, die hem noopten
in vacantietij den werk te zoeken om iets te verdienen,
verhaalt hij in bij zonderhaden. Maar nooit ontzonk hem
de moed, al moest hij 's morgens om vier uur opstaan en
tot 's avonds laat werken om de vele lokalen te reinigen,
zich voor te bereiden voor de lessen en die geregeld te
volgen. Het eenige, dat hem diep trof, was de dood zijner
moeder.
In Juni 1875 was hij aan 't einde van den „regelmatigen cursus" te Hampton. Hij had er, zegt hij, de
groote les geleerd, dat arbeid geen schande is, hij had er
den arbeid leeren liefhebben, hij had geleerd dat de gelukkigste menschen diegenen zijn, die een levee van
onzelfzuchtigheid leiden en anderen ertoe brengen om
nuttig en gelukkig te zijn.
Deze beginselen, meer nog dan de kundigheden, die
hij had opgedaan, hebben den man met zijn fielder hoofd
en zijn groot hart den weg gewezen, dien hij had te
volgen om zijn levensdoel, de verheffing en beschaving
van zijn rasgenooten, nader te komen.
In de Zuidelijke Staten gold inderdaad het werk als
een vernedering, zoowel bij den blanken slavenhouder, die
zijn arbeidskrachten kocht, als bij den gekleurde, die evenals
een muilezel verhandeld werd en zag dat alle levensgenot
was voor zijn niet werkenden meester. Deze onjuiste schatting bleef voortbestaan ook na de emancipatie. Betere
begrippen moesten komen en kwamen ook nit de Noordelijke Staten met hun zoo geheel anders denkende blanken,
met mannen als Armstrong en onderwijzers van beiderlei
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kunne, die de school te Hampton leidden en dienden, waar,
naast boekenkennis, het landbouwbedrijf en ander handwerk onderwezen werd. Dat was hoognoodig, want vooral
bij het jongere geslacht der gekleurden hadden met het
verkrijgen van de vrijheid zeer overdreven aspiration post
gevat : ze waren nu immers Amerikaansche burgers waarom
zouden zij geen lid van 't Congres kunnen worden, geen
staatsambt kunnen bereiken
Toen Booker T. Washington aan het einde was van
zijn cursus te Hampton, moest hij eerst trachten wat geld
te verdienen. Dat gelukte hem door als restaurant-bediende
werkzaam te zijn in een zomer-hotel in Connecticut. Na
het seizoen reisde hij naar zijn vroegere woonplaats Malden
en werd er onderwijzer aan de school voor gekleurden.
Daar was het werken van 's morgens 8 tot 's avonds 10
uur en bovendien aan twee Zondagscholen, een te Malden
en een op een naburige plaats.
Om meer wetenschappelijke kennis op te doen vertrok
hij in 't laatst van 1878 naar Washington, den zetel van
de regeering, en studeerde er acht maanden met veel
vrucht. Daar waren tal van gekleurden, voor wie betaald
werd en die niet, zooals te Hampton, door arbeid zelf voor
een deel in hun behoeften moesten voorzien, want die
inrichting was geen industrieschool. Hij zag er de voor zijn
rasgenooten groote font van het scheppen van behoeften
boven hun stand en het jagen naar allerlei baantjes; hij
had de vrees dat die school, zonder het te willen, den
zoogenaamd welopgevoeden Neger zou helpen kweeken
met • hoogen hoed, nagemaakt gouden lorgnet, in 't oog
vallenden wan delstok, glace handschoenen en fantazielaarzen.
Te Malden teruggekomen om daar zijn onderwijzers
loopbaan te vervolgen, werd hij door de blanke bevolking
van het naburige Charleston uitgenoodigd, om als spreker
in verschillende plaatsen de belangen van deze stad voor
te staan tegen de aanstaande verkiezing van een nieuwe
hoofdstad van West-Virginia in plaats van Wheeling. Hij
nam het aan, trok ongeveer drie maanden lang van de
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eerie plaats naar de andere en droeg zeker bij tot het door
Charleston gewenschte en bereikte resultaat. Ook te Hampton kende men hem als een goed spreker, hij had daar veel
voordeel getrokken nit de lessen in ademhaling, klankvorming en toonlegging van Miss Lord. Generaal Armstrong,
riep hem erheen om bij de opening van den nieuwen cursus als gediplomeerde (post graduate) de toespraak te houden. Hij gaf daaraan gehoor en koos tot onderwerp : „De
kracht die wint".
Niet lang daarna ontving hij van generaal Armstrong
een uitnoodiging om te Hampton te komen, deels als onderwijzer, deels om nog eenige studien te maken. Wat hij als
onderwijzer vermocht, had men daar leeren kennen nit
eenige jongelieden, die hij te Malden voor Hampton had
voorbereid; zijn twee broers waren onder het zestal. Hij
trok naar Hampton in 1879 en werkte daar met grooten
ijver en tact. In Mei 1881 ontving Armstrong nit Alabama
het verzoek om een blanken onderwijzer voor te dragen,
die de leiding op zich kon nemen van een normaalschool
voor gekleurden, op te richten in het stadje Tuskegee.
Armstrong antwoordde dat hij geen blanke wist te noemen,
maar dat hij Booker T. Washington aanbeval. Eenige dagen
daarna kwam het telegrafisch antwoord: „B. T. W. is ons
goed. Zend hem dadelijk." Hij ging, erheen in de eerste
dagen van Juni 1879.
Tuskegee, een stadje van omstreeks 2000 inwoners,
voor ongeveer de helft gekleurden, met een gunstige verhouding tusschen de beide rassen, werd nu zijn werkplaats,
maar met een zeer uitgebreid arbeidsveld. Het ligt op den.
„Zwarten Gordel" van het zuiden, waar de gekleurde bevolking driemaal zoo sterk is als de blanke. Het is ondoenlijk hier een zelfs zeer beknopt overzicht te geven van de
geschiedenis der Normaalschool te Tuskegee, daarom zij
het genoeg twee toestanden te vergelijken, namelijk dien
van het oogenblik der opening en dien van 1900.
Booker T. Washington vond bij zijn komst te Tuskegee
geen schoolgebouw, veel minder eenig leermiddel, alleen
een toezegging vanwege de Wetgevende Macht in Alabama
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van tweeduizend dollars per jaar om daaruit de salarissen
der onderwijzers te betalen. Alles vat er komen zou, moest
geschapen worden. Hij vond er ook bij de gekleurde bevolking veel goeden wil oni hem te helpen en vooral den
raad en steun van de twee mannen, die aan generaal Armstrong hadden geschreven om een onderwijzer. De eene
was George W. Campbell, koopman en bankier, ex-slavenhouder, de andere was Lewis Adams, ex-slaaf, een werkman,
die in de dagen der slavernij de ambachten van Schoenen zadelmaker en blikslager had geleerd, nooit een school
had bezocht, maar Loch had leeren lezen en schrijven.
De school werd geopend in een bouwvallige loods bij
een even bouwvallige Methodistenkerk der gekleurden, de
laatste werd tevens gebruikt als vergaderzaal. Gedurende
de eerste maanden gebeurde het vaak dat, als het regende,
een der oudere leerlingen zoo vriendelijk was een parapluie
boven het hoofd van Washington te houden, terwijl deze
de anderen hun les liet opzeggen. Zes weken na den aany ang kreeg hij een belangrijke hulp in Miss Olivia A.
Davidson, een uitstekend opgevoede, licht gekleurde onderwijzeres uit Ohio afkomstig, die zijn inzichten aangaande
de behoeften der gekleurde bevolking deelde en versterkte
en veel overleg en geestkracht bezat.
Drie maanden na het openen van de school werd de
inrichting overgebracht naar een, voor de geleende som
van vijfhonderd dollars gekochte, verlaten plantage, omstreeks 1 mijl (1,609 K.M.) van Tuskegee gelegen. Het
„groote huis" was verbrand de eenige gebouwen, die er
nog stonden, waren een hut, die tevoren als eetkamer had_
gediend, een keuken, een stal en een. kippenloods.
Twintig jaar later bezat het „Normaal en Landbouwkundig Instituut" 2300 acres land (1 acre = 0,405 hectare),
waarvan 700 jaarlijks door de leerlingen zelf bewerkt; 40
gebouwen groot en klein, op vier na door de leerlingen
gebouwd. Behalve een „grondige academische en godsdienstige opleiding" gaf het Instituut, in 28 industrieele
afdeelingen, onderwijs in vakken, die de leerlingen in staat,
stellen hun brood te verdienen.
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De waarde van den geheelen grondeigendom bedroeg
meer dan 300.000 dollars en die van het schenkingsfonds
(endowmentfund) van het Instituut 215.000 dollars. De
jaarlijksche loopende uitgaven stegen tot 80.000 dollars,
die voor een groot gedeelte door inzamelingen werden
bij eengebracht. Met 30 leerlingen had de school Naar werk
aangevangen, nu telde zij er 1100. Aan de inrichting waren
verbonden 86 onderwijzers en beambten ; met inbegrip van
dezen en hun gezinnen bedroeg de geheele bevolking van
het grondgebied ongeveer 1400 zielen.
Zoolang het Instituut bestaat, heeft het deze drie
beginselen gehuldigd : 1°. de leerling moet zoo worden
opgevoed dat hij in staat is het hoofd te bieden aan de
omstandigheden, zooals die bestaan in de streek, waar hij
leeft ; 2°. ieder leerling, die de school heeft doorloopen,
moet genoeg bekwaamheid in zijn vak, genoeg verstandsontwikkeling en zedelijk karakter hebben om in staat te
zijn in zijn eigen levensonderhoud en dat van anderen te
voorzien; 3 e . ieder leerling moet de wereld in gaan met
het bewustzijn en de overtuiging, dat arbeid waardig en
schoon is en dat hij den arbeid moet liefhebben en niet
trachten daaraan te ontkomen.
Voegen we pier nog bij, dat het vakonderwijs in den
ruimsten zin werd opgevat voor mannen en vrouwen. Het
landbouwbedrijf werd uitgeoefend met toepassing van de
uitkomsten der nieuwere wetenschap en evenzoo tuinbouw,
ooftteelt, veeteelt, zuivelbereiding, hoenderfokkerij, bijenteelt. Het Instituut had zijn eigen steenbakkerij en boutzagerij, zijn eigen werkplaatsen voor timmeren en smeden,
in een woord voor alles wat noodig is bij het bouwen van
huizen en voor menig ander bedrijf.
Er was op de school geen plaats voor iemand, die
wetenschappelijk onderwijs verlangde, indien hij niet tevens
aan bet industrieel bedrijf deelnam. En al wat er in 1904
op de terreinen van het Instituut was te vinden, was er
niet van buiten of in afgewerkten staat heen gebracht,
neen, het was in den loop der jaren ontstaan en met de
leerlingen tot ontwikkeling gekomen. Het steenbakken b.v.
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was eerst na herhaaldelijk mislukte proefnemingen tot
volkomenheid gebracht het houtwerk, het huisraad voor
eigen bouw of gebruik vervaardigd, was aanvankelijk van
zeer primitieve makelij na twintig jaren kon het de vergelijking met elk goed werk doorstaan.
Waar het noodige geld vandaan kwam ? Op Amerikaansche wijze uit giften en gaven groot en klein uit
nikkels en dimes, dollars en cheques van honderden en
duizenden dollars, niet het minst uit de Noordelijke Staten,
nit beurzen als die van Rockefeller. Washington met zijn
welsprekendheid moist overal harten te winnen en beurzen
te openen voor zijn groot werk, de vorming van den gekleurde voor de samenleving. Zijn eerste echtgenoot, leerling van Hampton, die hij na twee jaar (1884) door den
dood verloor, was zijn trouwe helpster, en niet minder de
tweede, Olivia S. Davidson, hierboven reeds genoemd als
onderwijzeres, die in 1885 zijn vroaw werd en in '89 overleed. De derde, Margaret James Murray, met wie hij in
1893 huwde en die haar opleiding had genoten aan Fisk
University te Nashville in Tennessee en als onderwijzeres
aan het Instituut werkzaam was, trad in de voetstappen
harer voorgangsters.
Een man als Washington, die met zooveel geestkracht
optrad voor den mensch uit de benedenste laag der maatschappij in Amerika, die dezen mensch en zijn behoeften
zoo door en door kende, mag wel een woord meespreken
over den gelijk geplaatsten mensch in Europa. Hij had er
vertegenwoordigers van gevonden in den stroom van arme
landverhuizers, die jaarlijks naar Amerika komen.
Dat zijn werk in Amerika zelf op hoogen prijs werd
gesteld, bleek wel hieruit, dat Harvard University hem in
1896 honoris causa den graad van Master of Arts schonk,
een onderscheiding, die voor hem aan geen Neger was te
beurt gevallen, en ook uit het feit dat in 1899 de Staatspresident Mc Kinley een bezoek bracht aan Tuskegee.
De toestand, hierboven geschetst en nit Washington's
eigen levensbeschrijving geput, gold bij den aan yang dezer
eeuw. Sedert ging het Instituut te Tuskegee voort zich
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te ontwikkelen en werd de beteekenis van den stichter in
Amerika steeds grooter, maar grooter ook werd voor hem
de behoefte aan rust. Welnu die rust zocht in 1910 de
Coen ruim vijftigjarige in tijdelijk-e verandering van bezigheid; hij had een verlof van twee maanden ontvangen, op
voorwaarde dat hij dien tijd zou gebruiken voor iets dat
hem uitspanning en rust kon bezorgen. Daartoe koos hij
de studiereis naar Europa, om daar den toestand te leeren
kennen van de arme en arbeidende klassen en in 't bijzonder in die landstreken, van waar elk jaar steeds toenemende getallen landverhuizers naar Amerika komen. Hij
zou dan tevens de waarde kunnen toetsen van de bewering,
dat tot de oplossing van het rassenvraagstuk ook het
lokk.en van die landverhuizers als arbeiders naar de suikeren katoenplantages in de Zuidelijke Staten zou kunnen
bijdragen. Den 20 sten Augustus 1910 ving de reis van
New-York naar Liverpool aan.
Zijn reisplan was geheel afwijkende van dat der gewone pleizierreizigers : hij moest den tijd van zes weken,
die hem voor Europa zelf overbleef, uitsluitend voor zijn
d.oel gebruiken, daarom geen bezoeken aan de touristenattracties, die in de reisboeken staan opgegeven.
Voor hem de achterbuurten in de steden, de afgelegen
plaatsen op het land ; hij moest den mensch hebben, dien
men het minst zoekt en die zich het minst wil laten vinden in zijn armzalig thuis. Hij moest zich gemeenzaam
maken met een phase van het leven en niet toegeven aan
de verzoeking om zich met iets anders, hoe belangwekkend
het mocht zijn, bezig te houden. En dat heeft hem moeite
gekost, niet zoozeer in Londen als op het Europeesche
vasteland, waar alles crop ingericht scheen om hem te
stuwen naar datgene, wat hij niet verlangde, en hem of te
houden van datgene, wat hij begeerde te zien. Toch liep
hij er een enkelen keer in. Het lag b.v. in zijn plan de
zoutmijnen te Wieliczka te bezoeken, waarin, naar hij
wist, vrouwen zoowel als mannen arbeiden. Hij zag er
echter geen menschen werken ; hij moest meeloopen in den
O. E. XIV 7
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stoet kijkers, die door de in alle reisgidsen vermelde gangen en goed verlichte kapellen werden geleid. Hij vond
er een soort van onderaardsch museum.
En hoe denkt deze man over musea Wat hij daarover zegt, teekent hem geheel. „De meeste menschen, die
in Europa reizen, schijnen voornamelijk belang te stellen
in wat oud is en wat dood is. De gewone reiswegen gaan
door paleizen, musea, kunstverzamelingen, oude ruiners,
monumenten, kerken en begraafplaatsen. Ik heb nooit veel
gegeven om het verledene, want aan het verledene is Loch
niets meer te veranderen. Ik houd van het nieuwe, het
onvoltooide en het problematische."
Zijn reisgenoot was Dr. Robert E. Park, die vroeger
reeds vier jaar in Europa had doorgebracht en die de
plannen voor de reis had uitgewerkt ; hij was de gids en
tevens de tolk, hij verzamelde op reis de noodige documenten en literatuur, die konden dienen om de ontvangen
indrukken te toetsen. De route ging over gedeelten van
Engeland, Schotland, Duitschland, Oostenrijk-Hongarije,
Italie, Sicilie, Polen en Denemarken. Tot het reisplan behoorde ons land Diet. Wel is hij er geweest, maar vroeger,
in 1899, met zijn vrouw, ook op een ontspanningsreis. Hij
bezocht then Rotterdam en den Haag. Wat hem het meest
trof in Holland, was de volkomenheid van den landbouw
en de voortreffelijkheid van het rundvee. „Voordat ik Holland bezocht," zegt hij in zijn „Up from slavery", „heb
ik nooit geweten hoeveel er te halen is uit een kleine
oppervlakte gronds. Het bleek mij, dat er geen stukje land
ongebruikt lag. En 't was alleen reeds een uitstapje naar
Holland waard, om drie- of vierhonderd mooie koeien van
't Holsteinras in een van die intens groene weiden te zien
grazen."
Op zijn studiereis ontving hij den algemeenen indruk,
dat waar de toestand van den landbouw en den veldarbeider het slechtst is, de emigratie het sterkst blijkt ;
dat waar de toestanden beter worden, dit is te danken
aan landbouw-onderwijs, hetwelk intensieve cultuur bevordert, en eindelijk, dat, waar de bevolking op het land
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voorspoedig en tevreden is, er minder ontevreden, hongerlijdende en misdadige lieden in de steden worden gevonden.
Verder scheen hem de algemeene toestand der arbeidende vrouwen hoogst ongunstig. Hij had geen statistieken
tot zijn beschikking, maar, naar zijn schatting, wordt 3/4
van 't werk op de boerderijen en een belangrijk deel van
't zware werk in de steden door vrouwen verricht. En
dat niet alleen de vrouwen schenen hem het meest te
lieden onder het leven in de achterbuurt. Zij komen er
nooit uit en hebben daardoor een beperkten gezichtskring
en vernemen niets van de bewegingen, die elders het levensniveau doen rijzen. De „benedenste" mensch in Europa
is, naar zijn oordeel, de vrouw.
Te Londen zag hij het type van den daklooze, een
ellendige figuur, die door de straten sluipt, nu en dan de
hand ophoudt, maar niet genoeg ontvangt om een nachtverblijf te betalen en ergens in 't gras, of in een deurportaal, of op een bank slaapt. Zoo zijn er 10.000 in het
East End van Londen. Hij greep de gelegenheid aan om
met eenige van die uitgeworpenen der maatschappij te spreken
en bey ond dat de drank de onmiddellijke oorzaak was van
hun ellende, maar dat de dieper liggende aanleiding was
te vinden in den harden strijd om 't bestaan. Daarin bezwijken de geestelijk en lichamelijk minst sterken, de minst
jongen, de minst matigen, de minst volgzamen. Hij vroeg
aan een van die lieden of hij stemde en, zoo ja, tot welke
politieke partij hij behoorde. De man keek hem verbaasd
aan en antwoordde, dat hij van zijn leven niet gestemd
had. Maar de manier, waarop hij dit zei, trof Washington
meer dan de woorden zelf: er bleek dat hij buiten
alle aanraking was met de wereld om hem heel', trouwens
de man vertelde hem dat hij geen familie, geen thuis, geen
vrienden, geen beroep had. Die man had van 't leven
niets te wachten en was eenzaam te midden van de
groote stad.
Washington vergelijkt de armsten in Engeland met
die onder zijn rasgenooten en vindt onder de Negers in.
Amerika geen klasse, die met den mensch onderaan in Enge-
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land overeenkomt. In 1908 stierven in Engeland en Wales,
volgens officieele gegevens 125 personen van honger en
ontbering als gevolg van armoede, en onder dit getal 52
in Louden. Dit feit doet hem uitroepen : „De Neger in
het Zuiden ondervindt vaak onrecht, maar hij sterft niet
van honger. Het is, betrekkelijk gesproken, een zeldzaamheid een Neger in een armenhuis te vinden, tenzij hij
wegens ziekte of . andere oorzaak buiten staat is geweest
om te werken. Ook is hij geen bedelaar hoogst zelden
ziet men een zwarte hand uitgestoken om een aalmoes.
De grootste weldaad voor de lagere klassen in Engeland
zou het zijn, altijd werk te kunnen vinden gelijk de Neger
in 't Zuiden, en scholen te hebben, waar ieder een bedrijf
kon leeren, zooals men die tegenwoordig voor den Neger
in 't leven roept."
Hoe is zooveel ellende, als in het East End met zijn
100.000 armen wordt gevonden, bestaanbaar naast zooveel
overvloed als er in 't West End heerscht ? Het klassenverschil in Engeland en in Londen in 't bijzonder is zeer
groot, zoo groot dat er in dezen zin een oneindige afstand
is tusschen de beide gedeelten der wereldstad. Het East
End met zijn twee millioen zielen is echter niet in zijn geheel arm, integendeel er wordt veel geld gewonnen in
nijverheid, maar de winsten komen weinig ten bate
van de werklieden, die er te sterk opgehoopt zijn. Petticoat
Lane, nu Middlesex Street, is het middelpunt van het
„sweating district", waar het grootste gedeelte der goedkoope
kleeren tegen onbegrijpelijk lage loonen wordt vervaardigd.
Washington bezocht het East End op een Zondagmorgen en vond den Zondag niet, noch in Petticoat Lane, dat
tot het Joodsche Whitechapel behoort, noch in St. George's,
dat half Joodsch en half Iersch is, noch in het Engelsche
Bethnal Green. Er werden markten gehouden met al het
rumoer, alle werkdag-drukte daaraan verbonden.
Er zijn in Oost Londen kerken genoeg, van die mooie
nude kerken met een rustig kerkhof daaromheen, herinnerende aan den ouden tijd toen hier nog landelijke dorpen
stonden, later tot stadswijken aan elkaar gebouwd. Maar
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die kerken waren, voor zooverre Washington kon nagaan
grootendeels ledig, en toch doers zij haar best om het yolk
tot zich. te trekken blijkens de kennisgeving,en, die erop
waren geplakt en spraken van avondscholen, lezingen,
clubs voor mannen, clubs voor vrouwen en allerlei andere
instellingen. Het bezwaar schijnt te zijn, dat het y olk niet
hoog genoeg staat om de kerk te bereiken en de kerk
niet tot het yolk weet of te dalen. Het Leger des Heils
beeft, volgens Washington, in zijn eerste ti.jden met vrucht
onder de massa gewerkt, toen het zijn predikers uit het
yolk zelf haalde en den geringen man aan 't werk zette
om zich zelf te behouden. Nu is het L. d. H. niet meer
zoo populair als het placht, zegt Washington, en de oorzaak daarvan ligt hierin, dat het alleen is gaan zoeken wie
reeds gevallen zijn en niet tracht te werken voor hen, die
nog niet zoo laag zijn gedaald. De gekleurden in Amerika
daarentegen hebben predikers nit hun midden, opgeleid in
scholen en predikende in kerken, die zij zelf bekostigen.
Wel laten die kleine th.eolog;ische seminarian in de Zuidelijke Staten nog veel to wenschen en de predikers ook,
maar spreker en hoorder verstaan elkaar en de godsdienst,
die er wordt verkondigd, voldoet aan de behoeften der
massa.
Het groote euvel der achterbuurten van de groote
steden is de overbevolking, en die neemt steeds toe. Alles
trekt naar de stad en toch is het leven der mass y op het
land natuurlijker en kan het meer kansen van geluk aanb groot-grondbezit
Maar het overdreven oToot-oaondbezit dwingt den
kleinen landbouwer wel tot verhuizen : hij kan geen stukje
grond krijgen. Van 1891 tot 1900 is het getal landbouwarbeiders in Engeland met 20% verminderd in geen ander
land bestaat z-u.lk een klein deel der bevolking van het
landbouwbedrijf als daar. En de meeste vraagstukken, die
Engeland en andere staten van Europa in beweging bren0-en hano-en. samen met den landbouw en den toestand
b
der landbevolking, die een behoorlijk bestaan en levensgenot kunnen vinden in klein grondbezit bij intensieve cultuur.
5
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Van London ging de reis naar Schotland en vervolgens
naar Oostenrijk-Hongarije met zijn zeventien verschillende
rassen. Het allereerst bezocht hij Bohemen, waar de Duitscher leeft naast den Czech, den oorspronkelijken bewoner,
en waar de rassenhaat een scherpe afscheiding maakt, die
sinds tientallen van jaren steeds toeneemt. Er is een tijd
geweest, dat de Czech geen bezwaar maakte om Duitsch
to spreken., dat heeft opgehouden, hij verfoeit den Duitscher en diens taal.
Tot 1848 I eefde de mass y van het Boheemsche yolk
in een soort van knechtschap, tot 1867 was het hun niet
vergund uit het land to verhuizen en waren ze, evenals
nog heden de Russische boeren, in zekere mate gevangen
in hun eigen land. De gewijzigde staatsinstellingen hebben
veel verbetering aangebracht, maar nog altijd bestaat de
voorrang van den Duitscher. Zoo is er b.v. in de stad Praag
een gymnasium op 62000 Czechische en een op 6700 Duitsche inwoners, een reaalschool op 67000 Czechische en een
op 10000 Duitsche inwoners. Ofschoon de Czechen 70 %
van de bevolking uitmaken, hebben de Duitschers het
leeuwenaandeel in de voor het onderwijs bestemde golden.
De Czechen echter bekostigen uit bijzondere bij dragon
aanvullend onderwijs, zooals industriescholen van verschillenden. aard. Doze scholen missen hun uitwerking
want de Boheemsche nijverheid gaat stork vooruit en het
peil der volksontwikkeling is zoozeer gerezen dat de
Bohemers heden ten dage, zegt Washington, tot de best
onderwezen volken in Europa behooren. Van de landverhuizers, die uit dit werelddeel naar Amerika komen, dooreen genomen, kunnen 24,2% dergenen, die ouder zijn dan
14 jaar, lezen nosh schrijven bij de Duitsche immigranten
bedraagt het percentage 5,8, bij de Boheemsche 3. Er is
maar een natie, n.l. de Deensche, die hooger staat : het
percentage is 0,8 %. De woning van den gemiddelden
Boheemschen workman scheen Washington hoogst eenvoudig, zijn loon veel kleiner dan voor dezelfde soort work
in Engeland en zeer veel kleiner dan er in Amerika voor
betaald zou worden, maar, voegt hij erbij, het vergelijken
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van loonen beteekent niet veel, als men niet tegelijk alle
levensvoorwaarden in vergelijking kan brengen. Op het
platteland vond hij nog slechte woontoestanden voor de
veldarbeiders ; men kon niet juist zeggen waar de scheiding
was tusschen de woning van den mensch en die van het vee.
Niet alleen Bohemen maar de geheele Oostenrijk-Hongaarsche Monarchie geeft zeer scherpe afscheidingen te
zien als gevolg van de voor 1848 bestaande en nog nawerkende politiek.e en godsdienstige ong,elijkheid in verband
met fellen rassenhaat. De oude overheerschende Duitsche
en Magyaarsche rassen minachten al wat van Slavisch ras is
en de Slavische rassen paten elkaar onderling niet minder
dan zij hun oude overheerschers doen; het godsdienstverschil, voornamelijk dat tusschen de Roomsche en de
Grieksche kerk, verscherpt dien haat in niet geringe mate.
In het Poolsche gedeelte haat de boer den adel, ofschoon
beiden van 44n stam zijn en te zamen verachten zij den
Rutheen, ofschoon een rasverwant, terwij1 deze hen weer
niet minder haat dan de Czech den Duitscher doet.
Die rassenhaat verhindert alle toenadering op het gebied van taaleenheid, en dit in aanmerking nemende,
molten wij het als een geluk beschouwen, dat sedert 1848
in verschillende Slavische talen, die te voren alleen werden
gesproken, nu ook wordt geschreven en gedrukt en hierdoor het middel is gevonden om ook „den mensch onderaan" te bereiken. Van de 5000 tijdschriften, die in
Oostenrijk-Hongarije verschijnen, zijn omstreeks 2000 in het
Duitsch, 938 in 't Magyaarsch, 582 in 't Czechisch en de
overige 1480 in vijf of zes andere talen gedrukt.
Zoo heeft deze Monarchie niet minder haar rassenprobleem dan de groote Amerikaansche Republiek maar
tot vreugde van Washington, is er een belangrijk verschil :
de Neger haat den blanken Amerikaan niet, al heeft hij
verongelijking en onrecht van hem ondervonden, en hij
spreekt dezelfde taal en leest al wat de blanke in druk
geeft. Die taaleenheid is een machtig bondgenoot voor
de algemeene volksbeschaving. Zijn wedijver met het
blanke ras heeft den gekleurde eerzucht gegeven om vooruit
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te komen en hem trotsch gemaakt op het reeds verkregene,
maar hij is er niet minder trotsch op Amerikaansch burger
te zij n.
De onderste mensch op het platteland in Hongarije,
evenals die in Italie, lijdt vooral door het groot-grondbezit. Er is geen plaats voor den kleinen landbouwer
en voor ons keuterboertje. De landbevolking woont dan
ook niet op den grond, dien zij bebouwt, krijgt er geen
hart voor; de veldarbeiders wonen in dorpen bij elkaar en
staan tegen over den grondeigenaar als de fabrieksarbeiders
tegenover den fabrikant. Aannemers of ploegbazen, die
of de arbeiders in hun dienst nemen Of als hun vertegenwoordigers optreden, contracteeren met de grondeigenaars
voor een zeker aandeel procent van den oogst. Is de
oogsttijd gekomen, dan verschijnen de arbeiders en arbeidsters op 't veld, werken lange dagen, siapen 's nachts waar
zij gelegenheid vinden en keeren na den oogst weer naar
hun dorpen terug. Onder deze in armoede levende menschen, die door hun gezamenlijk optreden een groote
solidariteit gevoelen, kregen de leeringen en beloften der
socialisten veel invloed. Stakingen waren er 't gevolg van.
In 1904, toen de strijd op 't hoogst was, verhuisden
niet minder dan 100.000 menschen uit het land en duizenden anderen trokken van het platteland naar de steden.
Geen arbeiders, dus de oogst in gevaar. Er was een tijd,
dat de regeering een reservemacht van 10.000 stakingbrekers, „onderkruipers" heeten ze ten onzent, op de bedreigde plaatsen bracht en tot hun verdediging troepen in.
't veld zond. Sedert zijn van overheidswege allerlei maatregelen ingevoerd, zooals ongevallen- en ziekte-verzekering,
en in geval van overlijden uitkeering van 200 tot 250
kronen aan 't gezin. Maar ook werden van dezelfde zijde
middelen tot opvoeding aangemoedigd, als arbeidersvereenigingen, bibliotheken en een populair weekblad voor
veldarbeiders, in zeven verschillende talen uitgegeven.
In Italie, waar niet minder wantoestanden heerschten
en nog heerschen — in 't zuiden erger dan in 't noorden
— namen de socialisten de leiding in handen voor de
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landhuurders, die niet rechtstreeks van den eigenaar maar
uit de tweede en derde hand huurden en door de tusschenhand deerlijk werden gekneveld. Ook daar een algemeene
staking te Milaan in 1904, nadat de staatspolitie gevuurd
had op boeren, die een coOperatieve landbouwonderneming
op 't getouw hadden gezet.
Die invloed van het socialisme op de landbouwende bevolking heeft Washington sterk getroffen. „Weinig, lieden",
zegt hij, „hebben eenig, begrip hoe diep de socialistische
beginselen en gevoelens zijn doorgedrongen in de verste
hoeken van Europa, van waar onze immigranten tegenwoordig, komen". Hij telt wel vijf of zes verschillende
takken van die partij in Bohemen. Het socialisme heeft
zijn weg gevonden in Roemenie, Servie, Boelgarije en
Dalmatie, waar misschien drie vierden der bevolking aan
den landbouw zijn verbonden.
Washington vond in Europa evenveel verschillende
soorten van socialisten als hij soorten van Joden vond.
Zoo ontmoette hij in Denemarken en Italie mannen van
't hoogste type, met de grootste vaderlandsliefde, die tot
de socialistische partij behoorden. Volgens hem is het
socialistische blad „Politiken", dat te Kopenbagen wordt
uitgegeven, misschien het best geschrevene en invloedrijkste
blad in Denemarken. In Polen vond hij weer geheel andere
socialisten, die van Krakau nit comploteerden om een
nieuwe revolutionaire beweging onder de landbouwende
klassen in Rusland aan te stoken.
En tot welke conclusie komt Washington eindelijk
Tot deze : waar de massa's der bevolking verdrukt worden,
waar de laagsten vertreden worden door wie boven hen
staan, daar beteekent socialisme hetzelfde als revolutie
waar integendeel de regeering een vrijzinnigen geest heeft
getoond en de socialisten met Naar hebben kunnen samenwerken voor 't heil der massa, daar hebben zij opgehouden
revolutionnair te zijn. „Daarmee is echter niet gezegd", zoo
schrijft Washington zelf, „dat ik min of meer tot het
socialistische program overhel. Ik leef in de Zuidelijke
Staten, waar men, meer dan erg-ens elders in de beschaafde
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wereld, gelooft, dat het beste gouvernement datgene is 't
Welk het minst regeert en dat men evenals een lang gedragen jas niet voelt. Geen hervorming door revolutie,
noch door een politieke machinerie, die het individu van
buiten of tracht te bewerken en te controleeren, maar
hervorming door opvoeding, die het innerlijke van den
mensch bereikt, hem voor het leven geschikt maakt, maar
hem vrij laat."
(Slot volgt.)

HET AMERIKAANSCH BESTUUR
OVER DE PHILIPPIJNEN
DOOR

M. A. VAN HEEKEREN.

Om zich een juist oordeel te kunnen vormen over het
optreden der Vereenigde Staten van Noord-Amerika op de
Philippijnen, zijn het niet de uitkomsten alleen, maar ook
de omstandigheden waaronder deze werden en konden
worden verkregen, waarop de aandacht dient te worden
gevestigd.
Het is bekend, dat de Unie bij den vrede van Parijs,
die op 10 December 1898 een einde maakte aan den oorlog
met Spanje, in het bezit kwam van den Philippijnschen
archipel. Maar minder algemeen bekend is het wel, onder
welke omstandigheden de overneming van deze eeuwenoude
Spaansche kolonie door de Vereenigde Staten plaats vond.
Men is zoo gewoon het Spaansch koloniaal bestuur
in de zwartste kleuren of te schilderen en de Yankees
bleven hierin niet achter, om hun oorlog met Spanje te
rechtvaardigen. Maar zeven jaren nadat de Spaansche vlag
te Manilla was neergehaald, moest een Amerikaansch staatsman, de latere president der Unie, William Howard Taft,
bij gelegenheid van een bezoek, dat hij aan de Philippijnsche
hoofdstad bracht, verklaren dat 't hem eene behoefte was,
ter eere van de groote oude Spaansche monarchie te zeg-
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gen, dat de Spaansche de eenige natie is geweest, instaat
om een. Maleisch tropisch yolk vatbaar te maken voor eene
opleiding tot zelfbestuur.
Deze posthume hulde nu komt niet enkel aan het
Spaansch koloniaal bestuur toe maar ook .aan zijne medewerkers, de monniken, die den archipel overstroomden en
er het Christendom verbreidden.
De Episcopaalsche bisschop voor de Philippijnen, Charles
Brent, heeft hierop nog gewezen in eene den 23 sten October
j.l. te Lake Mohonk, in de Vereenigde Staten, door de
„Friends of Indians and other dependent peoples" gehouden conferentie. Hij voegde nog daaraan toe :
„Om te weten wat het Christendom voor een yolk is, behoeft
gij slechts van de Philippijnen naar het Maleische Schiereiland
te gaan. Het verschil tusschen de Maleiers en de Philippijners
is als dat tusschen nacht en dag".
Wat nu het Christendom in de eerste plaats aan de
Philippijners heeft gebracht was wel het on.derwijs. In eene
in 1891 voor het Indisch Genootschap gehouden voordracht
werd door prof. dr. H. Kern reeds uiteengezet, in welken
toestand het onderwijs op de Philippijnen zich toen. be yond :
Een goed geregeld stelsel van hooger, middelbaar en lager
onderwijs.
Eene, reeds in de 17e eeuw opgerichte, universiteit te Manilla,
waaraan in den cursus van 1884-1885 ongeveer 1000 studenten
en toehoorders de lessen volgden en wel o a.: 400 in de medicijnen, 232 in de rechten, omstreeks 100 in de pharmacie en
65 in de theologie.
Twee zoogenaamde colleges en een atheneum, van staatswege opgericht, benevens bijzondere scholen voor zoogenaamd
algemeene vakken, ten behoeve van het middelbaar onderwijs.
En wat het lager onderwijs betreft, telde men in 1877 reeds
ruim 1000 jongens- en 600 meisjesscholen van den Staat,
waarop behalve de landstaal, naar gelang van de streek, ook
een weinig Spaansch werd onderwezen.
Van don Pardo de Tavera, dokter te Manilla en later gedurende vele jaren lid van de Commission of the Philippines,
vernam prof. Kern toen nog, dat men onder de Philippijners verdienstelijke leeraren, geleerden, kunstenaars en schrijvers aantrof.
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Bij welk Oostersch afhankelijk y olk nu had de y olksontwikkeling zoo vroeg reeds zulke vorderingen. gemaakt ?
De Philippijners waren het Oostersch reveil reeds ver voornit dank zij het Christelijk geloof, dat hun eene van die
van andere Oostersche volkeren geheel afwijkende levensbeschouwing had geschonken.
Werd dit dan zoo weinig door de Philippijners op
prijs gesteld, dat zij ondanks den voorsprong, dien zij
onder het Spaansch bestuur op andere Oostersche volkeren
hadden verkregen, dit toch wilden afschudden ?
Bij alien, die zich in den archipel ten slotte tegen de
Spanjaarden keerden, was het verzet aanvankelijk niet tegen
het Spaansch bestuur gericht. De eindelijke strijd werd uitgelokt door de duurzame bescherming waarin de fraters
zich mochten verheug en, die voor het Christendom en de
mate van beschaving, welke zij aan de breede massa van
het y olk gebracht hadden, voor zich en voor de kerk het
recht eischten, dat y olk te exploiteeren — een eisch waartegen het verlichte deel van het Philippijnsche y olk eindelijk in verzet kwam.
Had men het trouwens niet reeds den isten Maart
1880 te Manilla bijgewoond, dat twee honderd dorpshoofden den gouverneur-generaal een door 6000 personen onderteekend verzoekschrift kwamen aanbieden, waarin de wegzending der monniken — de uitzuigers der bevolking werd
gevraagd ?
Het Spaansch bestuur bleef doof aan dat oor, gevangen als het was in de armen van het clericalisme, dat ook
Rizal met zijn haat vervolgde, niet tevreden voordat deze
voor de macht der fraters geduchte man op de Escolta te
Manilla voor de Spaansche geweerloopen was gesteld.
Zoowel te Manilla als te Madrid bleek men in de
meening te deelen, door generaal Salamanca in de zitting
van den Spaanschen. Senaat van 11 Juni 1888 uitgesproken,
dat „de belangen der geestelijke orden zijn een met de
belangen der Spaansche vlag, zooals de belangen. der
Spaansche vlag identiek zijn met die der geestelijke orden."
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Het heeft den Spanjaa,rden niet aan waarschuwingen
ontbroken. Zoo liet een der voornaamste publicisten in de
kolonie, verzekerende dat het land er niet aan dacht, zich
van het moederland los te scheuren, en Diets meer dan
een weinig vrijheid, rechtvaardigheid en liefde verlangde,
zij ne waarschuwende stem hooren: „Het land duldt, ja,
maar het hoopt nog en gelooft en zal eerst dan tot opstand
overgaan, wanneer zij n geduld uitgeput is, dat is : wanneer
de Regeering zelve het tot opstand dwingt."
Tevergeefs ook hield een kenner der Philippijnen,
Prof. F. Blumentritt in de „Oesterr. Monatschrift fur den
Orient" den Spanjaarden voor, dat dezen het nog wel
zouden kunnen beleven, „dat de inboorlingen, evenals de
Spanjaarden, de belangen der monnikenorden met die van
het moederland gelijk gaan stellen en den haat, dien zij
den monniken toedragen op alle Spanjaarden overbrengen,
wat der heerschappij der Castilianen zeer nadeelig kan
worden."
Tevergeefs verder was het, dat de Philippijners zelven
in hunne geschriften aandrongen op eene vertegenwoordiging in bet Spaansch parlement, ten einde hunne belangen te kunnen voordragen.
Een oogenblik scheen het of er verbetering in den
toestand zou komen. 't Was onder het bewind van den
vrijzinnigen minister van kolonien, Becerra, dat verschillende maatregelen werden getroffen, waardoor aan grieven
der Philippijners werd tegemoet gekomen. Zelfs werd den
7den November 1889 bij koninklijk decreet een Rad voor
de Philippijnen ingesteld, onder voorzitterschap van den
vriend der Philippijners, Victor Balaguer, welk college
den minister van kolonien zou moeten voorlichten, opdat
de belangen der Philippijners naar behooren zouden worden
behartigd. Maar deze in de strekking van het decreet
vervatte . koninklijke belofte bleef onvervuld, dank zij vooral
de tegenwerking der monnikenorden.
Eindelijk was het geduld van den Philippijner uitgeput en brak de opstand nit. Wel kwam het in 1897 nog
bij het verdrag van Balic-na-bac tusschen het Spaansch
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bestuur en den leider der opstandelingen, A.guinaldo, tot
eene overeenkomst, waardoor een einde aan den strijd
scheen te Tanen komen. Maar toen, van weerszijden, de
bepalingen van het verdrag niet werden nageleefd, vingen
de vijandelijkheden weder aan.
Toen admiraal Dewey, gedurende den SpaanschAmerikaanschen oorlog, op den isten Mei van het jaar
1898 de baai van Manilla binnenvoer, waren de Philippijners in vollen opstand, de Spaansche garnizoenen ingesloten. En de capitulatie van Manilla, na de vernieling
der Spaansche vloot, werd slechts mogelijk gemaakt door
het werkzaam aandeel, dat de insurgenten, onder Aguinaldo's
leiding, aan de insluiting der hoofdstad namen.
Met vreugde Loch en vertrouwen hadden de Philippijners de Amerikanen binnengehaald, overtuigd als zij
waren, dat Uncle Sam slechts gekomen was om hun de
verlangde vrijheid te brengen, niet om de „stars and
stripes" te hijschen in de plaats van de Spaansche vlag.
Een bekend schrijver over koloniale toestanden, Alleyne
Ireland, heeft in zijne „Studies of Tropical Administration"
de dubbelzinnige rol geschetst, die door de Amerikaansche
bevelvoerders werd gespeeld tegenover de Philippijners,
Wier help tegen Spanje zij door bedriegelijke beloften
moisten te verwerven.
Wel werd zorgvuldig alles vermeden, wat als eene
erkenning van de op 23 Juni 1898 uitgeroepen Philippijnsche republiek kon worden aangemerkt. Maar evenzeer
hoedde men zich, om den Philippijners eenige zekerheid te
verschaffen omtrent de te hunnen opzichte gekoesterde
bedoelingen. Totdat op 10 December 1898 bij den vrede
van Parijs, die een einde maakte aan den oorlog tusschen
Spanje en de Vereenigde Staten, de Philippijnen tegen
betaling van een bedrag van 20 millioen dollars aan de
Unie werden afgestaan zonder weer.
Of 't nu wel zoozeer te betreuren was voor de Philippijners, dat hun eerste republiek een ontijdigen dood
moest sterven Er is, dunkt mij, veel te zeggen voor het
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Amerikaansch argument, dat men niet gekomen was om
de Philippijners van de Spaansche overheersching te bevrijden en hen daarna aan de willekeur van eigen tirannen
over te laten. Zelfs jaren na het begin der Amerikaansche
occupatie moest een te Manilla verschijnend Philippijnsch
blad „La Democracia" erkennen, dat toekenning van de
onafhankelijkheid aan de Philippijners op dat oogenblik
zou leiden tot het bestuur van enkelen over de massa,
een voortbestaan van het caciq u. i s m e.
Wat het caciquisme is ?
Toen de eerste Spanjaarden op de Philippijnen kwamen,
grondvestten zij hun gezag op de macht der „caciques"
of heeren van het land. Zij benoemden dezen tot cab e s a s
de b a r a n g a y (hoofden van gezins-groepen in de gemeenten), die voor de belasting-inning hadden te zorgen, en
maakten dit ambt erfelijk. Deze lieden waren kleine tirannen in hunne woonsteden, bedreven er veel kwaads en
buitten het yolk uit, voorzooverre hunne nog gulziger
concurrenten, de monniken, nog wat hadden overgelaten.
Nu zal men zeggen dat zulk „caciquisme" eene groote
rol heeft vervuld in tal van landen, die thans aan de
spits der beschaving staan. Maar 't is dan toch ook wel
bekend dat dit resultaat niet werd bereikt zonder geweldige
schokken. Het valt dus in eene natie als de Amerikaansche, die zich als leidster opwerpt van een jeugdig yolk,
te apprecieeren, indien zij hare taak niet beeindigd acht,
wanneer de pupil nog pas aan het beginpunt van den weg
staat, waarop, zonder eenige leiding, die schokken onvermijdelijk zullen zijn, ten nadeele dan van eene spoedige
ontwikkeling van land en yolk.
Het is herhaaldelijk van Amerikaansche zij de betoogd
dat zuiver altruIsme hunne handelingen ten opzichte van
de Philippijnen beheerschte. Daarmede is de dubbelzinnige
houding der militaire autoriteiten gedurende den SpaanschA.merikaanschen oorlog zeker wel in tegenspraak. Maar
die laat zich toch ook wel verklaren. Door hunne denkbeelden over het Spaansch bestuur zoowel als over den
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stand van zaken op de Philippijnen achtten de Amerikanen
zich moreel tot blijven verplicht, indien de oorlog met
Spanje ook vender een voor hen gelukkig verloop zou
hebben. Maar joist om het oorlog,ssucces te verzekeren,
moesten zij wel aarzelen om open kaart met de Philippijners te spelen. Zouden zij zich daardoor niet aan het
gevaar bloot stellen, dat de Philippijners nog tijdens den
oorlog de wapens tegen hen zouden keeren, waardoor de
toch al niet geringe moeilijkheden, waarvoor zij zich door
hunne gebrekkige legerorganisatie zagen geplaatst, niet
weinig zouden zijn vergroot
Vergete men ook niet dat president Mac Kinley en
zijne raadgevers door het succes der Amerikaansche wapenen
in de Oost-Aziatische wateren zeker werden verrast. De
den Amerikanen heilige Monroe-leer en eene zij het ook
tijdelijk bedoelde occupatie van eenig gebied in een ander
werelddeel waren wel wat zeer tegenstrijclige begrippen.
Toen dan ook bij den vrede van Parijs de afstand der
Philippijnen was bedongen bleken de meeningen in de
TJnie nog zeer verdeeld. Men vindt dit als volgt uiteengezet in eene door den p eer Taft bij gelegenheid van het
in den aanvang van dit opstel genoemde bezoek aan Manilla
gehouden rede :
,,De znivere imperialisten, die, ter verzekering van de heerschappij over den Stillen Oceaan, uitbreiding van den Amerikaanschen invloed door aankoop en verovering voorstaan, maken
eene sterke groep nit
,Veel grooter echter is het getal dergenen, die met zekeren
tegenzin de overneming der Philippijnen uit Spaansche handen
hegroetten, maar zich in het onvermijdelijke hebben geschikt, in
het voile besef der verantwoordelijkheid, welke zij daarmede
op zich laadden. Zij beschouwen zichzelven als voogden van
heel het Philippijnsche yolk en hebben zich ten taak gesteld,
dit op te leiden voor een zelfbestuur, waarbij voor alien gelijke
rechten zullen zijn te vinden. Zij meenen zich van die taak niet
te mogen ontlasten, door aan het ontwikkeld deel der Philippijners het bestuur in handen te geven, hoezeer dit ook moge
vertrouwen op zijne geschiktheid daartoe. Zonder de bezwaren
te onderschatten van zulk eene nimmer te voren ten aanzien
O. E. XIV 7
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van eenig Maleisch of ander tropisch yolk genomen proeve,
zijn zij vol vertrouwen, deze tot een goed einde te zullen brengen.
,,Eene derde groep in de Unie staat de onmiddellijke onafhankelijkheid der Philippijnen voor, maar is in zich zelve verdeeld ten opzichte van de beweegredenen. Voor de eenen is het
motief te vinden in den wensch, om de Unie te ontlasten van
het bestuur over den archipel. Voor de anderen geldt als beweegreden, dat de Philippijners zelven het best zullen weten,
hoe zij moeten worden geregeerd. Deze groep is tot tweemalen
toe bij de nationale verkiezingen geslagen en ik meen niet ver
van de waarheid te zijn met de verklaring, dat ook onder deze
het denkbeeld veld wint, om zich bij den volkswil neer te leggen en den uitslag der aangevangen proeve of te wachten."
Van den invloed der eerste groep nu getuigen de plannen voor een groot maritiem station in de baai van Manilla,
waartoe het eiland Corregidor in krachtigen staat van verdediging werd gebracht, getuigt ook de tariefpolitiek, waar
door de Amerikaansche handel wegens verleenden vrijdom
van invoerrechten sterk wordt bevoorrecht. Generaal Corbin,
in 1905 opperbevelhebber der Amerikaansche troepen op
de Philippijnen, kan als woordvoerder van deze groep worden beschouwd, then hij als het doel der Amerikaansche
politiek Wilde zien vooropgesteld : „Manilla, het centraal
punt van den Amerikaanschen invloed in de Oost-Aziatische
wateren, de groote oorlogshaven voor de Amerikaansche
vloot en de groote distributiehaven voor den Amerikaanschen handel".
Wei was het nu onder de auspicien der tweede groep,
dat de Unie het bestuur over de Philippijnen en daarmede
dus ook de opleiding der Philippijners tot zelfbestuur aanvaardde. Maar het is, met het hog op het eerste optreden
der Amerikanen in den archipel, wel te begrijpen dat hunne
goede bedoelingen door de Philippijners niet algemeen
werden gewaardeerd noch geloofd.
Wel misten toen de Amerikaansche autoriteiten, als
admiraal Dewey, generaal Merritt en de heer Sharman,
vele voorname Philippijners, door de belofte van eene mime
mate van zelfbestuur zoodra rust en orde zouden zijn hersteld,
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te bewegen om zich of te scheiden van de nationalisten,
die zich om Aguinaldo's vlag hadden geschaard. Maar dezen
zagen in het optreden der Amerikanen slechts grove trouwbreuk en richtten nu de wapens tegen hen, die zij als bondgenooten hadden binnengehaald, en die nu, weldra beschikkende over een machtig leger van 60000 man, geregelde troepen en vrijwilligers, de annexatie van den
archipel tot een feit zouden maken.
Het eerste doel toch, dat den Amerikanen voor de
uitvoering hunner taak voor oogen moest staan, was natuurlijk de volledige onderwerping aan de door hen te geven
leiding. Toen het nu bleek dat die niet goedschiks was te
verkrijgen, moest wel de sterke arm te baat worden genomen. Maar ondanks de overmacht hunner troepen en den
daadwerkelijken steun van hulptroepen, die onder den naana
van „Philippine scouts" bij het Amerikaansche occupatieleger waren ingedeeld, duurde het ruim 2 jaren voordat
aan den opstand, onder leiding van Aguinaldo en diens
rechterhand Mabini, een onoverkomelijke slag kon worden
toegebracht — door verraad.
Het was op 'n Aprildag van het jaar 1901 dat een
kleine troep, gestoken in de uniform van Aguinaldo's
troepen, zich langs de paden in Luzon's gebergte bewoog,
op weg naar de Philippijnsche voorposten. Daar aangekomen
werd gewezen op de enkele blanken, die ongewapend in
de colonne werden medegevoerd, Amerikaansche officieren,
die gevankelijk naar het Philippijnsche hoofdkwartier
moesten worden opgebracht. Groote jubel bij de voorposten, waar men niet besefte, het paard van Troje te
hebben binnengehaald. Zij moisten niet, konden niet weten,
dat de troep, dien zij daar doorlieten, eene compagnie
Macabebe-scouts was, de zoogenaamde gevangenen de
officieren dier compagnie benevens den majoor der cavalerie,
thans generaal Funston, waren.
Ongehinderd vervolgde de troep zijn weg naar het,
Philippijnsche hoofdkwartier, waar de „president der republiek" verwittigd werd van de aa-nkomst der Amerikaansche
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gevangenen. Maar nauwelijks had men de zekerheid gekregen van Aguinaldo's tegenwoordigheid of 't masker
werd afgerukt. Amerikaansche commando's weerklonken,
de verraste lijfwacht van den president werd overrompeld,
deze zelf met zijn gevolg gevangen genomen en voort ging
't toen met ijlmarschen naar de trust, waar een Amerikaansch
schip gereed lag om den troep met zij ne werkelijke gevangenen op te namen.
'n Stout, waaghalzig stukje, dat Funston en die met
hem waren dour had kunnen te staan komen. 'n Zweem
van wantrouwen slechts bij de Philippijnsche voorposten
en 't ware met alien gedaan geweest — maar alles bleek
goed te zijn voorbereid, de vervalschte papieren, die hun
den doorgang verschaften, bleken geen aanleiding tot
achterdocht te geven.
'n Stout stukje was 't, maar toch niet anders dan
verraad, waardoor het den Amerikanen eindelijk gelukte
om de hand te leggen op de ziel van het verzet en daardoor aan den volksopstand een einde te maken.
Wel bleven de Philippijners nog 'n tijd lang onder
een van Aguinaldo's bekwaamste onderaanvoerders, generaal
Malvar, den strijd v0ortzetten wel konden nog in 1905
leiders als Felizardo, Montalon en Sakay op een belangrijken aanhang rekenen. Maar, aan geen dier leiders mocht
het gelukken aan de door Aguinaldo's gevangenneming
geheel ontwrichte organisatie weder krachtig leven in te
blazen. En velen volgden het voorbeeld van hun leider,
die zich als eerzaam burger op zijn landgoed terugtrok om
zich aan den landbouw te wijden, en namen, voorzoover
zij niet als „ladrones" de gevangenissen moesten helpen
vullen, hunne oude werkzaamheden weder op, deze als
advocaat, die als geneesheer, een derde in den handel en
zoo meer.
Geruimen tijd v66r Aguinaldo's gevangenneming, was
evenwel reeds in de Unie, als uitvloeisel van het hardnekkig verzet der Philippijners, dat aan de Amerikaansche
schatkist op 'n aardig bedrag kwam te staan, uiting ge-
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geven aan de vraag of het gevoerd beleid in den archipel
niet daaraan schuld droeg.
In 1900 werd then aan eene, onder leiding van rechter
Taft gestelde, commissie voor de Philippijnen de opdracht
verstrekt om een onderzoek te houden naar den gang van
zaken in den archipel en naar de middelen om tot eene
spoedige bevrediging te geraken.
De uitkomst van dat onderzoek was dat in 1901 het
militair regime plaats moest maken voor het civiel bestuur
en William Howard Taft als eerste civiele gouverneur der
Philippijnen optrad.
De eerste etappe op den reeds door Mac Finley aangegeven weg, die tot zelfbestu.ur zou moeten leiden, lag
nu achter den rug.
Wanneer wij thans nagaan wat in de eerste jaren
van het civiel bestuur op de Philippijnen alzoo werd verricht, dan zien wij dat met lofwaardigen ijver werd gewerkt
aan de wederopbouwing van het onderwijsstelsel, dat in
de rumoerige dagen v66r, zoowel als na den val van het
Spaansch gezag, geheel was ontwricht.
Reeds in 1901 werd een aanvang gemaakt met de nitzending van een groot aantal Amerikaansche onderwijzers
en onderwijzeressen, die in de eerste plaats tot tack hadden,
om in de opvoeding der massy een tegenwicht in het
leven te roepen, tegenover de macht, die de welgestelde
klassen aan hare hoogere ontwikkeling ontleenden en die
als hoofdmotief tegen eene onmiddellijk te verleenen onafhankelijkheid was aangevoerd.
Dat deze onderwijsmacht tevens moest dienen om de
Engelsche taal onder de Philippijners te verbreiden en
daardoor een gevoel van samenhoorigheid tot de groote
Engelsch sprekende Amerikaansche republiek te kweeken,
wie zal het den Amerikanen euvel duiden ?
Maar met onderwijs alleen, afgezien nog dat het aangenomen stelsel al spoedig bleek niet in alien deele voor
de Philippijners te voldoen, wordt de opvoeding van een
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yolk niet voltooid en wint men ook geen vertrouwen, toch
zoo noodig om werkelijk te kunnen, leiden.
Voor beide dient in de eerste plaats op het goede
voorbeeld te worden gelet. En in dit opzicht hebben de
Amerikanen vooral in de eerste jaren van bet civiel bestuur zeker zwaar gefaald.
Van wie moest dat goede voorbeeld uitgaan ? Niet
alleen van hen, die met het hoogste gezag in de kolonie
waren bekleed, maar ook van de lagere bestuursorganen.
En dezen . ?
't Is zeker, dat de Amerikaansche regeering zich in
een moeilijk parket be y ond, toen zij zich voor de zeifgekozen tack zag gesteld. Vanwaar al die ambtenaren te
halen, noodig om de bestuursmachine in elkaar te zetten ?
Te hooi en te gras gerecruteerd, veelal uit de avontuurlijke
elementen onder de „volunteers", die ter beteugeling van
den opstand waren uitgezonden, kon het niet uitblijven,
dat velen in hun plicht te kort schoten. Groot was het
aantal diergenen, die achter de muren van Bilibid de zonden moesten overdenken, bedreven in hunne functien als
ambtenaar of officier. Nog in Juli 1905 kwam aan het
licht, dat van het tijdstip der komst van de Amerikanen
in den archipel bij den dienst van het troepenvervoer verduisteringen hadden plaats gehad tot een totaal bedrag
van 2i millioen gulden. Herhaaldelijk nadien zijn nog
malversatien aan het licht gekomen, ook treffende voorbeelden van het Amerikaansche „graft".
Terwijl men overal begon doordrongen te worden van
de noodzakelijkheid der hooge eischen, aan de ambtenaren
in de kolonien te stellen, bleef de Amerikaansche regeering
op de Philippijnen het „happy-go-lucky" stelsel der recruteering van hare ambtenaren handhaven. Aan selectie
werd niet gedacht, noch aan verzekering der toekomst
harer dienaren. Welke de gevolgen daarvan waren bleek
nog niet lang geleden toen de vice-gouverneur Gilbert, bij
afwezigheid van den toenmaligen gouverneur-generaal
Cameron Forbes, zich gedwongen zag een order uit te
vaardigen, waarbij het aan gouvernements-ambtenaren
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werd verboden als geldschieters eene hoogere winst te
bedingen dan een elders reeds als woekerrente aangemerkt
percentage. Dat ambtenaren als medewerkende vennooten
aan den handel deelnamen was 'n gewoon verschijnsel, zoo
ook dat 'n gouverneur van een der districten op Mindanao
tevens beheerder was van eene landbouw-onderneming in
zijn district — die menschen moesten toch ook voor hunne
toekomst zorgen.
Trots zorgvolle keuze en verzekering van goede bestuursvoorwaarden kan het ook in koloniên voorkomen,
dat er kaf onder het koren schuilt, maar z66, bij afwezigheid van beide genoemde factoren, moest het kaf, zooal
niet predomineeren dan toch in hooge mate aanwezig zijn,
voldoende, om het goede te neutraliseeren, dat overigens
van den leider uitging.
Was het voorbeeld der Amerikaansche ambtenaren,
als geheel beschouwd, dus al niet zeer vertrouwen wekkend,
nog minder was zulks het geval ten opzichte van een bepaalden tak van dienst, die in de eerste jaren van het
civiel bestuur met groote macht was bekleed. Ik bedoel
de constabulary, of gewapende politie, gerecruteerd nit
Philippijners en onder de bevelen van Amerikaansche en
Philippijnsche officieren gesteld. Van het optreden dier
constabulary moge het volgende staaltje uit het jaar 1905
getuigen :
Nog was de opstand niet geheel bedwongen. Een gewone
true van de constabulary was toen om lieden, die met opstandelingen bevriend waren, uit te zenden, veelal onder
pressie, om hunne vrienden tot onderwerping te bewegen,
met de belofte dat dezen het leven zou worden gelaten.
Maar was dan aldus de onderwerping verkregen, dan werden de zich vrijwillig meldende „ladrones" achter slot en
grendel gezet, en verlieten zij de gevangenis slechts om
aan den „hangman" te worden overgeleverd.
Was dit alles zeer weinig dienstig om het vertrouwen
der Philippijners te winnen, ook in andere opzichten was
het optreden der Amerikanen er niet naar om de bevolking te bevredigen.
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Op economisch gebied viel in de eerste jaren der
Amerikaansche occupatie, ook na invoering van het civiel
bestuur, slechts achteruitgang te constateeren, waardoor
handel en landbouw zoowel als de industrie werden getroffen. Zoo ging de productie der suikerindustrie van 300000
ton voor de invoering van het Amerikaansch gezag terug
tot omtreeks 100000 ton in het jaar 1904. Tabakscultuur
en sigarenfabricage, onder het Spaansch bestuur reeds lang
niet meer geworden, wat zij eenmaal waren, wierpen steeds
minder voordeelen af en de rijstbouw die het hoofdvoedingsmiddel voor de bevolking leverde, verkeerde tengevolge
van de verwaarloozing der communicatiemiddelen en het
gebrek, aan irrigatie, in een staat van verval.
Kon 't uitblijven, dat niet alleen de „intellectuels"
maar ook de massa zich begon af te vragen, welke voordeelen bet Amerikaansch bestuur dan toch wel aan het
land had gebracht ? Voor de eersten kwam er dan nog dit
bij, dat het land overstroomd werd met Amerikaansche
ambtenaren en beambten zelfs om betrekkingen te vervullen,
die onder het Spaansch gezag door Philippijners werden
bekleed.
Maar, telden de politieke concession dan niet?
Waren er na de invoering van het civiel gezag niet
drie Philippijnsche leden toegevoegd aan de Philippijnsche
Commi'ssie, den raad van directeuren van algemeen bestuur
in de kolonie ? Waren niet ook in een groot aantal gemeenten gekozen gemeenteraden ingesteld, aan welke
tevens, provinciesgewijze, de verkiezing der provinciale
gouverneurs was gelaten ? En was er dan niet zelfs een
Congres-besluit, dat de spoedige instelling eener yolksvertegenwoordiging beloofde ?
Ja wel maar . in 1905 was er reeds sprake van,
dat de Philippijnsche leden der genoemde Commissie zouden hebben besloten, collectief hun ontslag aan te vragen
bij wijze van protest tegen de geringe autoriteit van hunne
stem bij de beraadslagingen van bedoeld college.
En ten aanzien van de gemeentelijke en gewestelijke
autonomie, die verleend werd, verklaarde zelfs de republi-
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keinsche partij in den archipel, d.i. de partij, die de
Amerikanen van den aanvang had gesteund, in een, aan
den vooravond van het bezoek van William Taft aan de
kolonie, gepubliceerd manifest o.a. het volgende :
„Zelfs de beperkte vorm van zelfbestuur, waarin de gemeenten
zich verheugen, wordt besnoeid, zoodat feitelijk niets kan warden gedaan zonder de provinciale hesturen. En in deze speelt
de Philippijnsche gouverneur een droevige rol tusschen twee
Amerikaansche ambtenaren, die gemeenlijk weinig begrip hebben
van de werkelijke behoeften van het land en desniettegenstaande
stem en initiatief van den gouverneur kunnen te niet doen, terwijl dezen bovendien steeds het zwaard van den commandeerenden officier der constabulary boven het hoofd hangt, van al
zijn pogen de kracht verlammend."
Dit was de ondervinding opgedaan met het reeds verleende zelfbestuur. Sprak het niet van zelf, dat de verwachtingen omtrent hetgeen nu komen zou, niet groot
waren? Zeker, het Ainerikaansch Congres had besloten,
dat twee jaren nadat de uitkomsten der eerste in 1903
gehouden volkstelling op de Philippijnen zouden zijn openbaar gemaakt, de verkiezingen voor de eerste Philippijnsche yolks vertegenwoordiging zouden worden uitgeschreven.
Doch die publicatie liet zich maar steeds wachten. Was
er dus niet eenige grond voor twijfel aan de uitvoering
van bedoeld besluit ?
Voeg bij dit alles nog, dat in het begin van 1905 het
gerucht de ronde deed, dat de Amerikaansche natie, beu
van Naar koloniaal bezit, niet meer of minder beoogde
dan de Philippijnen aan eene andere natie te verkoopen...
Het nog steeds niet geheel gebroken verzet vond in
een en ander nieuw en krachtig voedsel. Zelfs in de nabij
de hoofdstad gelegen provincien Cavite en Laguna stak het
„ladronisme" weder het hoofd op, zoodat het Amerikaansch
bestuur krachtige maatregelen moest nemen om zijn gezag te
handhaven. Zoo werd van heel de provincie Cavite feitelijk
een concentratiekamp gemaakt en bloedhon den deed men
uitkomen om de verzetslieden op te jagen — precies dus
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wat generaal Weyler op Cuba deed en waarvoor men then
in de Unie geen woord kon vinden, krachtig genoeg om
het te veroordeelen . . . .
Toen volgde in Augustus 1905 het bezoek van den
„secretary of war", Taft, aan de kolonie. Maanden te
voren was dit bezoek reeds aangekondigd. Het bericht
daarvan had den Philippijners aanleiding gegeven tot de
hoop, dat Taft hun de verlangde boodschap van vrijheid
en onafhankelijkheid onder de hoede der Amerikaansche
vlag, zou brengen. Had Taft hun ook niet de verlossing
van de militaire dictatuur gebracht, ondanks heftige tegenkanting ? Gold Taft niet ook onder zijne landgenooten als
de vriend der Philippijners, waarvan nog het liedje getuigde,
dat men in militaire kringen in de eerste dagen der civiele
commissie, aan wier hoofd Taft gesteld was, op den „kleinen
bruinen broeder" zong : „Hij mope een broeder zijn van
William H. Taft, maar hij is geen broeder van Bair ?
Wat Taft, te Manilla gekomen, den Philippijners te
vertellen had, moest nu wel velen eene teleurstelling zijn.
Zeker, de Amerikaansche regeering bleef in haar besluit
volharden, om de Philippijners tot een zelfbesturend yolk
op te leiden. Ook legde Taft de stellige verklaring af,
dat in April 1907 door de Philippijnsche Commissie, op
last van den president der Unie, de verkiezingen zouden
worden uitgeschreven voor de eerste Philippijnsche yolksvertegenwoordiging. Maar tevens gaf hij als zijne meening
te kennen, dat de gewenschte uitkomst, de geheele zelfstandigheid der kolonie, wel niet te verwachten was, voordat een nieuw geslacht zou zijn opgekomen, of misschien
zelfs wel later. Toch vond zelfs een nationalistisch blad
„El Renacimiento" in een en ander aanleiding tot de opmerking :
„Wij hebben gezegd en herhalen, dat de openhartige verklaringen van den minister van oorlog op prijs moeten worden gesteld, daar zij aan den twijfel een einde maken. Wij begrijpen
dat dit velen niet zal bevredigen maar het is beter zóó, dan in
de duisternis te wandelen."
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Zoo al tengevolge van het bezoek van William Taft
aan de Philippijnen dus niet dadelijk de algeheele pacificatie
werd verkregen, toch kon het met besliste zekerheid in
uitzicht stellen, binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop,
van de verkiezingen, zij ne uitwerking niet missen.
Spoedig had men het in den archipel te druk met die
verkiezingen, om nog aan iets anders te denken. Ook zal
zeker bij velen de gedachte hebben voorgezeten, den
Amerikanen elk motief te ontnemen, om de gedane belofte niet gestand te doen.
ID elk geval heerschte omstreeks 1907 een toestand
van rust in den archipel, met uitzondering van de Moroprovincie, en konden de verkiezingen ongestoord plaats
hebben.
De uitslag bracht den Amerikanen, indien zij het
m.i. zonder grond anders hadden verwacht, eene teleurstelling. Van de 80 afgevaardigden behoorden slechts 17
tot de progressistische of Amerikaansche partij, die samenwerking met het bestuur op haar program had gesteld,
terwijl de overigen met uitzondering van 1 katholiek en
20 wilden, independientes, onder verschillende benamingen,
nacionalistas, independistas en immediatistas, de spoedige
of onmiddellijke onafhankelijkheid der Philippijnen verlangden.
Met de opening in October 1907 in het Ayuntamiento
te Manilla van de Philippijnsche Vergadering was dan de
derde etappe op den weg der opleiding tot zelfbestuur
bereikt, zonder dat er evenwel, gelijk ik meen te hebben
aangetoond, sprake kan zijn geweest van eenige werkelijke
opleiding op het nu afgelegde deel van dien weg. Daartoe
ware, naast het goede voorbeeld, dat om de aangegeven
redenen dikwerf ontbrak, noodig geweest om aan de ingestelde organen van zelfbestuur de gelegenheid te geven
zich te ontwikkelen en te volmaken. Daartoe zou echter
meer tijd zijn vereischt geweest dan de haar een schema
werkende Amerikanen zich gunden, om aan de oude
wereld te toonen, wat zij op koloniaal gebied vermochten.
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De Philippijnen hadden dan nu echter een uit twee
Huizen samengesteld parlement : de Philippijnsche Vergadering en de Philippijnsche Commissie, welk laatste
college de plaats van een Senaat innam, in dien zin, dat
aan haar het laatste woord in zake wetgeving werd gelaten.
De Commissie, waarin door hare samenstelling uit 5
Amerikaansche leden, o.w. de gouverneur-generaal, en 4
Philippijnsche leden, het eerstgenoemde element predomineerde, zag zich dikwerf genoodzaakt van hare bevoorrechte positie op wetgevend gebied een ruim gebruik te
waken. Telkens moest de begrooting b.v., buiten de Philippijnsche Vergadering om, worden vastgesteld, wijl eene
overeenstemming tusschen de beide Huizen van het parlement tot de vrome wenschen bleef behooren. Ook ten
aanzien van andere onderwerpen van wetgeving liet de
samenwerking veel te wenschen en wanneer deze nog eens
een enkele maal werd verkregen, dan was dit enkel te
danken aan de verzoenende ho-uding van den voorzitter der
vergadering, Sergio Osmena, die ook na de verkiezingen
van 1911 op zijn post gehandhaafd bleef.
In de vergadering zelve was en bleef het verlangen
naar onafhankelijkheid eene ernstige belemmering voor
geregelde goede samenwerking en dat werd er niet beter
op door het contact tusschen de beide afgevaardigden der
vergadering bij het Amerikaansch Congres en de toenmaals
nog in de oppositie zijnde democratische partij. Bij deze,
de door Taft bedoelde derde groep vond toch het pleit
voor eene spoedige onafhankelijkheid der Phllippijners
warme voorstanders, die de onlangs daarop ingediende betrekking hebbende „Jones-bill" om het zeerste toejuichten.
Waarom
De „Boston Herald", een der organen, die zich het moest
beijverden om de onafhankelijkheid der Philippijnen te
bepleiten, heeft het onlangs doen zien waar de schoen
wringt, Coen het, naar aanleiding van eene rede van tegengestelde strekking, door den oud-gouverneur-generaal der
Philippijnen, Cameron Forbes, in de Boston City Club
gehouden, schreef:
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„Kijk naar den last der staatsbelasting, voor en na
het begin van het imperialistisch experiment en zie."
Het is dus in den grond eene zuivere dubbeltjes-quaestie,
die de houding van vele Amerikaansche democraten in
deze zaak bepaalt. Men meent o.a. dat het bezit der
Philippijnen aanleiding tot wrijving met Japan moet geven,
dat daarom de uitgaven voor de vloot steeds meer worden
opgedreven, terwiji die golden evenals die, weike thans aan
de militaire bezetting in den archipel worden ten koste
gelegd, puns inziens beter zouden kunnen worden besteed.
't Is duidelijk dat deze houding van eon belangrijk
deel van het Amerikaansche yolk slechts het verlangen
naar onafhankelijkbeid onder de Philippijners kon doen
toenemen. Hoorden dezen niet telkens, aan de overzijde
van den oceaan, waar dit zoo in de politieke kraam der
toenmalige oppositie to pas kwam, hunne geschiktheid tot
zelfbestuur betoogen ? Welnu
Het heeft anders in Oen opzicht in de laatste jaren
niet aan het Amerikaansch bestuur gelegen, dat de Philippijners zich niet met de hun gegeven leiding verzoenden.
Veel is toch onder het bestuur van den onlangs afgetreden gouverneur-generaal Cameron Forbes gedaan, om
den economischen toestand op de eilanden to verbeteren.
De voornitgang in dat opzicht spiegelt zich of in eene vergelijking van de cijfers van den algemeenen handel in 1907
en 1912, n.l. resp. 63,5 en 105 millioen dollars. Vooral de
uitvoercijfers zijn in dat opzicht van belang daar zij doen
zien hoe inzonderheid de inlandsche cultures in dat vijfjarig tijdvak groote vorderingen maakten. Zoo steeg, de
uitvoer van copra van 4,8 millioen tot 16,5 millioen dlrs,
die van suiker van 4,2 tot 10,5 millioen en die van sigaren
en tabak van 2,6 tot 4,5 millioen dollars. Ook de rijstbouw
ging in zoodanige mate vooruit, dank zij de daaraan door
het bestuur geschonken aandacht, dat voor dit jaar uit
hoofde van den rijstinvoer enkele millioenen pesos (a f 1,25)
minder aan rechten zal worden. ontvangen.
Hadde het Amerikaansch bestuur onmiddellijk toen
de toestand en in den archipel moor geregeld werden in den
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geest gehandeld, die bij het bestuur van Cameron Forbes
voorzat, wellicht ware daar dan ook een andere geest over
de Philippijners gekomen onder het langdurig republikeinsch
regime. Nog in 1905 gaf „El Commercio", het blad, dat te
Manilla inzonderheid de belangen der Spanjaarden vertegenwoordigde, aan. het Amerikaansch bestuur een behartigenswaardigen wenk met de woorden : „Een gevulde maag
waarborgt het best den vrede."
Nu kwam Cameron Forbes' arbeid te laat — men was
op de Philippijnen reeds te zeer verpolitiekt, een gevolg
vooral, 't zij pier herhaald, van de houding der Amerikaansche
democraten.
Toen in November 1912, bij de laatste presidentsverkiezing in de Vereenigde Staten, de democratische partij
de overwinning behaalde, was het dus te voorzien, dat een
nieuwe koers ten opzichte van de Philippijnen zou worden
ingeslagen.
De eerste helft van 1913 was echter reeds verstreken,
voordat, door de benoeming van een democraat, Francis
Burton Harrison, tot gouverneur-generaal, de nieuwe koers
werd ingeluid.
Maar, van wat al veranderingen was men te Manilla
getuige sedert de nieuwe titularis zij ne functien op den
2den September j.l. aanvaardde.
Hoe bleek ook Coen nog de onzekerheid der ambtenaarspositie, daar tal van hoofdambtenaren, al of niet op verzoek, het eerste dan om de eer aan zich te houden, eenvoudig aan den dijk werden gezet, zonder pensioen of wat.
ook, enkel en alleen, omdat zij deel hadden uitgemaakt.
van een bestuur onder republikeinsch bewind.
Maar de belangrijkste verandering was wel die in de
samenstelling van de Philippijnsche Commissie, waardoor
dit lichaam nu vijf Philippijnsche leden telt, van wie 66n
met de portefeuille van financien en justitie belast, en drieAnaerikaansche leden, buiten den gouverneur-generaal.
De naaste aanleiding tot dezen maatregel was, naar
de gouverneur-generaal Harrison mededeelde, het genoem.de
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gebrek aan samenwerking tusschen de Vergadering en de
volgens de oude bepalingen samengestelde Commissie. Nu
in deze laatste de Philippijners de meerderheid uitmaken,
werd gehoopt, dat eindelijk de begrooting op grondwettige
wijze zou kunnen worden vastgesteld.
Feitelijk heeft nu echter de regeering der Vereenigde
Staten de geheele wetgevende macht in den archipel, met
uitzondering van de door niet-Christelijke stammen bewoonde streken, die tot het ressort der Commissie blijven
behooren, in handen der Philippijners gesteld, waartegenover dan slechts het vetorecht van den president der
Unie staat.
't Spreekt echter van zelf, dat niet dan in de uiterste
gevallen zulk een correctief kan worden ter hand genomen,
waardoor de wetgevende macht in de kolonie onmiddellijk
in botsing zou komen met het hoofd van het uitvoerend
gezag in het moederland.
Andere correctieven zijn gelegen, eensdeels in de persoonlijkheid der nieuwbenoemde Philippijnsche leden der
commissie, Welke naar men hoopt, zekeren waarborg geeft
voor eene oordeelkundige behandeling van zaken, anderdeels in de den Philippijners door Harrison gedane mededeeling, dat deze nieuwe stap tot zelfbestuur hun de
gelegenheid moest verschaffen om te toonen, dat zij de
voor zelfbestuur noodige geschiktheid bezitten.
Mij dunkt, dat aan beide laatstgenoemde correctieven
slechts twijfelachtige waarde kan worden toegekend. Zullen
de Philippijnsche leden der Commissie zich wel geheel
kunnen onttrekken aan den drang, die, bij eenig conflict
tusschen fie wenschen der meerderheid van de vergadering
en de bedoelingen der Amerikaansche regeering, op hen
zal worden uitgeoefend door die meerderheid? En zoo ja,
zal dan het on tstane conflict tusschen beide Huizen der
wetgevende macht niet nog scherper vormen aannemen,
nu het zal gaan tusschen Philippijners onderling en de
Philippijnsche leden der Commissie hun mandaat niet aan
eene verkiezing, maar aan een benoeming door den president der Unie hebben te danken ?
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Bovendien schijnt het nu al wel reeds vast te staan,
dat tenminste van een der nieuwe Amerikaansche leden
der Commissie kan worden gezegd, dat deze is „plus
Philippin que les Philippins." Ik bedoel den vice-gouverneur, Henderson Martin, die volgens mededeelingen in de
Amerikaansche bladen zijne hooge positie uitsluitend had
te danken aan de diensten, die hij in den staat Kansas
aan de democratische partij had bewezen, en aan het feit,
dat zijn gezicht den huidigen president der Unie had bevallen toen deze, nog tij dens de verkiezingscampagne in
1912 als candidaat, ook in Kansas, zijne candidatuur bepleitte : „Het gezicht van den man bevalt me, ik wil wel
wat weer van hem te weten komen," zou Wilson toen
hebben verklaard. Diezelfde Henderson Martin nu vertrok
als vice-gouverneur der Philippijnen en belast met de
portefeuille van onderwijs in eene kolonie, die hij nog van
a–z moest leeren kennen, via Hongkong naar Manilla. En
waarheen was bij aankomst te Hongkong zijn eerste gang ?
Naar de bureaux van „The Philippine Rebublic", het orgaan
der Hongkongsche Junta, die na de onderwerping van
Aguinaldo niet heeft opgehouden voortdurend het verzet
op de Philippijnen tegen het Amerikaansch gezag te prediken. De Hongkongsche Junta mocht toen van Henderson
Martin vernemen, dat deze het volmaakt met haar eens
was over de wenschelijkheid, om den Philippijners ten
spoedigste de verlangde onafhankelijkheid te verleenen.
Van dit Amerikaansche lid der Commissie zal dus zeker
wel de grootste tegemoetkoming aan de wenschen der
meerderheid in de vergadering zijn te verwachten. Maar,
zal dit de vergadering niet in hare separatistische neigingen stijven ?
Van het optreden van dat lichaam heeft men intusschen
reeds een proefje gekregen bij de behandeling der begrooting voor het volgend dienstjaar. Op geduchte wijze werd
het snoeimes gehanteerd, waarbij vooral de Amerikaansche
ambtenaren het moesten ontgelden. Zoo zouden b.v. niet
minder dan 400 Amerikaansche onderwijzers moeten worden
ontslagen, indien de aangebrachte wijzigingen door de
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Commissie zouden zijn overgenomen. Ook op de traktenaenten werd door de vergadering aanmerkelijk bezuinigd.
Toen door een en antler onder de ambtenaren groote
ontsteltenis was te weeg gebracht, werd door den gouverneur-generaal ter geruststelling van het personeel bekend
gemaakt, dat, met uitzondering van de reeds aangekondigde
bezuiniging op de traktementen boven 5000 peso's (f 6250)
niet verder hierop zou worden bezuinigd en dat ook de
door de vergadering geschrapte posten betreffende het
personeel, met name bij het onderwijs, zouden worden
gehandhaafd.
Hij voegde daaraan zijne overtuiging toe dat de Com
missie, hoezeer hij het gevoelen der leden afzonderlijk niet
had gevraagd, zeker hare goedkeuring aan de door de
vergadering aangebrachte radicale wijzigingen in de begrooting zou onthouden.
Het kan zeker niet worden ontkend, dat de gouverneurgeneraal door deze verklaring op bedenkelijke wijze vooruitliep op de beslissing der door hem voorgezeten Commissie.
Volgens de laatste berichten is een compromis tot
stand gekomen tusschen de Commissie en eene delegatie
nit de Vergadering. Maar het had ook anders kunnen
uitkomen. Gesteld dat de Commissie met de Vergadering ware
medegegaan, dan zou zich reeds dadelijk het geval hebben
voorgedaan, waarvan Taft in zijne den 4 den Nov. j.l. te
Brooklijn gehouden rede zoo terecht verklaarde, dat „een
veto van Washington den Philippijners nog minder zal
voldoen dan de obstructie tegen eene onverstandige wetgeving door de Commissie op de eilanden, waarin Amerikanen de meerderheid uitmaakten."
Ook in andere opzichten zal de gewijzigde samenstelling der Philippijnsche Commissie, instede van tot ontspanning, tot verhoogde spanning aanleiding geven, welke
niet dienstig kan zijn aan de A.merikaansche souvereiniteit over den archipel.
Zoo is het o.a. bekend dat het der Philippijnsche
Vergadering steeds een doorn in het oog was, dat de wetgeving over de niet-christelijke streken van den archipel
O. E. XIV 7
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aan hare bevoegdheid was onttrokken. Wordt niet nu
reeds op de gewijzigde sam.enstelling der Commissie gewezen om te betoogen dat het motief om de wetgeving
voor die streken uitsluitend aan de Commissie op te dragen,
is komen te vervallen ?
Maar is het niet bekend, dat er zelfs onder de Amerikaansche democraten velen zijn, die er nog tegen opzien
om het lot van Igorroten en Moro's in handen der Philippijn ers te stellen ?
Er is wel Bens beweerd, dat de huidige regeering der
Unie met het oog o.a. op de Mexicaansche aangelegenheden, niets liever zou willen dan zich, als ze dat met
goed fatsoen doen kon, uit den Philippijnschen archipel
terug te trekken. Ware dat zoo dan zou, ook met het
oog op de door financieele overwegingen teweeggebrachte
anti-imperialistische strooming, het vlugger tempo in de
maatregelen, die tot de eindelijke onafhankelijkheid der
eilanden moeten leiden, slechts een logisch gevolg zijn te
noemen van eene opportuniteits-politiek.
Maar is zulk eene politiek, die met een „non possumus" gelijk zou staan, wel te verwachten van het groote
Amerikaansche yolk ?
In zijn, bij gelegenheid van een hem aangeboden
feestmaal gehouden afscheidsrede waarschuwde de voorganger van Harrison, Cameron Forbes, nog „de Philippijn=
sche redenaars en Philippijnsche dagbladen" om zijnen
opvolger de taak niet te bemoeilijken „door het yolk te
doen gelooven, dat hij gekomen is om iets te doen, waartoe hij niet gemachtigd is en ook niet in staat zou zijn,
en dat voor zijne partij onmogelijk zal blijken te wezen,
namelijk om onmiddellijk de onafhankelijkheid aan de
Philippijnen te verleenen of zelfs die onafhankelijkheid
met ingang van een bepaald tijdstip te beloven."
Zullen de Amerikanen er niet eene eer in stellen, om
de Philippijners niet aan zich zelven over te laten, voordat
dezen werkelijk in staat zullen zijn, om zich tegenover de
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omringende volkeren te handhaven en hun eigen lotgevallen naar behooren te bestieren ?
Het is zeker een teekenend feit, dat den 19 den December
j.l. te New-York op een groot feestmaal, waar tal van kopstukken, zoowel uit de republikeinsche als uit de democratische partij, aangezeten waren, de thans op de Philippijnen gevolgde politiek als eene van groote overijling
werd afgekeurd.
En was het niet zelfs de „Boston Herald", die verklaarde
dat, hoezeer de Philippijners thans zeker wel evenzeer geschikt zijn voor zelfbestuur als sommige staten in Centraalen Zuid-Amerika, daaruit niet noodzakelijk moet volgen,
dat de tijd gekomen is, om de eilanden aan hun lot over
te laten, zelfs wanneer eene krachtige en intellectueele
minderheid onder de bewoners zulks verlangt ? Het blad
voegde daaraan nog toe :
„Zoolang wij ons bepaaldelijk verbinden den Philippijners to
goeder tijd de onafhankelijkheid te verleenen, en zoo lang zij
blijkbaar onder ooze voogdijschap vorderingen makers in de
kunst van zelfbestuur, bestaat er geen behoefte aan, om den
dag der scheiding te verhaasten."
Let wel op mijne woorden, maar niet op mijne daden,
mag zeker wel van deze uiting uit het democratische kamp
worden. gezegd. De nu op de Philippijnen gevolgde politiek
kan immers, ik wees er reeds op, slechts worden verklaard,
indien de bepaalde bedoeling voorzit om „den dag der
scheiding te verhaasten".
Van eene werkelijke opleiding tot zelfbestuur is Loch
bij die politiek geen. sprake.
Het volgend staaltje moge dienen om aan te toonen
hoe het thans met de geschiktheid der Philippijners tot
zelfbestuur is gesteld. In de „Manila Times" leest men :
„Het protest tegen de verkiezing in de provincie Capiz, waarop
onlangs door het Hoog Gerechtshof is beslist, heeft eenige belangwekkende feiten aan het licht gebracht. Capiz had in 1903 eene
bevolking van 230721 zielen ; er waren waarschijnlijk veel meer
tijdens de laatste verkiezing in 1912. De candidaten voor het
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provinciaal gouverneurschap voerden eene krachtige campagne
en er werden in het geheel 6913 stemmen uitgebracht d.i. dus
door minder dan 3% van de bevolking. Te Dumarao, dat in deze
zaak veel ter sprake kwam, waren er 405 stemmen uitgebracht,
waarvan 274 dus 68 Yo door analphabeten, Wier stembiljetten
door de verkiezingsinpecteurs moesten worden ingevuld. Daar
was het dat, gelijk aan het hof gebleken is, door de stemopnemers zelven of met hunne voorkennis 235 stembiljetten,
die ten gunste van een der candidaten waren ingediend, gemerkt waren, opdat deze bij eene nieuwe telling ongeldig zouden worden verklaard. Maar achteraf moest nu, om het geheel
te volmaken, blijken, dat de stemopnemers van Dumarao alien
behoorden tot de partij van den man, dien zij op die wijze
trachtten te benadeelen. Voor eene andere plaats werd door het
hof bevonden dat de stemmen van eene geheele wijk ongeldig
moesten worden verklaard wegens valsche praktij ken. In het geheel
werden honderden biljetten uit dien hoofde ongeldig verklaard,
terwijl honderden andere, ten aanzien waarvan dit door partijdige
inspecteurs was gedaan, bleken wel degelijk geldig te zijn."
Capiz was volgens de „Manila Times" geen unicum. In
Tarlac en Rizal, waar ook tegen de verkiezing van een
provincialen gouverneur verzet was aangeteekend, werd
precies hetzelfde waargenomen en zal het nu in de andere
provincien wel veel beter zijn toegegaan ?
Hadde het nu niet veeleer op den weg der democraten
in de Tithe gelegen, indien het hun werkelijk te doen is
om, beter dan de republikeinen voor hen, de Philippijners
voor zelfbestuur geschikt te maken, het oog te richten op
het fundament dan op het dak van het gebouw, dat men
met een Philippijnsch vlaggetje ging versieren?
Wat men daarmede kan hebben bereikt is m.i. slechts
dat aan de politiek onder de Philippijners eene nog belangrijker plaats dan te voren is verzekerd en dezer aandacht
verder is afgeleid van onderwerpen, die verband houden
met de economische ontwikkeling, welke, zoo ze al niet
aan de staatkundige behoort vooraf te gaan, toch in hooge
mate de plaats bepaalt, welke een y olk in de wereldgemeenschap kan innemen.
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Aan het eind van dit overzicht van het optreden der
Amerikanen op de Philippijnen gekomen, is het mij niet
mogelijk in dat optreden het voorbeeld te zien, dat de
jongste koloniale mogendheid aan de wereld beloofde te
stellen.
Als leidster gesteld over een yolk, dat reeds „vatbaar
gemaakt was voor zelfbestuur" ving de Unie hare tack
aan onder de meest gunstige voorwaarden.
Ze heeft zich die echter niet weinig bemoeilijkt door
tal van misslagen, waarvan de eerste niet de minste was,
die n.l. waardoor, tengevolge van de hooding harer militaire
vertegenwoordigers, het vertrouwen in hare oprechtheid
werd geschokt.
Moge die font nu ook in de oorlogsnoodzaak eene
verklaring vinden, het had dan toch zeker op den weg
gelegen der Amerikanen om alles te vermijden., wat den
ongewenschten indruk van hun eerste optreden moest versterken. Het tegenover Aguinaldo en de zijnen gepleegd
verraad lag zeker niet in bedoelde lijn. Maar Coen dan
eindelijk, hoe dan ook, de onderwerping was verkregen,
moest het streven der Unie er op gericht zijn geweest, om
het vertrouwen der Philippijners te winnen.
Men heeft dit dan ook beproefd, maar door eene
opleiding Americaine tot zelfbestuur, waarvan Taft zelf
nog in 1905 moest verklaren:
„'t Is true, we have gone too fast in some directions".
En toch werd reeds twee jaren later weer een groote
stap verder gezet op den weg naar het zelfbestuur, gebonden als men was door een besluit van het Amerikaansch
Congres, dat blijkbaar zonder kennis van zaken van zijn
wil had doen blijken.
Die overijling, waarvan wij nu onlangs weer een kras
staaltje beleefden bij de jongste bestuurswisseling op de
Philippijnen; de weinige zorg aan de recruteering der
ambtenaren besteed; de jarenlange verwaarloozing van de
materieele belangen der bevolking; dit alles inzonderheid
waren de fouten, door de Amerikanen bij hun bestuur over
den archipel begaan.
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Maar de kroon werd gespannen door de democratische
partij in de Vereenigde Staten, door het betrekken der
kolonie in den strijd der politieke partij en in het moederland. Daaraan moeten de m. i. onoordeelkundige maatregelen
worden toegeschreven, die aanleiding kunnen geven tot
nieuwe en groote moeilijkheden op de Philippijnen, tenzij de
Unie bereid zou zijn hare taak neder to leggen, voordat
gezegd kan worden, dat zij die naar behooren heeft volbracht.
Ligt dit laatste wel in de bedoeling van de huidige
machthebbenden in de Vereenigde Staten, dan zou het
experiment der jongste koloniale mogendheid slechts als
een ernstige „failure" kunnen worden aangemerkt.
Nu reeds-, terwijl de „stars and stripes" nog boven
Manilla waait, doen zich reeds teekenen van ernstig misnoegen voor over de wijze waarop de vrienden der leiders
van de meerderheid in de Vergadering bij het vergeven
van betrekkingen worden bedacht. Laat de Amerikaansche
vlag eenmaal zijn gestreken en — het spel gaat beginnen.
Wat zullen de Philippijnen dan gewonnen hebben ?
Eene bittere ervaring en anders niet.

BISMARCK'S DAGEN VAN STRIJD
MET ZIJN KONING
DOOR

A. W. STELLWAGEN.

VI.
Nicolsburg.
De oorlog van 1866 tusschen Pruisen en Oostenrijk
is met evenyeel spoed als krachtdadigheid gevoerd, en heeft
eigenlijk maar eene maand geduurd. Maar het begin had
heel noodlottig voor Pruisen kunnen zijn. Bismarck zelf
heeft er van verteld, in zijne Gedanken and Erinnerungen
(II, 32) :
In den avond van 30 Juni kwam Zijne Majesteit de
_Koning in Reichenberg aan. „De stad van 28000 inwoners
herbergde op dat oogenblik 1800 Oostenrijksche gevangenen en was slechts door 500 Pruisische treinsoldaten met
oude karabijnen bezet , en slechts eenige mijlen van daar
lag de Saksische artillerie. Deze kon in een nacht Reichenberg bereiken en het gansche hoofdkwartier met Zijne
Majesteit incluis oplichten. Dat we in Reichenberg kwartier
hadden, was telegraphisch medegedeeld. Ik veroorloofde mij
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er den Koning opmerkzaam op te maken, en tengevolge
van mijne opmerking werd bevolen, dat de treinsoldaten
zich, 66n voor een, en zoo ongemerkt mogelijk, naar 't
kasteel moesten begeven, waar de Koning zijn intrek had
genomen. De militairen waren over deze mijne inmenging
gevoelig, en om hen te bewijzen, dat ik voor mijne veiligheid niet bezorgd was, verliet ik het kasteel, waarheen
Zijne Majesteit mij ontboden had, en bleef in mijn kwartier in de stad..."
Tot zoover Bismarck. Zijne zorg voor 's Konings veiligheid is voor dien nacht overbodig geweest, want er
kwam geen onraad ; maar het had toch heel goed kunnen
gebeuren, dat de vijand eene nachtelijke overrompeling
had gewaagd. Bismarck's waarschuwing had dus wel degelijk haar grond. Doch niet daarom alleen is de quaestie
vermeldenswaard. Meer hierom, dewijl er uit blijkt, in
welke vriendelijke verhouding de Koning en zijn ministerpresident in deze dagen waren. De minister, vol zorgen en
waakzaamheid voor Zijne Majesteit; de Koning dadelijk ingaande op 's ministers aanwijzing, en bevelen gevende volgens die aanwijzing. 0 ja, Bismarck was op den Boheemschen oorlogstocht overal om en bij den koning ; hij werd
mede uitgenoodigd de vergaderingen der generaals, en hunne beraadslagingen en overleggingen met Zijne Majesteit,
bij te wonen, en als hij sours wegens zijne overdrukke diplomatieke bezigheden wat laat in den krijgsraad verscheen,
zoodat de besprekingen reeds begonnen waren, dan placht
koning Wilhelm zelf hem, den binnengekomen minister,
eerst op de hoogte te brengen van het reeds verhandelde.
Daarna ging men verder. De „militairen" waren er jaloersch
van. En ook gedurende het gevecht, bij gevaarlijk handgemeen met den vijand, was Bismarck in de nabijheid van
den Koning. Want ook daar reikte zijne macht, en de
zijne alleen, over Zijner Majesteit's handelingen. Zoo in
den slag bij KOniggratz ; 3 'Tull. De Hohenzollern zijn dappere mannen, zooals men weet; zij vreezen den dood niet,
en komen in 't vuur, ook daar, waar 't gevaar het grootst is.
Koning Wilhelm was onverschrokken ; hij was vooruitge-
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reden, en nu z66 dicht onder 't kanonvuur van den vijand,
dat de granaten rondom hem neerploften. „Gelooft Uwe
Majesteit, dat het zwaluwen. zijn ?" vraagde Bismarck. Maar
dat bleek wel anders, toen het geschut zoo hevig werd,
dat een kluwen van 10 kurassiers en 15 paarden heel
dichtbij gedood werden en door en over elkaar tuimelden. Het was goed, dat Bismarck er bij was. De generaals durfden den koning niet waarschuwen, dat is tegen
de soldateneer. Zij lieten het aan Bismarck over om Zi.jne
Majesteit wat buiten de vuurlijn to troonen. Die en die
alleen mocht waarschuwen, en het gelukte hem inderdaad
den koning ten slotte te bewegen een Bind weegs verder
te gaan. „Welnu", zei koning, Wilhelm, „laat ons dan wat
verder rijden", en hij wendde den teugel.
Maar ja, de slag bij Kiiniggratz is heel vreeselijk geweest. Het Pruisische leger stored met 221.000 man tegenover het Oostenrijksche met 215.000 man. Aan den avond
van den slag, die aan de Pruisen met betrekkelijk geringe
verliezen de overwinning bezorgde, bleek, dat het leger
des vijands voor 't vierde gedeelte was vernietigd, en de
overblijvenden door eene wilde vlucht een goed heenkomen
moesten zoeken.
Het was een historisch oogenblik, toen kroonprins
Frederik na den slag zijn vader naderde, en de Koning
de orde pour le merite van zijne eigene Borst nam en er
die van zijn zoon mee versierde. Het was de vergiffenis
voor het vergrijp van Dantzig. Eerst nu waren vader en
zoon voorgoed verzoend. Voor en achter en om hen heen
lagen dooden en gewonden, weggeworpen wapens on equipementen, teekenen eener overhaaste vlucht der vijanden.
Toen trad Moltke op den Koning toe, en hij zeide : „Uwe
Majesteit heeft niet alleen den slag, maar ook den veldtocht
gewonnen." Want het overbli-jvende leger des vijands bleek
inderdaad tot machteloosheid toe verstrooid en verlamd.
Daar naderde nu ook Bismarck, en hij sprak : „Ja,
Majesteit ! de strijdvraag is nu beslist; thans is het de zaak
om de oude vriendschap met Oostenrijk weer terug te
winnen." — De oude vriendschap met Oostenrijk terug-
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winnen ! . . . En dat is de eerste wensch in den avond van
zulk een gloriedag ? Men kan den Duitschen biograaf
Egelhaaf begrijpen, die te dezer plaats in zijne levensbeschrijving van Bismarck uitroept : „Welk een man ! Sedert
bijna 4 jaren lag hij met zijn eigen land in heeten strijd
om het de middelen voor eene reorganisatie van 't leger
of te dwingen, dat het werktuig tot Pruisen's grootheid
verschaffen moest, en dat zich op den bloedigen dag (van
3 Juli) zoo schitterend gehouden had. Ten ergste was hij
gesmaad, ten heftigste bestreden als de brutale bekrompen landjonker, als de roekelooze kansspeler, die, om toch
maar aan. 't roer te blijven, het geluk van zijn vaderland
er aan waagde. Hij was voor onbekwaam, aanmatigend,
roekeloos en lichtvaardig uitgemaakt ; het moordwapen had
men tegen hem opgeheven. Thans echter waren alle verwijten tegen hem door zijn machtig succes tot zwijgen
gebracht, alle tegenstanders beschaamd gemaakt ; en er was
niemand, die nu niet het hoofd voor hem ontblootte. Maar
al het succes vermocht niet, hem in de war en van zijn
doel te brengen : de triomf van de politiek en van de
wapenen deed onder voor zijn plichtsgevoel ; niet gaan
feestvieren en zich aan het succes te goed doen, maar
opnieuw aan den arbeid zich wijden om de verkregen
overwinning van blijvende waarde te doen zijn !" (Egelhaaf:
Bismarck, bladz. 173.)
V6Or alles dus : vrede en vriendschap met Oostenrijk,
dat er o zoo gaarne van hooren wil, een einde aan den
oorlog te maken. Het doel van den krijg is geweest aan
Oostenrijk de hegemonie in Duitschland te ontnemen, en
den Duitschen Bond op te heffen. Doel is geweest, dat
Oostenrijk aan Pruisen de vrije hand laten zou om de
Hertogdommen Sleeswijk en Holstein in te lijven, en geen
tegenwerpingen maken, indien Pruisen de Noordduitsche
landen tot een bond onder zijne leiding vereenigt. En dat
alles wil Oostenrijk goedkeuren en toestaan, indien het
onder deze zoo billijke voorwaarden den vrede kan verwerven. Bismarck ook zou zoo spoedig mogelijk dien vrede
willen sluiten, en de vriendschap tusschen Koning Wilhelm
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en Keizer Frans Jozef herstellen. De „militairen", die de
moeilijkheden der diplomatie niet kennen, wenschen echter
den krijg voort te zetten om althans hun zegevierenden
intocht in Weenen te doen. En de Koning zelf verlangt
en van Oostenrijk en van de andere vijanden, die aan de
zijde van Oostenrijk hebben meegedaan tegen Pruisen,
gebiedsafstand en oorlogskosten-vergoeding op min of meer
groote schaal. Het baat niet, dat Bismarck's politieke
wijsheid den Koning beduidt, hoe gewenscht het zijn zal,
in de toekomst voor geen wraakneming van Oostenrijk's
zijde te moeten vreezen, als binnen korte jaren misschien
een oorlog met Frankrijk volgen zal. Het baat niet, dat
de minister zijn vorst opmerkzaam doet zijn op de jaloersche oogen, die Engeland en zelfs Rusland naar Pruisen's
glorien richt zelfs niet, dat Frankrijk rechtstreeks met
zijn middelaarschap tusschen Oostenrijk en Pruisen voor
den dag komt. Het baat ook niet, dat Bismarck de rapporten overlegt, die in cijfers aantoonen, hoe ernstig de
cholera de troepen met verderf bedreigt. De 70-jarige
monarch blijft in eigenzinnig volharden bij zijne meening,
dat alien, die den oorlog tegen Pruisen gevoerd hebben,
door gebiedsafstand den inzet betalen moeten. Vooral na
15 Juli, toen Benedek's terugtrekkend leger bij Tobitschau
nogmaals en nu met een verlies van 18 kanonnen verslagen
en van den rechten weg naar Weenen op zijde geworpen
werd, voelde koning Wilhelm geen lust om zijne eischen
te verminderen. Eerst had hij gevraagd : Bondshervorming
onder Pruisen's leiding, inlijving van Sleeswijk-Holstein,
Oostenrijksch Silezie, eene strook Boheemsch grensland en
Oost-Friesland. Verder zouden de vorsten van Hannover,
Keur-Hessen, Meiningen en Nassau afstand moeten doen
ten behoeve hunner troonopvolgers. Nu echter, na de
nieuwe overwinning, Wilde Zijne Majesteit daar nog gedeelten
van Saksen, Hannover en Hessen bij onder zijn schepter
brengen, en vooral de vroeger tot Pruisen behoord hebbende steden Ansbach en Bayreut opnieuw bij zijn gebied
voegen.
Een ieder oordeelde, dat de Koning gelijk had, z66
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veeleisehend te zijn. Zelfs een zoo gematigd man als Heinrich Abeken laat toch doorschemeren, dat ook hij verder
strekkende eischen dan die Bismarck stelde zou gehad
ebben. Bismarck wist het wel, dat men zoo oordeelde.
„Als we niet overdreven zijn in onze eischen", schreef hij
reeds den 9en Juli aan zijne echtgenoote, „en niet wanen
de gansche wereld veroverd te hebben, dan zullen we ook
een vrede erlangen, die de moeite waard is. Maar we (de
Koning) zijn al even spoedig bedwelmd als bevreesd, en
ik heb de ondankbare taak water in den gistenden wijn
te gieten, en te doen beseffen, dat we niet alleen in Europa
wonen, maar nog drie buurlui hebben ook."
Intusschen drong de tijd om tot een vergelijk te
komen, want van alle kanten, en in 't bijzonder van
Napoleon's zijde, sprak men van tusschenbeide to treden.
Bismarck had zich uitgeput in argumenten om den Koning
tot gematigdheid te brengen. Hij waagde het to zeggen,
dat het doel van den monarch niet moest zijn „als rechter
vonnis te vellen, maar als Duitsch vorst Duitsche politiek
voor to staan", op de wijze, zooals door hem, minister des
Konings, was uiteengezet. Hij liet sterk uitkomen, dat
„Oostenrijk's kamp tegen Pruisen om de hegemonie in
Duitschland, niet strafbaarder was dan de oorlog, van
Pruisen tegen Oostenrijk om diezelfde hegemonie." Hij
sprak het ten duidelijkste uit, dat alle oorlog en alle politiek tot einddoel had en hebben moest : „de eenheid van
Duitschland on der Pruisen's leiding." Dit alles was waar
en goed, oordeelde de Koning, maar hij bleef bij de gedachte onwrikbaar palstaan, dat de overwonnenen niet zoo
genadig behandeld moesten worden, als Bismarck voorstelde. Den 23 en 24 Juli kwam het zelfs tot een hooggaand verschil tusschen den minister en zijn koning. Bismarck heeft den indruk van het gebeurde nooit verloren,
en er dikwijls in later dagen van verhaald. Ook in de
Gedanken, and Erinnerungen (II, 46) spreekt hij er van,
zeggende : „De tegenstand, dien ik naar mijne overtuiging
aan de bedoelingen van Zijne Majesteit nopens het profijt
van het militaire succes, en aan den lust om den glorie-
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gang voort te zetten, bieden moest, veroorzaakte eene zoo
heftige opwinding van de zijde des Konings, dat nog langer de bespreking voort te zetten, onmogelijk werd, en ik
met den indruk, dat mijne opvatting afgewezen was, de
kamer verliet. 1k ging henen met de gedachte, den Koning
te verzoeken om mij te willen veroorloven, dat ik in
mijne hoedanigheid van officier tot mill" regiment gaan
kon. In mijne kamer teruggekeerd, verkeerde ik in
eene stemming, die me na aan de gedachte bracht,
of het niet beter zijn zou, uit het openstaande, vier verdiepingen hooge, venster te vallen, en ik keek niet om,
toen ik de deur hoorde opendoen, ofschoon ik vermoedde,
dat de binnenkomende de Kroonprins kon zijn, wiens
kamer ik op de gang voorbijgekomen was. Ik voelde zijne
hand op mijn schouder, terwijl hij zeide: „Gij weet, dat
ik tegen den oorlog ben geweest gij hebt hem voor floodzakelijk gehouden en draagt er de verantwoordelijkheid
voor. Indien gij nu overtuigd zijt, dat het doel bereikt is
en er thans vrede gesloten moet worden, dan ben ik bereid, u te helpen uwe meening bij mijn vader voor te
staan." Hij begaf zich nu naar den Koning en kwam na
een klein half uur terug in dezelfde kalme en vriendelijke
stemming, maar met de woorden : „het is zeer moeilijk
gegaan, maar mijn vader heeft toegestemd.""
Men beseft welk een oneindigen dienst de Kroonprins
door deze zijne inmenging aan de zaak des vredes en aan
Bismarck, niet minder aan den Koning zelven, heeft gedaan. Het komt meer voor onder de menschen, die in geschil zijn en het sanien niet eens kunnen worden, omdat
wie toegeven moet, het op een gegeven oogenblik nit zich
zelven niet kan, dat er een derde tusschenbeide komt
en de weigerende partij overhaalt. Maar het is dan overhalen tot, geen beslist overtuig en van. Zoo ook met het
toegeven van koning Wilhelm. Zijne Majesteit was eigenlijk nog zoo weinig overtuigd van Bismarck's beter inzicht,
dat zijn toegeven veel op weifelen geleek. „Nadat mijn
Minister", aldus schreef de monarch op den rand van een
voor Bismarck bestemd stuk, „nadat mijn minister-presi-

94

BISMARCK'S DAGEN VAN STRIJD MET ZIJN KONING.

dent mij voor den vijand in den steek laat, en ik hier
buiten staat ben, hem te vervangen, heb ik de zaak met
mijn zoon overwogen, en daar deze zich bij de opvatting
van den minister-president aangesloten heeft, zie ik mij
tot mijn leedwezen genoopt, na zoo schitterende zege van
de armee, in dezen zuren appel te bijten en een zoo smadelijken vrede aan te nemen."
Er ligt in dit woord van toegeven een bijna beleedigend voorbehoud: een smadelijke vrede na een glorierijken
strijd is zeker geen koninklijk succes. Maar Bismarck nam
's Konings zeggen niet naar de letter, en berustte. Eigenlijk had hij wederom over zijn vorst gezegevierd, en den
taaien weerstand van den ouden monarch overwonnen.
Lichtelijk kon hij nu van zijn kant het offer brengen van
berusting in het feit, nu toch eigenlijk door den Koning
verongelijkt te zijn. „Mij bleef, als eenig bezinksel," schreef
hij, „de herinnering aan de heftige gemoedsbeweging,
waarin ik mijn ouden monarch had moeten brengen om
te verkrijgen, wat ik toch in 't belang van 't vaderland geboden hield, indien ik verantwoordelijk blijven zou". En
dan Bismarck's slotwoord : „Nog heden hebben deze en
analoge voorvallen bij mij geen anderen indruk achtergelaten dan de smartelijke herinnering, dat ik een Heer, dien
ik persoonlijk beminde zooals hem, z66 heb moeten ontstemmen". Het is duidelijk, dat bij zulke liefdevolle toewijding van den dienaar aan zijn heer, ook al ontstaat er
eene zelfs ernstige botsing van meeningen, toch de toenadering gevonden wordt, die het oude vertrouwen voorbereidt en een verder samengaan der kortelings gescheidenen nog inniger maakt.
Maar Bismarck is toch telkens de dienaar, die zijn
wil tot den wil van zijn monarch maakt. Hij is de eigenlijke heerscher , ook de Koning heeft zich aan zijn wil ten
slotte te onderwerpen.
VII.
Voor en tegen de indemniteit.
Merkwaardige samenloop van onastandigheden : op den
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3en Juli 1866, den dag der groote overwinning bij Kaniggratz, geschiedden in Pruisen de verkiezingen voor den
nieuwen Landdag in de plaats der, voor eenige maanden
naar huis gezonden, vertegenwoordiging. Zij brachten niet
de zegepraal van Bismarck's partij, maar zij verdrievoudigden
toch het aantal zijner conservatieve medestanders. Dat was
geen wonder. In de laatste week van Juni waren bij na al
de meer of minder bloedige gevechten der Oostenrijksche
legerscharen tegen de in Bohemen vallen de Pruisen ten
voordeele der laatsten uitgevallen, en het liet zich aanzien,
dat de Veldtocht van Moltke tegen Benedek aan de Pruisische wapenen misschien spoedig eene afdoende overwinning
zou brengen. Het reeds verworven succes in den Deenschen
krijg scheen bekroond te zullen worden door een nog
oneindig grooter glorie tegen de Oostenrijksche macht. Het
eene met het andere had zijn invloed bij de stembus
getoond, en zeker zou de verkiezing van 3 Juli nog luider
voor Bismarck gesproken hebben, indien de schitterende
overwinning bij Kiiniggratz b.v. een paar dagen vroeger
gekomen was. Maar hoe dit zij, reeds met den nu gekozen
Landdag zou het niet meer zoo moeilijk vallen in nader
overleg te treden. Want de voorstanders van 's ministers
maatregelen stonden steviger op hunne voeten na den slag
bij KOniggratz, en order de tegenstanders van Bismarck's
politiek beleid werden de gematigden tot toenadering gebracht en de heftigen tot grooter voorzichtigheid in hun
tegenstand genoopt. Wat de regeering als resultant van de
nieuwe legerhervorming had verkregen, leidde tot waardeering van de maatregelen, die deze hervorming hadden
mogelijk gemaakt. Behalve wat men zag, was er nog veel,
wat men niet zag, maar vermoedde, dit n.l., dat, met het
Pruisische zwaard der bloedige glorie, de pen van Bismarck's diplomatiek talent in schrander pleidooi had
samengewerkt tot het succes der laatste jaren. Ook was
er wel zooveel uitgelekt omtrent het politiek beleid van
Bismarck, die Rusland bevredigde, Engeland ter zij de hield,
en Frankrijk voorzichtig maakte, eer het van woorden
zich aan daden waagde, dat, wie ooren hadden om te
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hooren, nu wel vernamen, hoezeer de minister-president
Bismarck zich boven onbillijke critiek had verheven ten
dienste van 't vaderland. Zeer zeker, er waren misverstanden
geweest, maar de dag leert den dag, en wellicht kon men
toch in veel met de regeering in nader overleg treden. Reeds
bij de verkiezing van een voorzitter in den Landdag bleek,
door de keuze van den gematigd-liberalen peer Forckenbeck, — de oud-voorzitter Grabow had, om een vergelijk
mogelijk te maken, voor den stoel der eere bedankt, dat er
kentering in de overtuiging der oppositie was gekomen.
Zij was nog in de meerderheid, en alzoo werd niet de
conservatieve candidaat Arnim-Heinrichsdorf No. 1 der
voordracht maar zij gaf toch niet de voorkeur aan Virchow b.v., den man, die zoo heftig tegen Bismarck placht
te spreken.
Intusschen is deze Bismarck zelf reeds met de troonrede bezig, die Zijne Majesteit Koning Wilhelm in den
Landdag zal voorlezen. Hij heeft Naar, vertelt Heinrich
Abeken, met den Koning samen. opgesteld. Er was een dor
en onbezield ontwerp uit Berlijn te Praag — waar Zijne
Majesteit tot 4 Augustus vertoefde, aangekomen, maar
dit voldeed niet, en Bismarck schreef een nieuw stuk.
(.A.beken, 345). Het was vreemd, inaar het was uitgelekt,
dat er in het ontwerp des ministers eene plaats voorkwam,
de aankondiging van een indemniteitsvoorstel bevattende.
Met name had de streng conservatieve Kleist-Retzow daar
de lucht van gekregen, en die schreef terstond aan zijn
ouden vriend Bismarck om hem te waarschuwen voor zoo'n
noodlottig bedrijf. En ook eene deputatie van conservatieve
vrienden, die den Koning te Praag hare gelukwenschen
kwam aanbieden, had al 't mogelijke gedaan om Zijne
Majesteit toch te behoeden voor zulk een in demniteitsacte,
als immers de troonrede worden zou. Och, die conservatieve
vrienden, wat had Bismarck veel met hen te stellen ! Als
zij hun wensch hadden gekregen, zou de overmacht, die
de koninklijke regeering door de vredesbepalingen van 26
Juli in Noord-Duitschland verworven had, allereerst zijn
aangewend om de liberale beginselen in Pruisen te onder-
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drukken, en ongedaan te maken, wat, door grondwettige
bepalingen, in de koninklijke alleenheerschappij getemperd
was. Zij begrepen niet, dat de vrijzinnige denkbeelden van
wetgeving en bestuur, die glom buiten Pruisen, en zeer beslist
ook in Oostenrijk, wortel geschoten hadden, niet weer te
onderdrukken waren. Zij beseften niet, wat voor Bismarck
zoo heel duidelijk was, dat terugkeer tot den toestand van
voor 1848 Pruisen zou gelsoleerd hebben, en het, in plants
van hoofd en leider der naderende Duitsche eenheid, de
vereenzaamde in den uithoek der aarde zou geworden zijn
van het verstokte absolutisme, waartegen tenslotte al wat
in 't binnen- en buitenland op grondwettige regeeringsbeginselen prijs stelt, in 't harnas zou komen.
Zooveel invloed hadden de conservatieve elementen,
had met name de hierboven genoemde deputatie helaas nog,
dat zij de indemniteitsgedachte, die Parlement en Regeering
met elkaar verzoenen moest, met alle kracht tegenwerkten.
Uit zich zelven had de Koning niet de geringste begeerte
'om aan het Parlement vergiffenis te vragen voor de zon.de
van geregeerd te hebben zonder door de Vertegenwoordiging goedgekeurde beg-rooting. En ook hadden de heeren
der deputatie niet opgehouden Zij ne 1VIajesteit te waarschuwen tegen zulke beleediging zijner koninklijke macht.
Toen dus de paragraaf voor de troonrede aan het artikel
„indemniteit" toekwam, toornde Koning Wilhelm tegen
zijn minister-president, en Wilde het, voor 't overige reeds
gereed gekomen, staatsstuk niet teekenen.
In haar geheel luidde de paragraaf, in amechtige volzinnen, aldus :
„Omtrent de vaststelling, der staatshuishouding is, in
de laatste jaren, eene overeenstemming met de Vertegenwoordiging des lands niet verkregen kunnen worden. De
staatsuitgaven, die in dezen tijd gedaan zijn, missen dienvolgens den wettelijken grond, welken de staatshuishouding
alleen, gelijk ik nogmaals erken, volgens art. 99 der grondwet, ieder jaar ontvangt door eene wettige overeenkomst
tusschen mijne regeering en de beide Huizen van den
Landdag. Indien nu mijne regeering desniettemin de staatsO. E. XIV 7

7
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huishouding gedurende deze jaren zonder bedoelden wettigen grondslag gevoerd heeft, zoo is dit, na gewetensvol
onderzoek, in de plichtmatige overtuiging geschied, dat de
voortzetting van een geregeld bestuur, de vervulling der
wettige verplichtingen ten opzichte der crediteuren en der
ambtenaren van den Staat, het onderhoud van het leger
en der andere staatsinstituten, bestaansquaestien van den
Staat waren, en dat dus deze manier van handelen eene
der onafwijsbare noodzakelijkheden is, waaraan eene regeering zich, om de belangen van het land, niet kan en mag
onttrekken. 1k koester het vertrouwen, dat de jongste
gebeurtenissen er toe zullen bij dragen om het onvermijdelijk vergelijk in zoo verre to bedingen, dat aan mijne
regeering nopens het, zonder begrootingswet gevoerde, bestuur bereidwillig de indemniteit, waarom de Vertegenwoordiging des lands aangezocht worden zal, gegev en, en
daarmee het tegenwoordige conflict des to zekerder tot een
einde gebracht worden zal, dewijl verwacht mag worden,
dat de politieke toestand van het vaderland eene uitzetting
van de grenzen van den Staat en de installing van een
algemeen bondsleger onder Pruisen's leiding zal veroorloven,
terwijl de lasten van dat leger door alle laden van den
bond gedragen zullen worden". . .
Aldus de in demniteits-paragraaf, die, ofschoon opgesteld
in een naar het einde zoekenden volzin met verwarrende
tusschenzinnen, toch nog duidelijk genoeg uitdrukt, dat zij
een verzoek van de Regeering tot de Kamer inhoudt. En
joist een ingaan op dat verzoek was het, waar koning
Wilhelm niet van weten woo. De oppositie niet to straffen
en haar alle onbillijke critiek eerier vierjarige tegenwerking
to vergeven, daartoe was Zijne Majesteit to bewegen, maar
aan de oppositie een vergelijk met haar als het ware af to
smeeken, dat zou nooit geschieden. Alles in de troonrede
wilde de Koning onderteekenen, alleen de paragraaf omtrent
de indemniteit niet.
En nogmaals, voor den zooveelsten keer bij conflicten
met zijn vorst, besloot Bismarck voor dezen dag van heden
niet verder aan to dringen, maar dien van morgen af to
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wachten om den Koning in meegaander stemming aan te
treffen, en hem dan te vermurven, of te buigen, tot zijn
doe'. De volgende dag was de 4de Augustus en bestemd
voor de lange treinreis der huiswaats keerenden van Praag
naar Berlijn. In de coupe des Konings namen ook de
Kroonprins en Bismarck plaats, en weldra viel nogeens
het gesprek op de indemniteitswet. Bismarck bezigde al
de argumenten, die hij bijbrengen kon, om te betoogen,
dat „indemniteit-vragen" niet is „ongelijk-bekennen" zooals
de Koning bleef beweren. „Ik trachtte te vergeefs de taalkundige en wettelijke dwaling (van dat beweren) te ontzenuwen, door te doen uitkomen, dat in goedkeuring der
indemniteit niets verder ligt dan de erkenning van het feit,
dat de regeering en Naar koninklijke gebieder rebus sic
stantibus juist gehandeld hadden de vraag naar indemniteit
is niets anders dan een verlangen om dit te erkennen. In
ieder constitutioneel staatsleven, in de speelraimte, die het
aan de regeeringen veroorlooft, ligt het, dat aan de regeering niet voor iedere situatie eene dwangroute in de wetgeving aangewezen kan zijn". De Koning, bleef echter bij
zijn weerzin tegen de indemniteit, terwijl het mij noodzakelijk scheen, zij het in taalkundigen, zij het in politieken
zin, eene gouden brug te bouwen voor de tegenstanders
in het parlement, van welke toch hoogstens degenen, die
later de vrijzinnige partij vormden, kwaadwilligen waren
en de anderen alleen slechts verstokten. Zoodoende zou de
inwendige vrede in Pruisen te herstellen, en verder, van
deze vaste Pruisische basis uit, de „Duitsche politiek" des
Konings voort te zetten zijn".
„De vele uren lange en mij zeer aangrijpende gesprekken", verhaalt Bismarck verder, „terwijl ze van mij ne zij de
steeds in voorzichtige vormen gevoerd moesten worden,
geschiedden onder ons drieen : met den Koning en den
Kroonprins in een spoorwegcoupe. De laatste hielp mij
niet, ofschoon hij mij, in de lichtbeweeglijke uitdrukking
van zijn gebarenspel, door 't laten blijken zij ner instemming
met mij tegenover zijn vader, telkens moed gaf." En ten
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slotte bereikte Bismarck zijn doel : de Koning, hoezeer
schoorvoetend, gaf eindelijk toe !
Den volgenden dag reeds, den 5 den Augustus, verscheen
de Koning met de beide prinsen in den Landdag om de
troonrede uit te spreken. Zijne Majesteit werd met gejubel
ontvangen, en na lezing der indemniteitsparagraaf stormachtig toegejuicht. In de volgende zitting kreeg ook Bismarck het woord, en zeide :
„Hoe oprechter de koninklijke regeering den vrede
wenscht, des te beslister ook voelen hare medeleden den
plicht om zich van ieder ingaan op retrospectieve critiek
te onthouden, hetzij dan tot afweer, hetzij tot aanval. Wij
hebben in de laatste vier jaren van beide kanten ons
standpunt met meer of minder bitterheid of welwillendheid
verdedigd geen der partijen is het in die vier jaren gelukt de andere te overtuigen; een ieder heeft geloofd,
goed te handelen door te handelen, zooals hij het deed.
En ook ten opzichte der buitenlandsche aangelegenheden
zou de vrede moeilijk tot stand te brengen zijn, indien
men verlangde, dat eene der beide partijen vooraf de bekentenis zou doen : „Ik zie nu in, onrechtvaardig gehandeld
te hebben." Wij wenschen den vrede, niet dewijl we de
gelegenheid missen om dezen innerlijken strijd te strijden,
wel het tegendeel : de vloedstroom is op 't oogenblik meer
te onzer guest dan vOcir 4 jaren. We wenschen den vrede
ook niet, om eene mogelijke aanklacht op grond van een
toekomstigen verantwoordelijkheidsweg te ontgaan. Ik geloof niet, dat men ons aanklagen zal ik geloof niet, dat,
mocht het geschieden, men ons veroordeelen zal. Maar
hoe het dan ook wezen moge, zeker is Loch dit : men heeft
het ministerie veel verwijtingen gedaan, maar het verwijt
van bang te zijn nog niet. (Gelach.)
„Wij wenschen den vrede, omdat, naar onze meening,
het vaderland dien vrede in de tegenwoordige oogenblikken in hoogere mate noodig heeft dan vroeger; wij wenschen hem en zoeken hem bepaaldelijk daarom, dewijl
we gelooven, hem in het tegenwoordige moment te kunnen
vinden. Wij zouden hem vroeger gezocht hebben, indien
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we hadden mogen hopen hem vroeger te kunnen vinden.
En we gelooven hem te vinden, omdat Gij, mijne heeren,
erkend zult hebben, dat de koninklijke regeering niet zoo
verre staat, als gij voor jaren wel gedacht hebt, van de
taak, die ook gij voor het meerendeel tracht te vervullen
niet zoo verre staat, als het zwijgen der regeering over
veel, dat verzwegen worden moest, u het recht gaf te
meenen. (Bravo-geroep !)
„Dientengevolge, mijne heeren, is onze taak nog niet
afgeloopen zij vraagt de eenheid van het gezamenlijke
land, de eenheid der daad en de eenheid van in druk naar
buiten.
„Indien men dikwijls gezegd heeft : „wat het zwaard
heeft gewonnen, heeft de pen weer bedorven", zoo heb ik
nu Loch het voile vertrouwen, dat we niet zullen moeten
hooren: „wat het zwaard en de pen gewonnen hebben, is
van deze tribune vernietigd". (Levendige instemming)
Toen de toejuichingen eindigden en de discussion spoedig gesloten werden, gevoelden alien, dat de stemming
van heden den vrede en de verzoening brengen zou. Met
230 tegen 75 stemmen weed de indemniteitsparagraaf aangenomen, en het vierjarig conflict tusschen 's Konings
regeering en de Vertegenwoordiging des Volks was geeindigd. Zoo, en zoo alleen, kon aan de Duitsche eenheid
onder Pruisen's leiding voortgewerkt worden.
Onder de toejuichingen van het parlement, na 's Konings
voorlezing der indemniteitsparagraaf, was de ontstemming
van Zijne Majesteit tegen Bismarck, die er hem toe gebracht
had, geheel verdwenen.
VII.
Eene ontslagaanvrage ingetrokken.
De jaren tusschen den oorlog met Oostenrijk in 1866
en dien met Frankrijk in 1870 zijn jaren geweest van
onafgebroken ingespannen en zelfs overspannen, maar vruchtdragenden arbeid voor Bismarck en zijn Koning. In die
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jaren is de instelling en regeling van den Noordduitschen
Bond, inleiding en voorbereiding tot het vereenigde Duitsche
Rijk, tot stand gekomen, en heeft de minister-president
onder de hooge goedkeuring van zijn Vorst de buitenlandsche
politiek zoo geleid, dat Duitschland ten dage der botsing
met Frankrijk, als eene eenheid optreden en toch met al
de G-roote Mogendheden in Europa op voet van vrede en
vriendschap blijven kon. Het was eene periode van de
meest yolk:omen eensgezindheid tusschen den hoogen Heer
en zijn leidenden dienaar, waardoor alleen in korten tijd
zooveel tot stand was te brengen. Het kwam niet voor, dat
de minister moeite had on]. den Koning van het noodige
en nuttige der nieuw bedachte instellingen te overtuigen.
Het ging alles geleidelijk. E4ne enkele maal slechts was
het gebeurd, nl. in eene financieele aangelegenheid, en
alleen Pruisen betreffende, dat de zaken in Bismarck's
afwezigheid anders beslist waren dan door hem gewenscht
werd. Minister Von der Heydt had al de collega's op zijne
hand gehad, en de Koning had zijne goedkeuring verleend
aan het voorstel om het tekort op de begrooting te dekken
Diet door belasting y erhoogingonaar door uit den aanwezigen
staatsschat te putten. Bismarck's beginsel was : gewone tekorten moeten uit de gewone inkomsten gedekt, en niet door het
sluiten van leeningen of door het aanspreken van den staatsschat; doch voor dezen keer tornde hij niet tegen het gebeurde op, maar gaf toe. De Koning was daar zoo kinderlijk
blij om. Hij sloeg Bismarck's toegeven „oneindig hoog" aan,
en verzocht hem „er zijn waren vriendendank voor te aanvaarden". „Voor dezen keer", schreef Zijne Majesteit, „is
mijn koningshart een vreeselijk zwaar besluit bespaard, dat
aan mijn y olk in dit oogenblik nieuwe lasten zou hebben
moeten opleggen." En de Koning teekende zijn brief: „rw
trouwe vriend Wilhelm".
Ligt niet in de vreugde des Konings over Bismarck's
toegeven, voor dezen eenen keer, eene aanwijzing van het
feit, dat Zijne Majesteit op het stuk van toegeven door
zijn minister-president alles behalve verwend was ?
Intusschen stond het nu toch voor Bismarck vast, dat
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Von der Heydt hem niet 'anger paste, maar binnen niet
al te langen tijd uit den ministers-post zou moeten terugtreden. (Zooals ook op den 26 October '69 gebeurde, then
Von Camphausen in zijne plaats Minister van Financien werd).
Doch er waren nog twee andere punten van verschil
-tusschen Bismarck en koning Wilhelm in 't najaar van
1868 en in Februari '69. Het eerste betrof nogmaals het
al of niet terugtreden van een dienaar des Konings
op hoogen post, het terugtreden van den heer Von Usedom, Zijner Majesteits gezant bij den Koning van Italie, te
Florence. Von TJsedom was, in Bismarck's oogen, een
onbruikbaar man. Reeds in zijne brieven aan Gerlach,
voor 10, 12 jaar, spreekt hij met onverholen weerzin van
den onbetrouwbaren man, en sedert hij minister is, heeft
hij al den last van 's graven plichtverzuim, (die liefst zijne
mooning in de stad verlaat en in . plaats van op zijn post te
zijn, te lande gaat jagen). En dat in een tijd, nu een
mogelijk bondgenootschap metItalie het voor een Pruisisch
gezant te Florence weer dan ooit noodzakelijk maakt door
eigen oogen te zien en niet alles op de secretarissen van
het gezantschap te laten aankomen, oorzaak, „dat Bismarck's
dienstarbeid door de onbruikbaarheid van zulk een medewerker geducht verzwaard wordt". Toch bleef Von Usedom in functie, de eene maand na de andere. Het was
n.l. eene soort van loeminnelijke, althans vergeeflijke, zwakheid in den Koning, dat hij er maar niet toe besluiten kon,
een ambtenaar, die hem persoonlijk aangenaam was, zijn
post te ontnemen. Zijne Majesteit dacht ook over Usedom
gunstig, en dit was de reden, dat deze gezant zich veilig
achtte tegen Bismarck's grieven. Tot het telaat was, en
ook hij uit het gelid treden. moest.
Van een heel anderen aard was de reden tot Bismarck's
ontstemming over de financieele regeling met Frankfort's
vorderingen aan den Pruisischen Staat. De minister had
750000 daalders toegezegd, de kroonsyndici hadden deze
som billijk genoemd, en het wetsontwerp voor den Landdag was reeds gereed en in staat van wijzen. Doch nu, ter
elfder ure, kwam de Koning op zijne vroegere goedkeuring
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terug, en beloofde, zoo zonder nader advies van minister
Bismarck, ongeveer het dubbele der bepaalde som, en dat
in een tijd, die groote zuinigheid tot plicht maakte. Het
hinkende paard voor Bismarck kwam bovendien nog achteraan. Want nu moesten opnieuw vergaderingen gehouden,
overeenkomsten getroffen, allerlei paperassen in orde gebracht. Neen, op deze wijze was het geen uithouden langer
in den dienst, en dusdoende moest de leider van dien
dienst wel onder den arbeidslast bezwijken. VO6rdat het
leven in den rosmolen der eindelooze en soms noodelooze
schrijverijen zijn lichaam voor den tijd verbruikte, Wilde
Bismarck dan maar liever henengaan. In dien geest sprak
hij er over met den hoer Wehrmann, cabinetschef des
Konings, en die bracht een en ander tot 's Konings oor. Zijne
Majesteit was intusschen nog meer ontsteld dan ontstemd,
nu hij alles vernam. Bismarck henengaan uit zijn ambt ?
Dat moest voorkomen worden ! En terstond werd Wehrmann naar den minister-president gezonden met het pier
volgende briefje :
„Brenger dezer regels heeft mij mededeeling gedaan
van de boodschap, die gij hem hebt toevertrouwd. Hoe
kunt gij er ook maar aan denken, dat ik op uwe gedachte
zou kunnen ingaan. 111ijn grootste geluk is het immers met
u te leven en steeds volkomen eensgezind te zijn. Hoe
kunt gij er u hypochondrieen over waken, z66, dat mij ne
eenige differentie u tot de niterste schrede verleidt ! Nog
uit Varzin schrijft gij mij in zake de differentie over de
dekking van het deficit, dat gij wel is waar van eene
andere meening zijt dan ik, maar dat gij bij de aanvaarding
van uwe positie het u tot tack had gesteld om u, bij verschil van opvatting, en nadat gij plichtmatig uwe inzichten
zoudt hebben blootgelegd, naar mij ne besluiten te willen
voegen. Wat heeft dan deze maal uwe zoo edel uitgesproken bedoeling van voor drie maanden zoo ganschelijk
veranderd ? Er bestaat, ik herhaal het, maar een enkel
verschilpunt, dat van Frankfort. De Usedomiana heb ik
gisteren nog, geheel overeenkomstig uw wensch, schriftelijk
besproken, de aangelegenheid met de vertegenwoordiging
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komt in orde, en ten opzichte der benoemingen waren we
eensgezind, maar de personen willen niet. Waar is alzoo
de grond voor het uiterste ? TTw naam staat in Pruisen's
geschiedenis schooner dan die van welken Pruisischen
staatsman. Dien zou ik loslaten ? Nooit. Rust en gebed
zullen alles in 't gelijk brengen.
Uw trouwste vriend W."
Des avonds was Roon bij Bismarck en zij spraken
natuurlijk over 's Koning's brief. Roon heeft toen sterk
gepleit tegen de ontslag-aanvraag, maar van Bismarck
geen bepaalde belofte tot aanblij ven kunnen krijgen. De
vriend kon er niet van slapen, en schreef den volgenden
ochtend nog haastig dezen brief:
„Berlijn, den

23 sten

Februari 1869.

Sedert ik u gisterenavond verliet, mijn geachte vriend,
ben ik onafgebroken met u en uwe beslissing bezig. Het
laat me geen rust. Ik moet u nogmaals toeroepen : richt
uw schrijven z456 in, dat terugkomen op de zaak mogelijk
blijft. Misschien hebt gij het nog niet verzonden, en kunt
gij er nog aan veranderen. Bedenk, dat het gisteren ontvangen, bij na teedere schrijven des Konings, aanspraak op
waarachtigheid maakt, zij het dan ook niet in den vollen
omvang van 't woord. Het is zoo vriendelijk gesteld, en
immers met de verwachting om niet als valsche munt beschouwd to worden, maar als goede en gangbare; en bedenk,
dat het bijgemengde onechte metaal niets anders is dan
het koper der valsche schaamte, die niet toegeven wil en
in de positie van den briefschrijver misschien ook niet
toegeven kan „Ik, ja ik heb groot onrecht gedaan, en ik
wil mij beteren !" Neen, dat kan niet. Het is volstrektelijk
of to keuren, dat gij de schepen verbrandt. Gij moogt dat
niet doen. Gij zoudt u daarmee voor het land onmogelijk
maken, en Europa zou lachen. De gronden, die u doen
handelen, zouden niet gewaardeerd worden men zou zeggen : hij wanhoopte er aan, zij n werk to voltooien, daarom
ging hij been. Ik mag in geen herhalingen vervallen,
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al leers nog in het uitspreken mijner onveranderlijke en
trouwe aanhankelijkheid
Uw Von Boon."
Bismarck had intusschen zijn verzoek om ontslag reeds
opgesteld, maar onder den indruk der hem huldigende
woorden van den koning en van Boon's brief stemde hij
alsnog het in wat zachter toon. De quaestie of de stad
Frankfort bij koninklijke gunst een geschenk in geld
behoorde te ontvangen, was niet de reden, waarom hij zijn
ontslag verzocht had, ofschoon de grootte der som naar
zijne meening, immers met het oog op de Pruisische belastingschuldigen, niet wel te verantwoorden kon genoemd worden.
Zijn eenig motief voor het ontslag was zijn tekort aan
krachten en gezondheid voor de vervulling van de plichten
in Zijner -Majesteits dienst. Want de leiding der zaken
werd eerie onmogelijkheid, indien ze niet werd gesteund
door eenheid van samenwerken aller mede dienstdoende
organen, indien, volgens wettelijken weg afgedane, zaken
bij opnieuw opkomend meeningsverschil tot nogmaals te
herhalen schriftelijke behandeling de aanleiding moest
worden. Tot heden had de renaming, die in de wrijvingen
van het kunstige raderwerk in een constitutioneelen staat
hare oorzaak vindt, den regelmatigen gang van het geheel
niet in-'t-oogloopend gehinderd, omdat Zijne Majesteit een
besluit, na advies van zijn minister genom.en, nog nooit
weer opnieuw teruggetrokken of gewijzigd wilde hebben.
Dit was met de koninklijke gift aan Frankfort wel geschied,
en de, door de bevolen wijziging in de beslissing noodzakelijke, arbeid had meegewerkt om den Loch reeds overspannen
minister zenuwziek te maken. En nu de personen-quaestie.
De ontmoediging, die een leidend minister ondervindt
door de onvolkomen vervulling der noodzakelijkste plichten bij minder geschikte ambtenaren, wordt vooral daardoor verergerd, dat de persoonlijke welwillendheid van den
Koning voor ieder van zijne dienaren de belangen benadeelt
dergenen, die het gebrekkige werk van anderen, behalve
hunne eigen taak, hebben in orde te brengen."
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Het is duidelijk, dat Bismarck pier, zonder den naam
te spellen, naar -Usedom verwijst, die immers door zijn
politiek broddelwerk en zwakken dienstijver aan den
minister zooveel, anders onnoodigen, arbeid bezorgde.
Aan het slot van het verzoekschrift voegde Bismarck
later nog deze volzinnen bij het vroeger gesehrevene :
„Tot mijn eerbiedig verzoek om mij van den dienst te
ontheffen, ben ik alleen geleid door 't besef mijner ongeschiktheid om -Uwe Majesteit naar behooren te dienen.
De ervaringen der laatste maanden hebben mij het blijmoedig vertrouwen ontnomen, tegen de vervulling van
mijn plicht nog opgewassen te zijn. De op zicb zelve groote
moeilijkheden worden door tegenstroomingen nog verzwaard, tegen Welke op te roeien ik voel de kracht niet
meer te hebben. De conflicten, waartoe mijn ambt mij
noodzaakte, hebben mij de ongenade en den tegenstand
van invloedrijke personen op den pals gehaald. Mijn eenig
equivalent daartegen lag in de tevredenheid van Uwe
Majesteit, en Allerhoogstdezelve kunt in Uwe verhevene
positie het niet beseffen, hoe zwaar ieder oogenblik van
ontevredenheid, ja ieder meenigsverschil met zijn koninklijken Heer op het hart van een aanhankelijken dienaar
drukt, en welk aandeel iedere gemoedsbeweging altijd op
mijn lichamelijk lijden heeft. -Uwe Majesteit moge met
deze zwakheid geduld hebben, omdat zij een uitvloeisel,
zij bet dan ook een ziekelijk uitvloeisel, is van de liefde
voor den persoon van Uwe Majesteit." Als slotwoord staat
er dan nog : „Het spreekt van zelf, dat ik de besprekingen met den Rijksdag, die voor de deur staan, nog naar
den wil des Konings houden zal, indien me slechts het
uitzicht geopend worde, me daarna te mogen terugtrekken."
Het behoeft niet uitgelegd te worden, dat deze laatste
volzin de quaestie van het ontslag eenige maanden achteruitschoof. De Koning vatte Bismarck's woorden zelfs z(545 op,
dat ze beteekenden „indien ik verlichting van arbeid in mijn
ambt erlangen kan en mij ne gezondheid het aanblijven toelaat, dan zal mijn ontslag niet meer noodig zijn". In de
vreugde over deze uitkomst schreef Zijne Majesteit nu,
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onder dagteekening van 26 Februari, een van dank overstroomenden brief aan zijn minister-president, een ontroerend en tegelijk verheven getuigenis van een waarlijk
koninklijk gemoed. ,,Dank, zeer hartelijk dank," schreef
de Koning, „dat gij mijne verwachting niet hebt beschaamd"
(en uw ontslag terugneemt). En dan herinnert de brief er
Bismarck aan, hoe hij, then hij na zijne laatste ziekte de
ambtsbezigheden weer aanvaardde, van den Vorst zelf den
raad ontving om zich Loch alle mogelijke verlichting van
den arbeid te verschaffen, „opdat hij niet opnieuw onder
den last van het werk, zooals vooruit te voorzien was,
bezwijken zou." Helaas, Bismarck had de verlichting, die
de Koning hem zoo graag gunde, niet gevonden, en nu
is de vrees, dat „de minister zich overwerkte, ten voile
be w-aarheid, en heeft hem tot zulke ongelukkige gedachten
(als b.v. eene aanvraag om ontslag uit den dienst) kunnen
brengen." Vervolgens gaat Zijne Majesteit de quaestie
over Usedom na en herinnert er Bismarck aan, dat hem
reeds den 21 sten Februari door den Koning gezegd is : hoe
hij, minister-president, gedacht heeft over het opnieuw
bezetten van den gezantschapspost te Florence. „Waarmee",
zegt de Koning, „ik dus uitsprak, dat ik op het vacant
komen (door Usedom's aanstaand ontslag) inging." Waarom
liet Bismarck zich dan den 22 sten Februari tegen cabinetschef Wehrmann dat de Usedomiana mede eene aanleiding waren tot heengaan uit den dienst Wat de quaestie der gehlelijke toelage voor Frankfort betreft, de Koning
pleidooit, dat „al het om- en overwerken, — dat Bismarck
terecht zoo betreurt, — der subsidie-voordracht te vermijden ware geweest," indien er zich niet een klein misverstand omtrent een mogelijk nader advies had voorgedaan.
En dan gaat de Koning voort „Alles, wat gij bij deze
gelegenheid (der subsidie-wijziging aan Frankfort) over de
moeilijkheid van het aan den gang houden der constitutioneele staatsmachine zegt, onderschrijf ik ten voile. Aileen
kan ik niet toegeven, dat mijn zoo noodwendig vertrouwen
in u en in de andere raadslieden der kroon u zou ontbreken. Gij zelf zegt, dat het sedert 1862 de eerste maal
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is, waarbij er tusschen ons een verschil ingetreden was, en
dit zou dan nu een voldoend bewijs opleveren, dat ik geen
vertrouwen meer stel in mij ne regeerings-organen ? Niemand
slaat het geluk hooger aan dan ik, dat in een zesjarigen
zooveel bewogen tijd dergelijke differentien niet opgetreden
zijn. Maar we zijn daardoor verwend geworden — zoodat
het tegenwoordige oogenblik, meer dan waarop het recht
heeft, een. Aranlement veroorzaakt. Ja, kan wel een monarch
aan zijn Premier grooter bewijzen van vertrouwen geven
dan ik, die U bij zoo verschillende gelegenheden en ook
nog nu onlangs, private brieven toezend, Welke over thans
voorkomende vraagpunten handelen, opdat gij u overtuigt,
dat ik niets van dien aard achter uwen rug om doe?"
Eene terechtwijzing mag de Koning aan deze woorden
van innige hartelijkheid den alles beheerschenden ministerpresident wel ten beste geven : „Dat ik echter altijd mijn
oor voor de stemmen zou moeten sluiten, die in bepaalde
gewichtige oogenblikken zich in voile vertrouwen tot mij
vervoegen, dat zult gij zelve niet verlangen", zegt de Koning,
Diet zonder een klein -verwijt in zijn toon. En dan vervolgt hij : „Ik kom nog even op uwe eigene zegswijze terug,
dat gij uwe stemming ziekelijk noemt. Gij voelt u moe,
uitgeput ; eene zielsbehoefte naar rust bekruipt u. Dit alles
begrijp ik volkonien, want ik voel het met u mee. Maar
kan en mag ik er daarom aan denken mijn ambt neer te
leggen Even weinig moogt gij het. Gij behoort niet alleen
aan u-zelven. Uw bestaan is met de geschiedenis van
Pruisen, Duitschland en Europa te nauw verbonden dan
dat gij u van een tooneel zoudt kunnen terugtrekken, dat
gij zelf hebt helpen scheppen. Maar opdat gij u aan deze
schepping dan ook geheel zult kunnen wijden, daarom
moet gij u verlichting van den arbeid verschaffen, en ik
verzoek u zeer instantelijk mij te dien opzichte voorstellen
te doen. Zoo behoort gij u van de ministerieele zittingen
vrij te maken, indien daar de gewone loopende zaken behandeld worden. Delbruck staat u zoo trouw ter zijde, dat
hij u allerlei uit de hand nemen kan. Reduceer ook uwe
rapporten_ voor mij tot op het gewichtigste. En voor alles,
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twijfel nooit aan mijn onveranderlijk vertrouwen en aan
mijne onuitwischbare dankbaarheid.
TTw Wilhelm."
Intusschen werd Usedom nu ook ter beschikking gesteld. Nochtans deed de Koning uit zijne eigene schatkist
aan dezen bij iederen betaalsdag eene som toekomen, gelijkstaande met het verschil tusschen het tractement van
den gezantschapspost te Florence en het wachtgeld des
teruggeroepenen_.
In later dagen heeft Bismarck de bekentenis uitgesproken, dat hij zich beschaamd gevoelde over de beminnelijkheid, die Zijne Majesteit in bovenstaanden brief ten opzichte
van des ministers ambtelijk-e pedanterie getoond had.
Inderdaad, voor die beschaamdheid was alle reden. Want
dezen keer is de wijze, waarop Bismarck zijn vorst noodzaakt eigen konin.klijken wil te verontschuldigen bij het
licht van 's ministers oppermacht, hoe vriendelijk-vleiend
ook aan 't slot van zijne ontslagaanvrage, in hooge mate
bedillend en van te groote inbeelding niet vrij. Maar
Bismarck was in die periode van zijn 'evee alles behalve
gezond ; hij was Coen een overprikkeld zenuwlijder. Sedert
zijne rheumatische pijnen in 't linkerbeen, te St.-Petersburg
opgedaan, en door foutieve behandeling van een Russischen
halfmedicus verergerd en ongeneeslijk geworden, had hij
telkens nieuwe aanvallen van de kwaal. Er komt bij, dat
hij door de gewoonte, die hij reeds als gezant te Frankfort
had aangenomen, om n.l. zijne arbeidstaak eerst laat in
den avond te eindigen, ja tot verre na middernacht en
tot aan de vroege morgenuren toe, vol te houden, een
lijder aan slapeloosheid was geworden. Even erg was misschien de tuchteloosheid, waarmede hij over zijne maag
regeerde, of eigenlijk niet regeerde, zoodat maagkrampen
en spijsverteringsgebreken hem herhaaldelijk kwelden en
soms martelden tot moedeloosheid toe. VO6r de komst van
dokter Schweninger in Bismarck's mooning is het telkens
font met de gezondheid des ministers, en zoo ontston den
zijne prikkelbare perioden. Van 't najaar 1866 tot diep
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in den winter van 1869 is Bismarck telkens onwel, maar
in 't najaar van '68 was de lijder al heel erg. Hij sliep
niet, leed aan erge hoofdpijnen en de maag weigerde geheel
Naar dienst. Eindelijk kwam nog een licha-melijk ongeluk
uitkomst brengen. De oude vriend Maurits Blankenburg
verhaalt er van in een brief van 24 Augustus aan zijn
oom Roon : „Denk u mijne ontsteltenis, then ik daar heel
onverwachts het volgende voor me zie gebeuren : de kleine
breede vos, Bien hij (Bismarck) bereed, stapt met den
rechter voorvoet door de graszode heen en wel zoo diep
en zoo krachtdadig, dat hij, tegelijk zich met den linkervoet te vergeefs steunend, na eenig strompelen, met den
neus in 't zand woelt. Natuurlijk vloog Otto over den
hals van 't paard, en was, met de rechterhand onder 't
aangezicht, ter garde gevallen, toen de tweede acte volgde,
n.l. dat de vos volkomen „heesterkopp" sloeg en met den
dikken paardenrug (10 centenaars gewicht !) op des bondskanseliers schouders bonste. Even snel volgt de derde
acte — n.l. dat de vos rechts omkantelde, terwijl Otto ineens
opsprong en lijkbleek naar den adem hijgend, en met een
dof gekreun, half zuchtend uitgestooten, en de hander
krampachtig, tegen de maag houdend, heen en weer liep.
II was op het oogenblik, dat hij opspong, ook reeds van 't
paard gek-omen, en overtuigde me spoedig, dat hij geen airmen
of beenen gebroken had; nochtans bleek later, dat drie
ribben stuk waren. Ook volgde er geen bloedspuwing, niet
in 't minst, zoodat we tot nu toe hopen, dat alles zonder
verdere gevolgen afloopen zal. Hij reed nog een kwartier
lang stapvoets door, en voelde de hevigste pijnen pas, toen
hij in een rijtuig verder ging. De arts kan niets vinden.
Natuurlijk zal deze gebeurtenis zijne zenuwen niet bepaald
doen aansterken. VO6r het ongeluk maakte hij eigenlijk
een goeden indruk op mij, ofschoon hij over slapeloosheid
klaagde. Hij dronk, gelijk hij zegt, den dag voor den
val voor 't eerst weer met smaak een glas sec en rookte
drie sigaren. Hij had er genoegen in, me alles zelf op
Varzin te laten zien." En nu dat ongeluk ! Maar het was
gelukkig in de gevolgen. Want het gaf Bismarck den slaap
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terug, en hij herstelde zonder dat de struikeling nadeelige
gevolgen naliet. Maar toch zal het wel niemand verwonderen, dat hij, ook then hij zich hersteld waande, nog voortdurend aan overprikkelde zenuwen. leed. Intusschen was
hij met den Koning weer op den voet van het oude vertrouwen, en het op wachtgeld komen van Usedom toonde
opnieuw aan een ieder, dat heengaan uit den dienst het
einde was van diegenen, die `aan Bismarck's eischen niet
voldeden. Alvast nadert nu het jaar 1870, het jaar der
groote gebeurtenissen, die voor de kleine dingen Been plaats
lieten. En met datzelfde alles op zijd.e zettende oorlogsjaar
keerde ook 's ministers gezondheid terug en schenen zijne
zenuwen tot rust gekomen.
( Slot volg t.)

EEN MERKWAARDIGE VROUW
DOOR

Dr. J. DE JONG.

(II slot.)
De lezer herinnert zich dat Marie Loew, de moeder
van Lilli Lehmann, in 1829 als zangeres aan de Opera te
Frankfort debuteerde en in 1837 als Hofzangeres aan die
te Kassel werd verbonden. Tusschen die jaren valt o.a.
een engagement te Leipzig. Het was daar, dat zij de moeder
van Richard Wagner leerde kennen, die, zes jaren na den
flood van haar tweeden man Ludwig Geyer 1), met haar
kinderen van Dresden naar Leipzig was teruggekeerd.
Richard .Wagner kwain veel aan huis bij de gezusters Loew
— Marie woonde samen met haar oudere zuster Emilie
en een jongere Lilli. Emilie, bijgenaamd „die Polizei", zond
hem weg als hij het te bout en Marie het hof maakte
maar Richard liet zich daardoor niet afschrikken en kwam
geregeld weer, zijn composities meebrengend. Lilli Leh1) Tooneelspeler aan het Hoftheater te Dresden. Geyer was een
vriend van haar eersten man. In den laatsten tijd is opnieuw de bewering
opgedoken dat hij de vader van Richard Wagner zou zijn geweest — in
Welk geval (en dat is het interessante in de zaak) er joodsch bloed zou
hebben gevloeid door de aderen van den schrijver van „Das Judenthum
in der IVIusik"!
O. E. XIV 7

8
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mann vertelt dat Wagner haar moeder nog in latere jaren
zijn „eerste vlam" noemde 1).
Beiden vonden elkander terug in 1836, te Magdenburg waar Richard het opera-orkest dirigeerde en Marie
Loew gastvoorstellingen gaf, o.a. Desdemona Daarna
ontmoetten zij elkander nog te KOnigsbergen ; Richard
was inmiddels met Minna Planer getrouwd, „von der sie
(Marie Loew) viel Gutes zu erzahlen wusste", schrijft L. L.
Was dus Richard zijn „eerste vlam" spoedig ontrouw
geworden, vergeten had hij haar niet, want toen er sprake
van was in 1856 te Praag Tannhduser en later Lohengrim
te geven, was het tot haar dat hij zich wendde om voor
hem met de Opera-directie te onderhandelen. De brieven
daarover gewisseld zijn (evenals de vroege composities in
Marie Loew's bezit) verloren gegaan, op een brief na, die
over de Lohengrin-opvoering handelt. We zien daaruit dat
Louise Meyer, later als Dustmann-Meyer beroemd, de Elsa
creeerde dat redde 'den avond want Elsa, zoo schreef
Wagner „is de tragische hoofdpersoon en wanneer zij niet
voortdurend belangstelling wekt, is alle hoop op succes
verloren . Partijen als Ortrud, hoe zwaar zij ook lijkt,
,,machen sich oft von selbst'. Marie Loew schreef aan een
harer vrienden, dat de repetities van Lohengrin, dikwijls
van 's thorgens 8 uur tot 's namiddags 3 uur duurden en
haar zeer afmatten. Daarbij greep de heerlijk wegsleepende
muziek haar zeer aan, tot schreiens toe. In 1863 kwam
Wagner zelf tweeniaal te Praag om daar concerten te
geven. In „Mein Leben" schrijft hij : „Treffend was het
voor mij de mij uit mijn vroegste jeugd bekende Marie
Loew na zoovele jaren weer te ontmoeten, in het orkest
bij mijn concerten meewerkend". Na het eerste concert
1)

In „Mein Weg" is er geen sprake van dat Richard de zes jaren oudere.

artiste ten huwelijk zou hebben gevraagd, zooals niet lang geleden werd
geschreven.
2)

Zij begeleidde zich bij die gelegenheid in de laatste acte zelf op

de harp en toen het in het orkest mis liep en Desdemona zag, dat Wagner
in de partituur terug bladerde, riep zij hem toe : „Welter, Welter". Het
publiek verstond „Feuer, Feuer" en er rees een klein paniekje, dat echter
spoedig bedaarde.
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in Maart schreef Marie Loew aan een vriend : „Richard
Wagner, mijn oude vriend, was hier en heeft een grootsch
concert gegeven. Ilij heeft mij zeer onderscheiden Lilli
en ik waren eenige malen bij hem genoodigd. Hij bezocht
zijn beste vrienden niet, maar bij mij is hij toch gekomen .
Vooral heeft het mij verheugd, dat hij zich nog alles zoo
herinnerde waaraan ik zelf niet meer dacht. ik ben
zeer benijd geworden om zijn vriendschap". En na het
concert in November : „. .De componist Wagner is weer
hier : ik en mijn leerling Stanek hebben in zijn concert
meegewerkt. De vele repetities hebben mij zeer afgemat.
Wij waren dikwijls bij Wagner; hij is zeer lief voor ons
en hij zou Lilli gaarne als dochter hebben aangenomen.
Maar Lilli zou daarvoor hebben bedankt ook is hij niet
oud genoeg om voor den vader van een zoo groote dochter
door te gaan. . ."
„Wij waren dagelijks bij hem, in den „Gouden Engel",
schrijft L. L. zelf. „De beide vrienden hadden elkaar veel
te vertellen, maar ik was te jong om mij hun gesprekken
precies te herinneren. 1k weet alleen dat Wagner mij
hartstochtelijk omarmde en zoo zoende („abkiisste"), dat
ik er bang van werd en thuis onder tranen verklaarde,
dat ik er niet meer heen wilde. Mama bracht mij tot bedaren en ten slotte ging ik er toch weer heen. Toen
hij in den herfst terugkwam woonde hij in het „Zwarte
Paard" Ditmaal stond hij er op dat ik hem wat zou
voorzingen het gevolg was dat hij mij wilde adopteeren,
om hem al zijn werken voor te zingen. Maar moeder zeide,
kalmeerend : „Laat dat rusten, Richard, misschien zingt ze
later al uw werken. Nu is Lilli te jong en gij zijt een
veel te jonge vader". . . . Geen wonder dat Wagner destijds
een zeer wonderlijken indruk op mij maakte. Een geel
damasten kamerjapon, een roode of rose das, een wijde
zwarte mantel van fluweel met rose atlas gevoerd (daarmee
kwam hij ook op de repetities) — zoo kleedde men zich
niet te Praag. „Ich starrte and staunte". Maar mijn indruk
van den mensch is gebleven wat hij tom was. Ik vergat
sedert dien nooit meer zijn oogen en zijn spreekstem. Wat
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hij mij then reeds met zijn muziek en zijn woorden gaf,
maakte een diepen, onuitwischbaren indruk op mij ; alles
bleef mij bij Dat was een openbaring, zooals
kinderen we] zelden te beurt valt. Natuurlijk was ik bij
alle repetities, daarom kliukt mij nu nog elke noot, elk
rhythmus, elk tempo in het oor, als then. Mijn herinneringen zijn als van gisteren. De laatste, orgelachtige fuga in
de Faust-ouverture heeft nimmer weer zoo verheerlijkend
op mij gewerkt ; nooit heb ik weer den Walkyren-rit zoo
rhythmisch gehoord als toen Wagner zelf elk instrument
afzonderlijk instudeerde; hij nam het tempo volstrekt Diet
zoo vlug, als dat doorgaans geschiedt, maar het werkte
veel rhythmischer. Hoe kon het liefdes- en verlangenmotief
in het Tristan-voorspel mij zoo aangrij pen ? Ik wist immers
toen nog niets van Tristan en Isolde; maar ik besefte dat
het iets groots, hoogernstigs moest wezen. Deze eerste
indruk was voor veel in mijn levee beslissend, want het
wekte mijn verlangen naar machtiger kunst en diepte van
uitdrukking
Uit „Mein Weg" vernemen wij daarna in vele jaren
jaren niets van een persoonlijke ontmoeting van Wagner
en L. L. Dat hij op de hoogte moet zijn gebleven van
haar doers en laten, volgt uit de uitnoodiging die hij in
1872 tot haar richtte om op zijn verjaardag (22 Mei) mede
te werken bij het feestconcert in het oude operagebouw
te Bayreuth, naar aanleiding van het leggen van den eersten Steen van het „Festspielhaus". Het plan was de
Negende Symphonie uit te voeren en L. L. zou dan de
sopraan-partij zingen in het solo-kwartet van de Finale,
naast Albert Niemann, Betz en Johanna Jachmann-Wagner.
Zij moest evenwel tot haar groot leedwezen voor de uitnoodiging bedanken, want, aan de Opera te Berlijn verbonden, kon zij geen verlof krijgen ; zij stelde Wagner voor
haar zuster Marie te engageeren, „die sich ihrer Aufgabe
zu seiner Zufriedenheit entledigte" 1). Eerst in Febr. 1873
1) ATiotta noemt in zijn Wagner-monographie L. L. als de sopraniste :
een der weinige fouten in dat goed gedocumenteerd werkje.
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zagen L. L. en Wagner elkaar terug. Wagner dirigeerde
then te Berlijn een concert ten voordeele van het Bayreuthfonds. „Hij begroette mama en mij allerhartelijkst en schreef
dadelijk een order voor entree's op zijn visitekaartje, dat
nog in mij n bezit is." In den zomer van 1874 kreeg moeder
Lehmann een brief van Wagner, waarin hij vroeg of Lilli
en Riezl (zoo werd haar zuster Marie gewoonlijk genoemd)
bij de „Festspiele" te Bayreuth wilden meewerken hij had
„frische, junge Kinder" noodig. Hij zou beiden gaarne
spoedig te Bayreuth zien, om nader te overleggen. De gezusters stemden „freudigst" toe en kwamen met hun moeder
in Augustus to Wahnfried — van de „vielbewitzelte Inschrift des Hauses" zegt L. L.: „ein Fremdes, in das man
hineinzuwachsen hatte". Wagner ontving hen als oude lieve
vrienden en na kennismaking met Cosima (die allerbeminnelijkst was) kregen de zusters de le scene nit Rheingold
te hooren. L. L. was aanstonds vuur en vlam voor de zaak
zij had al dadelijk een bezetting der drie Rijndochters in
het hoofd en na de scene zeide zij : „Woglinde zing ik,
mij n zuster Wellgunde, Frl. Lammert (van de Berlijnsche
Opera) Flosshilde. U behoeft u om de Rijndochters verder
niet te bekommeren". En dat behoefde Wagner inderdaad
ook niet, al erkent L. L. dat de drie partijen in GOtterda,mmerung haar veel meer zorg baarden, Coen de stemmen
uit de „Nibelungenkanzlei" naar Berlijn werden gezonden.
In Die Walkyre kregen de drie dames nog elk een Walkyre
voor haar rekening, L. L. bovendien den „Waldvogel" in
Siegfried.
De brieven die Wagner tot L. L. uit Bayreuth schreef
v6or de repetities in 1875 en voor de uitvoeringen zelf in
in 1876, bewijzen hoe hartelijk de verb ouding tusschen
beiden was, ook Welk een vertrouwen de meester in de
nog jeugdige artiste stelde. Hij betitelt haar „Allerliebstes
Lehmannerchen", of „Liebste Lilli", of „Liebste Freundin",
of „Allervortrefflichstes Kind". Hij raadpleegt haar niet
alleen over de bezetting van de Walkyre-partijen, maar
ook over die van Gutrune, Froh, Hagen stort zijn hart
voor haar nit over Berlijnsche Tristan-plannen en Scaria's
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ongehoorde eischen, over Marianne Brandt 1) enz. Hij noemt
haar schertsend zijn „Regisseurin and Komplottistin", ziju.
„Walkiiren-meisterin" en, in vollen ernst, de eeuige die hij
„da draussen als Menschen kenne ! Auf keinen ist Verlass.
Waren Sie nur iiberall !" En de beide brieven die hij na
de „Festspiele" tot L. L. richtte (met den aanhef „Oh !
Lilli !" en „Oh ! mein gutes liebes Wesen") vloeien
over van dankbaarheid voor al wat zij (geheel belangeloos)
had gedaan. De tweede brief was geteekend : „Ihr treu
dankbarster Schuldner R. W."
Wahnfried en de eerste „Festspiele" te Bayreuth zijn
al dikwijls beschreven; ik bepaal inij dus tot hetgeen in
L. L's levendige schildering nieuw kan worden geacht.
Als door een glorie omgeven is de eerste groote tijd van
Bayreuth haar voor den geest gebleven. Wagner in zijn
voile kracht, alles beheerschend, alien bezielend het kunstwerk zelf, de electriseerend werkende artistieke prestaties,
dat vormde „een onmetelijk geheel, dat ons „bis zur
Frenesie ausfiillte". Haar „edelste" herinnering is dat
Wagner de dikke tranen over het gezicht rolden en Cosima
luid snikte, toen de drie Rijndochters hun terzet in Wahn1) Naar het schijnt had men (Niemann. ?) uit Berlijn Wagner ontraden Marianne Brandt te engageeren, met het oog op haar uiterlijk. Dat
zij (als Briinn.hilde) boven elke andere zou stain, daarvan was hij overtuigd
en daarom was hij weinig gesticht over dat ageeren tegen deze voortreffelijke artiste. Hij schreef L. L. dat het „Unempfehlende ihrer Gesichtsbildung" er toch alleen iets toe deed „ausser der Bdhne and fur die in
n.dchster Mlle mit ihr Beschaftigten", dat het heelemaal niets beteekende
op het tooneel (en vooral in zijn theater) en dat de slanke geslalte van
M. B. daar eenig en gunstig zou werken. Hij betoogde verder dat men
van een kunstenaar als Albert Niemann wel kon verwachten, dat in de
dramatische opwinding de geheele omgeving voor hem zou worden verheerlijkt en het „Beale" voor hem zou wegvallen : het moest er voor hem
op aankomen, hoe het geheel, met inbegrip van hem zelf, zou schijnen,
niet hoe het, ontdaan van da dramatische bekoring, werkelijk zou zijn. En
hij liet er nog, tot verduidelijking, op volgen dat Garrick en Kean wel in
plaats van een kind een bierkruik in den arm namen en de toeschouwers
deden rillen, wanneer de vader het kind in de rivier scheen te willen werpen.
Bij de eerste Ring-opvoeringen werkte Marianne Brandt intusschen
niet mee.
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fried nit het hoofd zongen : zij waren de eenigen die hun
rollen geheel kenden voor de repetities. L. L. zinspeelt. op
geldelijke zorgen die Wagner kwelden, ook op minder
aangename tooneeltjes in Wahnfried, als men den 62 jarigen
meester aan tafel trachtte „op te voeden" (hij gebruikte
zijn mes niet engelsch genoeg), „wobei manches Diner
ein schnelles, unerwartetetes Ende nahm". De oudste
, dochters waren juist van de kostschool terug en de vader
vroeg sarkastisch hoe alles in het Fransch heette : het
Fransch-„parlieren" was hem in zijn huis zeer onaangenaam, ja hij verbood het bepaald in 1876, hoewel het
Cosima's moedertaal was en Liszt niet gaarne Duitsch sprak.
In 1875, toen Bayreuth nog alleen aan de kunstenaars
behoorde, ging het dikwijls heel vroolijk toe. L. L. vertelt
van een opvoering van Schiller's „Handschuh". Gura las
het gedicht voor Scaria, gedecolleteerd, in vleeschkleurig
tricot en een kort wit tarlatan-rokje was de Koning een
lange jonge tenor in een heel nauw sleepend gewaad,
stelde Kunigunde voor. Het „doppelt geoffnete Tor" liet
niet twee luipaarden door, maar twee zes weken oude
katjes (voor het voetlicht was met groote letters geschreyen dat men ze niet mocht voederen). Er werd vreeselijk
gelachen en ten slotte gedanst en Wagner was zoo door
het dolle heen, dat hij „trotz Cosima's Anwesenheit direkt
auf dem Kopfe stand". Elken avond was er reunie van de
artisten. in Wahnfried. Wagner wandelde nu met de een,
dan met de andere gearrad in den tuin. Hij vertelde L. L.
van zijn plannen, o.a. on]. ook Fidelio en Don Juan te laten
opvoeren. In den tuin waren buffetten opgeslagen met
koude spijzen en bier (dat verslond alleen 25000 Mark).
Eens gebeurde het dat Jaide (de eerste Erda en Waltraute)
met Albert Niemann (dien zij zeer goed kende) van een
bordje at; Cosima ergerde zich hierover, en liet dat Niemann merken, die boos werd en weg liep. Men moest den.
vertoornden Siegmund terughalen en zulke dingen gebeurden wel meer „als men zich de tirannie van Wahnfried
niet Wilde laten welgevallen". Als het donker werd of
regende, werd er gemusiceerd. Eens las Wagner in kleinen
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kring uit „Mein Leben" voor, dat nu een paar jaar geleden
eerst in druk is verschenen — L. L. zegt : met vele weglatingen en zij noemt o.a. het tooneel van Wagner's vlucht
voor zijn schuldeischers te KOnigsbergen (of was het te
Riga ?).
In 1876 ging het natuurlijk minder huiselijk toe.
Bayreuth behoorde toen ook aan het publiek. Wagner
moest zich meer verdeelen en de vroegere intimiteit ging
verloren. Na de repetities hadden de kunstenaars weinig
lust hi Wahnfried allerlei hooge personages en aristocraten
te ontmoeten, met wie zij niet op hun gemak konden zijn.
Cosima, als dochter eener gravin, was juist in zulk een
kring in haar element, met Wagner was dit niet het geval ;
hij moest zijn artisten om zich heen hebben en toen de
Lehmannetjes drie avonden waren weggebleven „geriet
Wagner ausser sick". Het gevolg was dat Cosima zich
kwam verontschuldigen, omdat zij, bij haar vele drukten,
zich niet om hen had kunnen bekommeren en L. L. moest
beloven altijd te komen. Zij vertelt dat Cosima dikwijls
invloed uitoefende op de costuums en vele andere dingen ;
zij en haar echtgenoot waren het vaak geheel oneens, zoodat Wahnfried niet zelden in twee partijen was verdeeld,
hetgeen zich in 't bij zonder daarin openbaarde dat Cosima
juist die kunstenaars „ostentativ protegierte", die Wagner
voor zijn werk „nicht wertvoll" achtte. Ten slotte gaf
hij echter in kleinigheden toe om den lieven vrede.
Na de „Festspiele" van 1876 kwam Wagner meermalen bij de Lehmann's, maar hij trof L. L., die reel
reisde, siechts eenmaal ; bij zijn laatste bezoek was zij ernstig
ziek. In een brief van 21 Mei 1879 aan haar komt voor
het eerst Parsifal ter sprake. Wagner schreef dat hij zich
nog een beetje moest bedenken alvorens het nieuwe werk
„dara-nzugeben". „De compositie is of en wie te Bayreuth
bij mij komt kan haar van het begin tot het einde door
(Jozef) Rubinstein hooren voorspelen. Maar, zooals ik zeide,
mij eerst nog wat bedenken ! „Nun aber soil meine Kapellmeisterin Lilli erst einmal sehen, was sie pier zu thun
haben wird : Teufelszeug, was mir nur einfallen konnte,
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weil mir ihr Genie immer gegenwartig war. Ohne Lilli
ist Klingsors Zauberwerk nicht zu verrichten. 0! und da
giebt's zu singen ! — Wenn sie einmal kame, kOnnte sie's
sehen und die ganze Sache in Akkord nehmen: denn —
sie miisse mir fur alles stehen ! Aber — fortschicken —
aus meinem Hause, kann ich jetst die Sache unmoglich
schon. Welcher Unstern kOnnte caber einem. solchen Manuskript walten ! Also — wir agieren doch wieder zusammen !"
Uit de volgende brieven blijkt dat L. L. gaarne bereid
was. De meester zond haar in Jan. 1881 in klavieruittreksel
de „Blumenmadchen"— scene nit Parsifal. „Sehen sie sich
diese Geschichte genau an sie ist kein Spass, und aus
dieser einzigen Szene kOnnt ihr ermessen, dasz ich mit
meiner neuesten Arbeit nicht an die Theater da und dort
denken mOehte". En hij preciseert nader dat hij zes
zangeressen van den eersten rang noodig had van gelijke
stemklank en stemligging en daarbij mooie slanke „Frauenzimmer" verder nog (minstens) 12 of 16 jonge mooie
koristen van eerste kwaliteit. „Bekijk het goed — wilt
gij deze troep voor mij rekruteeren? Ik kan op niemand
dan mijn Egjndochters-kapelmeesteres vertrouwen tot wie
anders mij wenden ? Er is hiervoor noodig uw geest, uw
geestdrift en — een beetje ook 11W bekendheid met onze
persoonlijke omstandigheden. Geef mij een goed antwoord !
Juli 1882 de repetities, in Augustus de opvoeringen. Zonder Lilli komt er niets van !" En in een p. s.: „Niet waar,
kind, ge zijt voorzichtig met het manuskript, dat er geen
ongeluk m.ee gebeurt (door indiscretie)". In een brief van
30 Oct. 1881 dankt Wagner L. L. voor haar voorloopige
bemoeiingen hij herinnert haar er nog aan dat de solisten
onder de Bloemenmeisjes alle met gemak en bevallig de
hooge bes moesten kunnen zingen; een enkel schril orgaan
zou alles bederven; slaagde het ensemble echter, dan zou
men iets dergelijks nog niet hebben gehoord, er was hier
gerekend op een ongemeene bekoring door „Fiille des
zartesten Wolhklangs".
L. L. was inderdaad met ijver aan het werk gegaan.
Zij had met veel moeite (en met behulp van Levi) 24
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mooie, muzikale zangeressen bijeengebracht ; was met die
welke zich te Berlijn bevonden begonnen te studeeren en
kende haar eigen partij al nit he hoofd. Zij had zich zelfs
van de scenerie een „ideales Bild" gevormd. Toch kwam
er niets van haar medewerking. Wagner had namelijk de
inrichting van het tooneel te Bayreuth aan. Fritz Brandt
opgedragen. De gedachte geruimen tijd met haar vroegeren
verloofde te moeten samen zij n kwelde haar ; de wond was
nog niet genezen en zij was overtuigd er ditmaal aan te
gronde te zullen gaan. Zij schreef Wagner af, het ware
motief opgevend, en Wagner deed ook Been moeite haar
op haar besluit terug te doen komen. Eerst na Wagner's
flood dus leerde zij Parsifal kennen. Van de beide Kundry's
leek haar Materna natuurlijker, Malten artistieker maar
gemaakt ; van beiden nam zij den indruk mee „als sei der
Rolle, geistig und seelisch, noch ganz anders beizu.kommen ;
ich vermisste hier innere Vertiefung, dort geistige -Heberlegenheit und Wahrheit". Zij roemt Winkelmann-Parsifal
en Fuchs-Klingsor ; Reichmann leek haar de geboren
Amfortas, Scaria onvergetelijk als Gurnemanz Orkest
ell koor onder Richter stonden op de hoogste hoogte. De
Bloemenmeisjes-scene stelde haar zeer teleur en deed haar
allerpijnlijkst aan. Zij bad zich die geheel ideaal voorgesteld en zag die nu met zooveel realisme weergegeven !
„Naar mijn idee", schrijft zij, „zooals het mij voor den
geest stond toen Wagner mij de stemmen zond, moesten
de zingende meisjes — van het midden af door loof verborgen — zich als gegroeide bloemen op verschillende
hoogten uit den grond oprichten, van alle kanten Parsifal
het gezicht toekeeren, zich tot hem overbuigen en —
ideaal gedacht — hem door hun gear in het nauw
brengen. Bloeiende slingerplanten, van boven afhangend,
zacht heen en weer schommelend, zouden hebben bijgedragen tot verhooging der illusie. Mij hinderden die meisjes, die zich voortdurend aan den hals van Parsifal wierpen,
die 48 bruine beenen, die heelemaal niet aan bloemen
deden denken en daardoor Kundry — als menschelijke
gestalte
afbreuk deden. Neen, dat was mijn scene niet,

EEN MERKWAARDIGE VROUW.

123

niet mijn ideale voorstelling er van, en meer dan ooit
speet het mij Wagner mijn ideeen niet te hebben meegedeeld, omdat ik zeker ben dat hij het met mij eens zou
zijn geweest" 1).
Eerst in 1886 hoorde L. L. weer wat van Wahnfried.
In dat jaar zou te Bayreuth voor den eersten keer Tristan
and Isolde worden gegeven. L. L. had gehoord — en Hans
Richter had het haar bevestigd dat zij voor Isolde zou
worden gevraagd. En nu bood men haar Brangane aan !
L. L. schreef dat zij heel goed wist wat zij als Isolde vermocht te presteeren en dat zij zich in geen geval te Bayreuth voor Brangane beschikbaar stelde, een partij die zij
te Berlijn slechts tweemaal „par complaisance" had gezongen. In „Mein Wee zegt ze : „Als Wagner nog had geleefd, dat wist ik, zou ik bij hem niet de laatste, maar de
eerste zijn geweest". Voorloopig bleef het hierbij. Zij correspondeerde nu en dan met Cosima, als men haar aanbevelingen voor Wahnfried vroeg en in 1895 bezocht
Cosima haar „in besonderer Angelegenheit". Op zekeren
dag echter werd haar de vraag,i. gesteld, of zij bereid was
in 1896 te Bayreuth de drie Briinnhilden te vertolken; zij
zou den cyclus vijfmaal zingen, zij alleen. Men bood haar
een zeker honorarium aan (zij vroeg iets meer) en vrije
woning in een villa dicht bij den Schouwburg. L. L. nam
het aan. Cosima had verwacht dat zij, evenals in 1876,
belangeloos zou meewerken, of, zooals zij het „umschreibend ausdriickte": zij had haar „meter Idealismus zugetraut".
„Als het Wagner had gegolden", merkt L. L.
zelf op, „zou het mij daaraan niet hebben ontbroken nu
1) Wat Parsifal aangaat is L. L. van meening dat dit werk alleen
te Bayreuth op zijn plants is, omdat geen ander theater de wijdingsvolle
stemming geven kau, die het noodig heeft. En toen de directie van het
Metropolitan House te New York haar in 1881 raadpleegde ontried zij de
opvoering aldaar. Twee jaren later raadpleegde men haar weer over het
repertoire en zij gaf teen als haar gevoelen te kennen dat men wel zou
doen niet zooveel of uitsluitend Wagner, maar ook Italiaansche opera's te
geven. De latere ervaringen stelden haar in het gelijk.
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achtte ik al te veel idealisme niet op zijn plaats, daar
waar men dat zoo weinig gevoelde".
Heeft misschien de machtige herinnering aan den
eersten grooten tijd van Bayreuth L. L. onbillijk gemaakt
jegens Nieuw-Bayreuth ? Men zou, haar indrukken lezend,
bijna geneigd zijn dat te gelooven, ware het niet dat men
die vriejwel bevestigd vindt door hetgeen andere auteurs
over Cosima's regeering hebben te boek gesteld. Dit is
zeker : L. L. is over Nieuw-Bayreuth heelemaal niet goed
te spreken. Reeds bij de repetitie van de l e acte van
Die Walkiire viel haar een Steen op 't hart. „Afgezien van
Rosa Sucher—Sieglinde zag en hoorde ik ziellooze houten
poppen en ik dacht met weemoed aan 1876, toen Niemann
met een enkelen blik en ademtocht zijn stempel op die
acte drukte." Cosima was opgewekt en onvermoeid ; zij
at en soupeerde in den schouwburg en steeds had zij
eenige artisten te gast aan wat door dezen de „Hoftafel"
werd genoemd. Cosima was niet alleen zeer ontwikkeld
en verstandig, zij had ook het autoritaire van de aristocratie : haar oordeel was „anerkannt richtig". En het bleek
L. L. al spoedig niet alleen dat de artisten van 1875-'76 1)
weinig vriendelijk werden herdacht maar dat men van de
tradities van Wagner afweek. Mottl vertelde haar dat
Cosima reeds in 1883, dus een jaar na de eerste opvoering
van Parsifal, alles in de inrichting daarvan had gewijzigd :
geen wonder dat er voor de tradities van 1876 geen pieteit
was overgebleven. Rheingold was mooi, veel levendiger in
scene gezet dan toen, maar het levende was vaak in onrust
ontaard, de stemmen der Rijndochters pasten niet bij elkaar,
Fafner sloeg Fasolt met 46n slag dood, hoewel het orkest
1) Behalve Vogl, Hans Richter, lVfottl en de Lehmanns werkte niemand
van 1876 ditmaal mede. Cosima roemde van toen juist de dames Weckerlin. (Gutrune) en Scheffsky (Sieglinde), die zeer zwak, ja onbevredigend waren
geweest. Toen van de slotscene van Gotterddmmerung gesproken werd
gewaagde L. L. van Frau Vogl, die, een perfecte rijdster zijnde, als Braunhilde, op haar ongezadelde Grane, den brandstapel tegemoet sprong. Cosima
noemde dat een. „Zirkusk-unststrick" dat niet op het tooneel thuis hoorde,
waarop L. L. opmerkte dat Wagner het Loch had voorgeschreven en dat
het zeer schoon werkte als Briinnhilde daartoe in staat was.
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vier slagen markeert, enz. In Die MtWire had Cosima,
evenals in Rheingold, veel veranderd. Wat Wagner rechts
had voorgeschreven, nam zij links waar hij ,:een effen bodem
had gewenscht, schreef zij een hobbeligen bodem voor en
omgekeerd zij liet de Walkyren dikwijls als soldaten in
een rij staan, of zich in „zappelnder Unruhe" bewegen
Van alle kanten werd geklaagd over het voortdurend
veranderen dingen die vandaag vastgesteld waren, werden
een dag later als onjuist verworpen .... Bij de eerste Ringrepetities raadpleegde Cosima zelfs haar zoon Siegfried :
„Niet waar, je herinnert je dat het in 1876 zoo was ?"
Waarop Siegfried — die nota bene in 1876 zes jaar oud
was — steeds antwoordde : „Ik geloof dat u gelijk heeft
mama". L. L. merkte vaak op dat Cosima zich vergiste,
maar zoodra men er op wees dat het in 1876 anders was
geweest, was het antwoord steeds : „Jawel, maar later werd
het zoo vastgesteld" . . . . Ook in de costuums, door Wagner
met zorg geregeld en met elkaar in harmonie gebracht,
was verandering gekomen. Briinnhilde moest van haar
witten mantel afstand doen. en Burgstaller-Siegfried kreeg
een „Jeanne d'Arc-Riistung", zooals hij het noemde.
Waltraute en Fricka droegen costuums met lange, Over de
handen vallende, zesinaal „abgebundenen Puffarmeln. nach
Botticelli's Mad onnenbildern angefertigt". „Te vergeefs
brak ik mij het hoofd over de vraag, wat Botticelli's madonnas met de heidensche goden te maken hadden", schrijft
L. L.... Op een repetitie van GOtterdämmerung maakte
Cosima haar geen aanmerkingen zij kuste haar met tranen
in de oogen zeggende : „es war grossartig". Indien zij pier
of daar iets meer rechts of links had gewild, het deed er
niet toe en kon later zoo blijven. Maar na den eersten
cyclus liet zij L. L. schrijven (om haar oogen te sparen
schreef zij al lang niet zeif), dat, terwijl zij verrukt was
over L. L's zang, zij op haar standen veel had aan te
merken. Het eeuw.ige „en Profil stehen" was namelijk een
manie geworden. Men maakte L. L. er een verwijt van, dat
Briinnhilde bij het verhaal van Waltraute niet heelemaal
met den rug naar het publiek gekeerd stond. Gaat er dan
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bij dat verhaal bij Briinnhilde niets om ? vraagt L. L.
terecht. Toen zij het tooneel tusschen Briinnhilde en Siegfried-Gunther volkomen zooals Materna in 1876 spelen
wilde, wenschte Cosima dat anders, „vielleicht nur um
eine Riickenstellung zu ermOglichen". Maar L. L. verklaarde daaraan geen gevolg te zullen geven. „Ik wist
hoe het in 1876 was geweest moest Briinnhilde de belangrijkste momenten zingen met den rug gewend naar het
gel] eele publiek, dan moest de werking der machtige scene,
die alleen op uitdrukking berustte, verloren gaan". Cosima
schreef daarop heel beleefd, om te verzekeren dat Materna
later het tooneel anders gespeeld had. L. L. antwoordde
eerst schriftelijk en ging toen zelf naar Wahnfried en verzocht Cosima dringend haar van haar verbintenis te ontslaan. Cosima wilde evenwel hierop niet ingaan en verzocht
haar dringend te blijven. „Und so klang unsere tiefe Verstimmung, die ernste Fehde, in scheinbar harmonischen
Akkorden aus "
„Vele wegen voeren 'mar Rome, naar het Bayreuth
van heden slechts gene : slaafsche onderwerping", schrijft
L. L. „Men beseft niet hoe veel het individueele in den
kunstenaar waard is. Richard Wagner, „de meester", eerbiedigde de individualiteit hij greep eerst dan in, wanneer
hij op wanbegrip of dilettantisme stuitte . . . Zeker heeft
men het goede gewild, en veel inoois bereikt, maar het
hart is daarbij verloren gegaan en niets mist men te Bayreuth zoozeer als juist dat." Van Rheing old in den 2den
cycles zegt zij, dat de voorstelling den stempel der harteloosheid droeg zij spreekt van marionnettenspel, van nageaapte bewegingen, zonder macht en uitdrukking. . Tot
1) Hiermede deed Siegfried Wagner zijn debuut ale dirigent teBayreuth. En naar aanleiding hiervan vertelt L. L. nog dat heel Wahnfried
„overein.d stood", toen een vriendin der farnilie het waagde Cosima een
engagement aan een klein theater voor haar zoon aan te raden, opdat hij
routine zou krijgen. „Het zou zeker Jong-Siegfried niet hebben geschaad,
indien hij een pool in de praktijk veel van het noodige had geleerd, dat
den artist voor het geheele leven te pas komt . Hij hield zich bij doze
gelegenheid zeer goed en heeft misschien zelf den welgemeenden raad het,
minst kwalijk genomen."
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het laatst merkt men in „Mein Weg", hoezeer het L. L.
verdroot dat men zich in 1896 zoo weinig herinnerde wat
in 1876 tot stand was gebracht. Eens nadat zij op een
soirée in Wahnfried. „ErlkOnig" had gezongen, maakte
Cosima haar het compliment, dat haar voordracht haar
levendig aan die van haar vader Franz Liszt had doen
denken. „De eerste en eenige keer, dat van herinnering
sprake was", laat L. L. er op volgen. Toch is haar eindoordeel over Cosima niet hard. Het artistieke er buiten latend,
stelt zij haar hoog als vrouw van beteekenis en krachtigen
wil, die zeker veel heeft gedragen waarvan de wereld niet
of weet. Zij gelooft zelfs dat zij en Cosima elkaar in 1896
in menig opzicht „naher traten and dasz man von unserem
Verhaltnis beinahe sagen kOnnte : les extremes se tow/tent.
Cosima geheel vrouw van de wereld, ik geheel artiste, verstaan elkaar bij tijden heel goed en laten elkaar zeker alle
recht wedervaren. „Dies ware der P-unkt der Beriihrung".
Vrouw van de wereld en artiste gaan soms goed samen,
maar natuurlijke aanleg en ontwikkeling der persoonlijkheid doen zich in de eene, of de andere richting sterker
gelden. In dezen zin is Cosima geen artiste, en ik geen
vrouw van de wereld geworden. „Ind dies ware der Punkt
der Gegensatze".
De beide dames scheidden heel hartelijk van elkaar
en na haar terug,keer te Berlijn haastte L. L. zich te doen
wat haar al lang op het hart lag. Zij informeerde naar de
kosten van een vrij-bed in het Augusta-hospitaal te Berlijn,
voegde 10.000 Mark bij het honorarium van Briinnhilde en
telegrapheerde aan Cosima : „Lieve mevrouw Wagner. Daar
het u tot hiertoe onmogelijk was den wensch van den
meester te vervullen, heb ik heden met uw hulp een vrijbed voor arme zieke musici ingesteld, dat velen ten zege
moge zijn. In hartelijke vereering uwe Lilli".
Dat was het antwoord op Cosima's verwijt over gebrek
aan idealisme men moet erkennen dat het afdoend was.
Van Wagner tot Mozart, „il n'y a qu'un pas". ... in
de memoires van L. L. Na Richard Wagner met al de
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kracht die in haar was te hebben gediend, keert zij terug
tot hem, dien zij tot tweemalen toe zoo treffend haar
„musikalische Heimat" noemt en Romain Rolland niet minder
treffend : „le compagnon prefer4 des coeurs qui ont aime et
des Ames apaisees" 1).
„Wagner had Mozart lief en vereerde hem. Hoe dikwijls moest ik hem aria's uit Figaro voorzingen, waarover
hij steeds met bewondering sprak", zegt L. L. En zij komt
later nog eens terug op dat onderwerp. Na te hebben betoogd, dat, gelijk een onweerswolk bij de ontlading den
dampkring zuivert, zoo een machtige verschijning als
Richard Wagner het gezonde, goddelijke genie van Mozart
nog duidelijker doet uitkomen, nog aanbiddelijker doet
schijnen, dat Mozart een beschermengel is tegen het onware,
het buitensporige, het ziekelijke, gaat zij aldus voort :
„Nimmer heb ik bij alle geestdrift en liefde voor het grootsche nieuwe opgehouden in hem (Mozart) den grootsten
weldoener te zien van zangers en toonkunstenaars. En ook
Wagner kon zich aan deze overtuiging niet onttrekken ;
hoe zou hij anders telkens en telkens weer in zijn gesprekken op Mozart zijn teruggekomen ?"
Eerst in 1901 kon L. L. te Salzburg, de stad waar
Mozart geboren werd en die voor de Mozart-gemeente
zou moeten worden, wat Bayreuth is voor de Wagnergemeente, in een Don Juan-opvoering medewerken als
Donna Anna (Edith Walker was Elvira, Erika Wedekind
Zerlina). De directeur van het Mozarteum, Hummel, leidde
de voorstelling, die, hoewel de artisten nit verschillende
steden waren samengekomen en er slechts twee repetities
plaats hadden, „in vele opzichten onvergetelijk bleef".
L. L. merkte bij die gelegenheid hoeveel er nog juist in
de stad van Mozart te doen viel, hoe noodig het was, dat
praktische kunstenaars zich de zaak van Mozart aantrokken.
1) „Musiciens d'autrefois" blz. 290. Behartigenswaard is o.a. wat
R. R. zegt van Mozart met betrekking tot Beethoven (het wordt ineestal
over het hoofd gezien), n.l. dat Mozart stierf toen. hij 35 jaar oud was en
dat op dien leeftijd Beethoven nog Been Appassionata of 5e Symphonie
had geschreven, veel minder dacht aan de Negende, of aan de Miesa Solemnis.
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Er was gebrek aan geld om het Mozarteum en de ,,Festspiele" voor alle tijden in stand to houden, „want Mozart
moet de maatstaf blijven voor volkomen muziek die de
menschen opheft en gelukk.ig maakt." VOOr Mozart's
150sten geboortedag, zouden geen groote „Festspiele" to
Salzburg worden gegeven, maar L. L. wist to bewerken
dat in 1902 het Requiem in de Domkerk werd uitgevoerd,
(waarbij de suffragaan zelf de doodenmis celebreerde). In.
1903 gaf zij een liederenavond ten voordeele van het Mozartfonds en in 1904 werd to Salzburg een klein muziekfeest
georganiseerd : vier concerten onder leiding van Mottl en
Hummel. De Weener Philharmonie en het Fitzner-Kwartet
werkten mede en voor het eerst werd toen de C moll-Mis
uitgevoerd, in de bewerking van Aloys Schmitt — eon
beetle modern geInstrumenteerd, meent L. L., die de sopraanpartij zong. Het werk palzte haar geweldig en zij vertelt
dat de eerste sopraan-solo, die aan het slot op een anderen
tekst wordt herhaald, bij eon uitvoering to Parijs van
fragmenten nit de Mis, onder Reynaldo Hahn, „geradezu
bejubelt" werd.
Aan het groote muziekfeest van het jaar 1906 nam
L. L. werkdadig deel. Salzburg verzocht haar een der
opera's van Mozart to monteeren. Zij dacht eerst over
Die ZauberflOte, maar er waren geen decors en het Mozartfonds mocht niet worden bezwaard. Daarentegen had men
nieuwe, sedert 1901 niet gebruikte decors van Don Juan,
en zoo werd tot deze opera besloten. Om alle moeilijkheden met den tekst to ontgaan 1 ) besloot L. L. vender
Don Juan in bet Italiaansch to laten zingen. Schuch wilde
niet dirigoeren, Mottl was slechts voor een concert beschikbaar, Muck moest to Bayreuth zij n. en Mahler nam
alleen Figaro's Hoehzeit 2) voor zij n rekening als dirigent
1)

In verschillende Duitsche schouwburgen volgt men verschillende

teksten en de nieuwere overzettingen vo4,,en wel het Italiaansch trouwer,
dan de oude tekst van Rochlitz, maar leiden tot verkeerde accenten en ook
tot vrijheden met cle notes zelf.
2) In de tsveede acte had IVIahler „eine gauze Gerichtsszeue Hach
Beaumarchais' Noces de Figaro — allerdings Behr geschickt — hinein
komponirt", wat L. L. niet goedkeurde.
O. E. _XIV 7

9
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koos L. L. nu Reynaldo Hahn van Parijs, onder Wien
Don Juan driemaal „concertando" was uitgevoerd en die.
het werk uit het hoofd kende en ook leiden kon. Francesco
Andrade zou de titelrol zingen, L. L. zelf Donna Anna,.
Gadsky Elvira en Geraldine Farrar Zerlina. Van 4 Mei
tot 20 Juli repeteerde L. L. dagelijks in haar salon dan
eens met dezen, dan eens met een anderen artist, voor elk
teekende zij een scenarium naar de voorhanden decors..
„Hoeveel tijd en moeite zou niet worden uitgespaard, indien
men, in plaats van geheele werken dag aan dag te repeteeren,
de repetities in scenes verdeelde ; de artisten zouden dan
niet uren lang werkeloos er bij behoeven te staan en bijv.
om eeu kleine regie-fout de zwaarste stukken behoeven te
herhalen", merkt L. L. op. Van 20 Juli tot 14 Aug. wercl
te Salzburg gerepeteerd nu eens hier, dan eens daar. Op.
het tooneel zelf kon slechts 12 en 13 Aug. generaal worden
gerepeteerd en D'Andrade kwam eerst voor de laatste repetitie. Hij maakte het L. L. moeilijk door het vasthouden aan
„zijn" tempi ook in de ensembles ; dat in het duet met Zerlina
geen verandering van tempo, alleen van maat voorkomt, was
hem niet aan het verstand te brengen. Mahler had op de
laatste Figaro-repetitie, ter wille van de acoustiek, de orkestmusici anders opgesteld ; Hahn, die denzelfden avond Don
Giovanni dirigeerde, was hiervan niet verwittigd en derhalve
een oogenblik beduusd, Coen hij de ouverture beg on en zijn
mannetjes niet op h-u n gewone plaatsen vond. Gelukkig
liep alles goed af.
Op een herhaling der C-moll-Mis in 1907, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan der Liedertafel, volgde
in 1908 te Salzburg een concert in den schouwburg en den
dag daarna in den Dom de „KrOnungsmesse". L. L. en
Demut zongen in het concert, L. L. bovendien de sopraanpartij in de Mis en men vroeg ook om een „Einlage" in die
Mis. Zij raadpleegde Jozef Reiter, die Hummel als directeur van het Mozarteum was opgevolgd, en Reiter zond haar
een bezending Mozartsche kerkmuziek o.a. een Motette
„Exsultate, jubilate" voor sopraan, waarvan het „Allelujah"
uitnemend in het kader der Mis paste. „Zeer verbaasd

EEN MERKWAARDIGE VROUW.

131

waren wij", schrijft L. L., „als slotdeel van dat „Allelujah"
de melodie van Haydn's Oostenrijksch volkslied te vinden,
dat Haydn „dock vierzig Jahre spater, nach Mozart, erst
komponirt habeas soil"" 1).
Het jaar 1909 ging voorbij zonder dat er iets voor
het Mozart-fonds werd gedaan, maar L. L. kreeg het druk
met de voorbereiding van het feest in 1910, waarvan de
regeling aan haar was overgelaten. Het plan was driemaal
Don Juan en driemaal Die Zauberfliite, vijf concerten met
orkest en solisten en een kerkconcert. L. L. geeft in „Mein.
Weg" aan hoe zij Don Juan inrichtte en zich Die Zauberfiote dacht. Het zou te veel ruimte vorderen dat in extenso
weer te geven en ik moet mij dus tot enkele grepen. bepalen. Bij Don Juan ging zij uit van de praemisse : dat het
milieu geheel nevenzaak is, de muziek van Mozart de
hoofdzaak. Zij vermijdt zooveel mogelij k decorveranderingen en heeft er naar gestreefd in de handeling samenhang
te brengen. Het sextet, dat doorgaans een beetje los daarvan is, wordt volkomen gemotiveerd, door het, zonder
tooneelverandering, op de vorige scene te laten volgen
(L. L. had daartoe het decor geheel gewijzigd). Zij laat
de groote aria van Donna Anna, gewoonlijk brief-aria
genoemd, in een kamer in haar huis en tot Don Ottavio
gericht zingen de gefingeerde brief van Ottavio kan aldus
wegblijven. In het recitatief der aria tracht Donna Anna
haar geliefde, die ontstemd is omdat zij het huwelijk zoo
lang uitstelt, te bedaren en in het Rondo betuigt zij dat
zij hem boven alles lief heeft in het Allegro houden de
beiden elkan der omvat en aan het slot mag Donna Anna,
door een kus de stemming verhoogen. De figuur van Ottavio wordt daardoor een beetje gered. Bij de opvoering
1) Jahn gewaagt hiervan niet in zijn „Mozart", ook Deiters niet,
die de 3e uitgaaf daarvan. bezorgde. Het zal wel een bloote overeenkomst
zijn met de onsterflijke melodie van Haydn, die al vroeger in embryo te
-vinden is (zoo bij Telemann, in 1728; zie L. Schmidt „Haydn"). In elk
geval moet „vierzig" een drukfout zijn voor „vier and zwanzig", want de
Motette is van het jaar 1773 en Haydn's volkslied werd in 1797 uitgevoerd.
L. L. heeft bet „Allelujah" ook hier gezongen; hot is met klavier
uitgegeven door Fritz Lindemann, die haar op haar concerten begeleidde.
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werd de rol van Leporello vervuld door een Spanjaard
De Segurola, die en door maske en door opvatting geheel
van den traditioneelen Leporello afweek en Don Giovanni's
bediende heel ernstig uitbeeldde, als iemand die onder den
druk van zijn meester en zeer tegen zijn zin bij allerlei
gemeene streken helpt. Daar was niets „possenhaftes" in
dezen Leporello, die, zoo schrijft L. L. ,,mij voor het eerst
het onaangename gevoel benam, dat ik steeds bij het vulgaire optreden van alle andere Leporellos tegenover
Elvira kreeg".
Aan het welslagen van Die ZauberflOte hing haar ziel.
„Ik wilde deze goddelijke opera tot in de puntjes verzorgd
geven, in al de tooneel-naleveteit van den tijd, waarin zij
ontstond", aldus L. L. „Wilde men haar anders geven of
tot „Ausstattungsfeerie" doen afdalen, men zou haar niet
alleen onrecht doen, ma.ar haar het leven nemen. Misschien
had Mozart haar anders gecomponeerd, als het tekstboek
beter ware geweest — beter had zij niet kunnen worden.
Het doet er niet toe wat Schikaneder er bij gemaakt
heeft... . De intimiteit van publiek en kunstenaars eischte
en duldde dingen, die in onze dagen niet weer schijnen
te passen. Maar men meene niet, dat ze niet zouden worden begrepen, mits het maar geschiede door echte kunstenaars, die aan de hartelijkheid en vroolijkheid van het
Oostenrijksch gemoed recht kunnen laten wedervaren . . ." En
dan wijst L. L. er op hoe door zoo vele regisseuren en directeuren in Die Zauberflote hartelijkheid, vroolijkheid, levenslust, natuurlijkheid verbannen worden. Doodelijke verveling,
gesluierde zwarte gestalten, roerlooze lantaarnpalen inplaats
van oerduitsche, vroolijke gemoedelijkheid. Zelfs de Koningin
der Nacht moet menschelijk worden opgevat en uitgebeeld,
Diet alleen als heerscheres over bij geloof en duistere macht.
„Sie ist ein Weib, hat Weibersinn". In het Adagio van
haar eerste aria speelt zij Tamino een. „Riihrscene" voor ;
niet zoozeer het verlies van haar dochter, dan wel het verlies van haar macht krenkt haar. , Om haar uitingen te
begrijpen mag in den dialoog niet gesnoeid worden. Zij
huichelt en wil Tamino bekoren. Haar coloraturen zijn de
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uitdrukking van vrouwelijke teederheid en overredingskunst . 6ok in haar tweede aria kunnen de coloraturen
een natuurlijke uitdruk-king, krijgen ; waar de moeder Pamina aanspoort Sarastro te dooden, moet zij zich over haar
heenbuigen en als een slang haar de staccati in de ooren
sissen. . . Het proza moet natuurlijk worden gezegd en het
geheel moet gezongen worden, gezongen „wie es heute so
wenige mehr kunnen". En vooral op humor komt het aan,
die maar al to zeer op den achtergrond geraakt, ter wille
van een zoogenaamd „stilvoll Ensemble das seinen Mllebeinahe in Langpunkt in allzu edler Harmonie, d.
stieligkeit (saaiheid) sucht and findet".
Er zou nog veel nit „Mein Weg" to putten zijn, maar
ik mag niet meer van de aandacht van den lezer vorderen.
Alleen bij hetgeen ze over Mahler (zij teekent hem als
„nervOser Fanatiker der Kunst, sah aus wie ein Teufel, war
liebenswiirdig wie ein Kind, eine immense Kraft and sicker
seit langen Jahren schOn ein innerlich kranker Mann")
en naar aanleiding van zijn werken schrijft, moot ik nog
even stil staan. De eenvoud van Mahler's .melodieen trof
haar en tevens het „immense Apparat", waarmede die
omringd worden. Of hij niet de man zou willen zijn, om
ook wat dat „Apparat" betreft tot eenvoudig_,er wegen terug
te keeren P Zij stelde den componist die vraag en hij antwoordde „hOlinisch lachend" : „Hoe komt u er bij Over
100 jaar zal men mijne symphonieen in reusachtige zalen
uitvoeren, die 20 tot 30 duizend menschen kunnen bevatten,
en zullen zij bij groote volksfeesten dienen". — „Daarop
zweeg ik", schrijft L. L. „raaar moest onwillekeurig denken,
dat naarmate men de muziek meer van haar intimiteit
berooft, zij moor en meer het ware genie zal kunnen outboron". En zij betoogt dat in het groote orkest al het
individueel-instrumentale verloren gaat, evenals een enkele
schilderij op een monster-tentoonstelling, en vervalt dan
in de klacht, dat in onzen tijd van autoraobielen en luchtschepen alle fijnheden der muziek het oor, alle heerlijke
details van de natuur het oog ontgaan. „Und fremd steht
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darum die alte Zeit der neuen gegeniiber, die eben ihres
individuellen Wertes halber eine so viel schOnere war, ist
-Lind ewig sein wird". Dat is een beetje apodictisch gezegd,
o L. L. ! en misschien ook wat onvoorzichtig, want wie
weet wat de nieuwe tijd in zijn schoot bergt en of de
„monsters", die de moderne muziek uitbroedt, niet bij
nadere kennismaking meevallen, evenals R. Strauss, Reger
en Mahler voor hen.
Tot voltooiing van het beeld dezer merkwaardige vrouw
nog dit : zij is sedert de laatste tien jaren vegetarier, zij
schrijft het daaraan toe, dat haar gezondheid zoo goed is en
houdt zich overtuigd dat Wagner langer in leven zou zijn
gebleven, indien hij, zooals hij zelf dat had gewild, geheel
vegetarier had kunnen zijn. En zij is een vurige dierenbeschermster. Zij erfde haar liefde voor dieren van haar
moeder, zoo teekent zij aan het slot van haar boek aan,
dat ook een photographie geeft van haar geboortehuis to
W-iirzb-urg : ,,veil die Statte durch meine Mutter geweiht
ist". Nog op den allerlaatsten regel van „Mein Weg"
wordt Marie Tioew liefdevol herdacht. Zeide ik niet tevoren,
dat dit aan de zuster opgedragen werk in werkelijkheid
een monument voor de moeder is ?

BUITEN LAN D.

De toestand in Albanie heeft in de afgeloopen maand dagelijks
aller oogen tot zich getrokken. De dood van onzen energieken,
beleidvollen en dapperen Thomson — of moet men eerder van een
moord spreken, van een moord door Italiaansch of Albaneesch geboefte op onzen heldhaftigen landgenoot gepleegd ? — heeft algemeene bewondering voor den doode en voor het werk der Nederlandsche officieren gewekt. Wat er in en om Durazzo gebeurt, is
weinig mysterieus. De Mohammedaansche Albaneezen, door JongTurken en Italianen, door de bondgenooten dezer laatsten : Montenegrijnen en Serviers, aangezet en heimelijk geholpen, misschien
wel aangevoerd, zetten den opstand tegen den Mbret voort, roepend
om wraak voor vergoten bloed. Deze, steunend op de christelijke Mirdieten en Malissoren uit het Noorden, op de Nederlandsche officieren en op een aantal Oostenrijksche en andere vrijwilligers,
zet in zijn deerlijk bedreigde hoofdstad, welker ligging op een
moeilijk te bereiken schiereiland goede kansen voor verdediging
aanbiedt, den ongelijken strijd voort en geeft na de eerste paniek,
nog door verscheidene andere gevolgd, geen kamp: hij wil desfloods vallen op den gevaarlijken post, waarop de mogendheden
hem geplaatst hebben en dien hij met ideale verwachtingen heeft
betrokken. Ideale verwachtingen te midden van deze sinds eeuwen
aan zichzelf overgelaten verzameling van onbeschaafde, elkander
belagende en beroovende bergstammen, in een land zonder wegen
en zonder eigenlijke regeering te midden van een op avontuur
beluste internationale boevenbende, die in zijn onmiddellijke omgeving heult met den vijand, heult met den verraderlijken Essad
pascha, den geheimen vriend van Italie en van de Turken om de
beurt.
Onze dappere officieren laten hem niet in den steek, kunnen
en mogen hem niet in den steek laten, willen het ook geen oogenblik. Als aan hun plicht getrouwe soldaten blijven zij op hun
post naast hem, wien zij hulp en trouw hebben toegezegd, en de
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Nederlandsche regeering denkt er blijkbaar geen oogenblik over
— en terecht — om hen door terugroeping aan die zware maar
eervolle taak te onttrekken. Zoolang de Mbret zelf die taak niet
opgeeft zijn zij verplicht hem te helpen. En zij doen die taak
met opgewektheid, hoewel soms wel met de wanhoop in het
hart. Een eeresaluut aan die dapperen, die den Nederlandschen
naam daar in het verre land hoog houden. Aan de nagedachtenis
van Thomson, den op de bres gevallen leider, die geen leider boven
zich kon hebben, zich bewust — al te veel bewust misschien ! —
van zijn waarde. en zijn kracht. Het Nederlandsche oorlogschip,
dat zijn lijk naar het vaderland zal overbrengen, zal hem in eere
onder zijn .geliefde Nederlandsche vlag terugvoeren. Aan generaal
De Veer, den bekwamen organisateur der Albaneesche gendarmerie,
die zich tijdelijk terugtrok om Thomsom de leiding van den wanhopigen krijg te laten, maar na diens dood de taak weder moedig wil
opnemen. Aan majoor Sluys, den energieken tegenstrever van Essad,
die dezen zelf durfde aangrijpen en verwijderen . naar zijne Italiaansche beschermers. Aan majoor Kroon, den nieuwen onversaagden bevelhebber van Durazzo, die Thomson's plaats innam en
met onvoldoende, weinig talrijke en weinig vertrouwbare troepen
aan de groote overmacht der opstandelingen het hoofd biedt. Aan
majoor Roelfsema, majoor Verhulst, kapitein Sar, kapitein Fabius,
kapitein Snellen, kapitein De Jong en de andere moedige aanvoerders, die voor Durazzo en den Mbret hun levee tallooze malen
waagden en nog wagers. Zij alien hebben aauspraak op ooze bewondering, onzen dank. Wat praten sommige filisters ook onder
ons van waaghalzerij, van avonturenlust, van onnoodige zelfopoffering ? Als dappere soldaten staan zij trouw op hun post,
bereid om te vallen voor hun plicht, als het noodig is. Nog eens,
een eeresaluut aan die dappere strijders, die meer deden voor den
goeden naam, voor de eer van Nederland dan honderden en duizenden onzer. Zij mogen zich overtuigd houden, dat alle Nederlanders
zonder hazenhart, zonder sentimenteele bevliegingen van „pacifistischen" en anderen aard hen met sympathie en bewondering gadeslaan bij het werk, waaraan zij zich met geheel hun ziel hebben gewijd.
Maar waarom treedt Europa niet tusschenbeide ? Waarom
staan de belangrijke militaire krachten, waarover het heeft te beschikken voor Durazzo, werkeloos „neutraal" tusschen Europa's
vertegenwoordiger, den Mbret, en de opstandelingen, die Europa's
wil trotseeren? Omdat de mogendheden elkander niet vertrouwen.
Omdat Italiö en Oostenrijk, Rusland en de andere hnnne eigen
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afzonderlijke belangen hebben in Albanie, op den Balkan. Kwamen
de lichtseinen, die telkens en telkens weder van de stad uit de
opstandelingen waarschuwden, dat er een geschikt oogenblik voor
den aanval is gekomen, kwamen die lichtseinen niet uit door Italianen
bewoonde en door den Italiaanschen gezant zorgvuldig beschermde
huizen ? Zocht Essad geen schuilplaats in Italie, welks gezant,
welks oorlogsschip hem redde van een alleszins welverdiende fusilleering als loon voor zijn dubbel spel ? Er gebeuren schandelijke
dingen in en voor Durazzo, in geheel Albanie.
En wat zal van dat alles het einde zijn ? Een mohammedaansch
Albanie onder nieuwe Turksche suzereiniteit is onmogelijk, omdat
het in de gansche Balkanzaak onberekenbare nieuwe gevaren zou
brengen. Een verdeeling tusschen Servie-Montenegro en Griekenland is onmogelijk, omdat die de eenheid van het eeuwenlang
samenhangende bergland zou verscheuren en nieuwe verwikkelingen
zou scheppen. Een verdeeling in Italiaansche en Oostenrijksche
„sferen" zou misschien nog de beste oplossing zijn, omdat zij die
beide mogendheden zou noodzaken orde en rust in het land te
bewaren. Dan zou de Mbret aan het einde zijn van zijn te kwader
ure aanvaarde task, aanvaard onder (misplaatst) vertrouwen op de
hulp der mogendheden. Dan eindelijk zouden ook ooze Nederlandsche dapperen met behoud van krijgsmanseer kunnen terug
treden, de herinnering bewarend aan groote daden, aan een manmoedigen strijd tegen bet noodlot van Albanie, aan een strijd,
waarin zij de wapeneer van bet Nederlandsche leger hoog hebben
verheven ten aanzien der geheele wereld. Het Nederlandsche yolk
volgt zijn zonen met hartelijke belangstelling bij het afwikkelen
hunner moeilijke en gevaarlijke tank en hoopt, dat niet meer
offers het zware offer van Thomson's leven mogen volgen.
Bij wat in Albanie voorvalt zijn de Mexicaansche zaken op
den achtergrond getreden. Nog steeds troont Huerta in zijn hoofdstad nog steeds onderhandelen de bemiddelaars aan de Niagara
over een alien bevredigende oplossing. Gestreden wordt er feitelijk
alleen hier en daar nog : een feitelijke wapenstilstand is begonnen,
te midden waarvan Villa en Carranza, de hoofden der opstandelingen, twisten over de leiding. En de tertius gaudens wacht, wat
er voor hem zal afvallen !
In Frankrijk is met de nieuwe Kamer een nieuwe aera van
ministerieele crisissen geopend. Het kabinet Doumergue is teruggedeinsd voor de onoplosbare moeilijkheid om in den verwarden
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toestand, door de laatste verkiezingen in 't levee geroepen, orde
te scheppen. Waar en op welk program een duurzame meerderheid te vinden ? Socialisten en radicalen, om ze met namen te
noemen : de groepen Jaures, Caillaux, Augagneur, vormen in de
Kamer nog lang de meerderheid, maar niet geheel. Doch de
personen, die deze groepen uitmaken, zijn voor een deel gekozen
op 't program van 3-jarigen diensttijd, hervorming der financien,
evenredige vertegenwoordiging, dus het tegendeel van 't program
van Pau. Hoe zich nu te orienteeren ? Naar den wil der kiezers,
gebleken uit de leuzen, die de meerderheid verkregen, of naar de
partijgroepeering ? Er zijn drie omstandigheden, die elke eenigszins vase orienteering schier onmogelijk maken. Vooreerst de
groote onbetrouwbaarheid der personen, die, in steeds wisselende
combinaties in den wedloop om de portefeuilles, nieuwe ministeries
aan het bewind brengen en ze dan weer omverwerpen. Dan, als
natuurlijk gevolg daarvan, de steeds door persoonlijke overwegingen
bepaalde stemmingen. Een ministerie heeft niet slechts een meerderheid in de Kamer noodig, maar ook een zuiver republikeinsche
meerderheid, waarvan uitgesloten zijn alien, die min of meer
„rechts" zijn, als progresissten, Briandisten, zelfs ex-Briandisten.
Eindelijk : de gebiedende eisch der kiezers : een reformbill, die
reeds voor 4 jaar een meerderheid verwierf, wordt steeds verschoven : want elke reformbill brengt immers dadelijk nieuwe verkiezingen mede, is dus een doodvonnis, dat een Kamer, die pas
optreedt, niet over zichzelf uitspreekt, en een Kamer, die tegen
't einde loopt, nog minder, daar de „deputes" vreezen hun zetel
niet te zullen behouden. Ergo. . .
Onder deze omstandigheden was de erfenis van 't Kabinet
Doumergue niet licht te aanvaarden. Poincare richtte zich tot een
der zittende ministers : Viviani, na bespreking met tal van deputes
en sênateurs. Viviani trachtte met een dubbelzinnige formuleering
omtrent de brandende quaestie der landsverdediging een min
of meer verzoenend bewind te vormen, dat ter zelfder ure schipbreuk Teed. Toen wendde de president zich tot den algemeen
geachten Ribot, die een regeering vormde, ja wel van links maar
met de groote namen van Bourgeois en Delcasse, en met ondubbelzinnig handhaven van den 3-jarigen diensttijd, d.w.z. met de verwachting een vaderlandsche meerderheid to vinden, waar de sodalisten buiten zouden blij von. Deze, voor de partij van orde en
echt nationalen zin geruststellende uitkomst wekte in zoo hevige
mate de woede op van de ultra's, dat het schijnbaar sterke bewind
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bij zijn eerste ontmoeting met de Kamer de nederlaag leed. Nu
trad toch Viviani op met een meer beslist radicaal en socialistisch
gekleurde combinatie, waartoe ook Augagneur behoort en waarin
de handlangers van Caillaux niet ontbreken.
Is dit het uiterste van de concessies van president Poincare ?
Op hem heeft men het voorzien, men streeft naar revanche voor zijn
verkiezing van 11/ 2 jaar. Hoe vêr zal hij gaan met „se soumettre" ?
Of zal het komen tot „se demettre" ? Zullen de oude onruststokers : Clemenceau en Combes, nog eens meester worden van
den toestand ? Of zal het Jaures zijn ? En misschien Caillaux ? Of
zal ten slotte Poincare zelf met wijsheid en energie een uitweg
vinden? De partij, die nu oppermachtig schijnt, beteekent voor
Frankrijk : sociale wanorde en politieke wezenloosheid. Maar Delcasse zou misschien beteekenen : oorlog. De toekomst is meer dan
gewoon duister.
Ook in Albanie volgens de laatste berichten. De opstand
breidt zich weder uit in Epirus ; twee onzer officieren werden gevangen genomen. Het blijkt meer en meer, dat ingrijpen der
mogendheden dringend noodig is. De door den vorst, buiten overleg met zijn Nederlandsche officieren, gesloten wapenstilstand
geeft over en weer geen aanleiding om de wapenen neer te leggen.
Het is een chaos, te midden waarvan onze mannen tot het laatst
op de bres staan. Tot het laatst ? Tot hun aller elude ? Moed gehouden, dappere krijgers ! ons aller medegevoel moge U sterken in
den zwaren kamp voor orde en beschaving !

GEDICHTEN UIT HET DEENSCH
DOOR

EDWARD B. KOSTER.

GA VOORT, MIJN BOOT!
Ga voort, mijn boot, ga voort, mijn boot,
Langs hartstochts Wilde baren !
U stuurt het roer niet van den wil,
Waarheen gij wilt, ga varen!
Ga voort, mijn boot, ga voort, mijn boot,
De vlag der hoop wij streken,
Gij vindt geen haven voor uw rust,
Geen reede in stille kreken.
Ga voort, mijn boot, ga voort, mijn boot,

U lichten Beene sterren,
Straks barst gij in den waterval
Die voor u bruist van verre.
1866 of '67.

1) De hier vertaalde gedichten zijn van Jens Peter Jacobsen (18471885), die met Holger Drachmann (1846-1913) zeer veel invloed op de
jongere Deensche dichters heeft gehad. Bovenstaande verzen zijn ontleend
aan Digte og Utkast („Gedichten en Ontwerpen"), 2de druk 1900.

ARABESKE.
Hebt ge ooit gedwaald in donk're wouden ?
Kent gij Pan ?
Ik heb hem gevoeld
Niet in de donk're wouden,
Terwiejl al 't zwijgende sprak,
Neen ! Dien Pan heb ik nooit gekend,
Ik heb den Pan van mijn liefde gevoeld
Toen al het sprekende zweeg.
In oorden zonnewarm
Wast er een zeldzaam kruid;
Slechts in de diepste stilten
In den brand van duizende zonnestralen
Opent het zijn bloesem.
In een vluchtigen oogwenk.
Die ziet er nit als een dollemansoog
Als roode wangen van een lijk :
Dien heb ik gezien
In mijn liefde.
Zij was als der jasmijnen zoet geurende sneeuw,
Papaverbloed vloot door haar aad'ren,
De koude, marnierwitte handen
Rustten in haren schoot
Als waterlelies op het diepe meer.
Haar woorden vielen week
Als appelbloesemblaadjes
Op het dauwvochte gras;
Maar er waren uren,
Dat zij opwelden, koud en klaar
Als stijgende waterstralen.
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Er was zuchten in haar lach,
In haar weenen gejubel;
Voor haar moest alles buigen zich,—
Twee slechts durfden haar trotseeren,
Haar eigen oogen.
tit der giftige lelie
Blindende kelk
Dronk ze mij toe,
Hem die dood is,
En hem, die nu neerknielt aan haar voet.
Met ons alien dronk zijEn Coen waren haar blikken gehoorzaamDe beker der belofte van onbreekb're trouw
hit der giftige lelie
Blindende kelk.
Apes voorbij !
Op de sneeuwbedekte delling
In het bruine wood
Met eenzame doornstruik,
Winden bezitten zijn blad.
Een voor een,
Een voor een
Dropp'len zijn bloedroode bessen
Neer in Witte sneeuw,
De gloeiende bessen
In de koude sneeuw.—
Kent gij Pan ?
1870.

WAAR HET VLAKKE LAND....
Waar het vlakke land zwaar zich heft
In een langige, kamlooze golf,
Heeft de heide vree.
Daar zijn sqve blaad'ren met vreemde vormen,
Daar zijn Wilde bloemen met sterke verven,
En boven die alle, alle heft
Een eenzame doornstruik zijn zware kroon.
Er gaan geen Paden naar doornstruiks voet,
Wegen loopen hem schuw voorbij in schichtige bochten;
Er zijn geen nesten in doornstruiks top,
Der zonne stralen zijn bang voor hem,
Steeds hangt er dauw in zijn twijgen.
Maken grauwige nevels de mane mat,
Deinen zuchtende nachtwinden om het land,
ritbarstend in gehuil,
Slaande tegen de duizende kerkhofmuren:
Dan komt leven des doods om d' ouden struik,
Een stoet van ijle schimmen,
Geneurie van doode bloemen
En klank van vergeten, verzonken klokken.
En wien de wind van den doornstruik dan nadert,
Die voedt angst en duistere droomen.
Want de doornstruik is een grafboom,
Wiens wortels dringen
Door beend'ren van dooden • •
1870.

ELLEN.
Er opent zich een deur,
En een schijn van linnen licht
In den gedempten maneglans.
En dat flakkert voort
Naar den stal van den boer,
Waar de paardenhoeven
Uit den steenen vloer
Slaap'rige vonken slaan.
Er is een Casten naar den grendel,
En de deur gaat open
En 't linnen verdwijnt
In der warmte vochtigen witten damp.
Dat was de boerendochter,
Dat was Ellen !
Anne Ellen,
Zij heeft geen an'dre ziel
Dan haar heldere oogen,
Weet niet wat en weet niet hoe
Meer dan 't armzalige onkruid,
Weet niet of de regen licht is en warm
En de zonnestraal vochtig en koud,
Stelt zich niet aan en speelt met geen woord,
Zendt den laatst-vernomenen klank
Dood van haar mond als een echo,
Zij 't het geklok van de hen,
Zij 't haar moeders weenzware stem.
Zij maakt een paard los,
En ze brengt het voor,
Maar het dier siddert,
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Zijn kop neerbuigend start het wild
En klemt zijn hoeven
In wond're vrees
Aan de aarde vast,
Alsof het begreep dat zijn leider
Nog meer gebonden, minder heer was,
Meer hulp'loos dan hijzelf.
Zij heft zich op den rug van 't dier,
En nu gaat het voort
Door de dichtste halmen,
Door het riet der weiden
En over de duist're heide.
Meisjesarm is om paardennek
En haar lokken en zijn manen
Fladd'ren verward dooreen.
Den heuvel op, en neer in 't ravijn,
In ijlende vaart !
Schuim vliegt uit den mond van 't paard,
Sproeiing vliegt van de dauwige hei,
Zand wervelt op van het duin
Den heenweg en den weg terug,
Links en rechts, hot en her,
Naar alien kant.
Zoo duurt de rit den langen nacht
Tot dageraad en dood.
Was dat nu slechts een waanzinsrit,
Of was het een lichaam dat raasde om zijn ziel to vangen ?
Zijn er achter deze blinkende sterren oogen die waken ?
Is er meer leven dan dat op aarde ?
1870.

O. E. XIV 7

10

L1EDJE.
Haver, haver snijden,
Gulden halmenschijn!
En wie zal hem binden,
Wie zal boven zijn?
Wie neemt mij,
En wie neemt u,
En Wien van alien niemand ?
God neemt 't zijn,
En Satan 't zijn,
En over blijft er niemand.
1870.

LEESTAFEL.
Brieven van A. L. G. Bosboom-Toussaint aan E. J. Potgieter. Bewerkt en toegelicht door J. Bosboom Nz. Rotterdam. D. Bolie.
In dezen bundel vindt de lezer, na een overzicht van de voorafgaande briefwisseling met Potgieter, de brieven van BosboomToussaint van 9 October 1845 tot kort voor Potgieter's dood 3 Februari
1875. Het nieuws dat men iit deze correspondentie kan opvangen
is niet bijzonder veel. Maar het zegt reeds niet weinig dat onze
hooge achting voor de schrijfster ongeschonden blijft bij de lectuur,
en dit is meer dan men zeggen kan van verreweg de meeste der
uitgaven van brieven der mannen van het geslacht waartoe zij
heeft behoord.
Over haar betrekking tot den man aan Wien deze brieven
geadresseerd zijn heb ik mij reeds vroeger uitgelaten toen ik uitvoerig handelde over Potgieters brieven aan Busken Huet. Er is
in het gevoel van mevrouw Bosboom voor Potgieter een bewondering en vertrouwen die wel verdiend hadden beantwoord te worden
met meer dan de al te hooghartige sympathie die deze tegenover
haar bezielde. Nu is het waar dat Truitje niet altijd op de gelukkigste wijze zichzelf wist te handhaven. Zij miste, niet zelfgevoel,
zij was zich van haar talent wel bewust, elle ne s'oubliait pas,
maar er was toch vaak zekere aarzeling in de wijze waarop zij
over zichzelf sprak, spoedig gekrenkt en soms wat zielig.
Dit raakt echter slechts den buitenkant van haar leven. Men
is geneigd dit bescheiden stilleven van het echtpaar, dat schilderend en schrijvend van het beste voortbracht in het Nederland van
de 2° helft der 19 e eeuw geleverd, eenigszins klein te vinden.
Dit leven school ook weg en bleef verre van wereldsch gerucht
en schittering. Toch was het niet slechts intiem goed, maar nobel
en geestelijk groot.
Dit nobele blijkt in de wijze waarop zij haar leed over de
verwaarloozing door Bakhuizen van den Brink heeft gedragen, niet
met hem willende breken zoolang zij meende dat het hem kwaad
zou doen, toch gevoelende dat het daartoe zou moeten komen, en
ten slotte dit leed te boven komende en in een gelukkigen, waar-
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digen echt een nieuw leven beginnende. Even nobel is het hoe zij,
de zenuwachtige, overgevoelige vrouw, haar rancune tegen Busken
Huet wist te vergeten toen zij dezen miskend achtte. En hoog
rekenen wij haar de verdienste aan harer onafhankelijkheid van
geest en houding. Haar christelijke overtuigingen schenen haar tot
de partij van Groen van Prinsterer, da Costa te moeten voeren.
Inderdaad heeft zij persoonlijke vriendschap genoten van, en gevoeld voor het echtpaar Groen, met bewondering over da Costa
gesproken, zich vaak laten stichten door Gunning toen deze predikant in den Haag was ; maar van de coterie hield zij zich verre.
Zij wilde niet „gemijnd" worden, gelijk zij het herhaaldelijk uitdrukte, veel van wat zij van de orthodoxe Haagsche kliek van
Capadose, veel van wat zij van vele predikanten zag stootte haar
af, en menig onvriendelijk of gereserveerd woord kan men uit deze
brieven samenlezen. Maar, al verbergt zij dit tegenover Potgieter
niet, zij verzwijgt evenmin haar overtuigingen, en zonder hem te
bepreeken wijst zij hem bij herhaling op Bijbel, Christus, geloof.
Juist haar briefwisseling met Potgieter doet haar ons als een
eenzame kennen. Gedeeltelijk altijd ; zij heeft toch geen bepaald
geestelijk milieu gevonden. En er is een zekere weemoedige ironie
in dat de vriendenhand die zij 't meest zoekt die geweest is van
den koelen, hooghartigen Potgieter.
1. S.
Verzen door J. H. Leopold. Rotterdam. W. L. en J.
Brasses 1913.
Noch voor elkeen, noch voor ied ere stemming van verstand
en ziel zijn deze verzen gedicht. Wie den fraai gevonden en schoon
gedrukten bundel op zijne tafel mag leggen, moet rustig afwachten
dat hij „ooren heeft om te hooren" en niet van het eene gedicht
jagen naar het andere. Want in deze honderdveertig bladzijden
ligt eeu dichterleven besloten, of althans de glans van een dichterleven schemert daarin. Het is een weerkaatsing van velerlei
kleur, en wisselende tinten. En als wij Da de lezing en herlezing
deze verzen, geschreven in eenen zoowel door den rijkdom van
gedachtenbeelden als door bouw en woordenkeus zeer inspannenden stijl, stil bij ons zelven herhalen dan is er een wonderbare
verscheidenheid van schakeering in de reeks van tafreelen die zich
aan onzen na-denkenden en na-dichtenden geest vertoonen. Het is
alsof de droevige schemering van den hof van Gethsemane om ons
komt, om straks te worden weggevaagd door bet naief-heldere
Licht van een Betlehem van Memlinck of van Eyck. Nu voert ons
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een stille hand naar de heiligheid van een sterfbed en wijst eene
fluisterende stem ons het mysterie des doods. Dan opent de morgen de hemelpoort en doet ons dank baar juichen in de blijheid van
den dag. En dit alles is meer dan visioen, en veel meer dan welbehagelijk luisteren naar de zoete stem van een schoon gedicht:
het is werkelijkheid of althans het is de weerschijn eener realiteit.
Want deze gedichten zijn niet gemaakt omdat de dichter nu eens
een vers Wilde maken : zij zijn geconcipieerd in ernstig aanschouwen en gewrocht met eerbiedige zorg.
Leopold spreekt eene eigene taal en laat naast hetgeen hij
zegt veel te denken over aan zijnen lezer; niet zelden ook veel te
raden; immers menig gedicht blijft duister ook bij de herlezing :
men is dan teleurgesteld, daar het schijnt alsof men gaat naast
een die fluistert hetgeen men niet verstaat en toch gaarne verstaan zou, naast eenen ernstigen man die niet tot u doch tot zichzelven spreekt. Laat ik, 0 een denkbeeld te geven van de suggestieve verbeeldingskracht die dezen dichter bezielt een van zijne
eenvoudige gedichten mogen aanhalen.
MOB, GEN.
Ik zie den morgen als een gouden mist
van eigen rijkdom trage wade
een afgehangen web van draden,
en nu in twist
vingertjes vechten, vingertjes vagen
door de ragen,
rafelen, halen de draden aan,
varen er in het losgegaan
weefsel, maken de fijne gazen
een plundering en de gevlochten mazen
wijden zij uit, werken er een begin
van scheuren, totdat er tusschenin
blanke kalme handen komen
de edele twee, een gelaten paar,
die van elkaar
de omgeslagen vouw en schoven,
geruste handen langs Wier bovenvlakken in glanzenden val afglijden
de ruischende plooien naar weerszijden,
en zoo bedaard met een lichten duw
tillers zij nu
het slaapgordijn,
zie, zie, hoe mag de dag wel zijn ?
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Hoe rijk is de zanger die z66 de blijheid van den morgen
ziet, en de onuitputtelijke verlustiging van den dageraad kan verhalen in een Nederlandsch z66 krachtig en z66 teeder !
K. K.
Mozaik. Verzen van Jan Terwey met portret van den
schrijver. Blaricum. J. v. d. Vliet.
1k heb dezen kleinen bundel van nog geen veertig verzen aan
een stuk doorgelezen. Hoe kwam het dat ik het boekje niet neerlegde voor ik ten einde toe had gelezen ? Niet, doordat mij deze
poezie aangreep en niet meer losliet, mij nu weer bekorend door
zangerige schoonheid of weelde van verbeelding, dan weer diep
ontroerend door zijn rijken ernst. Van dien aard zijn de verzen van
Jan Terwey — zijn het zijne eerste ? — niet. Maar de dichter
zelf boeide mij — eerst door zijne eerbiedige liefde voor zijn Vader
en Moeder, bezongen in de allereerste gedichten van zijn boekje,
straks door zijne oprechtheid en door zijn jeugd. En ik hoorde in
hem een' zanger, ondanks al zijne gebreken, ondanks zijn gebrek
aan zelfkennis dat hem niet drong tot zoeken naar de verzen die
slechts klank waren gebleven, om die weg te leggen en ze niet of
te drukken naast de liederen waar ziel in zat, ondanks zijn kinderlijk welbehagen in groote woorden, ondanks zijne slordigheid in de
behandeling onzer taal, waarvan hij toch de schoonheid wel beseft,
ondanks zijn ongeduld in het dichten. Ik hoorde in hem een dichter
omdat hij met al deze tekortkomingen telkenmale mij deed zien,
hetgeen hij zelf aanschoiwde — en dit is toch immers dichtersgave ?
K. K.
Ypsilon (C. van Nievelt). Levenskunst. Hoofdartikelen
uit Het Nieuws van den Dag. Amsterdam. J. Funke, 1914.
Van Nievelt was een beminnelijk man en een aangenaam
causeur. Hij bezat een fijnen geest en een gemakkelijke woordenkeus ; geen wonder, dat zijne korte leekepreekjes in „Het Nieuws"
door vele lezers werden gewaardeerd, en dat men door die waardeering er toe werd geleid, den trouwen vriend na zijn overlijden
te huldigen door den herdruk van vier en twintig zijner beste
opstellen.
Zeker zal menigeen deze gaarne herlezen, 66k ter overdenking
en tot stichting ; en in de gegeven omstandigheden moet de critiek
zwUgen.
Maar toch kan het, voor anderen, misschien nut hebben nog
op een paar punters te wijzen.
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Vooreerst : Van Nievelt schreef, schijnt het ons, to gemakkelijk
en zeide daardoor wel Bens meer dan hij verantwoorden kon. Bijvoorbeeld : „Niet zonder diepen zin is het, dat hart en smart op
elkander rijmen" (biz 29). Jawel, maar welke diepzinnigheid steekt
er dan in andere rijmwoorden : boos op roos, hert op snert?
—Alsenrijkadenautokp,doethija(bl.1)narhet
schijnt alleen „om daarmede zijne medemenschen te ergeren, tot
hij een kind heeft vermorzeld of tegen een boom is geploft". Zoo'n
miskenning van het moderne vervoermiddel kan er toch waarlijk
niet door ; men kan even goed beweren dat de reis per spoor gedaan wordt om de diligence- en trekschuitlui te ergeren of in de
hoop, een spoorwegramp mee te makers !
Aan eóne zinsnede heb ik mij meer in het bijzonder gestooten.
Als ik haar nu nog den Schrijver kon voorhouden, zou hij vriendelijk glimlachen, aantoonen dat hij toch ook wel eenigszins gelijk
had . . . . en mij verder gelijk geven. Ik durf er dus Kier nog wel
over spreken.
Van Nievelt schrijft (bl. 34) : „Nog nooit heeft een rechtgeaard
mensch door een karige jeugd, van vreugden misdeeld, schade geleden
aan zijne innerlijkheid, aan zijn moreel gehalte, aan zijn karakterkracht en aan zijn vermogen tot later levensbehagen ; geen verlies,
maar meestal winst komt daaruit voort". Ik zou hem daarop antwoorden, dat ons „later levensbehagen" wordt verhoogd door de
herinnering aan een zonnige jeugd, en dat „schrale omgeving" en
„strenge tucht" bij de jeugd zaden kunnen strooien van afgunst
en huichelarij ; zaden, die niet altijd in het verdere leven worden
verstikt. Ik houd het meer met onzen ouden vriend, den „baardeloozen Hildebrand" : „ontziet als iets heiligs het levensgenot uwer
kinderen" . . . . „een geheel volgend levend kan geen gedrukte
jeugd vergoeden".
E. B. K.
H. Kern. Verspreide geschriften, onder zijn toezicht
verzameld. Eerste en Tweede Deel. Voor-Indie. 's Gravenhage. Mart. Nijhoff, 1913.

Het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indiö verrichtte een daad en van wetenschappelijk
belang, en van pieteit, toen het in 1912, in verband met de nadering van Kern's tachtigsten verjaardag, besloot tot de uitgaaf van
diens verspreide geschriften.
Van wetenschappelijk belang : ieder kent de hooge plaats,
welke de oud-hoogleeraar Kern onder de kenners van Oostersche
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talen en toestanden inneemt ; van pieteit, daar hij gedurende tal
van jaren zij het dan, volgens de reglementsbepalingen, niet
onafgebroken — de leider, men zou haast kunnen zeggen de ziel
van het Instituut is geweest.
Men schatte, dat de te herdrukken opstellen van den gevierden Orientalist te zamen ongeveer acht deelen zouden vormen ;
daarvan liggen thans twee deelen voor ons, in eene in alle opzichten keurige uitgaaf. Het is te hopen dat de volgende deelen
met evenveel spoed zullen volgen ; maar eenige twijfel is geoorloofd, nu van de beide mannen, die zoo groot aandeel hadden in
de verzorging van het verschenen gedeelte, de eerste — Prof. Dr.
J. S. Speyer — helaas na een kort ziekbed overleed, en de andere
— G. P. Rouffaer — sinds geruimen tijd door ongesteldheid verhinderd wordt veal arbeid te verrichten. De gewenschte uitgaaf,
binnen afzienbaren tijd, der compleete verspreide geschriften is een
reden to meer, om naar Rouffaer's spoedig herstel te verlangen ;
hij zal de Orientalistische wetenschap nog zooveel diensten kunnen
bewijzen !
Aan het slot der rede, waarmede professor Kern in 1865 het
hoogleeraarsambt te Leiden aanvaardde, wees hij op de uitgestrektheid van het veld, waarop moest worden gewerkt ; bij den arbeid
is volharding noodig, . . . „maar wie met mannelijke kracht wil
arbeiden is ook zeker van een rijken oogst". Wij zijn nu welhaast
eene halve eeuw verde'. ; bij wien is de juistheid van dit woord
meer bewaarheid dan bij hem? Zoo iemand, dan kan hij op een
welbesteed leven terugzien ; en de zelfvoldoening, het beste loon
voor zijn werk, zal hem niet hebben ontbroken, — al is die misschien nog, als bij ieder mensch, min of meer met een gevoel van
onvoldaanheid gemengd.
Een deel van den „rijken oogst" hebben wij nu in handers ;
maar och, het is zoo weinig in verhouding tot alles wat professor
Kern heeft gedaan ; hoeveel daarvan ward niet op schrift gesteld !
Intusschen, laat ons al vast het vele, dat betrekkelijk zoo weinig
is, waardeerend aanvaarden.
E. B. K.
Dr. M. C. van Mourik Broekman, De Yankee in denken
en doen. Karakterteekening van het Amerikaansche leven.
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1914.
Men zou zelf langen tijd onder de Amerikanen verkeerd moeten
hebben om de juistheid van de ons hier aangeboden karakterteekening to kunnen beoordeelen. En men zou ook dienen to weten,
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met welk recht de Schrijver zich aanmeldt als iemand, bevoegd om
zoodanige teekening te maken.
In beide opzichten schiet de recensent te kort, en hij moet zich
dus bepalen tot het geven van eene zuivere aankondiging Maar
dit doet hij gaarne, want het boek maakt ongetwijfeld een gunstigen
indruk ; blijkbaar heeft de Schrijver goed rond gekeken, en wel
overwogen wat hij aan het papier toevertrouwde.
E. B. K.
Onze Koloniale Landbouw. VI. De theecultuur door Dr.
J. J. B. Deuss. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon,
1913.
De eerste serie „populaire handboekjes" over de Indische landbouwproducten welke voor ons van het meeste belang zijn, wordt
op uitmuntende wijze met dit deeltje besloten.
In die serie zijn de suiker, het boschbedrijf, de kin g, de
caoutchouc, de rijst en de thee besproken ; voor de volgende staan
tabak, kokos, koffie, vruchten, vezelstoffen en voedingsgewassen
(behalve de rijst) op het programma.
Met belangstelling zien we die tegemoet ; moge de bespreking
der verdere cultures niet bij die der reeds behandelde achterstaan.
E. B. K.
A. Kruisheer. Atjeh '96. 2e deel. Weltevreden. N. V.
Boekhandel Visser en Co. 1913.
In het September-no. van den vorigen jaargang van Onze Beuw
kondigde ik het eerste deel van dit werk aan. Thans ligt, reeds
sedert eenigen tijd, het tweede deel op mijn tafel. Voor zoover de
schrijver zich bepaalt tot de mededeeling wat van dag tot dag,
van uur tot uur, gedurende het jaar 1896 in Atjeh geschiedde, is
er voor mij geen reden, bet werk nader te bespreken. Mij dunkt :
wat de heer Kruisheer gaf, is uitstekend studiemateriaal voor
officieren en aanstaande officieren.
Het jaar 1896 „was ons leerjaar'' tusschen het tijdvak waarin
men veel verkeerds, en het latere waarin men veel goeds deed,
liggen vele maanden van overgang ; en het heeft destijds nog heel
wat moeite gekost om onze machthebbenden te overtuigen dat —
in 1895 aarzelend, daarna met toenemend vertrouwen — de juiste
weg was ingeslagen.
Op bl. 155 geeft de heer Kruisheer eene beschouwing over
de gebeurtenissen in de door hem behandelde periode.

154

LEESTAFEL.

Hij haalt daarbij een paar zinsneden aan uit een brochure, in
1897 anoniem uitgegeven ; de schrij ver daarvan was de kolonel
W. C. Nieuwenhuyzen, die aanleiding en wording van „de toekoe
Oemar-politiek" had meegemaakt en wel in staat was, daarover
met kennis van zaken te oordeelen.
Nieuwenhuyzen nu stond, ten aanzien van de eerste periode
dier politiek, vrijwel op hetzelfde standpunt als Dr. Snouck Hurgronje (bl. 246, 3e al.). Toen Oemar's afval bier bekend werd, zag
hij de zaken veel te pessimistisch in, gelijk trouwens velen die
als deskundigen medetelden : de assistent-resident C. A. Kroesen
b.v., die zoo'n groot aandeel in de Oemar-politiek had gehad en,
nu deze mislukt was, geen uitkomst meer zag, of de olid-gouverneur
van Atjeh, A. Pruys van der Hoeven, die ongeveer even wijs was.
Maar het komt mij voor dat majoor Kruisheer den heer Nieuwenhuizen wel eenig onrecht doet door er niet op te wijzen, dat
deze wel heeft gevoeld wat er verkeerds was gebeurd in de
verhouding met Oemar.
Oemar's afval had plaats eind-Maart 1896. Welnu, Nieuwenhuyzen schreef, na te hebben toegelicht waarom wij in 1893
Oemar's hulp aanvaardden, -op bl. 98 zijner brochure :
„Het hing nu vender van ons beleid af, deze merkwaardige
persoonlijkheid aan ooze zijde te houden ; en dat dit beleid zich
tot April 1894 door voorzichtigheid en omzichtigheid heeft gekenmerkt is aan de Indische regeering herhaaldelijk medegedeeld,
en viel trouwens gemakkelijk op te makers uit het beloop der
gebeurtenissen".
Tot April 1894, dus totdat de ziel der, laat mij zeggen gezonde
Oemar-politiek, de zooeven genoemde heer Kroesen, wegens ernstige
ziekte Atjeh verlaten moest. Zooals de heer J. T. Cremer bet in
November 1896 in de Tweede Kamer uitdrukte, werd daarmede
aan het pas opgerichte gebouw een hechte steun ontnomen: „nu
was de stang uit het bit, waarop Oemar moest gereden worden"...
Of, naar de woorden van Dr. Snouck Hurgronje : „onvergeeflijk
was het wel dat een met inlandsche zaken volmaakt onbekend
gouverneur zijn voile vertrouwen schonk aan dezen avonturier, en
onmiddelijk na zijde onderwerping (is het niet juister te zeggen :
na Kroesens vertrek ?) en ondanks alle waarschuwingen bleef
doorgaan met het steunen van Oemar door ruime verstrekkingen
van Hollandsche wapens en van Hollandsch geld".
De Heer Nieuwenhuyzen dan heeft wel het beginsel der
Oemar-politiek verdedigd, maar niet de wijze waarop deze de twee
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laatste jaren werd toegepast. Vermoedelijk heeft hij de zwaarte
der toen begane fouten niet voldoende begrepen, en over de toepassing optimistisch geoordeeld ; terwijl hij na den afval van
Oemar, waarmede het „pas opgerichte gebouw" — of kaartenhuis?
— ineenstortte, de toekomst bijzonder zwart inzag : „de oorlog,
nu (1896) in het leven geroepen, zal, niet bijtijds gestaakt wordende,
vernietigend voor het Indisch leger zijn".
Integendeel, mogen wij nu zeggen : die oorlog heeft dat leger
doen herleven. Het werd onzacht gewekt uit den dommelenden,
suffenden toestand waartoe het jarenlang door staatkundig en
militair wanbeleid — het woord is niet te sterk ! — was veroordeeld geweest. En na dien tijd is het goed wakker gebleven, gelijk
de geheel veranderde toestanden in verschillende landstreken, ook
buiten Atjeh, kunnen getuigen. Maar het is niet te verwonderen
dat velen in 1896 niet veel vertrouwen hadden in een leger,
waarvan de voornaamste taak scheen te zijn, den vijand te mijden.
Wanneer er nog patrouilles uitgezonden werden, zoo merkt de heer
Kruisheer op, dan geschiedde dat opzettelijk op zoodanige tijdstippen dat er 99 pCt. kans was, geen vijand te ontmoeten (bl. 158).
Jawel, zoo werd de schijn bewaard . . . . en het leger gedemoraliseerd.
Onder de bijlagen vinden wij een „overzicht van onze vroegere
betrekkingen met Atjeh en van den huidigen toestand in dat gewest'' (bl. 234 vlg.).
Ter loops wijzende op een paar storende drukfouten — bl. 234,
6e regel, lees 1498 ; bl. 238, 24e regel lees Edi, in plaats van
Deli — vestig ik er in de eerste plaats de aandacht op dat hier
o. a. eene vertaling gegeven wordt van de voorrede, waarmede
professor Snouck Hurgronje de Engelsche vertaling van zijn boek
over De Atjehers ten behoeve der buitenlandsche lezers inleidde.
De heer Kruisheer tracht ons verder, met behulp der beste beschikbare gegevens, een blik te doen werpen op het Atjehsche
volkskarakter ; verstrekt verschillende geographische en economischgeograpische bijzonderheden, en geeft daarbij eenige beschouwingen
over den Atjehtrain in verband met de lijnen van de Delispoor,
(bl. 291) die bijzonder onjuist zijn en in dit werk trouwens ook
niet thuis behooren.
Het is wel jammer, dat de heer Kruisheer zich hier begeeft
op een terrein dat het zijne niet is, en aldus gaat meezingen in
het koor dergenen in Indie, die te weinig oog hebben voor het
algemeen nut van particuliere transportondernemingen ter zee en
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te land, terwijl men juist dAar de particuliere ondernemingen nog
zoo noodig heeft.
Maar op het terrein dat het zijne wel is, heeft de heer KruisE. B. K.
heer degelijk werk geleverd.
Onze Kolonien. Een reeks monographieen, bijeengebracht
onder leiding van R. A. van Sandick c.i. Baarn. HollandiaDrukkerij.
Van deze reeks populaire geschriftjes liggen nu de eerste zes
nummers voor ons. Wel handelen zij over verschillende onderwerpen, en groot is het verschil in de wijze van bewerking !
De rij wordt geopend met eene lezenswaardige verhandeling
over „Nederlandsch-Indie en de(n) hander , door Mr. H. s' Jacob,
president van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
Er zijn op de 50 blz. welke dit geschrift bevat, wel heel
wat kantteekeningen te maken. Als de Schrijver op bl. 6 spreekt
van „eene nieuwe ontwikkeling welke met het cultuurstelsel begon"
dan stel ik mijne meening daartegenover, dat het cultuurstelsel
veel ontwikkeling heeft tegengehouden; en ik vind in die meening
steun bij den heer s' Jacob zelven, die op bl. 8 spreekt van eene
(door het cultuurstelsel ontstane) ,,eenzijdige verschrompeling" der
handelsbeweging, en, op bl. 9, „de beperking van het cultuurstelsel" aanwijst als een der oorzaken van een gelukkigen ommekeer.
Als de Schrijver op deze zelfde blz. zegt dat de Staat spoorwegen
op Java ging aanleggen en in die taak spoedig door het particulier initiatief werd gevolgd, dan keert hij de rollers om : de Ned.Indische spoorwegmaatschappij ving haar arbeid in 1863 aan en
had tien jaar later de banen Semarang—Vorstenlanden en BataviaBuitenzorg voltooid ; de eerste staatsbaan, Soerabaja—Pasoeroean,
tot welker aanleg in 1875 „eindelijk" besloten werd, kwam in
1878 gereed.
Als de Schrijver op bl. 10 wil zeggen dat de ontwikkeling
van de inlandsche nijverheid geen gelijken tred heeft kunnen
houden met die der middelen van vervoer, dan begrijpen wij de
bedoeling beter dan de woorden.
Maar ik ga niet op deze wijze voort, — ten onrechte zou de
lezer de gevolgtrekking maken dat ik veel of te keuren en minder
te priizen vond. En het tegendeel is waar : ik mag eens even
glimlachen als ik lees dat de Indische maatschappij „beroerd" is
,,door den wiekslag van het verkeer" en „gestempeld" is „met
den driekleurendruk van bruin, geel, blank" (bl. 50), — op een
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goeden weg mag men wel nu en dan tegen een steentje stooten ;
als geheel genomen is de weg, waarlangs Mr. s' Jacob ons voert,
zeker niet slecht. En wat hij (bl. 40) zegt over onze aanstaande
havenpolitiek, of over de toepassing van quarantaine-bepalingen
(bl. 49) verdient, dunkt mij, bijzondere overweging ; laat ons toch
waken, dat wij niet den handel van onze havens naar Singapore
drijven !
In No. 2 der brochures geeft R. Soetan Casajangan S. p. eene
beschouwing over Indische toestanden, gezien door een inlander.
Uit historisch oogpunt is daarop wel wat aan te merken. Als
ik lees (bl. 10) dat „majoor Michiels in 1832 nagenoeg alle sterkten der Padris veroverde, ook Bondjol dat geslecht werd", dan
vraag ik : ke p t gij zoo weinig de geschiedenis van uw eigen land ?
Als ons (bl. 11) wordt verhaald dat „hun afzetten der inlanders"
meermalen krachtig optreden tegen de Chineezen noodzakelijk
maakt — waarvan, wordt er in gebrekkigen zinsbouw aan toegevoegd, „de bekende Chineesche moord in 1740 wel een der ergste
is", dan merken wij bescheiden op dat het in 1740 onzen bestuurders weinig schelen kon door wien de inlander werd afgezet; en
dat eerder de Chineezen tot verzet worden gedreven door de behandeling ook knevelarij —, die zij van de zijde der ambtenaren
hadden te verduren.
Maar erger is, dat de Schrijver ook de tegenwoordige toestanden verkeerd voorstelt.
Volgens art. 4 van de Indische mijnwet kunnen geen anderen
concessionaris zijn dan : a. Nederlanders, b. ingezetenen van Nederland of van Nederlandsch-Indic, enz. En daar vertelt de heer
Casajangan op bl. 14 „dat volgens de thans geldende wetten alleen
den Europeanen recht van concessie kan geschonken worden en
dat de inlanders van dat recht verstoken zijn". Is de inlander dan
geen ingezetene van Ned.-India ?
Mij dunkt, de heer van Sandick, onder wiens toezicht de
monographieen verschijnen, had tegen dergelijke blunders moeten
waken. Ook tegen de „fantastische wijze", volgens Veth, waarop
ons hier de oorsprong van het matriarchaat onder de Minangkabausche Maleiers wordt „verklaard" : eene legende wordt voorgesteld als geschiedenis, en dan gebruikt als bewijs (bl. 16)!
Op bl. 18 vinden wij de bewering dat eene zonder gevolg
gebleven proclamatie van 1833 is een „oud contract, afgesloten
met het gouvernement" ; wie, die over dergelijke zaken schrijft,
dient niet te weten dat van een „afgesloten" contract geen sprake
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is geweest? Hoogstens zou men kunnen apreken van een voorgesteld
contract, door de andere partij afgewezen.
Dat de koffie, piaatselijk voor f 40.— de pikol verkocht, „aan
de Europeesche markten stellig t 70—/ 90 per pikol opbrengt" (bl. 40)
is eene bewering, waaraan alle bewijs ontbreekt. Is het slechts
toeval, dat de Schrijver hier spreekt van „gebrek aan handelskennis" ?
Overigens, m kan het er niet door, dat ons in dergelijke
geschriften een aanta1 uitknipsels uit dagbladen worden voorgelegd;
en mijne conclusie is: de heer Casajangan meent het goed, maar
zijn willen staat hooger dan zijn kunnen.
Wel anders is mijn indruk van de derde brochure, waarin de
heer Walbeehm het leven van den bestuursambtenaar in het binnenland
teekent. Natuurlijk : ieder heeft zijn eigen indrukken, zijn eigen
ervaringen, en een ander bevoegd beoordeelaar van bedoeld „leven"
zou het allicht anders schetsen ; maar het boekje van den heer
Walbeehm is goed en leerzaam, en in deze reeks geheel op zijn
plaats. Ik zou echter wel willen, dat hij, die de taal anders zoo
goed meester is, zijn geschrift niet had aangevangen met dat
ellendige woord „waar", terwij1 hij „aangezien" of „omdat" bedoelt.
Het is toch wel dwaas, dat de font zoo algemeen schijnt te worden
dat haast niemand haar meer voelt ; lees maar eens redevoeringen
van Kamerleden en anderen !
In no. 4 wordt de Serikat islam besproken door Gerungan
S. S. J. Ratu-Langie. Ook hij is (bl. 7, regel 7 v. o., bl. 18
regel 17, bl. 28 regel 17 enz.) besmet met de „waar"-bacil.
Wat hij zegt, is mij niet overal even duidelijk : welke drieenheid b.v. wordt in het midden van bl. 18 bedoeld? — en een enkele
maal drukt de S. zich onjuist uit; b.v. op bl. 24, waar hij zegt :
men had in den heer T. geen waardiger vertegenwoordiger kunnen
vinden, terwijl bedoeld wordt: men had geen waardiger vertegenwoordiger kunnen vinden dan den heer T. Maar over 't geheel
is ook dit boekje het bewijs, dat inboorlingen uit verschillende
gedeelten van ons Indic onze taal uitstekend kunnen hanteeren.
Of de, beschouwingen van den heer Ratu-Langie de juiste
zijn? Wie zal het zeggen ! Lang niet alle voorstanders of verdedigers van de Serikat islam staan op hetzelfde standpunt, en wij
hebben of te wachten hoe de beweging zich verder zal ontwikkelen;
zij /can zeer heilzaam zijn, maar toezicht blijft geboden. De Schrijver
is dit blijkbaar met ons eens (bl. 28).
Aan het slot zijner brochure legt hij m.i. te veel verband
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tusschen de Serikat islam en de z.g. Indische partij. En zeker is
het onjuist, dat (bl. 33) de Indo's „zich terecht vergeten voelen
door het moederland" ; zij hebben bij ons, in tegenstelling met
andere koloniale rijken, alle rechten van „volbloed"-Europeanen ;
en m.i. hebben zij, dit bedenkende, meer reden om zich aan „het
moederland" verbonden te gevoelen dan om, kwalijk voorgelicht,
te klagen over eene achteruitzetting die Loch slechts in hunne
verbeelding bestaat.
No. 5 van de brochure-reeks handelt over de suikernijverheid
in Nederlandsch-Indic. Dr. H. C. Prinsen Geerligs geeft hier, naar
mijne opvatting, juist wat in een populair geschrift op zijn plaats
is : niet te veel en niet te weinig.
Tegenover de aanvallen, waaraan de suikernijverheid blootstaat van de zijde niet het minst dergenen die — als de van
Herwerdens een halve eeuw geleden — de aanwezigheid van nietambtelijke Europeanen in Java's binnenlanden uit verschillende
overwegingen betreuren, zij de aandacht gevestigd op de behoorlijk
toegelichte verklaring dat de suikercultuur den bodem niet verarmt, niet uitput, maar verrijkt (bl. 36) en op het betoog, dat de
suikernijverheid op Java land en yolk ten zegen strekt.
De oud-resident F. Fokkens eindelijk bespreekt, in No. 6,
de alschatfing der laatste heerendiensten op Java.

Dit had een goed onderwerp kunnen zijn, 66k voor een populair geschrift dat ten doel heeft, de algemeene kennis van, de
belangstelling in onze kolonien te verhoogen. Maar in deze brochure
wordt nagepleit over beslissingen, door de regeering en de Statengeneraal genomen...
De vraag, of men meer naar de adviezen van den heer Fokkens had moeten luisteren, is misschien nog wel van belang ; maar
hare beantwoording is m.i. hier niet op haar plaats. De nitgever
zegt ons : „in elk No. zal een bevoegd deskundige een brandend
vraagstuk op koloniaal gebied behandelen of een aantrekkelijk
expose geven van een onderdeel der koloniale huishouding".
Waarom, mag men vragen, heeft hij zich niet aan dit goede
E. B. K.
voornemen gehouden ?
Historisch Gedenkboek der herstelling van Neerland's
onafhankelijkheid in 1813. . . . onder leiding van G. J. W.
Koolemans Beynen, geillustreerd onder toezicht van Mr. N.
Beets. Vierde deel en Registers. Haarlem. De Erven
F. Bohn, 1913.
Dit (laatste) deel behandelt de geschiedenis der omwenteling
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in een deel van 0 verijsel, in Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant
en Limburg.
Al lezende, maakt men natuurlijk allerlei opmerkingen. Maar
dan komt de vraag : wat zal ik daarvan overnemen in mijne aankondiging ? Bet zou onheusch zijn, te gaan bewijzen dat de eene
medewerker zijn taak beter heeft opgevat dan de ander. Het zou
niet in het kader der aankondiging vallen, wanneer men ging
uitweiden over den gezwollen stijl, waaraan onze voorvaderen vati
voor honderd jaren zich gaarne schuldig maakten, en waarvan men
een prachtig staaltje vindt op bl. 450. Men zou het haast kleingeestig kunnen noemen, als de vraag wordt gesteld of misschien
op blz. 310 het drukfoutenduiveltje bezig is geweest, en trom
en boom met elkaar heeft verwisseld ; of als, naar aanleiding
van een onderschrift bij een portret (bl. 396), er op gewezen wordt
dat een Graaf Jan van den Bosch in 1829 niet bestond. Johannes
(niet Jan) v. d. B. was toen nog niet van adel ; eerst in 1835 werd
hij baron en in 1839 graaf.
Neen, een bock als dit kan niet voor critische beschouwing
in aanmerking komen. Men heeft het te nemen als een geheel,
en moet zich bepalen tot bet uitspreken zijner meening over dat
geheel. En dan is, wat mij betreft, die meening uitermate gunstig ;
hoeveel kennis en toewijding waren niet noodig om het thans
voltooid Gedenkboek tot stand te brengen !
Generaal Koolemans Beynen mag tevreden zijn over het belangrijke werk, dat onder zijne leiding tot stand kwam, en zoo'n helder
inzicht geeft in den loop der zaken in ons land, aan het einde van
E. B. K.
den Franschen tijd.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging on,tvangen
de navolgende boekwerken :
Het beleid van den Gouverneur-Generaal Idenburg, aan de feiten getoetst. 's Gravenhage. D. A. Daamen, 1913.
„Pro en contra." Een werkkring in Indio. Pro : Creusesol, Contra :
Henri Borel. Baarn. Hollandia drukkerij, 1913.
Alb. C. Doodkorte. Mag. S. Theol. „Kritiek op David Hume : over
Natuurwet en Wonder." Bussum. Paul Brand, 1913.
Handelingen van het genootschap voor zuivere rede 1912-1913, idem.
Thomas Li Kempis. Alleenspraak der ziel met God. Uit het Latijn
door J. A. van Lieshout. A. H. Kruyt. Amsterdam.
Dr. Louis A. Bahler. Getuigenissen van den Kassel. A. H. N. Werkman. 1913, Groningen.
Jan Ligthart. Jeugdherinneringen. J. B. Wolters. Groningen.
Dr. H. Thoden van Velzen. Geneeskracht. Meyer en Schaafsma. Groningen.

Overneming verboden.

DANTE'S VITA NUOVA
VERTAALD DOOR

NICO VAN SUCHTELEN.

HET NIEUWE LEVEN.
VOORREDE.
In dat gedeelte van het boek mijner herinnering, vOOr
hetwelk weinig te lezen zoude zijn, bevindt zich een opschrift,
hetwelk luidt :
INCIPIT VITA NOVA 1).
Onder hetzelve vind ik de woorden geschreven, Welke
het mijne bedoeling is in dit boekske weer te geven, zoo
niet in hun geheel, dan tenminste hun zin.

1) Het nieuwe Leven begint ; of : Hier begint het „Nieuwe levee."
O. E. XIV 8

11
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DANTE'S VITA NUOVA.

EERSTE GEDEELTE.
(1274-1287).
§ I.
Negen malen welhaast na mij ne geboorte was de hemel
des lichts tot hetzelfde punt weergekeerd, voor zoover zijn
eigen omloop betreft, toen mij nen oogen voor het eerst verscheen de glorierijke Vrouwe mijner Gedachte, die door
velen, die niet wisten hoe haar te moeten noemen, Beatrice
werd geheeten (1). Zij had reeds zoolang in dit leven verwijld, dat zich gedurende haren tijd de besterde hemel
het twaalfde gedeelte van eenen graad naar het oosten
bewogen had (2) : zoodat zij mij verscheen ongeveer in het
begin van haar negende jaar en ik haar aanschouwde
ongeveer aan het einde van het raijne. En zij verscheen mij
omkleed met de edelste kleur, een bescheiden en eerzaam
rood, omgord en getooid naar den trant Welke haren zeer
jeugdigen leeftijd betaamde. Op dit oogenblik, zegge ik
naar waarheid, begon de geest des levens (3), die in de
verborgenste kamer des harten woont, zoo sterk te beven, dat
hij tot in de geringste aderen zich schrikkelijk deed gevoelen ;
en bevende sprak hij deze woorden : „Ecce Deus fortior mi,
qui veniens dominabitur mihi" 1). Toen begon de dierlijke
geest, die woont in die hooge kamer, waarheen alle zinnelijke geesten hunne waarnemingen dragen, zich zeer te
verbazen, en sprekende in het bijzonder tot de geesten des
gezichts, zeide hij deze woorden : „Apparuit jam beatitudo
vestra" 2). Toen begon de natuurlijke geest, die woont in
dat deel des lichaams, waar voor onze voeding wordt zorg
gedragen, te jammeren en zeide weenende : „lieu miser, quia
frequenter impeditus ero deinceps!" 3). Van toen af, zegge ik,
1)

Ziet, een god die sterker is dan ik en die, komende, mij zal

beheerschen.
2)

Uwe gelukzaligheid is thane verschenen.

3)

Ik on.gelukkige ! Hoe dikwijls zal ik nu voortaan gehinderd worden!
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heeft Amor (4) mijnen geest, die zoo schielijk met hem
gehuwd was, beheerscht en begon hij eene zoo groote en
zekere macht over mij te verkrijgen, door de kracht welke
mijne verbeelding hem schonk, dat ik genoodzaakt was
geheel en al naar het hem geviel te handelen. Zeer dikwijls
beval hij mij den aanblik van die jeugdige engel te zoeken;
zoo dat ik in mijne jonkheid haar ook herhaaldelijk zoeht ;
en ik zag haar van een zoo ongekend en lofwaardig wezen,
dat men zekerlijk van haar kon zeggen die woorden
van den dochter Homeros: „Zij scheen niet de dochter
van een sterfelijk mensch, doch van eenen god." En het
geviel dat haar beeld, hetwelk voortdurend in mij was, ofschoon het mij met de koenheid der Liefde regeerde,
ganschelijk was van eene zoo edele deugdzaamheid, dat
het nimmer gedoogde dat de Liefde mij beheerschte zonder
den trouwen raad der rede, in die zaken waar zulk een
raad nuttig was te hooren. Doch daar een te lang vertoeven
bij de hartstochten en handelingen eener zoo prille jeugd,
eenigszins zou kunnen gelijken op verzinsel, zal ik daarvan afscheid nemen; en vele zaken overslaande, welke ik
evenals het volgende zou kunnen verhalen, wil ik overgaan
tot die woorden, welke in mijn geheugen in grooter paragrafen staan geschreven.
§ II.
Toen er zoovele dagen waren voorbij gegaan, dat juist
negen jaren vervuld waren sedert de bovenbeschreven verschijning dier Allerlieflijkste, gebeurde het op den laatste
dezer dagen dat deze bewonderenswaardige Vrouwe mij
verscheen, gekleed in zuiver-witte kleur, temidden van twee
edele dames, die van ouderen leeftijd waren ; en voorbij
schrijdencl door eene straat, wendde zij de oogen naar
Bien kant waar ik, vol vreeze, stond: en in hare onuitsprekelijke hoofschheid, welke nu in de Eeuwigheid vergolden
wordt, groette zij mij met een blik zoo vol van deugden, dat
het mij toescheen als zage ik de grenzen alter zaligheid.
Het uur waarop haar allerzoetste groet mij gewerd, was
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juist het negende van dien dag : en omdat het de eerste
reize was dat hare woorden zich tot mijne ooren bewogen,
werd ik door zulk eene verteedering bevangen, dat ik mij
als dronken van de menigte afzonderde. En ik vlood naar
de eenzaamheid mij ner kamer en zette mij daar tot peinzen
over deze zeer hoofsche Vrouwe.

En terwijl ik over haar peinsde overviel mij een zoete

sluimer, in welken mij een wonderbaar gezicht verscheen :
het leek mij dat ik in mijne kamer eenen vuurkleurigen
nevel zag, binnen welken ik de gedaante onderscheidde
van eenen man van vreeswekkend aanschijn voor wie hem
aanschouwden : maar toch scheen hij, wat hemzelf betrof,
zoo vroolijk dat het verwonderlijk was : en sprekende zeide
hij vele dingen, waarvan ik slechts weinig verstond, waaronder echter deze woorden : „Ego Dominus tuns" 1). In zijne
armen meende ik eene slapende gestalte te zien, nadat,
behalve zij mij gehuld leek in een kleed van teeder rood;
welke gestalte ik na zeer aandachtige beschouwing herkende
als die Vrouwe des Heils (5), die mij den vorigen dag
eenen groet had waardig geacht. En het leek mij dat de
verschijning in de eene hand iets hield dat geheel en al
brandde en het leek mij dat hij deze woorden tot mij sprak :
„Vide cor tuum" 2). En nadat hij eene pooze aldus gestaan
had, leek het mij dat hij de slapende wekte, en zoo sterk
was hij door de kracht van zijnen geest, dat hij haar dit
voorwerp, dat brandde in zijne hand, deed eten ; hetwelk
zij weifelend at. Hierna, kort daarop, veranderde zijne
vreugde in bitterst geklag : en aldus klagend, nam hij
die Vrouwe opnieuw in zijne armen en het scheen mij dat
hij met haar hemelwaarts vlood : waarover ik in zulk eenen
hevigen angst geraakte dat mijn lichte sluimer het niet
kon verduren, maar afbrak en ik ontwaakte. En onmiddellijk begon ik te peinzen ; en ik vond dat het uur waarop
1)

Ik ben uw Heer.

2)

Zie, uw hart.
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het gezicht mij verschenen was, het vierde uur geweest
was van dien naeht : zoodat het duidelijk blijkt dat het het
eerste uur was van de negen laatste uren des nachts. En
steeds peinzend over wat mij verschenen was, nam ik mij
voor het aan velen bekend te maken, die in dien tijd vermaarde troubadours waren : en omdat ik reeds uit mijzelf
de kunst geleerd had in rijmen te spreken (6), nam ik mij
voor een sonnet te maken, in hetwelk ik eenen groet bracht
aan alle Getrouwen der Liefde; en hen verzoekend om hun
oordeel over mijn gezicht, beschreef ik hen wat ik in mijnen
slaap gezien had. En ik begon toen dit sonnet :
Elk edel hart, dat huist der Liefde gloed,
Tot voor welks aanschijn deze woorden dwalen —
Opdat het mij zijn meening moog' verhalen
In naam van Amor, zijnen Heer, mijn groet!
Reeds henen was dra 't derde deel gespoed
Der uren waarin alle sterren stralen,
Toen plotseling Amor tot mij neer kwam dalen,
ZOO, dat herinnring nog mij beven doet.
Vol vreugde scheen hij me eerst terwijl zijn handers
Droegen mijn hart, en in zijn armen had
Hij mijn Meestres, sluimrend in lichtrood kleed ;
Toen riep hij haar; en van mijn hart dat brandde,
Zag 'k hoe zij schuchter, schoon gehoorzaam, at...
En klagend vlood hij als in bitter leed.
Dit sonnet bestaat uit twee gedeelten: in het eerste gedeelte
breng ik mijnen groet en vraag ik antwoord in het tweede
duid ik aan waarop geantwoord moet worden. Bet tweede gedeelte begint hier: „Reeds henen was..."
Op dit sonnet werd door velen en in verschillenden
zin geantwoord, en under hen die antwoordden beyond
zich hij, dien ik mijnen grootsten vriend p oem. (7) Deze
schreef toen een sonnet, hetwelk begint : „Ge zaagt, naar
het mij schijnt, het hoogste goed". En het was zoo te zeg-gen het begin der vriendschap tusschen hem en mij toen
hij vernam dat ik degene was die hem zulks had gezonden.
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De ware beteekenis van den droom werd toen door niemand
gezien, maar thans is zij zelfs den meest onnoozelen. duidelijk.
§ IV.
Van dit gezicht of begon mijn natuurlijke geest belemmerd te worden in zijne werking, wijl mijne ziel geheel
was overgegeven aan de bepeinzing dier Allerlieflijkste, zoodat ik binnen korten tijd van eenen zoo broozen en zwakken staat werd, dat het vele vrienden bij mijnen aanblik
bekommerde ; en velen, die vol nieuwsgierigheid waren,
vermoeiden zich van mij te weten te komen wat ik van
alle dingen het liefste voor anderen Wilde verbergen. En
ik, hun lastig aandringen bemerkend, antwoordde hen door
den wil der Liefde, die mij zulks beval volgens den raad
der Rede, dat Liefde degeen was die mij dus had doen
worden : ik zeide Liefde, omdat ik in mijn gelaat zoovele
harer teekenen droeg, dat ik het niet kon verbergen. En
wanneer zij mij vroegen : „Om welke is het dat de Liefde
u dus heeft verteerd ?" dan zag ik hen glimlachende aan
en zeide niets.
§ V.
Op eenen dag gebeurde het dat deze Allerlieflijkste
gezeten was clhar, waar gesproken wordt over de Koningin
der Glorie, en ik beyond mij op eene plaats, van welke ik
mijne. gelukzaligheid kon zien : en midden tusschen haar
en mij, in rechte lijn, zat een edele dame van zeer bekoorlijk aanschijn, die mij dikwijls aanzag, zich verwonderend
over mijn staren, hetwelk bij haar scheen te eindigen ; zoodat velen even eens zich verwonderden. En zoo machtig werd
mijne ziel aangegrepen, dat, toen ik die plaats verliet, ik
achter mij hoorde zeggen : „Ziet, hoe gindsche dame het
uiterlijk van dezen onstelt". En toen zij haren naam noemden, begreep ik dat zij dit zeiden van haar die in het midden gezeten had van de rechte lijn, welke uitging van de
lieflijke Beatrice en eindigde in mijne oogen. Dit vertroostte
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mij ten zeerste, omdat het mij de zekerheid gaf dat mijn
geheim dien dag niet door mijne blikken aan anderen bekend was geworden : onmiddellijk bedacht ik deze edele
dame tot een scherm der waarheid te maken en zoo vaardig betoonde ik mij hierin binnen korten tijd, dat de meeste
lieden die over mij spraken, waanden mijn geheim te weten.
Achter deze dame verborg ik mij eenige jaren en maanden;
en om den anderen het eerder te doe]] gelooven, maakte
ik voor haar zekere gedichtjes, welke het niet mijne bedoeling is pier neer te schrijven, tenzij dan voorzoover zij
betrekking hebben op de lieflijke Beatrice en daarom laat
ik ze alien terzijde, behalve dat ik iets er van zal over
schrijven dat Karen lof schijnt te bevatten.
§ VI.

Ik zeg dan dat in dien tijd, toen deze dame een scherm
was voor mijne zoo groote liefde, voorzoover althans mijzelf
betrof, de begeerte in mij opkwam den naam der Allerlieflijkste nit te spreken en hem te doen vergezellen van vele
namen van vrouwen, in het bijzonder van den naam dier
edele dame ik nam de namen van zestig der schoonste
vrouwen nit die stad, alwaar mijne Vrouwe door den allerhoogsten Koning geplaatst was, en ik stelde eenen brief
samen in den vorm eener serventese, welke ik niet zal opschrijven en ik zoude hiervan geen melding gemaakt hebben, ware het niet om te zeggen wat, terwijl ik hem samenstelde, wonderbaarlijkerwijze geviel, namelijk dat de naam
mijner Vrouwe op geen enkele andere plaats kon komen te
staan tusschen de namen dier vrouwen dan op de negende.
§ VII.

Het geschiedde dat de dame, door middel van welke
ik zoo langen tijd mijne begeerte had verborgen, nit bovenbedoelde stad vertrok en zich begaf naar eene zeer verre
streek : waarover ik, als verbijsterd door het verlies mijner
schoone bescherming, mij meer bedroefde dan ikzelf tevoren
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voor mogelijk zou hebben gehouden. En bedenkende dat,
wanneer ik niet het een of ander droevigs zeide over haar
vertrek, de lieden al spoedig mijn geveins zouden bemerken,
nam ik mij voor er ietwat over te klagen in een sonnet,
hetwelk ik wil opschrijven ; omdat mijne Vrouwe de onmiddellijke aanleiding voor zekere woorden was, Welke in
het sonnet staan, gelijk duidelijk is voor wie het begrijpt :
en ik schreef toen dit sonnet, hetwelk begint :
Gij, die 'k voorbij langs Amor's weg zie schrijden,
Nu wilt aandachtig beiden :
Zaagt ge ooit een smart gelijk de mijne grout?
0 wilt mijn klacht niet ongeduldig mijden :
Hoort, hoe aan alle lijden
Mijn ledig hart sleutel en toevlucht bood.
Niet naar gering verdienst mij te onderscheiden,
Maar uit gena bereidde
Amor me een leven, zoet als geen genoot ;
En dikwijls hoorde ik heimlijk mij benijden
Wat deugd kon zulk verblijden
Schenken een hart dat vreugde vroeger vlood !
Maar 't lot kwam mij den overmoed ontstelen,
Dien 'k zelf ontnam aan Liefde's schoonen schat ;
En zoo arm bleef ik, dat
Ik zelfs den moed mis 't andren mee te deelen
En — als uit schaamt"t gebrek dat hij bezat,
Zoo menigeen der wereld wou verhelen —
Des blijden rol blijf spelen,
Terwijl mijn hart smelt in der tranen nat.
Dit sonnet heeft twee hoofdgedeelten : in het eerste namelijk
is het mijne bedoeling den Getrouwen der Liefde deze woorden
Tan den profeet Jeremia toe te roepen : „O vos omnes, qui
transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor
meus ; en hen te smeeken naar mij te willen luisteren. In
het tweede verhaal ik in hoedanig een leven de Liefde mij
geplaatst had, in eenen anderen zin evenwel dan de laatste gedeel1) Gij alien die over weg gaat, schouwt het aan en ziet of eene smart
zij gelijk mijne smart. (Klaagliederen van Jeremia I. 12).
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ten van het sonnet aanwijzen : en zeg ik wat ik verloren heb.
Het tweede gedeelte begint hier : „Niet naar gering verdienst..."
§ VIII.
Na het vertrek van deze edele dame behaagde het den
Heer der Engelen tot zijne glorie te roepen eene jonkvrouw,
jeugdig en van lieflijk aanschijn, die zeer bemind was in
de bovenbedoelde stad; wier lichaam ik ontzield zag liggen
te midden van vele vrouwen, die erbarmelijk weenden. Toen,
mij herinnerend dat ik haar wel gezien had in gezelschap der
Allerlieflijkste, kon ik enkele tranen niet weerhouden ; en
nog weenende nam ik mij voor eenige woorden te zeggen
over haren dood, ter vergelding daarvan dat ik haar enkele
malen samen met mijne Vrouwe gezien had. En hierop
zinspeelde ik ietwat in het laatste deel der woorden welke
ik erover schreef, hetgeen duidelijk blijkt aan dengene,
die het begrijpt ; en ik schreef Coen deze twee sonnetten,
van welke het eerste begint „Klaagt, al wie mint. .." en
het tweede : „O lage Dood. .."
Klaagt, al wie mint, nu ge Amor zelf hoort klagen,
Vernemend zijner diepe droefnis reen :
Neel vrouwen zag hij jammerend bijeen,
Wier bitter leed erbarmen scheen te vragen,
Omdat de lage Dood wreed heeft verslagen
Een edel hart, vol zoete lieflijkheen,
Verwoestend wat het meest, na de eer, in een
Minlijke maagd der wereld moet behagen.
Nu hoort wat laatste eer Amor haar bewees :
Over der doode lieflijk beeld gebogen
Zag 'k weenen hem in tastbare gedaant',
En dikwijls hief hij zijn gelaat, betraand
Omhoog, tot waar de ziel reeds was getogen
Van haar, wier blijde schoonheid men dens prees.
Dit eerste sonnet bestaat uit drie gedeelten. In het eerste
roep ik de Getrouwen der Liefde aan en wek ik hen op to
weenen en ik zeg dat hun Heer weent, en ik zeg dit opdat
zij, vernemend de reden waarom hij weent, meer geneigd zullen
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zijn haar mij te luisteren. In het tweede verhaal ik deze reden ;
in het derde spreek ik van een eerbewijs dat de Liefde aan
deze jonkvrouw betoonde. Het tweede gedeelte begint hier :
„Veel vrouwen. .", het derde hier : „Nu hoort. ."
0 lage Dood ! vijand der teedre harten,
Al-oude bron van smarten,
Doemsprake wreed en onafwentelbaar !
Nu 'k met een hart van zorg en weedom zwaar,
Droef-peinzend ommewaar,
Blijve in uw blaam mij n tong vermoeinis tarten !
Om nog uw lage snoodheid te verzwarten,
Roepe ik langs wege' en markten,
Uw ergste arglist uit; schoon ze openbaar
Voor elk reeds is, opdat door deze maar
Toorn moge ontbranden waar
Anders alleen de Liefde ontgloeit de harten.
Nu moet wel de aarde om haar ontluistring rouwen ;
Want wat er 't hoogst te prijzen valt: de deugd,
Bloeiend in blijde jeugd,
Ontnaamt ge haar in deze hoofsche vrouwe.
Haar naam wil ik u verder niet ontvouwen :
Elk kept hem Wien haar schoonheid heeft verheugd.
Nooit hope hij, wiens deugd
't Hoogst heil niet heeft verdiend, haar weer te aanschouwen.
Dit sonnet bestaat uit vier gedeelten : in het eerste gedeelte
roep ik den Dood aan met enkele zijner toepasselijke benamingen ; in het tweede zeg ik, tot hem sprekende, de reden welke
mij beweegt hem te smaden ; in het derde gisp ik hem : in het
vierde wend ik mij tot een onbepaald persoon, ofschoon deze
in mijne bedoeling w61 bepaald is. Het tweede gedeelte begint
hier : „Nu 'k met een hart. ." ; het derde hier : „Om nog uw
lage. . ." : het vierde hier : „Nooit hope hij. .."
§ IX.
Eenige dagen na den dood dezer jonkvrouw gebeurde
er iets, tengevolge waarvan ik de bovenbedoelde stad moest
verlaten en mij begeven in de richting dier streek waar
de edele dame vertoefde, die mijne bescherming geweest
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was, ofschoon het doel mij ner reis niet zoo verwijderd was
als zij. En niettegenstaande ik in gezelschap van vele
anderen was, mishaagde mij deze tocht, naar mijn uiterlijk
deed bljken, zoozeer, dat mijne zuchten nauw bij machte
waren de beklemming uiting to geven welke mijn hart
gevoelde, omdat ik mij van mijne gelukzaligheid verwijderde.
En toen verscheen mij in mijne verbeelding mijn allerzoetste
Heer, die mij beheerschte door de deugd dier Allerlieflijkste
Vrouwe, als een pelgrim gekleed, licht en onaanzienlijk.
Hij leek mij verbijsterd en zag, ter garde, behalve dat het
mij nu en dan scheen dat zijne oogen zich wendden tot
eene schoone stroomende en heldere rivier, welke vloeide
langs den weg, waarop ik mij beyond. Het leek mij dat
Amor mij riep en deze woorden zeide : „Ik kom van die
dame, die langen tijd uwe bescherming is geweest en ik
weet dat zij niet zal terugkeeren en daarom heb ik dat
hart, hetwelk ik u bij haar deed hebben, nu bij mij en
breng het naar eene dame, die nu voortaan uwe bescherming zal zijn gelijk deze het was"; en hij noemde haar
mij, zOO, dat ik haar goed kende. „lVfaar in elk geval,
indien ge iets zegt van de woorden welke ik nu tot u heb
gesproken, zoo doe het geheel op zulk eene wijze dat uit
hen niet blijke de voorgewende liefde welke gij voor deze
betoond hebt en welke gij nu aan eene andere zult nioeten
betoonen." En deze woorden gezegd hebbende, verdween
de verschijning geheel plotseling, tengevolge van het groote
aandeel dat, naar het mij scheen, de Liefde mij van zich
gaf: en, als veranderd in mijn uiterlijk, reed ik dien dag
zeer zwijgzaam en vergezeld van vele zuchten. Toen de dag
voorbij was begon ik hierover dit sonnet, hetwelk begint :
Onlangs, terwiji ik m.jmerende reed,
Moede en misnoegd om mijnen langen tocht,
Zag 'k, halfweegs, voor mij doemen wie mij docht
Amor, in pelgrims licht gewaad gekleed.
Zijn aanschijn was als van een man die leed:
't Leek of hij tegen eigen wenschen vocht,
Wijl, 't hoofd omlaag, of hij to mijden zocht
Der menschen blik, hij zuchtend verder schreed.
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Hij zag me, en bij den naam riep hij mij toe,
Zeggend : „Ik ben uit dit ver oord gekomen,
Waar door mijn wil de Liefde uw harte bindt;
En 'k peins waar 'k nieuwe vreugden voor u vind'."
Toen vulden zoo mij Liefde's zoete droomen,
Dat hij verdween en 'k niet bemerkte hoe.
Dit sonnet heeft drie gedeelten : in het eerste gedeelte zeg
ik hoe ik de Liefde ontmoette en hoe hij mij verscheen ; in het
tweede zeg ik wat hij mij zeide, ofschoon niet geheel en al,
uit vreeze mijn geheim te zullen verraden ; in het derde zeg
ik hoe hij verdween. Het tweede begint hier: „Hij zag me. .." ;
het derde hier: „Toen vulden zOO. . ."
§ X.
Na mijne terugkomst zette ik mij er toe de dame te
zoeken, die mijn Beer mij genoemd had op den weg der
zuchten. En opdat mijne woorden korter zijn mogen, zeg
ik dat ik in weinig tijds haar zoodanig tot mijne bescherming maakte, dat maar al te vele lieden er over spraken
op eene wijze, welke de hoofschheid te buiten ging, waardoor ik mij dikwijls zeer hard bedrukt gevoelde. En om
deze reden, dat wil zeggen om dit overdreven gerucht, hetwelk mij schandelijk scheen te belasteren, gebeurde het
dat de Allerlieflijkste, die de vernietigster is van alle kwaad
en Koningin der deugd, langs eenen weg mij voorbij
schrijdende, mij haren zoeken groet, in welken gansch mijne
gelukzaligheid was gelegen, ontzegde. En, eenigszins van
mijn voorgenomen plan afwijkend, wil ik trachten te doen
verstaan wat haar groet door zij ne deugd in mij verrichtte.
§ XI.
Zoo zegge ik dan, dat wanneer zij van ergens verscheen,
door de hoop op haren wonderen groet, niemand meer mijn
vijand bleef, maar een brand van liefde mij vervulde, welke
mij iedereen die mij gedeerd had deed vergeven : en wanneer iernand mij dan iets gevraagd hadde, zou mij antwoord
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alleen geweest zijn : „Liefde", met een gelaat, omkleed van
deemoed. En wanneer zij een weinig nader was aan het
groeten, drong een geest van Liefde, alle andere zinnelijke
geesten overwinnend, de zwakke geesten des gezichts naar
buiten en zeide tot hen : „Gaat henen uwe Vrouwe te
begroeten", en hij bleef in hunne plaats. En wie de Liefde
had willen kennen, hadde zulks gekund door de siddering
mijner oogen te bestaren. En wanneer dit Allerlieflijkste
Heil mij groette, was de Liefde niet zulk een hindernis dat
zij mijne niet te bevatten gelukzaligheid verduisterde, maar
als door eene overmaat van zoetheid werd zij zoodanig,
dat mijn lichaam, hetwelk dan geheel en al onder hare
heerschappij was, zich dikwijls slechts bewoog als een
zwaar en onbezield ding. Zoodat het duidelijk blijkt dat
in haren groet mijne gelukzaligheid woonde, welke dikwijls
mijn bevattingsvermogen te buiten ging en overgolfde.
§ XII.
Thans tot mijn onderwerp terugkeerend, zegge ik, dat
toen mijne gelukzaligheid mij werd ontzegd, eene zoo
groote smart mij overkwam, dat ik mij van de menschen
afzonderde en mij naar eene eenzame plek begaf om daar
den grond met bittere tranen te baden: en nadat ik mij
door dit weenen eenigszins had verlicht, zette ik mij in
mijne kamer, alwaar ik kon klagen zonder gehoord te
worden. En hier riep ik om erbarmen tot de Vrouwe der
Hoofschheid, en zeggende : „O Liefde, help uwen G-etrouwe",
sliep ik weenende in als een geslagen knaapje. Het geviel
omstreeks het midden van raijnen slaap dat het mij toescheen als zage ik in mijne kamer naast mij zitten eenen
jongeling gehuld in een sneeuwblank gewaad; en zeer
nadenkend, naar zijn aanschijn te oordeelen, keek hij naar
mij waar ik lag; en toen hij mij eene pooze had aangekeken, scheen het mij dat hij mij zuchtende riep, en hij
zeide mij deze woorden: „Fill mi, tempus est ut praetermittantur simulacra nostra". 1) Toen scheen het mij dat ik hem
1) Mijn noon, het is tijd dat wij ooze voorwendselen ter zijde stellen
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herkende, omdat hij mij aldus riep als hij reeds herhaalde
malen mij in mijne zuchten geroepen had. En hem aanziende scheen het mij dat hij erbarmelijk weende en het
leek als verwachtte hij van mij eenig antwoord; waarop
ik, mij beheerschend, aldus tot hem begon te spreken:
„Heer der Edelmoedigheid, waarom weent ge ?" En hij
zeide mij deze woorden: „Ego tamquam centrum circuli, cui
simili modo se habent circumferentiae partes ; to autem non
sic"). Hierop peinzende over zijne woorden, scheen het
mij dat hij zeer duister gesproken had, zoodat ik mij
dwong tot spreken, en ik zeide hem deze woorden: „Wat
is dit, o Heer; hetwelk ge tot mij spreekt met zoo groote
duisterheid ?" En hij zeide tot mij in de volkstaal: „Vraag
niet meer dan u nuttig is". En hierop begon ik met hem
te spreken over den groet, welke mij geweigerd was; en
ik vroeg hem de reden hiervan, waarop mij door hem op
deze wijze werd geantwoord: „Ooze Beatrice vernam van
zekere lieden die over u spreken, dat de dame, die ik
noemde op den weg der zuchten, door u eenigen overlast
ondervond. En daarom heeft de .Allerlieflijkste, die eene
vijandin is van allen hinder, zich niet verwaardigd u te
groeten, vreezende dat ook zij aanleiding tot hinder zoude
worden. Vandaar dat ik, wijl zij werkelijk uw gel] eim door
lange gewoonte eenigszins kent, wensch dat ge enkele
woorden op rijm zult zeggen, in welke gij samenvat de
macht, welke ik door haar over u bezit, en hoe gij de
hare waart, dadelijk van uwe kindsheid af. En roep hieromtrent tot getuige dengene die het weet en zeg hoe ge
hem bidt dat hij haar dit moge mededeelen : en ik, die
diegene ben, zal het haar gaarne verklaren ; en daardoor
zal zij uwen wensch gevoelen, en dezen gevoelende, zal zij
de woorden der bedrogenen begrijpen. Maak dat uwe woorden als het ware bemiddelaars zijn, zoo dat ge niet onmiddellijk tot haar spreekt, hetgeen niet betaamt. En zend hen
nergens, waar zij door haar vernomen kunnen worden,
zonder mij ; maar tooi hen met zoete harmonie (8), in welke
1) Ik ben gelijk het middelpunt van eenen cirkel, tot hetwelk alle
deelen van den ointrek zich gelijkelijk verhouden; gij echter zijt niet aldus.
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ik aanwezig zijn zal telkenkeer zulks noodig is." En deze
woorden gezegd hebbende verdween hij, en mijn slaap
werd afgebroken. Waarop ik, mij bezinnend, be yond dat
dit gezicht mij verschenen was in het negende uur van
dien dag, en nog eer ik deze kamer verliet nam ik mij
voor eene ballade te in welke ik datgene wat mijn.
Heer mij had opgelegd, zou uitvoeren, en ik schreef daarop
deze ballade, welke aldus begint:
Mijn Lied, nu ga, en bid met zoetste zangen
Amor, mijn Heer, dat hij u begeleid'
Naar mijn Meestres en zoo mijn zaak bepleit'
Dat ge vergeving voor mij moogt erlangen.
Mijn Lied, wel zijt ge hoofsch en zoo bescheiden
Dat gij u onbevreesd
Ook onverzeld zoudt ov'ral kunnen wagen;
Doch om gansch zeker elk gevaar te mijden,
Zult ge dien goeden geest,
Amor om zijn geleide en bijstand vragen;
Wiji zij die luistren moet naar al uw klagen
Wen, als 'k geloof, haar hart zich van mij keert
En Amor zelf u Diet te spreken leert
Onvriendelijk wellicht u zoude ontvangen.
Hebt ge aldus mijn Gebiedster dan gevonden
En medelij gevraagd,
Spreek dan tot haar met zoeter stem deez' woorden;
„Meestres, hij die mij tot u heeft gezonden,
Wenscht, zoo het u behaagt,
Dat ge uit mijn mond zijn verontschuldging hoorde.
Liefde is 't die zijn gezicht zoozeer verstoorde,
Dat hij uw schoon in andren waant te zien,
En zoo zijn blik hen hulde schijnt te bien,
Toch in zijn hart naar u slechts blijft verlangen."
Zeg haar: „Meestres, zoo wankloos en volkomen
Heeft hij u lief gehad,
Dat u getrouw te dienen al zijn dagen,
Van aanvang of 't hoogst doel was zijner droomen."
En zoo zij twijfelt, dat
Zij 't Amor, die de Waarheid zelf is, vrage.
En smeek tenslotte dat het haar behage
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wanneer vergeving schenken haar verdriet —
Dat zij voor haar te sterven mij gebied',
En dankbaar zal ik dit bevel ontvangen.
Maar zeg tot Hem, wien 'k al mijn heil moet danken,
VOOrdat gij henen gaat,
Opdat hij haar mijn onschuld moog' verzeekren :
„'k Bid u terwille van mijn zoete klanken,
Dat gij haar niet verlaat,
Maar van uw trouwen slaaf tot haar blijft spreken.
En mocht zij hem vergeven door uw smeeken,
Dat hem haar blik dien schooners vree dan meld"'.
Mijn lieflijk Lied, van Liefde zelf verzeld,
Ga nu tot haar om eere en troost te erlangen.
Deze ballade bestaat uit drie gedeelten : in het eerste zeg
ik haar waarheen zij gaan moet en spreek ik haar moed in
opdat zij met te meer vertrouwen gaan moge en ik zeg onder
wiens geleide zij zich stellen moet indien zij veilig en zonder
eenig gevaar gaan wil; in het tweede zeg ik datgene wat zij
behoort te doen verstaan in het derde geef ik haar verlof te
gaan wanneer zij wil, haren gang aanbevelend in de hoede
der fortuin. Het tweede gedeelte begint hier : „Hebt ge aldus..."
het derde hier : „Mijn lieflijk Lied. .." Een of ander zoude hier
kunnen tegenwerpen dat hij niet begreep tot wien mijne aanspraak in de tweede persoon zich richtte, aangezien de ballade
Diets anders is dan de woorden zelf welke ik spreek : en ik
zeg daarom dat ik van zinc ben dit bezwaar op te lossen en
te verklaren in ditzelfde boekske op eene andere, nog twijfelachtiger plants; en dan zal diegene die hier mocht twijfelen
of op deze wijze bezwaar mocht maken, het wel begrijpen.
§ XIII.
Na het bovenbeschreven gezicht, reeds de woorden
geschreven hebbende, welke Amor mij bevolen had te
spreken, begonnen vele en vreemde gedachten mij te bestoken en te verzoeken, elke haast onwederstaanbaar: onder
welke gedachten vier mij het meest de rust des levees
verstoorden. De eerste van hen was deze: „Goed is de
heerschappij der Liefde omdat zij het streven van haren
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getrouwe aftrekt van al wat laag is". De tweede was deze :
„Niet goed is de heerschappij der Liefde, omdat, hoe meer
geloof haar getrouwe in haar stelt, hoe zwaarder en smartelijker weg hij moet gaan". De derde was deze : „Het woord
liefde is zoo zoet te hooren, dat het mij onmogelijk schijnt
dat hare eigen werking in de meeste dingen anders dan
zoet zoude zijn, aangezien de namen zich richten naar de
genoeinde dingen, gelijk geschreven staat : „Nomina sent
consequentia rerum"). De vierde was deze : „De Vrouwe,
tot wie de liefde u aldus in het nauw brengt, is niet als
andere vrouwen, zoodat zij gemakkelijk het hart zoude
kunnen verlaten". En elk dezer gedachten bestookte mij
zoozeer, dat zij mij deed staan als een die niet weet langs
welken weg zij ne reis leidt, zoodat hij wil voortgaan, doch
niet weet waarhenen. En als ik er over peinsde eenen gemeenschappelijken weg voor hen te zoeken, dat wil zeggen
eenen, waarover zij het alien eens waren, bleek deze weg
mij zeer tegen den zin : namelijk Medelij den aan te roepen
en mij in hare armen te werpen. En verblij vend in dezen
staat, kwam de begeerte in mij op er in rijmen over te
schrijven en ik schreef vervolgens dit sonnet, hetwelk
begint :
Van Liefde spreken nu al mijn gedachten,
Doch zoo verward is hun verscheidenheid,
Dat de eene fel haar heerschappij bestrijdt,
Terwijl mij de andre staag naar haar doet smachten,
D'een teikens weer mij drijft tot wilde klachten,
En de ahr mij stilt met hoop van zaligheid ;
En dharin slechts hoor ik eenstemmigheid,
Dat zij alleen van Meelij heul verwachten.
Dus weet ik niet naar welke ik luistren moet
En wil ik spreken: 'k weet niet hoe of wat;
Zoozeer ben 'k in der Liefde dool gevangen.
En w61 zie ik, dat wil 'k ooit rust erlangen,
'k Vrouw Meelij, die met mij nooit meelij had,
Mijn vijandin, ter hulpe roepen moet.
1) De namen richten zich naar de dingen.
0. E. XIV 8
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Dit sonnet kan in vier gedeelten worden verdeeld ; in het
eerste zeg ik en zet ik uiteen, d at al mijne gedachten over de
Liefde zijn ; in het tweede zeg ik dat zij uiteenloopend zijn en
verhaal ik van hunne verscheidenheid ; in het derde zeg ik in
welk opzicht alien het eens schijnen te zijn; in het vierde zeg
ik dat ik, willende spreken over de Liefde, niet weet vanwaar
mijne stof te nemen, en dat wanneer ik haar van hen alien
nemen wil ik mijne vijandin, Vrouwe Medelijden, moet te hulp
roepen. Ik zeg „ Vrouwe" bedoelende op eene minachtende
wijze te spreken. Het tweede gedeelte begint hier : „Doch zOO
verward. . ." ; het derde hier : „En daarin slechts. ." het vierde
D us weet ik niet. . ."
74

§ XIV.
Na den krijg dier verschillende gedachten geviel het
dat de Allerlieflijkste erg-ens kwam, waar vele edele dames
vereenigd waren; naar welke plaats ik werd medegenomen
door eenen vriend, die geloofde mij een groot genoegen te
bereiden door mij te brengen waar zoo vele vrouwen hunne
schoonheid toonden. Waarop ik, ternauwernood wetende
waarhenen ik geleid werd, mij toevertrouwende aan dien.
man — die intusschen zij nen vriend aan de uiterste grens des
levees bracht — tot hem zeide : „Waarom zijn wij tot deze
vrouwen gegaan ?" Daarop antwoordde hij : „Om te zorgen
dat zij waardiglijk gediend worden". En de waarheid is
dat zij daar bij een waren om eene edele dame gezelschap
te houden, die dien dag gehuwd was ; aangezien het, volgens gebruik (9) in de bovenbedoelde stad, betaamde dat
men haar gezelschap hield bij den eersten maaltijd dien zij
nuttigde in de woning van haren jongen echtgenoot. Zoodat ik, geloovende mijnen vriend een genoegen to doers,
mij voornam dozen vrouwen, die haar gezelschap hielden,
van dienst te zijn. En toen ik dit joist besloten had, leek
het mij als voelde ik eene vreemde siddering begin.ners in
de linker zijde van mijne borst en zich plotseling over alle
deelen mijns lichaams uitbreiden. Toen, zegge ik, leunde
ik mij onmiddellijk tegen eene muurschildering, welke de
zaal omgaf; en vreezende dat anderen mijne siddering zou-
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den hebben opgemerkt, sloeg ik de oogen op en Haar de
vrouwen ziende, ontwaarde ik onder hen de lieflijke Beatrice.
Toen werden mijne geesten zoodanig overweldigd door de
kracht welke de Liefde verkreeg, ziende zich in zoo groote
nabijheid dier allerlieflijkste Vrouwe, dat geen meer in mij
leven bleven dan alleen de geesten des gezichts ; en zelfs
deze bleven nog buiten hunne werktuigen, omdat de Liefde
in hunne verheven plaats wilde huizen, teneinde die wonderbare Vrouwe te kunnen zien. En ofschoon ik een ander
was dan eerst, bedroefde ik mij toch zeer over die geestjes,
die luide jammerden en zeiden : „Als deze ons niet aldus
uit onze plaats gebliksemd had, zouden wij nu daar het
wonder dier Vrouwe kunnen aanzien, zooals de anderen,
onze gelijken, doen". Ik zeg dat vele dier dames, mijne
verandering hebbende opgemerkt, zich begonnen te verwonderen ; en pratende spotten zij over mij met de Allerlieflijkste, waarop mijn argelooze vriend, dit bemerkende,
mij bij de hand nam en, mij leidend uit het gezicht dier
dames, mij vroeg wat ik had. Hierop rustte ik eene pooze,
en nadat mijne doode geesten weder waren herrezen en de
verdrevene weder tot hunne plaatsen waren teruggekeerd,
zeide ik tot mijnen vriend deze woorden „Ik heb mijne
voeten gezet in dat deel des levens, vanwaar men niet
weder kan terugkeeren, al wilde men." En ik nam afscheid
van hem en trok mij terug in de kamer der tranen, in
welke ik, weenende en beschaamd, tot mijzelven zeide :
„Als deze Vrouwe mijnen toestand kende, ik geloof niet
dat zij aldus mijn uiterlijk zou bespotten, maar ik geloof
veeleer dat zij diep medelijden er mede hebben zou." En
aldus klagen blijvend, nam ik mij voor woorden te spreken
waardoor ik, mij tot haar richtend, haar de oorzaak mijner
verandering zou verklaren en zou zeggen dat ik wel moist
dat men die niet kende en dat, indien men haar gekend
had, ik geloofde dat elkeen medelijden gevoeld zou hebben :
en ik nam mij voor dit te zeggen, hopende dat het bij
toeval haar ter oore zou komen ; en ik schreef Coen dit
sonnet, hetwelk aldus begint :
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Bespotten zie ik u met de andre vrouwen
Mijn aanschijn, want de reden ke pt ge niet
Waarom het dus verandert en verschiet
Telkens wanneer 'k uw schoonheid mag aanschouwen.
Zoo ge het wist : wél zoude 't u berouwen
Dat ge mij niets dan die bespotting biedt.
't Is wijl, wen Amor mij dicht bij u ziet,
Hem vult zulk overmoedig zelfvertrouwen,
Dat, woedend onder mijn ontstelde zinnen,
Hij deze doodt en gene gansch verdrijft,
Om veilig, in hiin plaats naar u te starers.
Maar zoo niet is de Liefde in mij gevaren,
Dat niet mijn hart Loch tevens pijnen blijft
Om mijn gemartelde en verdreven zinnen.
Dit sonnet verdeel ik niet in gedeelten, omdat eene verdeeling
alleen gemaakt wordt om den zin der verdeelde zaak open to
leggen ; zoodat dit, aangezien het door zijne verhaalde aanleiding
voldoende duidelijk is, geene verdeeling behoeft. Weliswaar
bevinden zich onder de woorden, waarin de aanleiding tot dit
sonnet verhaald wordt, eenige twijfelachtige woorden, namelijk
waar ik zeg dat de Liefde al mijne geesten doodt en alleen
die des gezichts in leven blijven. ofschoon dan buiten hunne
werktuigen. En deze moeilijkheid is onmogelijk op te lossen
voor wie niet in dezelfde mate der Liefde plichtig is ; en voor
hen die zulks zijn, is datgene wat die moeilijkheid zou oplossen
duidelijk : en daarom is het niet goed voor mij deze moeilijkheid te verklaren, aangezien mijne woorden of vergeefs zouden
zijn Of overbodig.
§ xv.
Na deze nieuwe verandering werd ik sterk vervuld van
eene gedachte Welke mij zelden meer verliet, maar mij
voortdurend weer hernam en aldus tot mij sprak : „Daar
ge zulk een spotwaardig uiterlijk aanneemt wanneer ge in
de nabijheid dier Vrouwe zijt, waarom dan zoekt ge haar
te zien? Wanneer zij u daarnaar vroeg, wat zoudt ge hebben
te antwoorden? aangenomen dat ge het vrije gebruik van
al uwe vermogens hadt wanneer ge haar toespreken moest."
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En eene andere, schuchtere gedachte, antwoordde op deze
en zeid.e „Wanneer ik mijne vermogens niet verloor en
zoo vrij ware dat ik kon antwoorden, zoude ik haar zeggen
dat, zoodra ik mij hare wonderbare schoonheid verbeeld,
zoodra ook een verlangen in mij opkomt om haar te zien,
hetwelk van zoo groote kracht is, dat het doodt en verwoest
in mijne herinnering al wat er tegen op zoude kunnen.
staan ; en daardoor weerhouden mij de geleden smarten
niet om opnieuw Karen aanblik te zoeken." Waarop ik,
bewogen door deze gedachten, mij voornam eenige woorden
te zeggen, in Welke ik, mij tegenover haar verontschuldigend
over mijn gedrag, ook zou verhalen van wat mij in hare
nabijheid overkwam ; en ik schreef dit sonnet, hetwelk
aldus begin_t:
Al wat weerstreeft in mijnen geest moet sterven,
Wanneer 'k, o Schoone Vreugd, tot u wil gaan.
Maar „Vlucht" spreekt Amor, „wilt ge u niet verderven",
Als hij mij vindt in uw nabijheid staan.
Mijn aanschijn toont in wisselende verven
Des harten strijd en zwijmend leune ik aan
't Gemuurte, en 't is of ik de steepen „sterven!'
Hoor zuchten in dier wanhoop dronken waan.
•Wie dus mij ziet bevlekt zijn ziel van zonde,
Zoo mijn verbijstering hem niet verweekt
Tot droeve deernis en een zachte klacht
Om Medelijden, dat uw spot verwondde
ZOO diep, dat het uit brekende oogen smeekt
Den Dood, van wien alleen 't nog troost verwacht.
Dit sonnet kan in twee gedeelten worden verdeeld, in het
eerste zeg ik de reden waarom ik mij niet houden kan naar
mijne Vrouwe te gaan ; in het tweede zeg ik wat mij overkomt doordat ik tot haar ga; en dit gedeelte begint hier:
„Maar: Vlucht, spreekt Amor..." En dit tweede gedeelte is
nog verder te verdeelen in vijven, volgens vijf verschillende
mededeelingen: want in het eerste zeg ik wat de Liefde, geraden door de Rede, mij zegt wanneer ik in hare nabijheid
ben; in het tweede zet ik den toestand van mijn hart uiteen
naar het voorbeeld van mijn gelaat; in het derde zeg ik hoe
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alle zekerheid mij ontvalt in het vierde zeg ik dat degeen
die geen medelijden met mij betoont zondigt, omdat zulks mij
eenigermate zou hebben getroost; in het laatste zeg ik waarOm
men medelijden moet hebben, namelijk wegens den deerniswaardigen bilk welke mij in de oogen komt ; want deze deerniswaardige blik is verwoest, dat wil zeggen is voor een ander
niet meer zichtbaar tengevolge van de spot mijner Vrouwe,
welke tot een dergelijk gedragen diegenen medesleept die misschien zulk medelijden hadden kunnen betoonen. Het tweede
gedeelte begint hier : „Mijn aanschijn toont. ." ; het derde
hier : „En 't is of ik. ." ; het vierde : „Wie dus mij ziet . ." ;
het vijfde : „Om medelijden.
§ XVI.
Nadat ik dit geschreven had, wekte dit sonnet het
verlangen in mij op ook eenige woorden te zeggen over
vier andere zaken mijnen toestand betreffende, welke mij
schenen door mij nog niet duidelijk te zijn gemaakt. De
eerste van deze was aldus: dat ik mij dikwijls bedroefde
wanneer mijn geheugen mijne verbeelding bewoog zich voor
te stellen hoedanig Amor mij gemaakt had. De tweede
was aldus: dat de Liefde mij herhaaldelijk plotseling zoo
hevig besprong, dat er in mij niets anders levends bleef
dan slechts eene gedachte, welke van mijne Vrouwe sprak.
De derde was aldus: dat wanneer die strijd der Liefde mij
aldus bestookte, ik mij, bijna geheel ontkleurd, opmaakte
om mijne Vrouwe te gaan zien, geloovende dat Naar aanblik mij in dien strijd zou verdedigen, en vergetende vvat
mij door het naderen tot hare zoo groote lieflijkheid overkwam. De vierde was aldus : dat deze aanblik mij niet
alleen niet verdedigde, maar zelfs de laatste rest mijns
levens nog uit mij verdreef, en daarop schreef ik dit sonnet,
hetwelk begint:
Dikwerf wanneer 'k bepeins het vreemd gedragen
Waartoe mij Amor dwingt, wil 't hart mij breken
Van medelijden en ik hoor het klagen :
„Ach, kon ooit smart een ander dus verweeken ?"
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Wen Amor mij bespringt om te verjagen
Mijn zinnen en haast allen voor hem woken,
Ontkomt er slechts eene enkele aan zijn slagen,
En die blijft, om van ii alleen te spreken.
En dan, omdat 'k voor eigen zwakheid zwicht,
Kom 'k bleek, ontdaan, van alle kracht begeven,
Tot u, of me ook nw blik genezing biedt.
Maar zoo ik opzie tot uw zoet gezicht,
Begint nog smartlijker mijn hart te beven
En 'k voel hoe 't levee uit mijn adren vliedt.
Dit sonnet kan worden verdeeld in vier gedeelten, volgens
de vier zaken welke er in verhaald worden; en omdat deze
zaken hierboven reeds uiteengezet zijn, houd ik mij niet op
dan slechts om deze gedeelten door hunne beginwoorden aan
te duiden; zoodat ik zeg dat het tweede gedeelte begint hier:
„Wen Amor..." ; het derde hier: „En dan, omdat..."; het
vierde hier: „Maar zoo ik opzie. .."
§ XVII.
Nadat ik deze drie sonnetten had geschreven, waarin
ik sprak tot mijne Vrouwe, geloovende nu te moeten
zwijgen, omdat zij ongeveer heel mij nen toestand verhaalden en het mij voorkwam dat ik duidelijk genoeg over
mijzelf had gesproken, gebeurde het toch — ofschoon ik
mij daarna nooit meer onmiddellijk tot haar gericht heb
— dat ik eene nieuwe en edeler stof dan de voorgaande
opnam. En omdat de aanleiding daartoe aangenaam is om
te hooren, zal ik haar zoo kort ik kan mededeelen.

AANTEEKENINGEN BIJ HET EERSTE GEDEELTE.
(1)
(2)

Beatrice: letterlijk Zaligmaakster. Verkort Bice.
De sterrenhernel. Volgens Dante beweegt zich de hemel der

vaste sterren een graad per honderd jaar van het westen naar
het oosten, zoodat Beatrice acht jaar en vier maanden oud
was toen zij Dante verscheen.

DANTE ' S VITA NUOVA.

Dierlijke en Natuurltjke geest. De voorstelling der verschillende levensverrichtingen als „geesten" is in de scholastieke
wijsbegeerte zeer gebruikelijk en oorspronkelijk aristotelisch.
De „zinnelijke geesten" waarvan iets verder sprake is verbeelden de vijf zintuigen.
Amor. Men denke nooit aan het traditioneele dartele minnegodje. In Dante's symboliek immers is Liefde hetzelfde als
Deugd.
Vrouwe des Heils. Het Italiaansche „salute" beteekent zoowel
„groet" als „hell, redding".
In rijmen to spreken. Dit beteekent dichten „in de volkstaal''
in tegenstelling met dichten in het Latijn, in Welke taal het
rijm niet of slechts zelden wordt aangewend.
Mijn grootste vriend. Guido Cavalcanti. (zie Inleiding en Aanhangsel).
Maar tooi hen met zoete harmonie. Dit beteekent: „laat het
lied op muziek zetten", zooals voor minnedichten, vooral ballades veel geschiedde.
Sommigen meenen dat Dante in deze paragraaf spreekt over
de bruiloft van Beatrice zelf, die waarschijnlijk juist in dezen
tijd huwde met Simone dei Bardi.
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TWEEDE GEDEELTE.
(1287-1290).
§ XVIII.
Aangezien door mijn uiterlijk velen het geheim van
mijn hart hadden begrepen, kenden ook zekere dames, die
bij een waren om zich met elkaars gezelschap te vermaken, mijn hart zeer goed, want elke van hen was getuige
geweest van vele mijner nederlagen. En terwijl ik, als geleid door het geluk, dicht aan hen voorbij ging, wend ik
door eene dier beminnelijke dames aangeroepen ; en zij die
mij had aangeroepen was eene dame die zeer bekorend moist
te spreken. Zoodat ik, toen ik bij hen was gekomen en mij
er van overtuigd had dat mijne allerlieflijkste Vrouwe zich
niet onder hen be y ond, hen gerustgesteld begroette en
vroeg wat er van haren dienst was. De dames waren talrijk en er waren onder hen die onder elkander lachten.
Maar er waren andere die mij aanzagen, als in verwachting
van wat ik zou zeggen. Weer andere spraken onder elkaar,
van welke eene, hare oogen op mij richtende en mij bij
den naam aansprekende, zeide : „Waarom bemint gij deze
uwe Vrouwe, als ge toch haren aanblik niet kunt verdragen ? Vertel ons dit, want het doel van zulk een liefde
moet voorzeker wel buitengewoon zijn." En toen zij mij dit
had gevraagd, trachtte niet alleen zij, maar alle andere het
antwoord uit mijn aangezicht te lezen. Daarop zeide ik tot
hen deze woorden : „Edele dames, het doel mijner liefde
was reeds vroeger de groet dier Vrouwe, van wie gij misschien bedoelt te spreken ; en hierin bestond de gelukzaligheid welke het doel is van al mijn. verlangens. Maar sedert
het haar behaagde mij hem te weigeren, heeft Amor, mijn
Heer, in zijne genade heel mijne gelukzaligheid gesteld in
datgene, wat mij niet kan ontnomen worden." Daarop begonnen deze dames onder elkaar te spreken ; en zooals men
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wel eens regen, vermengd met schoone sueeuw ziet
vallen, zoo scheen het mij dat ik hunne woorden zag uitgaan vermengd met zuchteu. En nadat zij eene wijie met
elkaar gesproken hadden, zeide de dame die het eerst tot
mij gesproken had, nog deze woorden tot mij „Wij verzoeken u ons wel te willen zeggen waarin deze uwe gelukzaligheid bestaat." En ik antwoordde hen aldus : „In
woorden welke mijne Vrouwe prijzen". Daarop antwoordde
zij die tot mij gesproken. had : „Wanneer gij waarheid spreekt,
dan hebt ge toch de woorden waarin gij uwen toestand
bekend maakt, met een andere bedoeling. gesproken." Waarop ik, peinzende over deze woorden, als beschaamd van hen
heenging ; en nog wandelend zeide ik in mijzelf: „Wanneer
er zoo groote gelukzaligheid ligt in de woorden welke mijne
Vrouwe prijzen, waarom heb ik dan anders over haar gesproken ?" En ik nam mij hierop voor tot stof voor mijn
riijmen. nooit lets anders dan den lof Bier Allerlieflijkste te
te kiezen ; en veel hierover nadenkend, scheen het mij dat
ik eene al te hooge stof gekozen had voor mijne krachten,
zoodat ik niet waagde te beginnen ; en zoo weifelde ik
verscheiden dagen tusschen verlangen naar rijmen en vrees
om te beginnen.
§ XIX.
Het •geviel toen dat, terwijl ik wandelde langs eenen
weg, waarnaast eene zeer heldere rivier stroomde, mij een
zoo groot verlangen om te rijmen overviel, dat ik begon
er over te denken hoe ik het aan zou leggen ; en ik overwoog dat het niet passend ware over haar te spreken tenzij
tot andere vrouwen in de tweede persoon; en dat wel niet
tot alle vrouwen, maar alleenlijk tot diegene die lieflijk en
edel waren en niet slechts vrouw. Daarop, zegge ik, sprak
mijne tong, als vanzelf bewogen : „Gij vrouwen edel, die
de Liefde kent". Deze woorden bewaarde ik met groote
blijdschap in mijnen geest, mij voornemend ze tot begin
te nemen ; waarop ik, teruggekeerd in bovenbedoelde stad
en na eenige dagen te hebben nagedacht, deze canzone
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begon met den bedoelden aanhef en in de volgorde welke
men hieronder in hare verdeeling zal zien. De canzone
begint aldus :
Gij vrouwen edel, die de Liefde kent,
Tot -U. wil ik van mijn Meestresse spreken,
Niet wijl 'k haar lof ooit te voleinden reken,
Maar te verlichten 't overvol gemoed.
Wen ik bepeins haar deugden zonder end,
Brandt dus mijn hart dat 'k door mijn enkel spreken,
Elk die me aanhoorde in liefde zou ontsteken,
Hadde ik niet alle driestheid ingeboet.
Niet zoo verheven dat ik vreezen moet
Machtloos tot lager stijl te zullen dalen,
Maar zoo zal 'k van haar lieflijkheen verhalen
Als het bij haar past: gracelijk en zoet.
En slechts tot u, minlijke maagde' en vrouwen;
Want gij alleen zijt waardig zulk vertrouwen.
Een engel roept, gekeerd haar 't goddlijk licht:
„O Heer, een wonder waarlijk zien wij dwalen
Op aarde, een ziel zó6 lieflijk dat zij stralen
Moge in der zaalgen midden nu weldra!
De hemel mist niets dan haar aangezicht
En smeekt u zijnen hoogsten glans te halen."
En alle heilgen juichen op die tale.
Slechts inedelijden vraagt voor mij gena;
En God spreekt: „Dat men dit van haar versta:
Geliefden, duldt dat nog uw Hope in vrede,
Zoolang het mij behaagt, blijve beneden,
Waar een in vreeze is dat zij van hem ga,
En die Bens spreken zal tot de verdoemden:
'k Zag haar, die de Engelen hun hope noemden." (1)
In 't hemelsch rijk wordt mijn Meestres begeerd:
Dus wil 'k u van haar englendeugd doen weten.
En 'k zegge: Wie een eedle vrouw wil heeten,
Die ga met 'IAA'', wijl ovral waar zij gaat,
Amor elk hart dat zijnen gloed ontbeert,
Be vreezen doet en alle hell vergeten.
Sterven moet elk, of zich gelouterd weten,
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Die haren blik te dragen onderstaat.
Wie zich voor waardig houdt haar in 't gelaat
Te schouwen, moog' zijn hooge deugd betoonen ;
En zorg' wie hoopt dat hem hour groet beloone,
Door deemoed dat al zonde hem verlaat.
Want zulk een macht werd haar door God beschoren,
Dat slecht niet einden kan wie haar mocht hooren.
Spreekt Amor van mijn Vrouwe : „Hoe ware ooit
Zoo zuiver en zoo schoon een sterflijk wezen ?"
„God heeft", dus denkt hij„,met een nooit volprezen
En gansch nieuw wonderwerk de aarde verrijkt."
Geen parel werd 'met blanker tint getooid,
Heel haar van schoonheen evenwichtig wezen
Vormde Natuur van stollen uitgelezen;
Dus heete schoon alleen wat Mar gelijkt.
Wen open harer blikken poorte wijkt,
Tijgt er een stoet van minnelijke geesten
Om de oogen die haar schouwen te vermeestren
En dra heeft elk van hen het hart bereikt.
En geen kan haren mond, teeder omtogen
Van Liefde's lath, bewondren onbewogen.
Mijn Lied, ik weet, wanneer ge mij verlaat,
Zult ge op uw dool tot vele vrouwen spreken.
Maak, dat ze in u, die 'k zoo schoon op mocht kweeken,
Der Liefde jonge en teedre dochter zien.
Wilt, waar ge ook zijt en waar ge ook henen gaat,
„Wijst mij den weg tot haar'' bescheiden smeeken,
„Van welker deugd mijn tooi is taal en teeken".
En dat ge mij niet slecht en ijdlijk dien',
Zult nimmer toeven ge onder lage lien ;
En nimmer schenken zult ge uw zoet vertrouwen,
Dan slechts aan eedle manne' en eedle vrouwen:
Die zeker zullen snelle hulpe u Bien.
Nu ga, en zoo gij Amor bij hen vindt,
Breng hem mijn groet, zoo 't voegt voor Amor's kind.
Deze canzone zal ik, opdat zij beter begrepen worde, kunstiger
verdeelen dan het andere hierboven staande. En daarom maak
ik allereerst drie gedeelten : het eerste gedeelte is de voorrede van de volgende woorden ; het tweede is het behandelde
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onderwerp ; het derde is als eene dienstmaagd van de voorgaande woorden. Het tweede begint hier : „Een engel roept...";
het derde bier : ,,Mijn Lied, ik weet . . ." Het eerste is te verdeelen in vieren : in het eerste zeg ik tot wie ik van mijne
Vrouwe wil spreken en waarom ik spreken wil ; in het tweede
zeg ik hoedanig ik mijzelf voorkom wanneer ik aan hare deugd
denk en hoe ik zou kunnen spreken wanneer ik den moed niet
verloor ; in het derde zeg ik hoe ik geloof over haar te kunnen
spreken zonder door mijne lafheid belemmerd te worden ; in het
vierde zeg ik, herhalend tot wie ik bedoel te spreken, de reden
waarom ik tot hen spreek. Het tweede begint hier : „Wen ik
bepeins. ." ; het derde hier : „Niet zoo verheven. ." ; het vierde :
„En slechts tot u. .". Vervolgens, waneeer ik zeg : „Een engel
roept. .", begin ik over mijne Vrouwe te spreken. En dit gedeelte is in tweeen te verdeelen : in het eerste zeg ik wat men
over haar in den hemel zegt; in het tweede zeg ik wat men
over haar op aarde zegt, en wel bier : „In 't hemelsch rijk.."
Dit tweede gedeelte is in tweeen te verdeelen, want in het
eerste spreek ik over haar met betrekking tot de edelaardigheid
harer ziel, een en ander verhalend van de uitwerking harer
deugden, welke uit hare ziel voortkomen ; in het tweede gedeelte spreek ik over haar met betrekking tot de edelaardigheid
van haar lichaam, een en s ander van hare schoonheden verhalend,
en wel hier : „Spreekt Amor van mijn Vrouwe". . . Dit gedeelte
is in tweeen to verdeelen, want in het eerste spreek ik van
zekere schoonheden welke tot haar geheele persoon behooren ;
in het tweede spreek ik van zekere schoonheden welke tot een
bepaald gedeelte van bare persoon behooren, en wel hier : „Wen
open. ." Dit tweede gedeelte is to verdeelen in tweeen ; want
in het eene spreek ik van de oogen, welke bet begin der liefde
zijn ; in het tweede spreek ik van den mond, welke het einde
der liefde is. En opdat hier iedere lage gedachte worde opgeheven, herinnere Lich wie dit leest, dat hierboven geschreven
werd hoe de groet mijner Vrouwe, welke eene werking van
haren mond was, het doel mijner wenschen was, waar ik dit
bereiken kon. Vervolgens, wanneer ik zeg : „Mijn Lied, ik
weet . .." voeg ik nog eene stanza toe bijwijze van dienstmaagd
der andere in welke ik zeg wat ik van deze mijne canzone verlang : en aangezien dit laatste gedeelte gemakkel ijk te begrijpen
is, vermoei ik mij niet met nog meer verdeelingen. Wel zeg ik
dat, om de bedoeling van deze canzone nog beter te openbaren,
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nog nauwkeuriger verdeelingen zouden moeten aangewend worden; maar in elk geval, wie niet voldoenden geest bezit om haar
te kunnen begrijpen door de wel toegepaste, mishaagt mij niet
wanneer hij het er bij laat; want waarlijk, ik vrees dat ik hare
bedoeling door de gemaakte verdeelingen reeds te duidelijk
gemaakt heb voor maar al te velen, indien het mocht gebeuren
dat velen haar konden hooren.
§ XX.
Nadat deze canzone eenigszins bekend was geworden
onder de menschen en dientengevolge ook een. mijner vrienden haar had gehoord, voelde deze behoefte mij te verzoeken
hem te zeggen wat Liefde is ; wellicht omdat hij door de gehoorde rijmen meer verwachting omtrent mij koesterde dan
ik verdiende. Waarop ik, overwegende dat het, na eene zoodanige behandeling (der stof als in de voorgaande canzone)
wel voegzaam ware iets over de Liefde zelf te zeggen, en
overwegende dat ik mijnen vriend gaarne eenen dienst
bewees, mij voornam in enkele woorden over de Liefde te
spreken ; en ik schreef toen dit sonnet, hetwelk begint :
Liefde en een edel hart zijn ganschlijk een,
Zooals de wijze dichter (2) heeft geschreven ;
G-een kan bestaan slechts op zichzelf alleen,
Zoomin als 't hoofd kan zonder rede leven.
Natuur bestemde ons hart tot Amor's leen
En heeft het hem tot waste woon gegeven ;
En sluimrend beidt hij daar, kort bij den een,
Bij dander lang, den dag van 't nieuwe leven,
Wen Schoonheid als een vrouw vol deugd verschijnt,
En zoozeer 't oog bekoort dat 't in 't gemoed
Een hoog verlangen tot haar wordt geboren,
Dat zoolang roept, door hunkering gepijnd,
Tot het dien geest der Liefde ontwaken doet.
Zoo zal ook d'eedle man een vrouw bekoren.
Dit sonnet kan worden verdeeld in twee gedeelten : in het
eerste spreek ik van de Liefde voor zoover zij is in vermogen;
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in het tweede spreek ik van haar voorzoover zij van vermogen
tot daad wordt. Het tweede begint hier: „Wen Schoonheid..."
Het eerste kan worden verdedd in tweeen : in het eerste zeg
ik in welk voorwerp dit vermogen zich bevindt; in het tweede
zeg ik hoe dit voorwerp en dit vermogen in het bestaan zijn
gebracht en hoe het eene zich tot het andere verhoudt als
vorm tot materie. Het tweede begint hier: „Natuur bestemde.."
Vervolgens, wanneer ik zeg: „Wen Schoonheid ..", zeg ik hoe
dit vermogen zich tot daad omzet: en wel eerst hoe het zich
omzet in den man, vervolgens hoe het zich omzet in de vrouw,
namelijk bier: „Zoo zal .."
XXI.
Nadat ik de bovenstaande rijmen over de Liefde had
geschreven, gevoelde ik een verlangen om ook ter verheerlijking der Allerlieflijkste woorden to zeggen in Welke ik
zou kunnen toonen hoe door haar deze geest der Liefde
in mij ontwaakte en hoe hij niet alleen ontwaakte waar
hij sliep, maar hoe zij hem door hare wonderbare macht ook
deed komen daar, waar hij nog niet in vermogen was. En
ik schreef then dit sonnet, hetwelk begint:
Mijn Vrouwe straalt zoo zoete liefde uit de oogen,
Dat zij verlieflijkt al wat zij aanschouwt;
Waar zij voorbij schrijdt wendt zich jong en oud,
En wien zij groet voelt dus zijn hart bewogen
Dat hij verbleekt en, 't hoofd omneer gebogen,
Zuchtend zijn kleinste zonde nog berouwt ;
Want toorn nosh trots zich voor haar staande houdt.
Helpt, Vrouwen, dan mij haren lof verhoogen!
In 't hart dat haar hoort spreken wordt geboren
Zoetste verteedring en een deemoed zacht;
Zaalg zij, wie voor het eerst haar ziet, geprezen!
Onzeglijk is 't, onvatlijk, op wat wezen
Zij lijkt wanneer haar mond slechts even lacht:
Een wonder is ze, als nooit aanschouwd tevoren.
Dit sonnet heeft drie gedeelten. In het eerste zeg ik hoe
mijne Vrouwe dit vermogen in daad omzet door middel van
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het zeer edele werktuig harer oogen en in het derde zeg ik
hetzelfde omtrent dit zeer edele werktuig van haren mond ; en
tusschen deze twee gedeelten is er nog een kleiner dat als om
hulp vraagt aan het voorgaande en het volgende, en dit begint
hier : „Helpt Vrouwen. ." Het derde begint hier : „In 't hart. ."
Het eerste kan worden verdeeld in drieen ; want in het eerste
zeg ik hoe zij door hare deugd alies lieflijk maakt wat zij aanschouwt, hetgeen zooveel zeggen wil dat zij de Liefde wekt
tot vermogen waar zij nog niet is ; in het tweede zeg ik hoe
zij de Liefde in het hart van alien die zij aanziet tot daad
omzet ; in het derde zeg ik vervolgens wat zij door hare deugd
in hunne harten uitwerkt. Het tweede begint hier : „Waar zij
voorbij schrijdt. ." ; het derde hier : „En wien zij groet. ." Vervolgens, wanneer ik zeg : „Helpt Vrouwen. ." geef ik te verstaan aan diegenen, tot wie het mijne bedoeling is te spreken,
de vrouwen aanroepende, dat zij helpen mogen haar te eeren.
Vervolgens, wanneer ik zeg : „In 't hart. ." zeg ik hetzelfde
wat in het eerste gedeelte gezegd is met betrekking tot twee
werkingen van haren mond : van welke de eene is haar allerzoetste spreken en de andere haar wonderbare glimlach, be'halve
dat ik van dezen laatsten niet zeg hoe hij in de harten werkt,
omdat de herinnering noch hem noch zijne uitwerkingen kan
vast houden.

XXII.
Toen hierna nog niet vele dagen waren voorbijgegaan
aldus behaagde het den Koning der Glorie, die zich
zelven den dood niet spaarde — verliet hij, die de verwekker geweest was van dit groote wonder als hetwelk de
alleredelste Beatrice zich vertoonde, dit leven om zekerlijk
in te gaan tot de eeuwige zaligheid. Zoodat het — aangezien zulk een verscheiden smartelijk is voor hen die achterblijven en die bevriend waren met dengene die stierf; en
geene vriendschap zoo innig is als die van eenen goeden
vader tot een goed kind of van een goed kind tot eenen
goeden vader; en deze Vrouwe den hoogsten graad van
goedheid bezat en haar vader, gelijk velen z-ulks getuigen
en ook waar is, in hooge mate goed was, — zeer begrijpelijk
is dat deze Vrouwe op het bitterst vervuld was van smart.

DANTE ' S -VITA NUOVA.

193

En aangezien, volgens gebruik in bovenbedoelde stad, de
vrouwen met de vrouwen en de mannen met de mannen
zich vereenigen bij eene dergelijke treurnis, waren er vele
vrouwen bijeen ter plaatse waar de allerlieflijkste Beatrice
erbarmeliik weende ; zoodat ik, enkele dier vrouwen van
haar ziende terugkeeren, hen hoorde spreken over de .Allerlieflijkste, hoe zij jammerde. Onder andere woorden hoorde
ik er die zeiden : „Waarlijk, zij weent zoo, dat wie haar
ziet van medelijden zou kunnen sterven." Hierop gingen
deze dames voorbij ; en ik bleef in eene zoo groote droefheid
achter, dat nu en dan tranen mijn gelaat baadden, zoodat
ik het herhaaldelijk bedekte door mijne handen naar de
oogen te heffen. En als het niet geweest ware dat ik nog
weer omtrent haar verwachtte te hooren, daar ik mij
beyond op eene plek waar het groote gedeelte der dames
die van haar heengingen, langs kwam, zou ik mij verborgen
hebben zoodra de tranen mij overmanden. En terwijl ik
dus bleef op dezelfde plek, kwamen er opnieuw eenige
dames dicht langs mij, die onder het gaan tot elkaar spraken :
„Wie van ons zal ooit weer vroolijk kunnen zijn, nu wij
deze Vrouwe zoo klagelijk hoorden spreken ?" En na deze
kwamen weer anderen voorbij die zeiden : „Hij die daar
zit klaagt niet meer of minder dan als had hij haar gezien
evenals wij". Weer andere zeiden van mij : „Ziet toch dezen,
die zichzelf niet meer gelijkt, zoo is hij veranderd." En
terwiji aldus deze dames voorbij gingen, hoorde ik op de
wijze welke ik verhaald heb, spreken over haar en mijzelf.
Waarop ik, hierover peinzende, mij voornam iets te zeggen
— omdat ik hierin eene waardige stof vond — waarin ik
alles zou opsluiten wat ik van deze dames gehoord had.
En omdat ik hen gaarne gevraagd zou hebben wanneer ik
dit zonder onbescheiden te zijn had kunnen doen, maakte
ik mijne rijmen aldus alsof ik hen werkelijk had gevraagd
en alsof zij mij hadden geantwoord. En ik maakte twee
sonnetten ; in het eerste vroeg ik op de wijze waarop ik
vragen Wilde ; in het tweede vermeld ik hun antwoord,
datgene wat ik van hen verstond gebruikende als hadden
zij het tot mijzelf gesproken. En ik begon het eerste : „Gij
O. E. XIV 8
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smartvervulde, deerniswaardge vrouwen .." en het tweede:
„Zij gij het die zoo dikwijls hebt gesproken."
Gij smartvervulde, deerniswaardge vrouwen,
Die de oogen, bloO van droefnis, nederslaat;
Vanwaar komt ge met zoo ontverfd gelaat
Dat ik in u waan Meelij zelf te aanschouwen?
Zaagt ge wellicht hoe Liefde mijner Vrouwe
Liefelijk aangezicht in tranen baadt?
Mijn hart zegt mij dat 'k om geen eigen daad
Noch eigen droefenis u dus zie rouwen.
En komt ge waarlijk van zoo diep verdriet,
Wilt dan een pooze, ik bid u, bij mij toeven;
En hoe zij lijdt, verberg 't mijn smeeken niet ;
Schoon 'k zie hoe langs de smartgemerkte groeven
Van uw gelaat een stroom van tranen vliet
En 't hart mij beeft nu 't zoozeer u ziet droeven.
Dit sonnet kan worden verdeeld in twee gedeelten; in het
eerste roep ik de vrouwen aan en vraag ik hen of zij van haar
komen, zeggende dat ik zulks geloof omdat zij zachter schijnen
terug te keeren; in het tweede bid ik hen mij over haar te
spreken. Het tweede begint hier „En komt ge waarlijk.."
Hierop volgt dan het andere sonnet, gelijk wij hierboven reeds
verhaald hebben.
Zijt gij het, die zoo dikwijls hebt gesproken
Over uw Vrouwe, schoon tot ons alleen?
Uw stem gelijkt de zijne, doch in een
Gansch ander aanschijn lijkt uw ziel gestoken.
Ach, waarom klaagt ge als ware u 't hart gebroken!
Met jammer vult een elk uw droef gesteen ;
Zaagt ge dan Mar en hoordet haar geween,
Dat ge u dus toont in wanhoop neergedoken?
Laat weenen ons en weenend verder schrijden;
Slecht ware wie getroost kon huiswaarts gaan
Nadat wij haar zoo droevig zagen lijden.
Smart zelve staart uit haar gelaat u aan;
ZOO dat wie van deez' aanblik niet zou scheiden,
Van droefnis aan haar voeten moest vergaan.
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Dit sonnet heeft vier gedeelten, aangezien de vrouwen voor
wie ik antwoord vier wijzen van spreken hadden. En omdat
deze hierboven voldoende duidelijk zijn gemaakt, zal ik mij niet
ophouden met den zin deter gedeelten te verhalen; zoodat ik ze
alleen maar aanwijs. Het tweede begint hier : „Ach, waarom
klaagt ge .."; het derde : „Laat weenen ons .." ; het vierde:
„Smart zelve .."
XXIII.
Weinige dagen hierna geviel het dat eene smartelijke
ziekte een gedeelte mijns lichaams aantastte, waardoor ik
negen dagen lang voortdurend de bitterste pijnen leed,
welke mij zoo zwak maakte dat ik werd als diegenen die
zich niet kunnen bewegen. Ik zeg nu dat op den negenden
dag, terwiji ik eene ondragelijke pijn gevoelde, eene gedachte in mij opkwam, welke van mijne Vrouwe was. En
toen ik een wijle aan haar gedacht had, keerden mijne gedachten tot mijn zwakke leven terug ; en ziende hoe vluchtig zijn duur was, zelfs wanneer het gezond is, begon ik
in mijzelf over zoovele ellende te weenen. Waarop ik, zwaar
zuchtende, in mijzelf zeide : „Noodwendiglijk moet het eens
gebeuren dat de allerlieflijkste Beatrice sterft". En hierop
greep een zoo hevige verbijstering mij aan, dat ik de oogen
sloot en begon te dwalen als een krankzinnige en op deze
wijze te ijlen : in het begin des dwalens mijner verbeelding
leek het mij dat ik gezichten zag van vrouwen met loshangende haren, die tot mij zeiden „Ook gij moet sterven."
En vervolgens, na deze vrouwen, verschenen andere, vreemde
gezichten, schrikkelijk om te aanschouwen, welke tot mij
zeiden : „Ge zijt gestorven". En mijne verbeelding, aldus
beginnende te dolen, kwam op eene plaats, in welke ik niet
wist waar ik mij be y ond ; en het leek mij dat ik wederom
vrouwen met loshangende haren weenende langs den weg
zag waren in verwonderlijke droefenis ; en het scheen mij
dat ik de zon zag verduisteren, zoo dat de sterren zich
vertoonden in eene kleur, welke mij deed denken dat zij
treurden ; en het leek mij dat de vogels in hunne vlucht
dood neder vielen en dat er geweldige aardbevingen waren.
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En mij verbazende in dusdanige verbeelding en zeer ontzet,
zag ik een vriend op mij afkomen die zeide : „Weet ge het
niet ? Uwe wonderbare Vrouwe is uit het leven verscheiden."
Toen begon ik opnieuw en erbarmelijk te weenen ; en ik
weende niet alleen in mijne verbeelding, maar ik weende,
mijne oogen in werkelijke tranen badend. Ik verbeeldde
mij naar den hemel op te zien en het scheen mij dat ik
eene menigte engelen zag die naar den hooge terugkeerden
en die vOOr zich hadden een zuiver wit wolkje ; en het
scheen mij dat deze engelen triomfantelijk zongen en als
de woorden van hunnen zang scheen ik deze te hooren :
„Osanna in excelsis !" 1), en iets anders hoorde ik niet. Toen
scheen het mij dat mijn hart, waarin zooveel liefde woonde,
mij zeide : „Waarlijk, het is wel zeker dat onze Vrouwe
gestorven is". En hierop scheen het mij dat ik ergens
keen ging om het lichaam te zien in hQtwelk deze edelste
en gelukzalige ziel had gehuisd. En zoo sterk was deze
dwalende verbeelding dat zij mij werkelijk de doode Vrouwe
liet zien ; en het scheen mij dat vrouwen haar bedekten,
dat • wil zeggen haar hoofd, met een witten ; en het
scheen mij dat haar gelaat eene uitdrukking had van zoo
diepen deemoed, dat het scheen te zeggen : zie het
begin van alien Vrede". In deze verbeelding overkwain mij
eene zoo groote ootmoedigheid door haren aanblik, dat ik
den Dood aanriep en zeide : „O zoetste Dood ! kom tot mij
en wees niet hard jegens mij ; want wel moet ge lieflijk zij n
nu ge bij haar geweest zijt. Kom nu tot mij, die zoozeer
naar u verlang : ge ziet het, dat ik reeds uwe kleur draag".
En nadat ik had zien vervullen al de droevige diensten
welke men den lichamen der gestorvenen pleegt te bewijzen,
scheen het mij dat ik naar mijne kamer terugkeerde en
aldaar naar den hemel opzag ; en zoo sterk was mijne verbeelding dat ik weenende begon te spreken met eene
werkelijke stem : „O schoonste ziel, hoe gelukzalig is hij
die u aanschouwt". En terwiji ik deze woorden sprak
onder een smartelijk gesnik van jammer en den Dood aan1) Hosanna in den Hooge.
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roepend tot mij te komen, begon een jong en lieflijk meisje,
dat naast mijn bed zat, geloovende dat mijn weenen en
mijne woorden eene klacht waren om de pijn mijner ziekte,
in groote vreeze eveneens te weenen. Waarop de andere
vrouwen die in het vertrek waren, bemerkten dat ik weende,
doordat zij dit meisje zagen weenen: waarop zij haar, die
door zeer nauwe verwantschap aan mij verbonden was,
deden heengaan en, meenende dat ik droomde, zich tot mij
wendden om mij te wekken, zeggende : „Slaap niet langer
en wees niet zoo ontroostbaar". En terwijlzij aldus spraken,
brak mijne sterke verbeelding of op het oogenblik dat ik
zeggen Wilde : „O Beatrice, gezegend zijt ge". En reeds
had ik gezegd : „O Beatrice" toen ik, opschrikkende, de
oogen opende en zag dat ik geijld had. En ofschoon ik
haren naam geroepen had, was mijne stem zoo gebroken
geweest door snikken, dat die vrouwen mij niet hadden
kunnen verstaan. En ofschoon ik mij zeer schaamde, wendde
ik mij toch, door de Liefde aangespoord, tot hen. En toen
zij mij zagen begonnen zij te spreken : „Hij gelijkt eenen
doode" en onder elkaar te zeggen : „Laten wij toch trachten
hem te troosten". Waarop zij vele woorden tot mij spraken
om mij te troosten, en telkens vroegen zij mij waarvoor
ik zulk eene vrees gehad had. Waarop ik, na eenigszins
te zij n bijgekomen en de bedriegelijkheid van mijne waanvoorstelling te hebben ingezien, hen antwoordde : „Ik zal
u zeggen wat mij gebeurd is". Hierop begon ik met het
begin, en tot aan het einde toe verhaalde ik hen al wat
ik gezien had, slechts den naam dier Allerlieflijkste verzwijgend. Waarop ik vervolgens, genezen van deze ziekte,
mij voornara iets te zeggen over wat mij gebeurd was,
omdat het mij lieflijk scheen om te zeggen en te hooren,
en ik schreef deze canzone : „Een lieflijk meisje, jong en
teer van hart", in de volgorde als blijkt uit de er onder
staande verdeeling.
Een lieflijk meisje, jong en teer van hart,
Aan deernis rijk, was aan het bed gezeten
Waarop 'k den Dood dikwijls om redding vroeg.
Zij zag mijn oogen overvol van smart,
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En luistrend naar mijn waanverwarde kreten,
Verschrok zij dus, dat zij luidsnikkend kloeg,
Meenend dat ik mijn pijn niet meer verdroeg.
En de andre vrouwen, die haar hoorden weenen,
Leidden haar zachtkens henen
En susten me, om tot rust mij te doeu komen.
Een zeide er: „Diet meer droomen !"
En: „Waarom zoo ontroostbaar ?'' de andre vroeg.
Toen riep ik met een stem, verstikt door 't weenen,
Mijn Vrouwe... en 't vreemde droombeeld was verdwenen.
ZOO had de smart mijn zwakke stem geschaad,
En zoo mijn jammrend snikken haar gebroken,
Dat ik dien naam hoorde in mijn hart alleen.
Maar schoon ik 't liefst mijn gansch beschaamd gelaat
Voor hun nieuwsgierge blikken had verstoken,
Dwong Liefde mij 't te wenden tot hen been.
Het zag zoo vaal dat zij als over een
Die sterven ging van mij schenen te spreken;
Ik hoorde elkaar hen smeeken:
„Ach, konden wij verzachten toch zijn lijden !"
En telkenkeer zij zeiden :
„Wat zaagt ge toch, dat dus uw kracht verdween ?"
En 'k sprak, Coen weer mijn wanhoop was geweken:
„Hoort, vrouwen, 'k zal u van mijn droombeeld spreken."
Terwijl ik peinsde over ons broos bestaan,
En hoe zoo schielijk 't levee weer moet yluchten,
Weende in mijn hart Amor in droefnis groot;
Waardoor ik, van verbijstering ontdaan,
In mijn gedachten klagelijk verzuchtte:
„Ook voor mijn Vrouwe komt toch Bens de Dood."
Toen werd mijn smart zoo hevig dat ik sloot
Van pijnen moe mijn ooglôen, zwaar van tranen ;
En als verwarde wanen,
Gingen mijn geesten dwalen door mijn droomen;
Tot ze, eindelijk gekomen
Waar alle werklijkheid gansch van hen vlood,
Zagen een stoet van vrouwen jammrend gaan en
Roepend: „Ook gij zult sterwen !" door hun tranen.
'k Zag teekens, vreemd en vreeslijk, onheilzwaar,
Ontstellen mijn verdwalende gedachten
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In 't naamloos oord waar 'k mij in droom beyond.
'k Zag vrouwen zwermen met ontbonden haar,
Stil weenend of in jammerluide klachten,
Die als een brand droegen hun droefnis rond.
Toen leek het of de zonne langzaam zwond
In duisternis en bleeke sterren schenen:
't Was of ik hen zag weenen ;
En vogels vielen neder onder 't zweven ;
En de aard begon te beven ;
Tot plotseling een bleek man voor mij stood,
Die sprak : „Deed u de tijding nog niet weenen?
Dood voerde uw Vrouwe, die zoo schoon was, henen !"
Ik sloeg mijn blikken, tranenblank, omhoog
En zag — een regen leek 't van hemelsch manna
Een rij van englen keeren tot hun Heer.
Een teeder wolkje zwevend voor hen toog,
En allen zongen juichende: „Hosanna !"
Niets hoorde ik dan Bien jubel keer op keer.
Toen sprak Amor : „Nu zwijge ook ik niet meer ;
Kom, waar uw Vrouwe neerligt, met mij mede,"
En leidde mij ter stede
Waar ik haar doode lichaam mocht aanschouwen,
Ik zag: toen spreidden vrouwen
Een witte wade over haar aanzicht neer,
Dat, diepdeemoedig, als in stille bede,
Niets scheen te zeggen als „Ik ben in Vrede !"
En zulk een deemoed lenigde mijn pijn
Toen 'k haar zag die de Deemoed zelf verklaarde,
Dat 'k sprak : ,,O Dood, hoe lijkt ge mij zoo zoet!
Hoe zacht en lieflijk moet uw wezen zijn
Sinds ge mijn Vrouwe medenaamt van de aarde.
Meelij, geen haat is 't wat u komen doet.
'k Geloof dat ik u reeds gelijken moet,
Zoozeer verlangt mijn harte, moe van rouwen,
Aan A zich te vertrouwen !"
Ik ging, en niets was van mijn smart gebleven ;
En hemelwaarts geheven
Mijn blikken, zeide ik als ten laatsten groet :
„O schoone Ziel, zaalg wie u mag aanschouwen !"
Toen wektet gij me, dank uw zorg, o vrouwen.
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Deze canzone heeft twee gedeelten : in het eerste zeg ik,
sprekende tot een onbepaald persoon, hoe ik door zekere vrouwen
uit eene ijdele droomverbeelding werd gewekt en hen beloofde
hen deze te verhalen; in het tweede zeg ik hoe ik hen dit
verhaalde. Het tweede begint : „Terwijl ik peinsde. ." Het eerste
gedeelte kan worden verdeeld in tweeen : in het eerste zeg ik
wat zekere vrouwen en wat eene enkele zeiden en deden door
mijnen droom, dat wil zeggeu eer ik weder tot de werkelijkheid was teruggekeerd; in het tweede zeg ik wat deze vrouwen
zeiden, nadat ik had opgehouden te ijlen ; en dit gedeelte begint hier : „Zoo had de smart. ." Vervolgens, wanneer ik zeg :
„Terwijl ik peinsde. ." zeg ik hoe ik hen dit mijn droombeeid
verhaalde. En hieromtrent maakte ik twee gedeelten : in het
eerste verhaal ik geregeld mijn droombeeld ; in het tweede,
zeggende op welk oogenblik zij mij riepen, dank ik hen kortelijks ; en dit gedeelte begint hier : „Toen wektet gij me. ."

AANTEEKENINGEN BIJ HET TWEEDE GEDEELTE.
En die eens spreken zal enz. De meest voor de hand liggende,
maar zeer betwiste verklaring is dat Dante hier een toespeling
maakt op zijn later werk, de Hel.
(2) De wijze dichter : Guido Guinizelli. (Zie Inleiding en Aanhangsel)
(1)
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Ofschoon, ook na de politieke scheiding in 1905,
Zweden en Noorwegen nog doorgaans in een adem genoemd worden, zoo zal toch ieder, die beide landen bezoekt,
toestemmen, dat er tusschen die twee deelen van het
Scandinavische schiereiland een groot verschil bestaat.
Wie naar Zweden reist, moet er zich op voorbereiden,
niet zulke ontzachlijke, en in hun soort eenige, natuurschoonheid te zien te krii gen als aan de Noorweegsche
westkust.
Ik wil niet zeggen dat de natuur in Zweden niet heel
mooi is. Maar het voor Zweden meest karakteristieke mooi
is ook wel, en op even ruime schaal, dichterbij te vinden.
Bijvoorbeeld : in Denemarken, langs de heerlijke Oresundkust, tusschen Kopenhagen en Elseneur; of eigenlijk al
langs de geheele Oostzeekust van Duitschland, van de
Sleeswijker bocht of tot op het eiland Riigen.
Merkwaardig genoeg : ofschoon in Noorwegen de natuur — de trotsche, zware bergnatuur ! veel meer van
de onze verschilt, zoo krijgen wij toch in Zweden, ook in
de vlakste provincien, het gevoel van veel verder van huis
te zijn. Feitelijk is dit trouwens het geval maar de indruk
is veel sterker dan alleen valt te verklaren uit den stoffe-
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lijken afstand, in onze stoomeeuw hoe langer hoe gemakkelijker overwonnen. Er komt iets geestelijks bij. Terwij1
het leven in de Noorsche havenplaatsen vrijwel aan dat
onzer kustplaatsen herinnert, beseft men op Zweedsch terrein een veel grooter verwijdering, niet zoozeer in noordelijke,
als speciaal in noordoostelijke richting. Wij voelen ons niet
zoozeer op weg naar de Noordpool, als wel naar Rusland.
Er is, ook onder de gunstigste omstandigheden, en
voor iemand die aan reizen gewoon is, een goede mate
van inspanning noodig, om zich te acclimatiseeren in de
vreemde leefwijze, de vreemde omgeving, en vooral de
vreemde taal, die lang vreemd van klank blijft, ook al
heeft men geleerd haar te lezen.
Evenwel eenmaal doorgezet, brengt die inspanning ongetwijfeld haar loon mee.
Verplaatsen wij ons allereerst in verbeelding naar
Stockholm, — een moderne wereldstad, maar met een heel
ander cachet dan alle andere.
Evenals elders suist er u, van den heel vroegen morgen
tot den heel laten avond, de moderne toepassing der electriciteit, in al hare vormen, om de ooren. In de breede straten
van het nieuwe gedeelte (en een groot deel van de stad is
nieuw) hebt gij alle opmerkzaamheid noodig om ongedeerd
over te steken. Doch, tusschen al die moderniteit staat gij
plotseling tegenover een rotsachtig terrein, niet alleen onbebouwd, maar blijkbaar voorloopig onbebouwbaar geacht.
Het kan gebeuren, dat gij aan uw eerie zijde een huurpaleis
van vijf verdiepingen, en aan de andere een elementair
rotsblok tot buurman hebt, niet hoog, maar tamelijk breed.
De grond, waarop Stockholm rust, is, van nature, een iets
hooger gelegen voortzetting van den klippen.rijken bodem
van het Melermeer, en dientengevolge komt nog of en toe,
bij wijze van den aap uit de moues, midden tusschen de
uitingen der elegantste civilisatie, zoo'n oerklip uit de
huizenmassa te voorschijn.
Dergelijke tegenstellingen ontmoet men ook in ander
opzicht. De Zweden zijn ongetwijfeld een muzikaal yolk.
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Zing en kunnen zij als vogels, en onvermoeid. Ik woonde
een muziekfeest bij, waaraan 4000 zangers deelnamen. Eer
het concert begon hadden zij al, beurtelings groepsgewijze
zingend, een optocht van vijf kwartier door de stad achter
den rug. Dus : van stemmen-sparen was geen sprake. En
de eigenlijk-artistieke praestaties bleken daaronder volstrekt
niet te lijden, maar oogstten de bewondering van geoefende
buitenlandsche kenners. — Doch woest en schril staken
tegen den melodieusen h-capella-zang de toejuichingen
der Zweedsche toehoorders af. Het internationaal „Hoera!"
wordt hier zoo scherp-staccato tot een eigenaardig „Rh,
ra, ra !" afgekort, dat het schijnt alsof eensklaps in die
noordelijke mannen een atavistische emotie bovenkomt, zich
uitend in een ouden krijgskreet, gelnspireerd door het gekras van Odin's raven.
De geografische ligging stempelt Stockholm tot een
waterstad : met de noodige wijzigingen tot een Venetie van
het noorden. Water is het geliefkoosd element van de
heele bevolking : 's zomers zwemmend en badend, en op
vaartuigen van allerhand kaliber ; 's winters op sleden en
schaatsen. Waarschijnlijk hangt het hiermee samen, dat de
wegen condom Stockholm zoo slecht zijn. Tijdens de Olympische spelen, in 1912, verdroot dit zeer de vreemdelingen,
die deelnamen aan een fietswedstrijd rondom. het Melermeer. Er loopt een verhaal, dat alleen de Hongaren er
vrede mee hadden, als zijnde in hun eigen land de wegen
niet beter.
Dank zij die Olympische spelen, was de zomer van
1912 voor Stockholm een glorieperiode. De Zweedsche gymnastiek, waarvan zelfs de Duitschers, ondanks hun eigen,
rinds Turnvater Jahn op dit gebied ontwikkelde kracht,
in vele opzichten de superioriteit erkennen, kon zich hier
glansrijk doen gelden. De eigenaardigheid van het Stockholmsche zomerleven kwam daardoor des te sterker uit. In
gewone zomers behoudt het eenzelfde karakter. Het voor die
feestelijke gelegenheid opgerichte „Stadion", een monumentaal baksteenen gebouw, was aanstonds bestemd om
te blijven bestaan als middelpunt van Zweedsche sport.
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Vooral watersport, wordt er altijd op groote schaal gedreyen en daarvan kan men, als tourist, ieder gewoon jaar naar
hartelust meegenieten. 't Moet al heel erg tegenloopen, als
men niet toevallig de een of andere uitvoering bijwoont. Gij
zit, tot laat toe, op een terras, ergens aan een bocht van het
ruime SaltsjOwater zoutzeewater, zooals dat van de binnenstroomende Oostzee-armen genoemd wordt, in tegenstelling met het niet-zoute van het Melermeer. Rechts en links
teekenen paleizen en kerktorens, afgewisseld door boomgroepen, hun flinke lijnen tegen den lang helderblijvenden
avondhemel af. De Zweedsche vlag, met haar lichtgeel kruis
op lichtblauwen grond, maakt een kleurig effect en, met
of zonder begeleiding van harmonica's of blaasinstrumenten,
klinkt de vroolijkheid u toe uit stoom- en zeil- en roeibootjes van ver en nabij ...... Want Stockholm is een stad
die zich op ongezochte wijze vreugde weet te verschaffen :
's zomers en, naar ik hoorde, 's winters niet minder.
Een bijzonder eigenaardige ontspanningsplaats der
Stockholmers is : het in den laatsten tijd zoo veel besproken „Openluchtmuseum".
In vroeger dagen zijn de eilandjes, waarop de stad
en haar omgeving gebouwd zijn, allen min of meer versterkt geweest. Er bestaan nog allerhande vestingfragmenten,
die daaraan herinneren. Meerendeels hebben thans die verdedigingsmiddelen hun doel verloren, en staan zij alleen
nog als historisch gewaardeerde voorwerpen in een nieuwere
wereld. Zoo b.v. een paar kleine kanonnen op „Skansen".
Dit is een, in militairen zin, afgedankte schans, op het mooie
eiland Djurgard, en werd, enkele jaren geleden, voor een
heel ander doel in gebruik genomen.
Men is daar namelijk begonnen, midden tusschen de
natuurlijke vegetatie, waar de menschen naar hartelust in
het gras kunnen zitten en liggen, allerlei dingen bijeen te
brengen, die uit een nationaal oogpunt een of andere belangstelling verdienen. Hoofdzaak zijn : boerenwoningen uit
verschillende provincien en verschillende eeuwen, met
inventaris en al opgesteld, en bewaakt door personen in
bijbehoorende kleedij. Voorts : wat men een botanisch hor-
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tusje zou kunnen noemen, maar alleen van inlandsche gewassen. Evenzoo : een zoOlogisch tuintje, ook alleen voor
inlandsche dieren ; maar wegens Zwedens uitgestrektheid tot
in 't verre noorden, komt daar heel wat variatie voor.
Ove,rigens : veel Riinensteenen. Dan weer, achter een groep
berken, een tuinhuis van Emanuel Swedenborg, met een
paar door hem gebruikte meubelen er in ; en iets verder
een koepel van den joligen dichter Bellman.
Wordt er ergens een merkwaardig gebouwtje met afbraak bedreigd, of een zerk met inscripties opgegraven, dan
gaat dat tegenwoordig alles paar zoo'n openlucht-museum.
Dit Stockholmsche is het grootste ; maar ook andere
groote steden beginners er een eer in te stellen, er een te bezitten. Zoo, onder anderen, Jongkoping, sinds een halve eeuw
beroemd wegens zijn lucifers, die door de heele wereld zulk
een Diet te versmaden verbetering op het stuk van lampenopsteken enz. hebbeD. gebracht. Die luciferfabriek, met
toebehooren, ligt heel gunstig aan den zuidelijken oever
van het Wettermeer. Het stadje heeft Datuurlijk aan die
speciale industrie heel wat opkomst en uitbreiding te danken. 'Via/a') met dat al blijft het wat zijn naam zegt „kOping"
is een woord dat, in verschillende combinaties, een kleine
stad aanduidt.
Groote steden, van beteekenis, zijn er eigenlijk maar
drie : Stockholm, Upsala en Goteborg. De MalmOers plegen
er nog een vierde bij te noemen, namelijk Malmo ; maar
dat is dan voornamelijk alleen op grond van een grooter
aantal inwoners dan Upsala.
De beroemde, eerwaardige universiteitsstad Upsala mag
zich in sommige opzichten als de gelijke van Stockholm
beschouwen. Krachtens recht van ancienneteit, en als aloude koningsresidentie, en als representante van Zweedsche
geleerdheid, mag zij zich zelfs haar meerdere noemen. Wat
dit laatste punt betreft : terwijl de veel jongere Stockholmsche
universiteit er eigenlijk geen is, daar zij zich tot de natuurwetenschappelijke vakken beperkt, omvat die van Upsala
alle faculteiten.
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Nochtans, sinds de dochter hare moeder over 't hoofd
gegroeid is in territorialen omvang, zijn de borden eenigszins verhangen. Upsala bloeit als centrum van wetenschap,
ook in modernen zin ; maar het modern verkeer van halide',
nijverheid en politiek heeft zich, uit de iets noordelijker
hoogvlakte, verplaatst naar de oevers van het Melermeer.
Dit geeft, tusschen de twee steden, een tegenstelling
als van bedrijvigheid en rust.
Het sterkst doet zich die rust natuurlijk gelden in de
zomervacantie. Wat Upsala aan levendigheid kan ontwikkelen, vertoont zich pas weer als deze voorbij is. Maar ook
dan nog blijft de rustig-landelijke situatie voelbaar. Het
universiteitsgebouw ligt in een ruim park, door breede
lindelanen van de stad gescheiden. En even zoo ruim liggen de andere gebouwen : de wereldberoemde bibliotheek,
bezitster van allerlei zeldzame boeken en handschriften ;
het „Chemicem", met de borstbeelden van de drie groote
Zweedsche scheikundigen: Scheele, Bergman en Berzelius, in
het front ; en nog een paar andere drukbezochte tempels
der wetenschap.
Het thans onbewoonde Koningsslot, en de goed onderhouden Kathedraal, beheerschen samen het uitzicht over
de breed aangelegde straten.
De studenten wonen in gezamenlijke, mime huizen,
in den trant van de Engelsche colleges. Wie uit eenzelfde
provincie afkomstig zijn, betrekken, naar oud gebruik, een
zelfde huis. Evenals overal spreken in Zweden de „gestudeerde" lui op een Loon van half-blijde, half-weemoedige
herinnering over de zorgelooze dagen van hun studententijd. Voor dien weemoedstoon hebben de meesten hunner
een meer dan gewone reden; want in nog sterker mate
dan gewoonlijk elders, was voor hen de promotie een slotaccoord op de zorgeloosheid der jeugd. De studietijd toch
had hen in finantieele zorgen gestoken, die bun later
groote moeite kosten zou, te boven te komen. Er werd
mij, bij wijze van een nationaal-economischen misstand, verteld, dat verreweg de meeste studenten, ook uit gezeten
families, voor opgenomen geld studeeren. De banken leveren
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dat gaarne. En daar de studietijd lang is — in alle faculteiten een paar jaar langer dan elders — (niet omdat de
jongelui niet werken, maar dat staat er zoo toe, en in
Zweden hecht men sterk aan usantien), loopen die sommen,
met de renten, heel wat op. Eenmaal „afgestudeerd", zegge
als doctor, of, wat volstrekt niet wordt geminacht, als
doctorandus de universiteit verlatend, moeten dan de jonge
mannen, uit hetgeen zij verdienen, trachten met de aflossing
hunner studieschulden te beginnen In den regel zijn zij
daar net mee klaar, als hun zoons aan de beurt komen
voor hetzelfde procede.
Een uur gaans van de stad ligt het gehuchtje GanileUpsala, zegge Oud-Upsala. De weg daarheen is tamelijk
eentonig, en aan het einddoel zelf is ook niet veel bij zonders te zien. Maar voor wie een beetje historischen zin
heeft, is er des te meer te gedenken.
Wij staan hier op het oudste uitgangspunt van Zweedsche volksontwikkeling. Van een in halfverwaaiden kring
gelegen grafheuvels, heeten de drie grootsten : die van Odin,
van Thor en van Freir. De oudste koningen plachten van
daar af, bij plechtige gelegenheden, het yolk toe to spreken.
Het tegenwoordige dorpskerkje staat nagenoeg op dezelfde
plaats, waar de allereerste Christenkerk in Zweden moot
gestaan hebben. Sinds den tijd van Gustaaf Wasa heeft dit
plekje zijn politieke beteekenis verloren. Maar, als om de
historische stemming op to rakelen, krijgt men daar in de
herberg, bij wijze van verversching, „mee" voorgezet. Uit
een met zilver beslagen drinkhoorn drinkt men er den oudscandinavischen, oud-germaanschen volksdrank „mee" of
„Meth". 't Smaakt zoowat als dikkig, zoetig, bruin bier.
Als de Zweden over hun vaderlandsche geschiedenis
beginnen, doemt al heel licht de vergelijking op, dat voor
hen Gustaaf Wasa zoowat gelijk staat, met, ten onzent,
diens tijdgenoot, den Zwijger; en Gustaaf Adolf met Prins
Willem III. Dan houdt, voor een poos, de parallelgang op
want voor hun Karel XII bestaat er bij ons geen evenknie.
In den franschen tijd komt de overeenstemming weer boven,
in zoover hun laatste Wasa-koning aftreedt op een der-
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gelijke wijze als onze laatste Stadhouder. In den loop der
negentiende eeuw heeft Zweden zich, evenals Nederland,
uit diep verval tot nieuwen bloei opgewerkt; een verschil
is dat Nederland daartoe de oude Oranje-dynastie weer
inhaalde, terwijl Zweden zich bleef voegen onder de gelmporteerde Bernadotte's.
Voor mij was het glanspunt van een verblijf te Upsala,
een bezoek aan Linnaeus' zomerwoning, Hammerby, op
tiers mijlen afstand van de stad.
Al werd, sinds zijn verscheiden, zijn werk door dat
van anderen overvleugeld, zoo zal Loch Carolus Linnaeus
altijd een hoofdfiguur blijven in de geschiedenis der natuurwetenschap. Een enkele blik op de indeeling van voor hem
verschenen vakboeken toont hoe zijn geniale reuzegreep,
voor het eerst eenige orde heeft gebracht in de kennis
van planten en dieren. En als mensch heeft hij uitgeblonken
door de duidelijkheid, waarmee hijzelf de onvolmaaktheid
van zijn systeem inzag dock ondanks die onvolmaaktheid,
meende er de wetenschappelijke wereld een dienst mee te
doen, jets wat door het nageslacht volkomen wordt erkend.
Nederland pleegt er zich op te beroemen, deel te
hebben aan Linnaeus' grootheid, omdat hij, in zijn jeugd,
dus in de dagen zijner ontwikkeling, een pons lang hier
te laude heeft vertoefd. Zijn Harderwijksche doctorsbul
wordt nog altijd met veel pieteit bewaard. Maar, na afloop
van zijn studiereis, die zich over verschillende landen uitstrekte, vond hij zijn eigenlijke levensarbeid in zijn vaderland. Als hoogleeraar te Upsala bekleedde hij jarenlang
een eervoile positie, tot zijn zoon hem in hetzelfde ambt
opvolgde.
's Winters woonde hij natuurlijk te Upsala zelf, en
had daar een hortus, in onmiddellijk verband met zijn
studie en onderwijs. Maar gedurende de betrekkelijk lange
vacancies, in de betrekkelijk korte Zweedsche zomers, vertoefde hij op zijn landgoed Hammerby. Hij was in goeden
doen, — had zich daar een huis laten bouwen, hecht en
sterk, groot genoeg voor zijn gezin en geriefelijk voor
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dien tijd. Er is een thin v66r, en een park er achter ; een
der bijgebouwen diende als gehoorzaal, wanneer er, zooals
vaak gebeurde, juist in den zomer, leerlingen kwamen.
Aangezien destijds toch alle geleerdheid in 't Latijn werd
behandeld, was de taal van het ver afgelegen Zweden voor
geen intelligenten student een beletsel om van des grootraeesters onderricht te profiteeren.
De Zweedsche Staat heeft dit geheele stukje grond
gekocht, zooals het door een paar generaties van directe
erfgenamen in hoofdzaak onveranderd was gelaten. Zonder
pronk of praal, maar in eenvoud en trouw, wordt het knap
onderhouden, en, als wetenschappelijk heiligdom, gratis
voor alle belangstellenden toegankelijk gesteld. Een tuinmansvrouw vertoont, met rustigen tact, de verschillende
localiteiten.
Het huffs is, naar 's lands wijs, van hout, donkerroodbruin geverfd, met ijzermenie ; alleen deurposten en luiken
en kozijnen zijn wit. De houten stoep was pas geteerd. Die
toevallige omstandigheid suggereerde naij een indruk van
actueele bewoondheid ; en als bewoners dacht ik mij nieniand
minder dan de oorspronkelijke eigenaars. In des professors
studeerkamer zijn de wanden, in plaats van met behangsel, beplakt met afbeeldingen van planten en dieren, zooals hij dat zelf had ingericht. Sporen van luxe waren er
weinig ; maar het was een eigenaardig soort van weelde,
den genius der plaats op zich te laten inwerlien
In hooge mate interessant is de talrijke verzameling
van Linnaeus' portretten, op Hammerby aanwezig. En wel
omdat, on danks alle verschil in leeftijd, costuum en allerhande bijzaken, verschil ook in schilder- en teekentechniek, — uit alien zonder onderscheid dezelfde tevreden-opgewekte uitdrukking spreekt, die hem dus zeker wel moet
eigen zijn geweest. Geheel in harmonie hiermee dunkt mij
een eigenhandige, in het Zweedsch geschreven, en achter
glas boven zijn schrijftafel gehangen zinspreuk : uiting van
een verlangen of voornemen, om iederen dag werkzaam en
dankbaar te genieten.
0. E. XIV 8

14
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Is het niet merkwaardig dat, joist in dit land van
Linnaeus, in de laatste jaren zulk een werkzaam aandeel
werd genomen aan een baanbrekenden voorsprong op
botanisch gebied
Ik denk hier aan het zaden-proefstation in Zwedens
zuidwestelijke provincie Skane. Daar toch was men, in
afwij king van de veredelingsmethoden, aan andere inrichtingen van dien aard gevolgd, uit praktische ervaring
begonnen te werken volgens dezelfde natuurwetten, die
Hugo de Vries bezig was in zijn mutatieleer samen te
vatten. Treffend voorbeeld, dunkt mij, van een onafgesproken,
op •verren afstand gelijktijdig voorbereide ontmoeting van
praktijk en theorie !
Waarschijnlijk zal de Zweedsche landbouw wel mee
de eerste zijn om zich dien wetenschappelijken vooruitgang
ten nutte te maken. Drie vierden der Zweedsche bevolking
leeft van land- en akkerbouw. In het zuiden des lands is
dat bedrijf, blijkbaar meer clan noordelijker op, tot vooruitgang geneigd. In de omstreken van Upsala verkeert het
alles behalve in modeltoestand. Wel geuren er de velden
in Juli heerlijk van bloeiende klaver, met de een of andere
graansoort er door heen gezaaid, om samen afgemaaid te
worden maar er groeien zooveel distels tusschen, en er
liggen zooveel steentjes op de akkers, dat een hollandsche
of friesche of groningsche boer zijn ergernis niet op zou.
kunnen. Aan steenen, uit den een of anderen ijstijd afkomstig, stores zich de menschen, die den bodem bearbeiden,
blijkbaar even weinig als de vele leeuwerikken, die hen
onderwifi gezelschap houden !
Wie naar Zweden reist, krijgt van allerlei kanten den
raad mee, vooral Dalecarlie te bezoeken, als zijnde dit de
meest karakteristiek-Zweedsche provincie.
Dalarna heet zij in het zweedsch, wat letterlijk beteekent : de dalen.
Ofschoon de hoofdstad, Falun, langen tijd beeft geleefd
van kopermijnen, en de havenplaats Gefle, van den uitvoer
van dat koper, zoo beweegt men zich hier toch op een
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tamelijk lagen bodem : op een zachte glooiing tusschen het
gebergte KjOlen en de Baltische zee.
De Dalelf (Dalrivier) stroomt door Dalarna peen en
vormt af en toe watervallen. De mooiste en grootste is
die van Elfkarloe : geen hooge, zooals de Noorweegsche,
maar een breede, door klippen gebroken cascade. Vroeger,
in meer elementairen toestand, is die stellig heel mooi
geweest maar de industrie begint er zich erg van meester
te maken, het water voor fabriekgebruik af te leiden en
de omgeving door banale bouwwerken te bederven 1).
Op de laagste plaatsen heeft de Dalelf meren gevormd.
Het grootste daarvan is het beroemde Siljansmeer, tegenwoordig ook, met het noodige geduld, per spoortrein te
bereiken.
Zweden is zoo groot; en de dingen liggen er zoo ver
nit elkander, bij Nederlandsche verhoudingen vergeleken.
En het groote Zweden heeft niet veel meer inwoners dan
ons kleine Nederland ! Wat moet Gustaaf Adolf een regeeringstalent hebben bezeten, om hier zijne boeren-armeeen
te mobiliseeren, en daarmee in Duitschland den baas te
gaan spelen !
Als men, op een mooien avond, aan den rand van
het Siljansmeer zit, met zijn helder water en zachtglooiende
oevers, en er waait niet toevallig een storm, die de wolken
door de lucht jaagt, — dan is het er zoo rustig en zoo
stil, dat men de heele overige wereld zou vergeten.
Toch vertegenwoordigt, trots den jongen spoorweg,
zoo'n meer nog steeds het voornaamste middel van gemeenschap met de buitenwereld. Aardig getuigen hiervan
de massa's boomstammen, die er, door kettingen bijeen
gehouden, op drijven. Tegen de iets hoogere hellingen der
naburige heuvelen bestaat een belangrijke boschcultuur.
De in den winter gevelde boomen worden in het begin
van den zomer aan de rivieren toevertrouwd, om, met den
1) Dit is in nog hooger mate het geval met die van Trolhattan,
waarover een vroegere generatie van touristen zooveel moois wilt te vertellen, maar die nu weinig meer de moeite loont van er een omweg voor
te maken.
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stroom afzakkend, ergens aan den wal, ter nadere verzending te worden opgezonden. De spoorlijnen raken, zoo
mogelijk, de oevers der meren.
't Ligt voor de hand dat zich rondom zoo'n bevaarbaar weer, van oudsher, de overigens zeer verspreid wonende
bevolking eenigszins concentreerde, zoodat zich daar dorpen
vormden. Dientengevolge zijn de dorpen Rattvick, Leksand en Mora voor de Siljansmeer-touristen de aangewezen
pleisterplaatsen geworden. Zij hebben tamelijk comfortable
hotels en zijn door stoombootdienst met elkander verbonden.
Het doen en laten der Dalecarliers valt bijzonder in
het oog door hun eigenaardige kleederdracht. Niet alleen
op de dorpen zelf, maar ook landwaarts in, waar zij minder bekijks hebben, kan men beurtelings bun beste en hun
daagsche kleedij in oogenschouw nemen.
Een bijzonder gunstige gelegenheid daartoe levert het
uitgaan van de kerk te Leksand, elken zondag voormiddag.
Wie er toevallig een bruiloft treft, heeft een buitenkansje. Maar op mooie zomernamiddagen wordt er ook
wel eens (waarschijnlijk ter bevordering van het vreemdelingenverkeer !) een gefingeerde bruiloftstoet in optima
forma vertoond. Ads deze comedie geregeld wordt opgevoerd,
zal zij binnen eenige jaren wel het naief-amusante verliezen, dat zij nu nog bezit.
Aardig is het ook, in deze streek een landelijken dansavond bij te wonen. Ergens bij een der dorpen of gehuchten,
is, op een open plek tusschen de boomen, een stuk grond
glad geharkt. Op een of andere verhooging, desnoods maar
een hooiberg of iets dergelijks, zit een boerenzoon met een,
dikwijls zelfgemaakte, bontgeverfde viool als speelman.
's Zomers op zaterdagavonden kan men dan gewoonlijk
een paar dozijn van zijns gelijken eerst naar den dorpsbarbier en vervolgens naar de dansplaats zien stappen, waar
de meisjes, in gala uitgedoscht, hen wachten. De dans bestaat in walsen en in iets wat naar Duitsche polka lijkt;
de bewegingen zijn rustig-rhythmisch en gracieus.
't Is het zeggen, dat, van de drie Scandinavische natien,
de Noren de boeren, de Denen de burgers en de Zweden
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de edellieden zijn. Bij het zien van deze Dalecarlische dansende paren, en van de buigingen, waarmee zij elkander
naderen en afscheid nemen, zou men toestemmen dat zij
iets van een aangeborene beschaving in zich omdragen.
In elk geval is hier zoo'n boerenpret niets wat naar
een dronkemanspartij zweemt.
Honderd jaar geleden moet in Zweden, beide in hoogere en lagere standen, (getuige „GOsta Berling") de dronkenschap erger geweest zijn dan in eenig ander beschaafd
land. Per reactie is hier toen de strijd tegen den alcohol
sterker dan ergens anders aangebonden, en blijkbaar met
gelukkig succes. Als volksdrank, bij zoo even genoemde bijeenkomsten, geldt thans algemeen, in plaats van een of
ander soort van borrel, de zoogenaamde „SOckerdricken",
spuitwater met vruchtensap. Dit wordt overal in den lande
door apothekers goedkoop gefabriceerd. (Een hunner afficheert speciaal op zijn etiquetten, dat hij daar noch zwavelzuur noch sacharine bij gebruikt ; waaruit een leek geneigd is
op te maken dat sommigen van zijn confraters dat wel doen).
Ook wordt er veel kunstmineraal, met name nagemaakt
Apollinaris- of Vichywater, gedronken. Intusschen, ook
wijn en bier. En de sterke Zweedsche punsch is nog even
sterk als voorheen. En, ondanks het veelbesproken GZ3teborger stelsel, dat den verkoop van sterke .dranken alleen
literwijze vergunt, kan men in ieder restaurant een kleintje
cognac of brandewijn krijgen, — dit laatste bekend als
„aquavit".
Bij preferentie wordt aquavit gedronken tusschen de
voortafel en het diner. Die voortafel is een Zweedsche
specialiteit. Of eigenlijk : de sterkgekruide vischige voorspijzen, elders als hors d'oeuvre bekend, worden hier als
„smOrgas", met sneedjes brood, op een afzonderlijk gedekt
tafeltje, uitgestald, en loopende verorberd. Eerst daarna
zet men zich aan tafel en begint de eigenlijke maaltijd,
met soep, en wat er verder hoort te volgen.
De onrustigheid van dit gebruik schijnt vooral ons
Nederlanders te treffen.
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Een van de weinige Hollandsche volzinnen die ik zoo
ver van huis opving, was, in een restaurant :
„Werom gane die mense niet evegoed bedaard plat
zitte om die vissies te ete ?"
De toon was niet van dien aard, dat hij tot compatriottische toenadering -uitlokte, maar met den inhoud van
de opmerking was ik het volkomen eens.
Een brandpunt van internationale ontmoetingen in.
Zweden is het bekende Naas, waar vreemdelingen van allerlei natiên samenkomen, wegens het Sloydonderwijs.
Er zijn in Scandinavia veel plaatsjes die Naas heeten,
wat eenvoudig „news" beteekent, dus, overdrachtelijk, een.
landspits. Het hier bedoelde Naas, van het Sloydinstituut,
ligt in het zuiden van het land, bij het spoorstation FlOda,
zegge 18 kilometer van Goteborg, (een stad, die ook wel
een dag bekijkens waard mag heeten).
't Is een mooi punt, dit Sloyd-Naas, wat het landschap
betreft.
Zoo dacht ook zekere August Abrahamson er over,
Coen hij, een tachtig jaar geleden, als een arme jongen
voor het eerst in deze contreien kwam. Hij beloofde zich
dat, zoo hij ooit fortuin mocht waken, hij zich hier zou
vestigen. Werkelijk maakte hij, door importhandel, een
voor Zweden en voor dien tijd groot fortuin en in 1868
kocht hij dit uitgestrekte landgoed, met het park en het
paleisachtig landhuis.
Ongetrouwd woonde hij er met de familie zijner zuster.
En het was voornamelijk op aandrang van een harer zoons,
Otto Salomon, dat hij besloot hier een volksschool te
stichten, die de kern geworden is van het thans zoo uitgebreide, wereldberoemde Sloydinstituut.
Het woord „Sloyd" was in Zweden de oude naam voor
al wat wider „huisvlijt" kan verstaan. worden : het makers,
in huis, in de lange winteravonden, van allerhande voorwerpen voor huiselijk gebruik.
Naarmate de moderne industrie in Zweden doordrong,
begon de patriarchale gewoonte om dergelijke dingen. bin-
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nenshuis, eigenhandig te vervaardigen, in verval te raken.
Handenarbeid scheen overbodig te zijn geworden, sinds
meer en meer alles, fabriekmatig, veel vlugger gemaakt,
en goedkooper verkrijgbaar gesteld werd.
Maar weldra kwamen sommige menschen tot de ontdekking, dat handenarbeid uit een ander oogpunt, namelijk
het paedagogische, volstrekt niet overbodig was geworden :
integendeel, als opvoedingsmiddel altijd zijn waarde zal
behouden. Alle beschaafde natien zien dit tegenwoordig
meer en meer in en de Abrahamsche stichting wordt dan
algemeen genoemd als een der voornaamste uitgangspunten
dezer omvangrijke beweging.
Nochtans boort men hier te lande dikwijls over de
Sloydschool spreken, alsof daar alleen maar een cursus in
houtsnijden gegeven werd. Nu ja, omdat, in Zweden, hout
zulk een voor de greep liggend materiaal is, wordt te Naas
voornamelijk daarmee gewerkt. Maar het houtsnijden is er
evenmin hoofddoel als het papiervlechten in een FrObelschen
„Kindergarten". Beiden, FrObel en de stichters van het
Sloyd-instituut, hebben handenarbeid, en wel zooveel mogelijk
zelfstandigen handenarbeid, ingevoerd niet als doel, maar
als middel tot degelijke, individueele ontwikkeling der
leerlingen.
Daarom besloot men te Naas weldra, plattelands-schoolmeesters in hunne vacanties tot overkomst uit te noodigen.
Met het oog op hunne belangen, nam men de zaak nog
wat ruimer op dan in den beginne : om hunnentwille omdat
thans de cursus ook een reeks andere leervakken. Maar
aan de nauwgezette, tot zelf-ontwerpen aansporende handenarbeid werd steeds vastgehouden, als de spil waarom hier
alles draait.
August Abrahamson heeft, in hoofdzaak, zijn heele
bezitting aan den Zweedschen Staat overgedragen, die haar
heeft aanvaard met de verplichting, het Instituut in zijn
geest voort te zetten. Otto Salomon is tot aan zijn dood,
in 1908, als eerste directeur, de ziel van het Instituut
geweest, en heeft een staf van onderwijzers en onderwijzeressen gevormd, die, met veel trouw en toewijding, onder
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eene wisseling van nieuwe directeurs, in de door hem aangegeven richting blijven werken.
Een vleugel van het landhuis, bij testament voor de
familie Salomon gereserveerd, wordt thans alleen nog
's zomers bewoond door Mevr. Sofie Elkan, geb. Salomon,
weduwe van een Stockholmschen muziek-uitgever. Zij is
het, die vroeger een aantal onderhoudende romans heeft
geschreven onder den zonderlingen pseudoniem „Rust
roest". Zij had die twee Hollandsche woorden eens, bij
Coeval, op reis opgevangen, en vond ze zoo kernachtig, dat
zij er niet alleen haar motto, maar haar schuilnaam van
maakte. In de laatste jaren schrijft zij onder haar eigen
naam. Een harer jongste romans behandelt op vermakelijke
wijze een liefdesavontuur van een Zweedsch meisje en een
Egyptischen medeleerling aan de Sloydschool. Deze twee
sterkverschillende elementen verloven zich in alien ernst
en eer en deugd ; maar als de jonge dame, alvorens zich
voor goed to binders, een kijkje is gaan nemen van haar
aanstaande Egyptische familie en vermoedelijke toekomst,
breekt zij nog bij tijds de verloving af.1)
Aanleiding tot dit verhaal was de reis naar het oosten,
die de schrijfster eenige jaren geleden maakte met haar
vriendin Selma Lagerl8f. Terwij1 deze laatste uit haar interessante Palestina-indrukken het bekende Jeruzalem schiep,
besloot hare reisgenoote tot literaire exploitatie van de
gezamenlijke ervaringen op Egyptisch terrein.
Selma Lagerl8f!
Kenners van Zweedsche literatuur verklaren dat zij de
eenige levende Zweedsche auteur is, die niets aan den
vreemde heeft ontleend : noch aan Frankrijk, noch aan
Engeland, noch aan Duitschland, maar alles aan de ziel
van haar eigen vaderland ; en dat dit het geheim is van

1) Letterlijk vertaald zoa de titel van dit zeer aanbevelenswaardige
boekje moeten zijn : Een droom van het oosten. Maar de, overigens zeer
goede, hollandsche vertaling, eenige jaren. geleden (Amsterdam, Becht) verschenen, draagt den naam van den Egyptischen minnaar tot titel.
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haar groot succes, eerst binnenslands, en daarna, dientengevolge, ook buitenslands.
„Omstreeks 1891" — zoo begint Andre Bellessort, in
zijn boek : La &Me l) een hoofdstuk over Selma Lagerl8f,
— omstreeks 1891 had de Zweedsche natie, — die hij „la
Chatelaine du Nord" pleegt te noemen, — „een zonderling
avontuur. Deze deftige, eerwaardige matrone, Wier hart
zoo kalm slaat te midden van haar meren en bosschen,
liet zich plotseling inpakken door wijlen een aan den
drank verslaafden mooiprater, die bij haar werd ge'introduceerd door een jonge onderwijzeres . . . . 't Was trouwens
een dergelijk geval als then, enkele jaren later, het literaire
Frankrijk oor noel' hart had voor iemand anders dan voor
Cyrano de Bergerac. Wat Cyrano voor Frankrijk was, dat
was GOsta Berling voor Zweden. Maar daarom lijken die
twee ook op elkander als een sparretak op den vederbos
van een musketiershoed"
Terwijl ook bij ons te lande, honderden den roman
GOsta Berling gelezen en genoten hebben, werd hij stellig
door evenvele honderden, na de lectuur van een paar hoofdstukken, toegeslagen met de betuiging dat het „zoo'n raar
boek" was.
Een raar boek is het. Dat weet ik wel. En, wat weer
zegt, dat weet de schrijfster zelve ook wel.
Wie haar eigen oordeel op dit stuk wenscht te vernemen, leze hare, een paar jaar geleden verschenen, Herinneringen.

Zij zegt daar, hoe, in de provincie Wermland, in haar
kindertijd, een overlevering in de lucht ping omtrent een
troepje half verloopen, maar elk in zijn soort origineele en
1) Bit boek, bekend als een der beste werken, in de laatste jaren
door vreemdelingen over actueele Zweedsche toestanden geschreven, bevat
werkelijk veel lezenswaardigs. Maar aan ons, die tusschen Frankrijk en
Zweden zijn geboren en opgevoed, ban bet Diet ontgaan, dat in de protestantsche Scandinaviörs allerhande dingen heel natuurlijk zijn, waarover
zich de aan het katholicisme ontsproten en ontgroeide Franschman verbaast. Treurig wordt dit, waar hij van de gemoedelijke Zweden verlangt
en hoopt : dat zij in het dagelijksch levee joliger en losser, in hunne filosofische levensopvatting daarentegen pessimistischer zullen worden!
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geestige jonkers, die er, in 't begin der negentiende eeuw,
rondzwierven en den boel opschepten. Die overlevering
zweefde rond van huis tot huis, en klopte aan de vensters
of zij iemand mocht vinden, die haar wou vast houden in
een vertelling. Want zij was er op gesteld, verteld te worden, eer het geslacht mocht uitsterven, dat haar uit den
mond van ooggetuigen had gehoord. En ziet, omdat zich
daartoe niemand opdeed, ondernam zij het, de jonge Selma ;
ofschoon zij heel goed inzag, welk een waagstuk het was.
Het trof juist in den tijd dat het uit Frankrijk overgewaaide
naturalisme troef was in de Zweedsche letterkunstwereld;
en een zoo romantisch onderwerp als dit liet zich Loch niet
naturalistisch behandelen ! Zij beproefde de zaak op een
eigen manier, zonder zich aan literaire mode-voorschriften
te storen, alleen te rade gaande met de eischen der door
haar te vertolken plaatselijke legenden. En. ... het duurde
niet lang of zij verbaasde zich zelve over den bijval, dien
haar, naar haar eigen oordeel onbeholpen, werk vond.
Trouwens, wie ten onzent niet kan begrijpen, hoe in
Zweden dat „rare boek" zoo'n opgang heeft gemaakt, moet
bedenken welk een veel grooter rol in de Zweedsche wereld
dan in de onze, aan de fantazie wordt toegestaan.
Een aardig voorbeeld hiervan levert een van Selma's
latere werken, getiteld : Niels Holgersons wonderbare refs. Dit
is een schoolboek. Zij was door de officieele schoolautoriteiten van haar land aangezocht om een schoolboek te schrijven
over de geografie van Zweden. Zij stelde de opdracht van
jaar tot jaar uit en zei : „ik kan wel sprookjes en vertellingen schrijven, maar geen aardrijkskundige schoolboeken."
Tot zij eensklaps op den inval kwam, van dat aardrijkskundig schoolboek zelf een sprookje te makers ! Zij liet een
twaalfjarigen jongen in een kaboutertje veranderen, plaats
nemen op den rug van een gans, en zoo, met een troepje
wilde ganzen, op den trek over heel Zweden vliegen, in 't
voorjaar noordwaarts, en in 't volgend najaar zuidwaarts,
voortdurend in aanraking gebracht met het bezienswaardige
in verschillende provincien.
Men moest er bij ons Bens mee aankomen : een officieel
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geografieboek als een sprookje ! Misschien zou het gepermitteerd worden, zoo'n jongen als padvinder door Nederland
te laten marcheeren, of desnoods in een vliegmachine er
overheen te laten dwarrelen. Maar : in een aardmannetje
verand.eren ! Aardmannetjes bestaan er immers niet . .
't Is een felt dat Nederlanders in het algemeen erg
aan fantazievrees lijden.
En hair rijke fantazie is juist Selma LagerlOfs sterkste
zij : de oorzaak van haar succes.
En nu is zij een treffend bewijs, dat een sterke
fantazie-ontwikkeling volstrekt niet zoo gevaarlijk is, als
men zich wel eens schijnt te verbeelden. Men kan wonderbare sprookjes schrijven en toch een verstandig mensch zijn.
Zij toonde dit, m.i. op verrassende wijze, toen zij, eenigen
tijd geleden, toegaf aan den drang, om een voordracht te
houden op een Vrouwencongres te Stockholm.
Zooals de meeste vrouwen, die of gelukkig getrouwd
zijn, Of zich op een andere wijze een voldoening-gevenden
werkkring geschapen hebben, deed zij tot dusver niet aan
feminisme. Maar nu dit internationaal congres in Zweden
werd gehouden, lieten de bestuurderessen haar niet los.
Zwedens meest gevierde schrijfster moest zich daar vertoonen, moest spreken, moest, zooals het parool luidde :
„de stri-jdende zusteren ter zijde staan."
En ziet, toen heeft zij een rede uitgesproken, die daarna
gedrukt werd en ten titel voert : Huis en Staat.
Zij wijst erop, dat het geschenk der Vrouw, als collectief
genomen, aan de Menscheid, is geweest : het Huis, het
Huiselijk Leven, het Familieleven. „Zij hebben als nijvere
bijen gebouwd aan dit klein, monumentaal gebouw, door
alle eeuwen heen, van Moeder Eva's tijd af tot nu toe. Is
zij niet bewonderenswaardig, deze kleine schepping, „het
Te-Huis ?"
Na een zonnige schildering van gelukkig familieleven,
gaat zij dan voort : „Ik weet heel goed dat het te-huis, zooals
ik het hier teekende, niet overal verwezenlijkt is. Natuurlijk weet ik, dat de meeste tehuizen veel te wenschen overlaten, en dat velen slecht zijn. Maar goede, gelukkige familie-
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levens bestaan er toch. Wij hebben ze gezien. Wij hebben
er in geleefd. En, voor zoover wij dat voorrecht niet zelf
genoten, kunnen wij toch getuigen, waar er te vinden zijn.
Zij zijn niet slechts een verbeeldingsdroom. De Vrouw heeft
getoond er te kunnen scheppen : in armoede en rijkdom, in
bescheidenheid en voornaamheid. Zij representeeren jets,
dat werkelijk bestaat.
„Maar een Staatsinrichting, in zijn snort even volmaakt,
heeft er nog nooit bestaan
„En wat gebeurt er nu? Juist in dezen tijd, nu er in
zooveel Staten zooveel wankelt, met hoe groote begaafdheid
zij molten zijn ingericht, nu rechts en links omwentelingen
dreigen juist nu is het, dat de groote invasie der vrouwen,
als een niet in te dammen stroom, over het mannelijk
arbeidsveld, het gebied van den Staat, komt. — Wat heeft
dat te beteekenen? Aileen maar dat de Vrouw zich andere
levensomstandigheden wenscht?
„Wij willen er jets beters van denken : gelooven dat
het een adem Gods is, die hier waait
„Ziet, het kleine meesterstuk, het goede Tehuis, is een
schepping der Vrouw, met behulp van den Man. Laat ons
hopen dat het groote meesterstuk, de goede Staat, door
den Man zal geschapen worden, wanneer hij, meer direct
dan tot nog toe het geval was, de Vrouw aanneemt als
zijn helpster bij dien arbeid."
Op den mooien Juli namiddag, dien ik, door bijzonder
gunstige omstandigheden, met Selma LagerlOf doorbracht,
heb ik haar gelukgewenscht met den humor van dien gelukkigen greep. Van humor wou zij niets weten. Het was haar
volkomen ernst geweest. Zeker. Des te meer waardeerde ik
den onbewusten humor van haar origineele opvatting, en
betuigde haar daarmee mijn , sympathie. Toen wij dit punt
bespraken, waren wij het geheel Bens, dat al wat er in het
feminisme onnatuurlijk is, vanzelf wel zal terechtkomen, al
moeten er eerst nog vele dwaasheden gebeuren en vele
slachtoffers vallen. —
Het is niet gemakkelijk, Selma LagerlOf te bereiken.
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Vooral 's zomers woont zij in landelijke afzondering, ver
van spoorwegverkeer, en moedigt omgang met vreemden
niet aan.
Haar zomerwoning Marbacka, ligt op een goed uur
gaans van Ostra Emstervik, aan het Frykenmeer, in
Wermland.
Op dit Frykenmeer varen 's zomers dagelijks twee stoombooten, zes uur heen en zes uur terug. Een sterk bewijs
voor Selma's populariteit is : dat de erne van die twee
booten haar naam draagt, terwij1 de andere „Giista Berling"
beet. 't Is recht grappig, een pikzwarten stoker uit zijn
hol te zien komen, die de woorden „Giista Berling" met
roode letters op zijn blauwe borstrok geborduurd heeft en
een oogenblik later een blonden hofmeester, die ze in goudglans op zijn pet draagt Wie van die twee zou een
wederbelichaming van hem zijn
De boot-ondernemers weten blijkbaar wel, dat zij dagelijks het grootste passagiers-contingent te danken hebben
aan het verlangen, zoo van buitenlanders als van vreemden,
om het milieu te zien, waarin dit beroemde verhaal speelt.
Want, het ,Frykenmeer is niets anders dan de lange
waterplas, die in dat verhaal het LOfvenmeer genoemd
wordt. En het grootste plezier van de bootreizigers is :
elkaar in de verte het landgoed Rottneros te wijzen, dat
daar Ekeby heet, met het „Kavalierhuis", en lets verder
een heerenhuizing, die daar Borg heet. Aan de aanlegplaatsen
worden kleine albums verkocht met prentbriefkaarten,
waarop die naamsveranderingen vermeld staan. Selma Lager1Ofs Marbacka komt ook in het boek te pas, onder den
naam LOfdala.
Zij is op die oude landhoeve geboren, den Z en November 1858. Haar vader, gepensioneerd officier, dreef er landbouw. Het schijnt er een genoegelijk patriarchale buishouding geweest te zijn, zooals men er in Zweden, ten
platten lande, nog velen moet aantreffen.
Na zijn dood werd de hoeve verkocht. De familie ging
wonen te Falun, waar een van de dochters getrouwd was.
Sinds Selma, door haar schrijven in goeden doen gekomen
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is, bezit zij daar een eigen huis en een grooten twin, en
woont er in den regel 's winters, met haar oude moeder.
Doch haar hart, en ook dat van de moeder, trok sterk
naar Marbacka. En toen, op een mooien dag, die bezitting
weer te koop kwam, nam zij de kans waar, kocht het
terug, zette er een nieuw huis op, en administreert nu
haar eigendom in de lange Zweedsche zomerdagen.
Zij schijnt trouwens veel meer voor buiten, dan voor
grootsteedsch leven geschapen, — meer een buitenmensch
te zijn dan een vrouw van de wereld. Bij al haar fantazie
en al haar roem, haar Nobelprijs en haar doctoraat honoris
causa, is zij de eenvoud zelf. Alles aan haar is echt en
rechttoe. Menigeen, die haar voor 't eerst ontmoet, zal
misschien meenen, dat er niets aan haar is, wat schittert :
noch haar uiterlijk, noch haar conversatie. Doch wie haar
in de helderblauwe, geestige oogen heeft gekeken, komt
wel tot een ander besluit. Want die schitteren, zoo vaak
iets haar belang inboezemt, en verraden, door hun schittering, de diepte van haar innerlijk leven.
Ik bracht het gesprek op hare verschillende werden,
voor zoover ik die gelezen had. Zij vroeg, of ze in het
Hollandsch goed vertaald waren ; en ik roemde natuurlijk
de vertalingen van Margaretha Meyboom.
Wij spraken ook over het Frykenmeer, waarvan de
oevers er nu zoo mak en gecultiveerd uitzien, dat men er
zich volstrekt niet meer de wolven en beren kan denken,
waarmee GOsta Berling en zijn medecavaliers honderd jaar
geleden in aanraking kwamen, en al de scenes, die deze
beruchte heeren daar uithaalden. Zij vertelde mij, dat beren
en wolven zich nog vaak genoeg vertoonen tusschen de
woudrijke bergen op den achtergrond, naar de Noorweegsche grens toe ; in zuidelijk Zweden echter zelden. Daarbij
had men, rondom de meren, toen in 't midden van de
negentiende eeuw de industrie opkwam, heel wat bosch
°rage]] akt, zoodat de oevers kaal en onherkenbaar werden.
Nu heeft men er berouw van, en begint weer aan te
planters . . . .
Zoo praatten wij over allerlei en nog wat, dien dag.
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Veel ervan had ik misschien evengoed van anderen kunnen
vernemen maar het was mij een eigenaardig genot, zulke
bijzonderheden over haar omgeving uit ha.,ar mond te
hooren, tegenover of naast haar gezeten, en haar gade te
slaan in haar rustig doers en laten.
En dank zij die enkele uren van samenzijn heb ik het
voorrecht, dat haar beeld hoog staat in mijn Zweedsche
h erinn erin gen .
Niet alleen in de literatuur, maar ook in levende
werkelijkheid, dunkt zij mij een der merkwaardigste representanten van haar vaderland.

BOOKER T. WASHINGTON IN EUROPA
DOOR

G. J. VOS Az.

II. (Slot.)
Het land, dat de meeste emigranten naar N. en Z.
Amerika zendt, is Italie, in 't bij zonder de zuidelijke
provincien en Sicilie; in 1906 bedroeg dit getal 380.615.
Het zijn meerendeels veldarbeiders, die aan de armoede
trachten te ontkomen. Washington vond te Napels een
grooter getal lieden, die in vuil, verval en onwetendheid
leefden, dan in eenige stad van Europa door hem bezocht,
ofschoon Catania en Palermo in Sicilie er weinig beter
aan toe zijn. 't Is het gevolg van sinds onheugelijke tijden
heerschende verwaarloozing. De bevolking scheen alleen
te bestaan om van Naar nooddruft bij te dragen in de
algemeene lasten en in de steden de staatsloterij gaande
te houden, die elken Zaterdag trekt, een volkshartstocht,
waaruit de staat 25 millioen. lire 's jaars inkomst heeft,
dat is naar schatting 50% van de inlagen, die juist van de
armste klassen komen. De gewone toerist ziet in het
straatleven der volksklasse te Napels niets anders dan
opgewektheid, en trekt er het gevolg uit dat die menschen
wel arm maar toch gelukkig en tevreden zijn dringt hij
door tot in de achterbuurten en de woningen, dan vindt
hij een ellende en vervuiling, die hij zich niet had kunnen
voorstellen.
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De landverhuizing naar Amerika is in haar gevolgen
een weldaad. 't Is waar dat zij duizenden mannen aan den
veldarbeid onttrekt, die dan door vrouwen moet worden
verricht en veelal boven haar kracht gaat maar die mannen zenden van hun overwinst naar huis, en wanneer ze
terugkeeren, zijn ze andere menschen geworden, met nieuwe
begrippen, met kennis van beter landbouwgereedschap en
betere werkwijzen en met nieuw kapitaal. Bovendien heeft
de landverhuizing de oogen der regeering doen opengaan
voor den ontzettenden omvanc, der wantoestanden en den
stoot gegeven tot verbetering.
Maar er is zooveel te doen, en vaak ligt het buiten
den volksaard om aan de hervormingen mee te werken.
Dit is het geval op Sicilie, waar de tradition van de oudheid nog onder de bevolking leven. Deze is zoo behoudend
mogelijk. „De landnian gebruikt nog denzelfden ploeg als
de Grieken in den tijd van Homerus en hij dorscht zijn
graan, zooals het gedaan werd in de dagen van Abraham,
door er ossen op te doen treden." Al wilde de grondeigenaar
nieuwe werktuigen of werkwijzen invoeren, dan zou hij
verzet vinden bij den arbeider op grond dat bet altijd zoo
en niet anders gedaan is. De toestand der bevolking is er
des te slechter om; de achterlijkheid van het geheele eiland,
de graanschuur van het oude Rome, is een hinderpaal
tegen de vermeerdering der productiviteit, terwijl de bevolking snel toeneemt. De armoede heeft slechte voeding,
ellendige woning, geestelijke verdoffing en zedelijk verval
ten gevolge. In verband hiermede is het stelen er zoo
algemeen dat de oogst moet beschermd worden door ominuring van de tuinen en bewaking der velden door
gewapende lieden. De bevolking, die bij akkerbouw, wijnen olijfteelt arbeidt, woont ook pier niet op het land zelf,
maar in de steden en dorpen, soms heel ver van de plaats,
waar zij werkt, en in woningen met een vertrek, vaak
zonder schoorsteen en onbeschrijfelijk veil. De vrouwen
zijn er niet veel anders dan de slavinnen der mannen en
komen nooit uit haar huis of straat, dan in de tijden van
olijf- en wijnoogst, want dan trekken ze mee met de werkO. E. XIV 8
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troepen en genieten een soort van opleving in Naar bestaan.
De bedrijf- en nering-uitoefenenden in de steden zijn
er wat beter aan toe ; Washington werd getroffen door de
bekwaamheid en vlijt van allerlei handwerkslieden, die hij
bezig zag in verschillende straten van Catania, terwijl hij
verwacht had op Sicilie vooral vadsigheid te ontmoeten.
Nergens wordt meer gewerkt, zegt hij, en nergens zag
hij zooveel kinderen aan den arbeid in 't beroep van
den vader deelnemen, zeer jonge kinderen zelfs, en met
Welk een vlugheid en bekwaamheid ! Werk, dat in Amerika,
sinds lang machinaal wordt verricht, wordt hier met de
handers gedaan en goed ook, de kinderen leeren het van
de ouders. Op den hoek van een volksstraat vond hij een
lokaal van 3 bij 10 tot 12 voet, waar een man en een jongen
macaroni maakten en verkochten ; hij zag er 't heele bedrijf verrichten van 't meel tot de macaroni. Een apotheker, die nooit zijn yak in een school had geleerd maar
zijn kennis van zijn voorganger in de zaak had opgedaan
en heel gewichtig deed, verkocht kruiden en maakte er
aftreksels van voor de boeren, aan wie hij ook zijn medische adviezen gaf; zijn winkeltje was vol van zijn
artikelen en boven de toonbank hing op ouderwetsche
manier 't geraamte van een visch. De heele straat was als
een bijenkorf; in de deurportalen en voor de vensters
zaten de menschen onophoudelijk te werken, nu en dan
even ophoudende om het gemaakte te verkoopen. Op
Zaterdagavond om 9 uur vond hij ergens een man in zijn
deurportaal bij een walmend lampje een fijn metaalwerk
verrichten, terwijl een niet meer dan zevenjarig meisje
zijn gereedschappen poetste en scherpte even handig als
geduldig. Op Zondagmorgen vond hij in dezelfde wijk de
meerderheid der bevolking aan. 't werk. Zoo was daar een
man aan 't maken van mandolines. Hij woonde in een
kamer, die tegelijk werkplaats, keuken en slaapvertrek
was. Eenige matrassen lagen opgestapeld op het bed in
een der hoeken. Er stond een houtskool-komfoor om het
eten daarop te koken. De zoldering hing vol mandolines
en voor het huis lagen er ook maar nog niet geheel vol-
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tooid. De moeder werkte niet mee maar wel de twee jongens, die de versieringen aanbrachten en polijstten, terwij1
een klein meisje als handlangster dienst deed. In die ontwikkeling van den handenarbeid zag Washington een
lichtpunt. Van zulke menschen en kinderen is iets te verwachten ; immers te Hampton en te Tuskegee wordt het
stelsel gevolgd : geen geestesarbeid zonder handwerk. En
hier te Catania zag hij mannen en jongens met groote
vaardigheid een boot bouwen ; zag hij den man uit het
yolk zijn tweewielig karretje vervaardigen uit de grondstof, die hij van 't begin of moest bewerken, en zag hij
dien man de einden der draagboomen met snijwerk versieren ; zag hij den man het tuig maken voor den ezel,
die het karretje trekken zou. Dat alles draagt de geschiktheid tot hoogere ontwikkeling in zich.
Maar hij zag ook kinderen gebruiken bij ruw werk,
als het graven en sjouwen van klei voor het maken van
tichels, een taak boven hun kracht. Hij vond ze — en dat
aan de zwavelmijnen.
is het ergste van alles
Het kon niet anders of Washington, die zelf als jongen
in een kolenmijn had gewerkt, Wilde ook den arbeider in
de zwavelmijn leeren kennen. Hij had er veel van gehoord
en verwachtte, ook Haar aanleiding van officieele rapporten, deerniswaardige menschen te ontmoeten ; erger nog, hij
wist dat de bevolking om en noordelijk van Girgenti, 't
land van de zwavelmijnen en van de Mafia, den naam
heeft van 't meest verdorven uitvaagsel van Europa te
zijn. „Als iemand, voordat ik naar Sicilie reisde, mij had
verteld", zegt hij, „dat ik mijn leven zou willen toevertrouwen aan Sicilianen in de duistere diepten van een
zwavelmijn, dan zou ik gedacht hebben dat zoo iemand
zijn verstand verloren had." En Loch ging hij naar Campofranco, waar alle plantengroei wordt gedood door de
zwaveldampen uit de smeltovens. Nooit zag hij troosteloozer oord.
Aan den mond van een der ingangen tot de mijnen
kreeg hij den eersten indruk van den mijnwerker. Een
man, bijna geheel naakt, kwam nit den ingang te voor-
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schijn. Hij was uitgeteerd, bleek en grijs en zijn. huid
had een bijzondere, grauwe tint. Hij sprak heesch fluisterend, maar of dat een van de karakteristieke gevolgen
van het werk in de mijnen is of niet, zegt Washington,
is mij onbekend. Wel heeft de zwavel een nadeeligen
invloed op de longen, het zwavelstof verstopt ze. Op de
kille vochtigheid aan den ingang volgde toenemende
warmte, naarmate hij verder in de mijn ging, en Coen er
nu plotseling een deur werd geopend in den zijwand van
de galerij, kwam er een vlaag heete lucht als nit een
fornuis naar binnen en verscheen opnieuw een halfnaakte
man, druipend van tweet. Er behoorde moed toe om zich
in een van die zijgangen en verder naar beneden te wagen,
maar hij had het zich eenmaal voorgenomen en wilde het
nu ook volbrengen. De mijn was in een woord verschrikkelijk, met kronkelende gangen, van een onbeschrijfelijke
hitte met giftige dampen vervuld, zoodat het een raadsel
snag heeten hoe iemand daar kan werken en er het leven
bij houden. Een zwavelmijn in Sicilie is een ware hel, en
geen ellendiger bestaan laat zich denken dan dat van de
arbeiders, die er het erts van de wanders losbreken en van
de jongens, die het in zakken naar boven dragen, zooals
in sommige mij ne-n nog naar de oude werkwijze gebeurt,
er zijn. mijnen, die een diepte hebben van 200 ja van 300
en 400 voet. Waar de exploitatie op beteren voet is ingericht, zooals in de mijn, die Washington bezocht, behoeven
de jongens het erts alleen in karren te brengen, die het
dan naar de smelterijen vervoeren.
Zeker, de mensch, die in de zwavelmijnen van Sicilie
werkt, is de ongelukkigste mensch in Europa, de mensch
heel onderaan. Maar de slechtste ? Washington had gedacht aan de mogelijkheid van in een der diepe holen te
worden beroofd en uit den weg geruimd. En zie, die
rampzaligen waren vriendelijk en welwillend jegens hem.
Zelfs was Campofranco de eenige plaats in Europa, waar
hij menschen aantrof, die geen geld wilden aannemen voor
bewezen diensten. „Ik kwam van de zwavelmijnen en van
Sicilie terug met een veel beter oordeel over de mens.chen
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dan ik had bij mijn komst", zegt Washinton. „Er is meer
gezondigd jegens hen dan zij zelf gezondigd hebben, en
zij verdienen veeleer de sympathie dan de veroordeeling
der wereld."
Ja, wel is en wordt er nog gezondigd vooral jegens
de kinderen, die bij het werk in en om de zwavelmijnen
worden gebruikt. De wet heeft eenige verbetering aangebracht, want sedert 1902 mogen geen kinderen beneden
13 en sedert 1905 geen beneden 15 jaar tot ondergrondsch
werk worden toegelaten. Washington ontmoette ook geen
jongere kinderen in de mijn, die hij bezocht. Wel zag
hij een aantal arme schepseltjes buiten de mijn afval van
erts in zakken naar grove zeven dragen en daarna de
fijnere deeltjes weer in karren laden, en toen hij die rijen
jongens aan 't werk had gezien, begreep hij hun langzame
en slepende bewegingen en de uitdrukking van doffe mismoedigheid op hun gelaat.
Die werkjongens worden door den mijnarbeider gerecruteerd nit de armste gezinnen. Er wordt een „leening"
gesloten met de ouders, een „leening" van 40 tot 150 lire
al naar den leeftijd en de kracht van den knaap, die, van
dat oogenblik af, aan zijn meester wordt overgeleverd totdat de leening is afgelost. Maar die aflossing komt nooit.
Het kind is als slaaf verkocht.
„Er zijn aanwijzingen", zegt Washington, „dat de toestand van den mensch heel onderaan in de zwavelmijaien,
gelijk elders op Sicilie beter wordt. Ik bid God dat het
zoo zijn moge."
Van Italie ging de .reis uit Ancona over de Adriatische
Zee naar Fiume, de haven, waarover het Hongaarsche
gouvernement het vervoer van landverhuizers naar Amerika
heeft geleid. Een contract met de Cunard-lijn, waarbij de
regeering zich verbond jaarlijks 30.000 emigranten to leveren,
onthield aan Hamburg en Bremen een deel van de 100 a
120 duizend, die destijds jaarlijks 't land verlieten, maar
gaf aan de regeering den hatelijken schijn dat zij haar
eigen yolk ex-porteerde om die reden werd later de vorm
gewijzigd.
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Onder die landverhuizers zijn er, die slechts tijdelijk
naar Amerika gaan om het noodige geld te verdienen tot
aflossing van hypotheken, die op hun kleine eigendommen
liggen, of om een kapitaaltje te besparen tot aankoop van
een stukje grond. Wat dit geld verdienen beteekent, blijkt
wel nit het feit, dat van 1900 tot 1906 per postwissel
alleen bijna 23 millioen dollars uit Amerika naar Hongarije
werden gezonden. In 1907 keerden 47000 emigranten uit
Amerika terug , zij brachten naar schatting elk minstens
200 dollars mee.
De landverhuizers zijn stellig niet de allerarmsten,
daarvoor waken wel de Amerikaansche reglementen van
den nieuweren tijd, maar toch wijst de menigvuldigheid
op het onvermogen van het land om zijn kinderen een
bevredigend bestaan te verschaffen. Rassenverschil en
rassenhaat mogen hierbij ook als een factor gelden. Het
heerschende ras der Magyaren, 51 % in eigenlijk Hongarije,
45 in Hongarije met Kroati8 en Slavonie, beschouwt de
andere rassen als minderwaardig en niet in staat tot zelfbestuur, dus eigenlijk bestemd om te dienen. Dit is wel
vreemd in het land, waar de nationale held Kossuth zelf
een Slowak was.
Er gaan nu uit de Magyaren stemmen op, die zeggen :
„Amerika bederft ons de Slowaken". En zij hebben geen
ongelijk, als zij daarmee willen zegge-n : „Amerika maakt
de Slo waken vrij". Volgens hen moet de vooruitgang zijn
voor de hoogere klassen, de lagere hebben genoeg aan de
ontwikkeling, die hen nuttiger maakt. Er zijn 400.000
Slowaken in Amerika; daar eerst voelen ze de beteekenis
van hun nationaliteit, ze hebben hun bladen, in hun eigen
taal geschreven. „Terwijl Hongarije tracht het rasprobleem
op te lossen door onderdrukking van de zwakkeren", zegt
Washington met trots, „streeft Amerika naar hetzelfde
doel door de zwakkeren te verheffen. Er is geen land,
waar de mensch onderaan meer kans heeft en grooter vrijheid
dan in de Vereenigde Staten."
Toen Washington nog een jongen was, vertelde zijn
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moeder hem van de kinderen Israels, hoe ze werden uitgeleid uit het huis der dienstbaarheid, Egypte ; later, Coen
hij den bijbel kon lezen, boeide hem dit verhaal het meest.
Sedert bleef het Joodsche yolk, dat evenals het zij ne de
slavernij had gekend en de verdrukking nog kende, zij n
belangstelling wekken. Hij had de Joden te New York
en te Londen gezien, hij bezocht hen nu in de OostenrijkHongaarsche Monarchie.
Te Praag is het oudste Ghetto in Europa, eenmaal
een stad in een stad en dan ook de Jodenstad genoemd,
die in vroeger dagen in sommige opzichten haar eigen
burgerlijk bestuur had. Maar de tijd is lang voorbij dat
de Joden binnen de grenzen van 't Ghetto moesten blijven ;
Washington vond dit kwartier in een staat van afbraak
en verbouwing, en in de nog bestaande nauwe straten en
bouwvallige huizen woonden meer Christenen dan Joden.
In de Monarchie hebben de Joden gelijke politieke rechten
als de Christenen, en te Praag maken zij daarvan zoowel
als te Weenen en te Boedapest hetzelfde gebruik als in
andere Europeesche landen, waar dit het geval is. Dat er
zekere antipathieen bestaan, die uiting vinden in het antisemitisme, is genoeg bekend. Washington vond dat de
Czech den Jood, omdat hij Duitsch spreekt, evenzeer haat
als den Germaan. Ook maakt hij gewag van de moeilijkheden, die de Jood in Duitschland ondervindt indien hij
in 't leger naar hoogere rangen streeft, en van het verbod
van huwelijken tusschen Joden en Christenen in de Monarchie. In Denemarken merkte hij wel veel vooroordeel
tegen de Duitschers maar genoegzaam geen tegen de Joden ;
Prof. Georg Brandes, die de laatste dertig jaren een grooten
invloed had op het intellectueele leven in dat land, is een
Jood.
Een zeer typisch gedeelte van het „Oude Volk" is
nog altijd te vinden in 't Poolsche gebied, Galicie met
Krakau. In deze stad is het „Kazimierz", een Ghetto in
ouderdom volgende op dat van Praag en steeds de woonplaats van de meerderheid der Joden. Velen van hen
dragen nog de lange zwarte jas, die hun vaderen in de
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Middeleeuwen moesten dragen, den langen baard en de
krullen aan de voorzijde van de ooren. Daar in het
Kazimierz" met zijn oude synagoge, zijn niet minder oude
markt, zijn vele nauwe, vuile en kwalijk riekende straten,
worden de meest uiteenloopende maatschappelijke toestanden van rijk tot doodarm bijeen gevonden. Washington
zegt ervan, dat wat hij daar zag hem een denkbeeld gaf
van de armoede, 't gebrek, het vuil, waarin meer dan de
helft van 't Joodsche ras in verschillende gedeelten van
Europa leeft, en dat wel, terwijl aan den anderen leant
zooveel Joden in de e eerste rijen der financiers, kooplieden,
industrieelen, geleerden, letterkundigen en kunstenaars
ziijn. to vinden. Fishberg, die een studie schreef over de
Joden, zegt van hen: „Als wij hun rijkdom konden kapitaliseeren en verdeelen over de 12 millioen Joden 1), dan
zouden zij met elke arme natie kunnen dingen om de
laagste plaats op de schaal der gegoedheid". Dit betreft
echter de Joodsche natie als een geheel beschouwd ; in
vele streken overtreffen zij in welvaart de christelijke bevolking in wier midden zij leven, zooalsin sommige hoofdsteden en handelsgebieden. De Joden zijn in den regel —
dit brachten de oude toestanden in Europa mede — handelaars, tusschenpersonen. Grondbezit was en is hun pier
en daar nog ontzegd, b. v. in Roemenie. Ze zijn dus geen
landbouwers. In Galicie zijn ze de tusschenpersonen, tusschen den adel, die den grond bezit, en den boer, die hem
bebouwt. De Joden maken 11 % van de bevolking uit
en deze is niet groot genoeg om hen een bestaan to doen
vin den ; van daar de armoede der Joden in Galicie. Gelijksoortige omstandigheden kunnen ook elders die armoede
veroorzaken. Een feit' is het, dat de Joden, gehecht aan
de plaats, waar zij zich hebben gevestigd, gehecht ook
aan de instandhouding van hun nationaal leven en hun
godsdienst, zich moeilijk naar elders begeven, waar zij
wellicht betere bestaansvoorwaarden zouden vinden, maar
1) Naar schatting zijn er 12 millioen Joden in de wereld, waarvan
9 in Europa en daarvan meer dan. 6 in Rusland en bijna 21 in Oostenrijk,
Roemeniö en 't overige Z. 0. Europa.
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den om gang met hun rasgenooten, het aantrekkelijke van
een eigen maatschappij zouden missen.
Maar wat geestesontwikkeling betreft, is de Jood
nergens de minste, zelfs niet in Busland, waar hij niet
dezelfde rechten heeft om tot de inrichtingen van onderwijs te worden toegelaten als de Christen. Van de Russen
kunnen 79 % niet lezen of schrijven, van de Joden in dat
land 61 %. Te Krakau waren, volgens een statistiek, onder
de Christenen, die zich aanmeldden om een huwelijk aan
te gaan, 15 a 20 % die lezen noch schrijven konden, onder
de Joden slechts 2 %. En wat hooger onderwijs aangaat
nog het volgende. In Oostenrijk maken de Joden. 5 % van
de bevolking uit, waar 25 % van de studenten aan de
universiteiten zijn Joden in Hongarije zijn de percentages
4,9 Joodsche bevolking en 30,27 Joodsche studenten. In
Baden (Duitschland) zijn er naar verhouding 3 2 maal zooreel studenten onder de Joden als onder de Christenen.
Twee oorzaken vooral hebben van oudsher medegewerkt
om bij de Joden de geestesontwikkeling te doen ontstaan
en te bevorderen : 1°. het onderwijs in de geschiedenis en
de wet van hun yolk door hun rabbi's gegeven tot instandhouding der ras-eenheid en 2°. het felt dat hun
levensomstandigheden hen tot den handel hebben gedreven,
die zekere kundigheden vordert en ben de grootere bevolkingsmiddelpunten deed zoeken, waar vanzelf de gelegenheid om te leeren het gunstigst is.
Het ligt geheel op den weg van Washington om aan
de ervaring, die hij ten opzichte van zijn rasgenooten heeft
opgedaan, ook te toetsen zijn waarnemingen bij andere
natien, die zich aan vernedering en verdrukking hebben
te ontworstelen, zooals met de Polen het geval is. Hij beyond dat in Russisch en in Duitsch Polen, waar de overheerschende natie Naar drukkende hand deed en doet gevoelen, het streven naar bevrijding de volkskracht heeft
verhoogd, de economische ontwikkeling, op 't gebied van
nijverheid en landbouw in de laatste veertig jaren sterk
heeft doen toenenaen, terwijl daarentegen in Oostenrijksch
Polen, waar het gouvernement de Poolsche bevolking de
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vrije hand liet, wellicht om de staatkundige aspiration der
R-u.thenen in town te houden, het Poolsche element zich
minder ontwikkelde. Deze feiten schijnen paradox, maar
laten zich verklaren uit het opleven van het volksbewustzijn van onder op ; het economisch ontwaken was het gevolg van een nationaal bestaansgevoel.
Toen Washington uit Amerika vertrok, dacht hij niet,
dat hij zich met het vraagstuk van de stelling der vrouw
zou inlaten, maar hij was nog slechts kort te Londen toen
hij tot de ontdekking kwam, dat de vrouw der laagste
klasse niet minder de aandacht verdient dan de man, die
op de laagste plaats staat. Zij n belangstelling in dit onderwerp werd sterker door de herhaalde ontmoeting met suffragettes, die „vrouwelijke insurgenten" in de straten van
Londen. Zij verkochten couranten „Votes for women" en
vertelden op een aangename manier, die tot luisteren noodigde, haar ondervindingen van den dag. In Engeland bepaalt de vrouwenbeweging zich niet tot de hoogere klassen
alleen, maar is zij ook doorgedrongen tot de lagere ; er
zijn ook vergaderingen over vrouwenstemrecht gehouden
in Bethnal Green en Whitechapel. En toch zal, volgens
Washington, het stemrecht alleen den toestand der arbeidende vrouw in Europa niet verbeteren : er inoet een billijker verdeeling van arbeid komen. In 't voorbijgaan zij
hier opgemerkt, dat het streven naar vrouwenstemrecht
juist bedoelt de vrouw in staat te stellen om op te komen
voor haar bijzondere maatschappelijke belangen.
Onder de vrouwen in de lagere klassen te Londen
komt de drinkgewoonte, de dronkenschap veel voor ; in
de volkswijken staan vrouwen naast mannen in de tapperij,
soms met een kind op den arm, dat het onderste uit moeders glas mag opdrinken ; men vindt dronken vrouwen,
die over de straat zwaaien, of tegen den buitenmuur van
een drankhuis leunen, of ergens op het plaveisel van een
steeg haar roes uitslapen. Voor de politie-rechtbanken verschijnen niet weinig vrouwen, die in haar dronkenschap
hebben gevochten of straatrumoer veroorzaakt. Washington,
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die een zitting van zoodanige rechtbank bijwoonde, vond,
dat de rechter niet streng te werk ging en dat de overtreders er met een ernstige vermaning of een kleine boete
of kwamen. Er zijn echter zeer veel beschonken lieden, die
niet voor den rechter worden gebracht, want trachten zij
op rustige wijze hun huis te bereiken dan last de politie
hen ongemoeid. Onder de drinkende vrouwen zijn veel
fabrieksarbeidsters.
De neiging tot drankgebruik onder de volksklasse te
Londen vindt, volgens Washington, haar oorzaak in de
slechte regeling der industrie, die de vrouwen tot overspanning dwingt door te lage loonen, en verder in de ongelukkige woontoestanden. De arbeidster loopt naar de herberg, omdat ze daar wat afleiding en gezelligheid en gelegenheid tot een praatje vindt. De hier bedoelde vrouwen
behooren ongetwijfeld tot de onderste laag der werkende
klasse, maar deze vertegenwoordigt een zeer groot element
in de bevolking, en het leven van deze hopeloozen in de
groote steden is een aanwijzing van den harden en bitteren
strijd om het bestaan ook in de klassen, die daaraan grenzen.
In andere deelen van Europa vond Washington vrouwen, die allerlei ruw en zwaar werk deden. Te Praag bestuurden mannen de kolenwagens en schepten de kolen,
maar vrouwen droegen die in huis. Te Weenen werkten
honderden vrouwen bij den huizenbouw als opperlieden ; zij
mengden de mortel, schepten die in bakken en droegen ze
op haar hoofd twee of drie verdiepingen hoog naar de
metselaars. Te Krakau vond hij vrouwen werkende in
steengroeven ; de mannen maakten het gesteente los, de
vrouwen laadden de wagens ; in een cementfabriek werd
het ruwe werk door meisjes verricht, zij vulden de ovens.
In Oostenrijk dienden vrouwen als grondwerkers en als
sectie-arbeiders op een spoorweg. Bij al het werk door
mannen en vrouwen tegelijk verricht, deden de vrouwen
het gedeelte, waarbij geen vakbekwaamheid noodig is. Gelukkiger dan deze vrouwen schenen die, welke in Polen
het landbouwwerk verrichtten. Veel mannen zijn naar Weenen en andere steden gegaan om daar hun fortuin te zoe-
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ken ; andere mannen weer zijn in het leger, want op 't
Europeesche vasteland moet ieder gezond man de wapens
dragen ; bovendien doet de landverhuizing een tekort aan
mannen ontstaan veel werk, vroeger door mannen verricht,
moet dus door vrouwen worden gedaan. Zij werken veel
en lang op de boerderijen en brengen haar waren zelf ter
markt; Washington zag er honderden met de manden' op
den rug in de straten en op de markt te Krakau en vond
dat deze Poolsche boerenvrouwen er knapper, frisscher en
krachtiger uitzagen dan alle andere typen van vrouwen,
die hij in Europa ontmoette. Ondanks het vele werk, dat
zij hebben te verrichten, zijn ze door het vrije en gezonde
leven in 't open veld gelukkiger dan haar zusters in de
steden, die de m.uffe lucht van een fabriek, waar zij
arbeiden, en van een vliering, waar zij woven, moeten
inademen. Een van de voornaamste practische uitkomsten
van de vrouwen-stemrechtbeweging zal wellicht deze zijn,
dat de aandacht der vrouwen van hoogeren stand zich
keert naar de behoeften der vrouwen in de lagere klassen.
In Europa is veel werk voor de vrouw te vinden bij haar
eigen sekse ; immers „de mensch heel onderaan" in dat
werelddeel is de vrouw.
hit al wat Washington schrijft over het leven op het
land dat hij daarin de meeste voorwaarden tot yolksgeluk vereenigd vindt. Het klein-grondbezit, wetenschappelijk en intensief gedreven landbouw, veeteelt, zuivelbereiding en al wat verder bij het veldbedrijf behoort, brengen
aan het grootste getal menschen een voldoend bestaan,
gezondheid, levensgenot. In Denemarken vindt hij meer
dan ergens elders het landbouwbedrijf georganiseerd. Daar
ziet hij hoe de landbouwwetenschap, aan inrichtingen van
hooger onderwijs beoefend, de middelen opspoort, die het
productievermogen van den bodem vermenigvuldigen en
hoe het practische lagere landbouwonderwijs de resultaten
der wetenschap onder de boeren en in hun onmiddellijke
nabijheid brengt. Dit uitnemend stelsel van onderwijs, de
toepassing van coOperatie en de werkzaamheid van den
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Deenschen landbouwer komen den ganschen staat ten
goede. Het kleine land heeft in de laatste veertig jaren
een economische herschepping ondergaan.
In hoofdzaak komt de vernieuwing van het Deensche
landbouwbedrijf overeen met de ontwikkelingsperiode, die
onze eigen Nederlandsche land-, tuin- en boschbouw sinds
jaren doorleeft, en waarbij in het algemeen het voorbeeld
van Denemarken is gevolgd. Tusschen 1870 en '80 bleek
meer en meer hoe op de wereldmarkt de Nederlandsche
boter door de Deensche werd achteruit gedrongen dit
gaf een schok, die leven wekte. Wat er in de laatste
veertig jaren ten onzent is tot stand gekomen op het gebied van den landbouw in den uitgebreidsten zin, Welke
bronnen van welvaart er zijn verruimd of geopend, is niet
in weinig woorden te zeggen. Wij hebben ons goed georganiseerd hooger, middelbaar en lager land- tuin- en
boschbouwonderwijs, rijkslandbouwleeraren, proefvelden,
rijkscontrOle op zuivelproducten, onze zuivelconsulenten,
onze heidemaatschappij en landbouwmaatschappijen. De
opbrengsten van onze zuivelbereiding, onzen akkerbouw,
onze fruit-, groenten- en bloementeelt, onze hoender- en
bijenteelt zijn sterk vermeerderd. Vroeger waardeloos geachte gronden worden productief gemaakt de toegepaste
wetenschap maakt tuin uit duin.
„Gaat het den boer goed, dan gaat het iedereen goed",
zegt een Oud-Hollandsch spreekwoord, waarin althans deze
kern van waarheid ligt, dat de landbouw het natuurlijke
volksbestaansmiddel is. Hoe meer de volksklasse kan
worden meegetrokken in de toepassing der lessen van de
wetenschap op dit gebied, des te meer rijst haar niveau.
Er is op het zand nog plaats voor duizenden kleine boeren
op eigen grond; coOperatie en de hulp van het kapitaal
vinden daar een arbeidsgebied. Daar zijn nog gansche
dorpen te stichten (waarom hier niet en wel in de Vereenigde
Staten en in Canada?) waar velen, die naar de stad trekken
op hoop van zegen, maar inderdaad om aan veel van het
noodigste gebrek te hebben, een gezond menschelijk bestaan konden vinden.
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Ja, de mensch onderaan in de stad is te beklagen.
Washington oordeelt dat het gemakkelijker is menschen,
die in de gezonde lucht van het platteland wonen, te ontwikkelen dan lieden, die in de bedorven atmosfeer van
sloppen en stegen in de stad leven : de eersten hebben
alleen opvoeding noodig, de laatsten moeten worden vernieuwd, herboren. Eer hij Europa verliet, verwijlde hij nog
te Londen om te onderzoeken wat daar werd gedaan om
de laagste klassen te reconstrueeren. Het had zijn aan.dacht getrokken, toen hij langs Whitechapel-Road ging,
hoeveel „toevluchten", „te-h-uizen", „missien" van allerlei
soort daar beston den. Van Rev. John Harris, die zelf op
philanthropisch gebied werkzaam was, ontving hij een boekdeel van 700 bladzijden, dat niets anders inhield dan een
classificatie en beschrijving van de verschillende instellingen, n.l. „Annual Charities Register and Digest" een
ander boek, „London Statistics", uitgegeven door de
„London County Council", bevatte allerlei feiten omtrent
liefdadige instellingen kortelijk samengevat. Aan alien,
die in de niaatschappij hulp en steun noodig hebben, is
gedacht het zij genoeg hier te vermelden, dat er ongeveer
175 millioen gulden jaarlijks wordt uitgegeven om hulp te
bieden aan zieken, gebrekkigen en armen van Londen,
ongerekend de gelden door kerkgenootschappen ingezameld
en besteed. Hij vergelijkt nu het „Administrative London"
(4.720.729 zielen) met den staat Alabama, waar hij woont
(1.828.696 zielen), en die, schoon drie groote steden ,bevattende, een betrekkelijk landelijke staat is met ruim een
derde van de bevolking van Londen, en hij bevindt dat
er in Londen ongeveer 139.916 paupers waren en in
Alabama 771. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat voor
Alabama alleen zijn geteld de personen, die in armenhuizen
zijn opgenomen en niet die in gestichten worden verpleegd
of in hun wooing ondersteund volgens Washington is
dit getal zeer klein.
Londen heeft intusschen sinds weer dan een halve
eeuw de hand aan 't werk geslagen om niet alleen de
verlorenen te helpen, maar ook preventief te handelen en
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in handwerk- en vakonderwijs verbetering voor de toekomst te zoeken. Op dit gebied is veel gedaan. Bovendien
heeft eerst de „Metropolitan Board of Works" en vervolgens de „London County Council" het bouwen van betere
woningen ter hand genomen. In 1907 waren op terreinen,
in de stad zelf door het afbreken van oude huizen verkregen, gebouwen gezet of ontworpen die te zamen 50.000
vertrekken bevatten, tegen een huurprijs van gemiddeld
f 1.75 's weeks per vertrek. Zoo had de County Council
in de buurt van Bethnal Green 20 acres grond gekocht
en de daarop staande krotten afgebroken en modelwoningen in de plaats gebouwd. Toen alles gereed was en
betrokken werd, bleek dat slechts elf van de bewoners
der afgebroken huizen teruggekomen waren; de overigen
hadden de stegen en sloppen in het oudere gedeelte der stad
opgezocht en daar de overbevolking vermeerderd. Intusschen zijn toch weer anderen met de nieuwe huizen gebaat.
Een andere maatregel was de aanleg van tramwegen
door de . „County Council" in alle richtingen naar de
voorsteden, waar door dit lichaam en weer nog door
particulieren modelwoningen op groote schaal zijn gebouwd.
Verder zijn in den laatsten tijd met groote kosten spoolplaatsen, badhuizen, waschhuizen aangelegd, zeer ten bate
der openbare gezondheid.
Washington had het voorrecht, een blik op de verbeterde woningtoestanden en al wat daarmee in verband
staat, te werpen onder het geleide van niemand minder
dan John Burns, die hem ook door Battersea bracht, het
district waar hij zelf in armoede was geboren, als tienjarige
knaap in dienst trad bij een kaarsenmaker, en verder zijn
geheele levee woonde en werkte, met uitzondering van
een jaar, dat hij als machinist aan den Beneden-Niger in
Afrika doorbracht, het district Battersea, dat hem in 1890
afvaardigde als lid van 't Parlement. Hij was toen reeds
lid van de „London County Council", werd in 1906 president van de „Local Government" en eindelijk lid van het
Britsehe Kabinet.
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Er zijn geen hervormingen in deze tijden ten nutte
van het yolk tot stand gekomen of John Burns heeft er
de hand in gehad. Diezelfde hervormingen had hij gepredikt
van de bank der beschuldigden voor een politie-rechtbank.
Het was in de jaren, toen hij bekend stond als „de man
met de roode vlag", toen hij strijd voerde tegen de
heerschende orde, toen hij herhaaldelijk werd gearresteerd
wegens het houden van toespraken en eenmaal tot drie
maanden hechtenis werd veroordeeld wegens 't verwekken
van oproer.
Volksman, maar door eigen opvoeding en ervaring
onafhankelijk geworden van de wankele volksgunst, verklaarde hij zich in 1900 tegen den „Boerenoorlog", wat
hem een bombardement met stee pen tegen zijn huis op
Lavender Hill berokkende. Toen hij een plaats in 't Kabinet
aanvaardde, werd hij niet weinig gecritiseerd. Maar Burns
verklaarde zijn besluit aan. Washington in deze woorden :
„Ik had te kiezen of ik mij de volgende tien jaren zou
bezighouden met beteekenisloos partijdrijven, mogelijk ook
met machteloos intrigeeren, dan wel of ik een ambt zou
aannemen, dat ik in onzen tijd en bij het tegenwoordig
levende geslacht nuttig kan maken tot veel goed werk".
.Washington voegt daaraan toe : „Ik heb deze verklaring
opgeteekend, omdat zij gewaagt van een keuze, die de
meeste hervormers en agitators vroeger of later hebben te
doen".
Aan het einde van zijn reis, vooral ondernomen om
den toestand van de menschen in de benedenste lagen in
Europa te vergelijken met dien van zijn rasgenooten, komt
Washington tot de conclusie dat het verschil in politieke
vrij heid tusschen blank en zwart niet te hoog moet worden
aangeslagen.
Zijn de Negers tot voor een halve eeuw niet vrij geweest, de Europeesche lagere klassen hebben, in het eene
land meer in het andere minder lang, den lijfeigenstaat
en de hoorigheid gekend, die evengoed slavernij waren.
De politieke rechten, die in Engeland reeds vroeg, in vele
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andere landen eerst in den loop der 19e eeuw aan de lagere
kiassen en dan somtijds nog in beperkten zin werden toegekend, hebben niet zoodanige emancipatie meegebracht
dat de massa in de gelegenheid kwam om het peil van
haar bestaan te doen rijzen.
Hiertoe te geraken is het streven van onzen tijd. De
socialisten beweren het middel gevonden te hebben, maar
wat zij zouden doen als zij het roer van staat in handers
hadden, is zij ns inziens moeilijk te zeggen, want de andervinding in Europa opgedaan heeft hem geleerd, dat er
bijna evenveel soorten van socialisten als soorten van
menschen zijn. De ouderwetsche socialisten zien uit naar
de eene of andere groote maatschappelijke catastrophe,
die het tegenwoordige regime zal omverwerpen en de
politieke macht der massa's gebruiken om de maatschappij
te reorganiseeren op zoodanige wijze dat elk individu een
kans krijgt gelijk aan die van ieder ander.
Nemen wij echter de menschen zooals die zijn, dan
zullen er altijd worden gevonden, die tot dit werk, anderen
die tot dot werk geschikt zijn, en ook een zeker getal,
die tot niets in staat blijken; uit het verschil van aanleg
volgt het verschil van kans. „Ik heb", zegt Washington,
„van de socialisten en van den ommekeer, dien zij zich
voorstellen, gewaagd niet om hun leerstellingen te bestrijden, die ik erken niet ten voile te begrijpen, maar omdat
ik, door Europa gaande en de toestanden bestudeerende,
meen de blijken van een groote, rustige omwenteling in
vollen gang ontdekt te hebben. En deze omwenteling
raakt en verandert het leven van degenen, die onderaan
staan, in het bijzonder in de afgelegen landbouwende gemeenten, waaruit de laagste klasse der werklieden in de
stad voortdurend wordt gerecruteerd. In Europa is thans
het groote vraagstuk, waaraan de staatslieden hun aandacht wij den, niet hoe de volksmassa's omlaag zijn to
houden, maar hoe die zijn te verheffen en hoe zij een
verstandelijk aandeel zullen krijgen in den arbeid aan het
belang van de gemeenschap."
De middelen daartoe zijn ontwikkeling en beschaving,
O. E. XIV 8
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van beneden of aan te brengen door de school. Het effect
van de beweging, die Washington een „stifle omwenteling"
noemt, is niet „neerhalen en omhoogstuwen" om een
kunstmatig niveau teweeg te brengen, het effect is ieder
individu een leans te geven om wat te worden en zijn plaats
in de gemeenschap te bepalen naar den aard en de waarde
van den dienst, dien hij kan verrichten.
Bij elke beweging, die onder de massa in de stad en
op het land plaats heeft, vindt men, dat de verheffing van
den ondersten mensch tevens die van de boven hem staanden
bewerkt. Even waar als het is dat de eene man niet den
anderen in de sloot kan houden zonder zelf ook in de
sloot te staan, even waar is het, dat de man, die een
anderen daaruit helpt, zich ontslaat van een last, die hem
op den dour omlaag trekt. Daar nu de wereld meer en
meer dit feit erkent, schijnt het ondanks alle plaatselijke en
tijdelijke moeilijkheden, dat de toekomst van den ondersten
mensch fielder is.

BISMARCK'S DAGEN VAN STRIJD
MET ZIJN KONING
DOOR

A. W. STELLWAGEN.

IX.
Om den keizerstitel.
Evenals in den oorlog van 1866 volgde Bismarck ook
in dien van 1870 den Koning op alle wegen. Zoolang
echter het zwaard in de eerste plaats den arbeid doen
moest, behoorde de toga zich wat achteraf te houden,
meenden de „halfgoden", de generaals der hoogere militaire kringen. Boon en Moltke niet, maar de anderen zooveel te meer, spraken het Bismarck ten nadeele, dat hij
in den Boheemschen oorlog zich met alles trachtte te bemoeien, tot met den opmarsch der troepen incluis. Hij
werd toen ook, tegen alle militaire tradition in, mede ten
krijgsraad toegelaten, nam deel aan de besprekingen, liet
sobs zijne meening gelden tegen die der generaals, „trof
dan zelfs wel", zooals de Koning het uitdrukte, „den spijker
op den kop", en dreef zijn zin door. „Dezen keer zou men
er voor zorgen, dat zoo iets niet nogmaals geschiedde, en
den man van de pen zooveel mogelijk buiten de militaire
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aangelegenheden trachten te houden". Niet dat de naam
Bismarck buiten de eigenlijke krijgsdaden om zou blijven..
's Ministers beide zoons, Wilhelm en Herbert, stonden bij
het regiment garde-dragonders, en hebben b.v. den Hden
Augustus 1870 in den slag bij Mars-la-Tour aan de heldhaftige attaque meegedaan, waarbij kolonel Auerswald en
al de vier eskadrons-chefs sneuvelden. Herbert kreeg toen
een kogel door de lenden hij wend voor dood opgenomen.
Maar de edele deelen werden niet getroffen, en hij herstelde,
ook door de zorgvuldige verpleging zijner moeder, te BadNauheim. En ook Wilhelm raakte in 't gedrang der ruiterij
onder de paardenvoeten; hij was kopje-over getuimeld,
maar kwam ongedeerd overeind, en redde nog bovendien
een kameraad het levee. Neen, de Bismarcken spaarden
hun bloed voor 't vaderland niet. Bovendien moist men
wel, dat ook de minister, met den Koning, in den slag
bij KOniggratz op de gevaarlijkste punten placht te vertoeven. Dat was alles waar en goed, zei men, maar Loch behoorde de minister zich buiten de eigenlijke oorlogszaken
te houden. Evenwel, de gebeurtenissen volgden haastig haar
loop, en na den slag bij Sedan, op den 1sten September,
toen Napoleon III zich voor Koning Wilhelm overwonnen
verklaarde en zijn degen wilde overgeven, was Bismarck
wederom de eerste leider der onderhandelingen. Toen kwam
ook de tijd der diplomatieke nota's met de groote mogendheden, die tot heden slechts toeschouwers waren, maar
nu Thiers door persoonlijk bezoek hun medelijden met
Frankrijk inriep, bedrijvig schenen te zullen worden. Voeg
hierbij de besprekingen met Jules Favre over een wapenstilstand, en de bemoeilngen met de avontuurlijke' vdorstellen van Regnier, die zeide, namens keizerin Eugenie om
ontferming te komen, en het wordt begrijpelijk, dat Bismarck's taak zeker niet de minste was aan arbeid tijdens
bet verzet in Frankrijk.
Meest van alles vervulde de gedachte zijn geest, dat
er aan geen vrede te denken viel zonder gebiedsafstand
van de zijde des vijands. Napoleon III was ten oorlog
gegaan hij had zijne keizerskroon als inzet op het draai-
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bord der krijgskansen gezet, en dien inzet verloren hij
was thans een Keizer zonder kroon en zonder keizerrijk.
Maar Frankrijk had den Keizer tot dien oorlog gedwongen, en dus moest het eveneens boeten voor zijne gewaagde
onderneming. Heel Duitschland was het eens in het terug
begeeren van het oude rijksgebied, dat ten dage van Lodewijk XIV aan Duitschland ontnomen, en ook in 1815 niet
teruggegeven, maar bij Frankrijk gelaten was. Thans was
het de dag om Elzas-Lotharingen terug te eischen, en geen
vrede te sluiten, tenzij Straatsburg en Metz voorgoed
Duitsch grondgebied werden. Natuurlijk bleef aan Bismarck
de taak om dezen zwaren eisch van gebiedsafstand aan
Frankrijk voor te leggen, tegelijk om Europa te overtuigen.
van de noodzakelijkheid der Duitsche gebiedsvergrooting.
Der Duitsche, niet der Pruisische gebiedsvergrooting. Want
niet de Pruisische, maar de Duitsche wapenen hadden over
Frankrijk gezegevierd, en dus zou Elzas-Lotharingen als
„Rijksland" worden beschouwd, tegelijk, voor Zuid-Duitschland, bolwerk worden tegen onverhoedsche aanvallen door
Fransche wapenen, tegelijk voor alle Duitsche landen, die
samen ten oorlog getogen -waren, het symbool hunner
eindelijk verworven eenheid.
Die eenheid was de levenstaak van Bismarck. Hij had
er in den conflictstijd met den Landdag zijn hoofd bij
gewaagd om. den Koning te steunen in het streven om
een machtig leg er te bezitten hij had er den weerzin
tegen zijn persoon in heel Europa voor getrotseerd, toen
hij Denemarken te lijf ging, en het nieuw veroverde Sleeswijk-Holstein voor Pruisen begeerde, in plaats van het
aan den Hertog van Augustenburg, den wettigen erfgenaam,
te laten. Hij had zelfs den „broederoorlog" met Oostenrijk
aangedurfd, den Koning daartoe overgehaald, en de ongunst
van den weerstrevenden kroonprins zich op den pals gehaald.
Maar „hij had alien overwonnen !" Terstond daarop was
hij, met opoffering van zijne gezondheid, opnieuw aan een
overstelpenden arbeid gegaan, en had hij den Noordduitschen Bond tot stand gebracht, en geregeld. Nog eene
schrede verder : hij had ook de Zuidduitsche landen in de
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richting zijner bedoelingen geleid en hen in een verbond
opgenomen van gemeenschappelijk militair verweer tegen
mogelijken aanval van buiten, dat is van Frankrijk.
Thans stand hij voor de nog ongeschreven bladzijde
der aanstaande eenheidsregelingen. De oorlog tegen Frankrijk was zoo krachtdadig gevoerd, dat de wereld
verbazing was. Maar wat het meest had getroffen, was
de eenheid van het Duitsche leger Pruisen en Beieren,
Wurtembergers en Hannoveranen, alleen ander koning
Wilhelm's leiding, en Moltke's beleid, hadden ze zich als
eene eenheid van Duitsche broeders gedragen, en in acht
groote overwinningen den gemeenschappelijken vijand tot
machteloosheid geslagen.
De Duitsche eenheid was geboren. Nu werd het de
vraag, hoe die eenheid vorm te geven en het Duitsche
rijk zoo in te richten, dat het voor heden en morgen hecht
stand op zijne grondvesten. Over de gedachte, dat het
een Keizer behoefde, was men het eens. Een Keizer als
de centraliseerende macht ! — Heel eigenaardige denkbeelden koesterde de Kroonprins toen nog over de quaestie.
Naar zijne inzichten zou de Koning van Pruisen de keizerskroon en de keizerlijke macht over het geheele Rijk moeten
ontvangen de Duitsche vorsten konden alleen hun titel
en eererechten behouden. Pruisen zou dan in Duitschland
opgaan, de Pruisische Landdag naast een aanstaanden
Rijksdag overbodig worden.
De vorsten konden, met de in 1806 „gemediatiseerde"
rijksgrooten, een hoogerhuis vormen, en de regeering des
Rijks in naam des Keizers door een verantwoordelijk rijksministerie worden gevoerd. De opmerking, dat deze keizerlijke instelling b.v. van de koningen van Saksen, Beieren
en Wurtemberg titelvorsten waken zou zonder souvereine
macht, scheen Zijne Hoogheid geen zorg te baren. Maar
Bismarck dacht heel anders over de toekomstige rijksvorsten
in hunne verhouding tot den Keizer. Voor hem zou de
eenheid van Duitschland een Rijk stichten in den geest
van den -Limns reeds bestaanden Noordduitschen bond, en
hij liet zijn. trouwen Delbriick een ontwerp in lien geest
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in gereedheid. brengen. Vooraf had hij dezen naar Dresden en
Munchen en Wurtemberg op reis gezonden om de Majesteiten
en regeeringen aldaar van alles te onderrichten en hen in
de gelegenheid. te stollen zelve met voorstellen van aaneensluiting uit te komen en den Koning van Pruisen den
keizerstitel te komen aanbieden. V6Or alles had Delbriick
fie zorgen, dat zijne voorstellen den indruk maakten van
aan de majesteiten vrijen wil te laten. Geen dwang van
Pruisen's kant. Dwang bij de regeerende hoofden had
Bismarck ook niet noodig, omdat de geestdrift der onderdanen in de onderscheidene landen aan de vorsten schier
geen leans en geen tijd liet, zich over de eenheidsgedachte
onder Pruisen's leiding anders dan goedkeurend uit te
spreken. Nochtans heeft het zorg en moeite genoeg gekost om het zoover te brengen, dat alle Duitsche landen
hunne plaats in het nieuwe rijk hadden ingenomen, en
voordat de Koning van Beieren met een eigenhandig
geschreven acte van aanbieding Koning Wilhelm bewoog
de keizerlijke kroon nu toch te aanvaarden. De staatmanskunst en menschenkennis, die Bismarck heeft noodig
gehad om den Beierschen vorst tot deze daad te brengen,
zijn al heel eigenaardig. Graaf Holustein, opperstalmeester
bij Zijne Majesteit Lodewijk II, was in deze de behulpzame
middelaar. Hij was het, die en een officieel en een particulier schrijven van Bismarck aan zijn vorst overbracht.
In het eerste stond het betoog, dat Beieren's koning bij
eene verheffing van koning Wilhelm tot keizer met dezen
cardineerend en niet subordineeren_d zou verbonden zijn;
de Koning van Pruisen — want dat bled de aanstaande
J(eizer, — zou niet alleen de buurman, maar de landsman
zijn van den koning van Beieren. En van den anderen
kant zou, juist als de aanbieding der keizerlijke waardigheid door hem, koning Lodewijk II, geschiedde, de gewichtigste stag ter Duitsche eenheid door Beieren's vorstenhuis zijn gedaan. Aldus werd dan een aanbiedingsbrief
van Lodewijk II eene historische acte van de hoogste
beteekenis. En nu de particuliere brief van Bismarck, een
model van menschelijk inzicht om dengene, bij Wien men
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met een politiek voorstel komt, door een enkel vertrouwelijk
woord het geloof van belangeloosheid bij te brengen
„Eenmaal", zei Bismarck, „eenmaal heeft mijne familie,
een menschenleeftijd lang, van een lid van Uwer Majesteits
Huis, groote gunsten ontvangen. Het was : toen keizer
Lodewijk, uit het Huis Wittelsbach, ook in de mark Brandenburg regeerde." Niet „als staatsman alleen, maar veel
meer als een trouwe vazal" stond dus de briefschrijver aan
Koning Lodewijk's troon om Zijne Majesteit van zijne toegenegenheid te getuigen.
• Graaf Holnstein vond zijn koning op het kasteel Hohenschwangau in humeurige stemming, en te bed. Want Zijne
Majesteit had tandpijn en kon heden niemand ontvangen.
Maar toen hij hoorde, dat Holnstein brieven van Bismarck
bij zich had, veranderde hij van stemming en liet den
graaf aan zijn bed komen. Hij was toen vriendelijk belangstellend, en las de brieven tweemaal over. 0 ja, hij Wilde
gaarne aan Bismarck's verzoek voldoen hij liet zich op
bed papier en pen geven en had spoedig den aanbiedingsbrief voor koning Wilhelm gereed. Het ging daarom zoo
spoedig, omdat hij dien brief maar te copieere-n had. Want
Bismarck, den Beierschen koning reeds uit diens kroonprinsentijd kennende, had het mogelijke bezwaar van Zijne
Majesteit om zich zooveel moeite te moeten geven, voorkomen door een eigenhandig geschreven model van eene
aanbiedingsacte bij de beide andere brieven in te sluiten
en zoo de zaak voorbereid. Nu was alles in . orde en graaf
Holnstein in 4 dagen tijds van de zeker niet ongevaarlijke,
reis door het oorlogsterrein te Versailles terug. (3 Dec.).
Terstond daarop vervoegde zich prins Luitpold, koning
Lodewijk's oom, met den gewichtigen opdrachtsbrief bij
koning Wilhelm, en wachtte men de beslissing, die nog
heel wat voeten in de aarde had. „Na tafel", schrijft de
Kroonprins, „advies van Bismarck, die den brief voorleest,
welken. de Koning zoo ontijdig mogelijk acht, waarop Bismarck zegt, dat de vraag omtrent het keizerschap met de
andere thans aan de orde zijnde quaestien (uitvallen uit
Parijs, herovering van Orleans door prins Friederich Karl)
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niets uitstaan heeft (en dus niet ontijdig komt)". Zijne
Majesteit gaf echter nog niet toe. Hij was zoo gehecht
aan zijne koningskroon als het zinnebeeld zijner hoogste,
Pruisische macht, dat hij den keizerstitel met schouderophalende minachting bejegende, zeggende : „wat moet ik
met den karakter-majoor ? (die immers alleen den titel
heeft ?)" Maar Bismarck antwoordde : „Uwe Majesteit wilt
toch niet eeuwig een neutrum blijven : ,het presidium",
(dat de koning van Pruisen in den Noordduitschen Bond
bekleedde) ? In de uitdrukking „presidium" ligt eene
abstractie, in het woord „keizer" eene groote aantrekkingskracht". Het einde was, zooals steeds, indien Bismarck
met Zijne Majesteit in verschil moest wezen, dat hij gelijk
kreeg, en de Koning toegaf. „Toon we de kamer uitkwamen," schrijft wederom de Kroonprins, „reikten Bismarck
en ik elkander de hand : „op den dag van heclen zijn Keizer
en Rijk, onherroepelijk hersteld ; nu is het 65-jarige interregnum,
de keizerlooze, de verschrikkelijke tijd voorbij reeds de
trotsche titel is daartoe een waarborg." Zoo zag kroonprins
Frederik de gebeurtenissen !
Nog was er echter eene moeilijkheid in 't verschiet.
Het scheen cone quaestie van vorm, maar die toch, en
spoedig, vereffend moest worden. Alles was n.l. reeds in
gereedheid voor de plechtige proclamatie van den nieuwen
keizer, op den iS en Januari 1871, en nu was men den
17en nog voor eene laatste regeling bijeen. Het laatste
punt in quaestie was de naam, waarmee de nieuwe hoer
der Duitsche bondsstaten zou begroet worden. Bismarck
Wilde hem „Duitsch Keizer" noemen, de koning echter
zeide : „Keizer van Duitschland" to zullen heeten, of anders
goon keizer to willen zijn. Bismarck haalde zooveel materiaal
bijeen, als hij kon : uit de historie, om den titel der
Romeinsche keizers als argument bij to brengen uit de
Russische grammatica om de benaming des Tsaren, wserossiski, als gelijkvormigheidsbewijs voor „Duitsche Keizer"
to doen strekken, maar koning Wilhelm bleef neon schudden. Op een oogenblik, toen ook de quaestie van den
voorrang der prinsen enz. door Bismarck in een historisch
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licht gesteld werd, en dezen keer ook de Kroonprins weer
met den minister-president medesprak, werd Zijne Majesteit
z66 boos, dat hij met de vuist op de tafel sloeg, en uitriep : „En indien dit ook alzoo geweest ware, thans beveel
ik, hoe 't zal zijn. De aartshertogen en grootvorsten bebben
altijd den voorrang voor de Pruisische prinsen gehad, en zoo
zal het ook verder zijn. En hij stond op, ging bij het
venster staan, en keerde den vergaderden den rug toe.
Zoodat de titelquaestie onbeslist bleef. En nochtans
beslist moest wezen, want de benaming „Duitsche Keizer"
was reeds, op voorstel van den Bondsraad, in artikel 11
der nieuwe rijksgrondwet opgenomen, evenals immers in
den opdrachtsbrief van den Koning van Beieren? Bovendien, zoodra bij de plechtigheid van den volgenden dag
(18 Januari) de keizerproclamatie voorgelezen was, zou de
Groothertog van Baden den eersten heilgroet uitbrengen.
Op wien? Op den „Duitschen Keizer" of op den „Keizer
van Duitschland" ? Op den „Keizer van Duitschland",
zooals Zijne Majesteit reeds bevolen heeft, zei de Groothertog. Maar aldus kan het waarlijk niet, hernam Bismarck. Nogmaals begaf de Groothertog zich toen tot
koning Wilhelm, maar van hetg,een in deze audientie besproken werd, vernam men geen verdere bijzonderheden,
zoodat men den volgenden ochtend in groote spanning
verkeerde.
Den volgenden ochtend waren de genoodigden voor
de plechtigheid bij een in de spiegelzaal van het koninklijk
paleis te Versailles : 500 a 600 officieren en manschappen,
en alle te Versailles aanwezige vorsten. In 't midden een
altaar, waarvoor hofprediker Rogge eene korte godsdienstoefening Meld en een schoon gebed uitsprak. „Ik kan u
niet zeggen," schreef Keizer Wilhelm dienzelfden dag aan
de Keizerin, „in Welke wrevelige emotie ik in deze laatste
dagen was, deels wegens de hooge verantwoording, die ik
nu had op me te nemen, deels en vooral door de smart,
den Pruisischen titel verdrongen te zien."
Na de godsdienstoefening van Ds. Rogge trad Bismarck
naar voren en las de „Proclamatie aan het Duitsche yolk":
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„Wij Wilhelm, van Gods genade Koning van Pruisen
nadat de Duitsche vorsten en Vrije Steden den eenstemmigen oproep tot ons gericht hebben, om, met de herstetling
van het Duitsche Rijk, de sedert meer dan 60 jaren rustende
Duitsche keizerlijke waardigheid te vernieuwen en te aanvaarden, en nadat in de grondwet van den Duitschen bond
de hieraan beantwoordende bepalingen opgenomen zijn,
verklaren bij dezen, dat wij het als een plicht jegens het
gemeenschappelijke vaderland beschouwd hebben, aan dezen
oproep der verbonden vorsten en Vrije Steden gevolg te
geven en de Duitsche keizerlijke waardigheid aan te nemen.
Dienovereenkomstig zullen wij, en onze opvolgers op den
troon van Pruisen, voortaan den keizerlijken titel voeren
in al onze betrekkingen en aangelegenheden van het Duitsche
Rijk, en hopen van God, dat het der Duitsche natie gegeven
worde onder het merkteeken harer oude majesteit het
vaderland eene zegenrijke toekomst te gemoet te voeren.
Wij aanvaarden keizerlijke waardigheid in het bewustzijn van den plicht, in Duitsche trouw de rechten van het
Rijk en zijne deelen te beschermen, den vrede te bewaren,
de onafhankelijkheid van Duitschland, geschoord op de
vereenigde kracht van zijn y olk, te verdedigen. Wij nemen
haar aan in de hoop, dat het aan het Duitsche yolk vergund zal zijn, het loon van zijn heeten en offervaardigen
strijd in duurzamen vrede te mogen genieten, en wel
binnen de grenzen, welke aan het vaderland de sedert
eeuwen ontbeerde veiligheid tegen vernieuwde aanvallen
van Frankrijk verzekeren zullen. Ons echter en onzen opvolgers tot de keizerskroon moge God verleenen, altijd
vermeerderaars van het Duitsche Rijk te zijn, niet in
krijgshaftige veroveringen, maar in de goederen en zegeningen des vredes op het gebied van nationale welvaart,
vrijheid en beschaving."
Gegeven in het hoofdkwartier te Versailles,
18 Januari 1871.
Wilhelm."
Het is duidelijk, dat deze proclamatie door Bismarck
was opgesteld. Onder het voorlezen, in 't begin, had hij

252

BISMARCK'S DAGEN VAN STUD MET ZIJN BONING.

het heel moeilijk, verhaalt de Weimarsche lijfarts Dr. Malther ; zijne borst hijgde van zenuwachtige opwinding, zijn
aangezicht was bleek en zijne ooren zoo bloedeloos, dat ze
bij na doorschijnend waren. Maar langzamerh and werd zijne
stem helder en klonk krachtig door de groote zaal. Nog
een moeilijk oogenblik wachtte hem. Het was, toen de
Groothertog van Baden den eersten heilgroet sprak en zijn
„Hoch! uitbracht op . . . Keizer Wilhelm I ! 0 zeker, het
was eene uitkomst, dat groothertog Frederik de quaestie
„Duitsche Keizer" of „Keizer van Duitschland" zoo voor
der zake kundigen ontwijkend, en toch bemiddelend ontweken had. Maar de Keizer zelf was er niet door bevredigd.
„Zijne Majesteit," verhaalt Bismarck, „heeft me het verloop der quaestie zoo kwalijk genomen, dat hij bij 't afdalen van de verhevenheid, waarop de vorsten hadden
plaats genomen, mij, die afzonderlijk op een vrij plaatsje
vooraan stond, ignoreerde en haastig voorbijging om aan de
achter me staande generaals de hand te geven, terwijl hij
in deze houding eenige dagen volhardde, iotdat, langzamerhand, de wederkeerige betrekkingen van toegenegenheid weer in het oude spoor kwamen."
Er zijn er, die het Bismarck euvel geduid hebben, dat
hij deze kortstondige koelheid den Koning kwalijk genomen heeft er zijn er ook, die meenen, dat hij zich wel
kan vergist hebben omtrent dat ignoreeren door zijn vorst.
Maar de eersten bedenken niet, dat het den stichter der
Duitsche eenheid, den opbouwer der grootheid van het
Huis Hohenzollern, toch wel heel krenkend moet zijn geweest bij deze schitterende installatie van Rijk en Keizer
over 't hoofd gezien te worden, en de laatsten moeten de
slotwoorden van Bismarck's klacht nog eens overlezen.
Want die laten geen twijfel aan 's Keizers ongunst ten
opzichte van den leidenden minister-president.
Intusschen heeft keizer Wilhelm I aan zijn dienaar,
den eersten Rijkskanselier van het Duitsche Rijk, welhaast
getoond zijn persoon hoogelijk te vereeren, en hem onderscheiden als „Prins" Bismarck, wiens titel erfelijk zijn zou.
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X.
De crisis van 1877.

Zonder overdrijving mag gezegd worden, dat er nooit
en nergens, tenzij in het kabinet van Napoleon I gedurende
het consulaat en tijdens den winter 1812/13, zoo voortdurend en zoo hard gewerkt is als door Bismarck en zijn
staf van trouwe medewerkers, na den oorlog van 1870/71.
Maar door Bismarck zelven het meest. Het personeel van
vertrouwde medehelpers bij den arbeid kw am en ging ; hij
bleef. Velen van hen, die met den werklust van jonge
kracht in de rijkskanselarij aan den arbeid togen, moesten
na eenige jaren inbinden en op non-activiteit gaan ; hij
bleef voortwerken, en zelfs, als hij te Kissingen of Gastein
herstel van krachten zocht of te Varzin gedurende korter
of langer rustpoozen op verademing trachtte te komen,
dan nog moist de arbeid hem te achterhalen, en te overweldigen. Hij was de regulator, die doortikt, als de wekkerklokken gaan stilstaan en de zandloopers zijn afgeloopen.
En indien jets de bewondering der medearbeiders aan de
Duitsche eenheid, en die in Bismarck's onmiddellijke nabijheid hunne dagtaak verrichtten, voor hun Rijkskanselier,
hun Gamaliel, hun chef, gaande maakte, dan was het zijne
dadelijkheid, zijn spoed, zijne onvermoeidheid, zijne volharding, zijne veelvuldigheid. Zijne onuitputtelijke werkkracht vooral. Meer dan een jonge man, die na korte
jaren van meegaan met dezen dienstdoener niet meer mee
lam en er onder bezwijken zou, indien hij langer aan den
arbeid bleef, heeft den chef geroemd als den eenige, die
nooit zou bezwijken. Een jonge arbeidskracht als Tiedemann b.v., chef der Hijkskanselarij van 1873-79, dat is
in de drukste jaren van Bismarck's onvermoeiden arbeid,
heeft leans gezien zes jaren lang den Rijkskanselier te
bevredigen. In de weken van zijn eerste otium verlangt
hij naar de terugkomst van Bismarck, die ter badkuur is,
want het werkzame leven onder den minister is hem een
genot, waar niets bovengaat. Bismarck is voor hem ge-
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worden „eene daemonische kracht, die hem overweldigt,
maar aantrekken blijft," voor wien hij arbeidt ... tot hij
niet meer voort kan en geen licht meer in de oogen heeft.
Eerst dan gaat hij peen, omdat hij niet meer werken kan,
en hem de huismedicus gedwongen rust voor onbepaalden
tijd voorschrijft. 0 zeker, ook Bismarck verslijt, en er zijn_
oogenblikken, dat hij het moet opgeven, dat hij Berlijn
zal verlaten om te lande rust te gaan zoeken. Doch hij
alleen mag het niet opgeven. Als het gebeurt, dat tot
zelfs de Keizer het woord van waardeering niet kan vinden,
en den 60 jarigen rijkskanselier, die den dienst wegens
een tekort aan krachten wil verlaten, verwijtend toevoegt,
dat hij, Keizer Wilhelm, toch reeds achttien jaren ouder
is, maar op zijn post blijft, nu ja, dan mag Bismarck zich
eens laten gaan en in beeldspraak getuigen, dat „de ruiter
altijd minder spoedig moe is dan het paard," maar paard
blijven moet hij toch. B.v. kort voor de congresmaand,
13 Juni-13 Juli van 1878, Coen hij door zijn wonder
beleid den vrede van Europa gored heeft, was hij zoo zeer
omlaag van vermoeienis, dat hij er bijna den levensmoed
bij inboette. Maar de Russische gezant Soewalof legde
toch beslag op hem, die de weegschaal in Europa placht te
houden. Hij deed het ook nu, maar om zich tijdens het
congres nog op de beenen te houden, moest hij allerlei
opwekkende middelen innemen, telkens als hij ter vergadering ging. Anders zou de inspanning des daags, bij
slapeloosheid des nachts, hem overweldigd en omvergeworpen hebben.
„Wat hindert het, of ik verslijt, als ik maar nuttig ben"
is ook Bismarck's woord zeer dikwijls geweest. Welnu, wie
had als hij zijne arbeidskracht aan verhevener tack kunnen.
wijden ? De eenheid van 't Rijk was tijdens den oorlog tot
stand gekomen. Nu volgde de uitbouw en de binnenbouw.
Het Duitsche rijk had drie groote mogendheden als naburen;
twee van deze met openstaande rekening, wegens geleden
verliezen in den oorlog, en wraakgedachten tot herstel, de
derde scheen de oude vriendschap met Pruisen op het nieuwe
Duitschland maar moeilijk te kunnen overbrengen en zijne
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toenemende koelheid maakte de waakzaamheid van Bismarck's
politiek tot dubbelen plicht. Oostenrijk weifelde, Frankrijk
wrokte, en Rusland dreigde, meermalen. Ware er niets
anders te doen geweest voor den Rijkskanselier dan zijn
Keizer van raad te dienen bij de politiek met de drie grensgroote-mogendheden, hij zou reeds arbeids genoeg te doen
gehad hebben. En dan moet nog gezegd worden, dat er
door de gezanten van Duitschland bij de groote mogendheden, nu en dan eene eigene politiek gedreven werd,
tegen Bismarck's leiding ingaande, en hem de arbeidstaak
door tegenwerking verzwarende. Nochtans maakte Bismarck
den buitenbouw des Itijks z66, dat de veiligheid van den
Staat aan alien leant gevestigd werd en de vrede bewaard
bleef. Maar het een na het ander eischte it zijne krachten.
De binnenbouw van den nieuwen eenheidsstaat gaf mis
schien nog weer te doen dau de buitenlandsche politiek.
De nieuwe regelingen van wetgeving en bestuur, de verhoudingen der staten onderling en tot het geheel, de
maatregelen tot verheffing der algemeene welvaart, de veel
en velerlei belangen in de, ten opzichte der bestaansmiddelen zoo onderscheiden, deelen des Rijks, vraagden nogmaals aanhoudenden arbeid van den man, wiens bemoeienissen met alles in aanraking kwamen. Hij had zijne
reuzenwerkkracht nieer dan noodig, en 15 uren arbeids

per etmaal waren ook nu nog niet voldoende. En wanneer
hield deze rustelooze geest eigenlijk op met den arbeid
Het was een gaan van 't een in 't ander, zonder vertoef.
Niets geschiedde er binnen of buiten het Rijk, waarvan
hij geen kennis moest dragen, en waarbij hij geen beslissingen te nemen had. En alles, wat hij deed, viel onder
de openbare beoordeeling : hij had de goedkeuring van
velen, en hij was daar dikwijls gelukkig mee. Maar ook
werd zijn werk door velen afgekeurd, wederstaan en ondermijnd, en dat beleedigde en verteerde hem. Meest van al
krenkte hem de boosaardige critiek van vijanden onder de
vroegere vrienden, die wel de ergste vijanden geworden
waren. Toen alles hem gelukte, toen Sleeswijk-Holstein
aan Pruisen was gekomen, toen de hegemonie in Duitsch-
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land van Oostenrijk op Pruisen overgegaan en het koninkrijk met de 3i millioen zielen van Hannover, Keur-Hessen
en Frankfort vermeerderd was, then ook Elzas-Lotharingen
bij Duitschland ingelijfd en de goudregen der Fransche
oorlogsschatting de oogen der menschen begeerig maakte,
then was Bismarck, na den Koning, de hoogst vereerde
man in Duitschland. En de partij, waaruit hij was voortgekomen, geloofde, dat hij nu ook alles vermocht te doen,
wat hij wilde, zoodat ze hoopte hem als een echte conservatief den terugweg naar het regeerstelsel van voor den
conflictstijd te zullen zien inslaan. Toen dit niet geschiedde
en Bismarck's wijsheid den binnenbouw des Rijks inrichtte
naar andere inzichten dan de hunne, werden ze wrevelig,
keerden zich van hem of en begonnen te toornen tegen
hem. Welhaast ontzagen ze zelfs den laster niet om hem
afbreuk te doen. Want het was hen om zijn val te doen,
en men was ten hoogste onkiesch in de middelen om
dien val te veroorzaken. De partij der Kreuzzeitung, die
voor een deel meer Pruisisch dan Duitsch daeht en voelde,
was ten minste tegenstandster te goeder trouw. Naast deze
stond de oppositie tweede klasse, met mannen als Harry
Arnim, Robert Goltz en anderen, wier motief Ote-toi, que
je m'y mette luidde. En dan waren er nog de tegenstanders
derde klasse, de standgenooten van Bismarck in den landadel, die van ergernis verteerden, omdat hij hen zoo heel
verre achter zich gelaten had. Dat de wilde jonker van
vroeger- het tot minister had gebracht, had men hem vergeven, maar de dotatien en de prinsentitel waren hun
doornen in de oogen. Dat hij Exeellentie was geworden,
kon er nog mee door, maar „Doorluchtigheid" neen,
dat ging te ver. Van alle kanten kwamen de belagers, die
zijn val zochten, opdagen. Harry Arnim, gewezen gezant
te Parijs, maar non-actief geraakt en wegens verduistering
van staatsstukken tot gevangenisstraf veroordeeld, onderwoelde Bismarck's eer en goeden naam door zijn smaadschrift van laag gehalte Pro nihilo, en de Reichsglocke
waagde den laster, dat de Rijkskanselier de geheimen van
zijn ambt had misbruikt voor gelukkige speculation. De
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Kreuzzeitung deed daar nu ook al aan. mee. En then de
beleedigde minister-president het Mad aan de kaak stelde,
en in den Rijksdag toornig uitriep, dat ieder man van eer
zich, door zijn abonnement op te zeggen, van zulke schandbladen afkeeren moest, then kwamen lange lijsten van
partijgenooten, de zoogenaamde „Deklaranten", in de Kreuzzeitung hunne sympathie voor het blad adverteeren. 1VIiddelerwiji bleef de Reichsglocke maar door luiden met allerlei
wangeluiden tegen Bismarck's almacht, en scheen het nog
bovendien, dat het genoemde schendblad door de Keizerin
en hare hofpartij weed begunstigd. Het was om er alle
geduld bij to verliezen „Indien men alles, wat de mensch
aan krachten en gezondheid bezit", aanwendt om „als
leidend minister eener Europeesche groote mogendheid
met parlementaire wetgeving" het schip van staat voor de
toekomst uit te rusten, dan is men „voor tegenwerking zoo
dubbel gevoelig". Vooral als die op geheimzinnige wijze
wordt aangewend en door, of althans onder de goedkeuring
van hooge personages, die men niet ter verantwoording
kan roepen. Erger, onduldbaarder wordt de zaak, als de
belasterde minister meent to moeten ondervinden, dat hij
tot zelfs bij zijn vorst en hoer niet meer het onbeperkte
vertrouwen geniet van vroeger dagen. Dan wordt de afmatting van den arbeid dubbel gevoeld en werkt de teleurstelling en de ergernis op het zenuwleven in die mate
nadeelig, dat men op zelfbehoud bedacht zijn moot en
zijne maatregelen van verweer niet lange.r uitstellen mag.
Dan moot er verbetering intreden, of het recht op ontslag
is eene laatste uitkomst.
Voor Bismarck was het in 't voorjaar van 1877 zoover
gekomen. Hij meende niet meer zeker to zijn van het onbepaalde vertrouwen van zijn Keizer en dat hij terrein verloor,
bleek hem onder meer uit de gunsten en gen.aden door ridderorden en andere onderscheidingen, die in doze periode aan
geheime en openbare tegenstanders van den Rijkskanselier
werden verleend. Een voorbeeld nit Bismarck's naasten
kring van hooge ambtenaren. Het is eene kleinigheid wellicht,
maar die in Bismarck's oogen de maat van achteruitzetting
17
O. E. XIV 8
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deed overloopen. Daar was dan b.v. de Minister van Marine,
Von Stosch, een man van beteekenis, maar die — hoe
ook door het buitengemeene in Bismarck tot bewondering
genoopt — in den laatsten tijd te veel zijn eigen weg
wilde gaan, en dien van den Rijkskanselier sours onvriendschappelijk kruiste. Von Stosch had zijne te hooge begrooting, op Bismarck's wensch en eerst na lange tegenkanting, met eenige posten verminderd en zoo de gewenschte bezuiniging verkregen. Tot zoover ging .alles
in goede verstandhouding. Doch toen nu Von Stosch zijne
posten van uitgaven in de Rijksbegrooting nogmaals verminderde, en zelfs onder het door Bismarck toegestane
bedrag ging, zonder daarvan vooraf met den Rijkskanselier
van gedachten te wisselen, was deze daarover ontstemd.
Hem was gezegd, dat de minister zijne begrooting had
verminderd om een rijksdagslid der oppositie in 't gevlei
te komen, en deze reden verergerde zijne ontstemming.
Bovendien hield hij Von Stosch voor een dergenen, die
mededeed aan de pogingen van zekere hofpartij om Bismarck het Leven te bemoeilijken. Welhaast bleek dan ook
zijne gevoeligheid over het gebeurde, en toen hij den 10en
Maart 1877 de zaak in den Rijksdag ter sprake bracht,
maakte hij de opmerking van „niet te gelooven, dat diergelijke gevallen ooit weder zouden voorkomen." Duidelijk
genoeg sprak uit dit gezegde de wensch van Bismarck om
Von Stosch op stiptere gehoorzaaraheid voor te bereiden.
De minister begreep den wenk, maar liet zich dien niet
welgevallen. Integendeel : hij vraagde aan Bismarck eene
schriftelijke verklaring, dat de Rijkskanselier met zijne
woorden in den Rijksdag niets beleedigends bedoeld had,
en tegelijk diende hij bij den Keizer zijn ontslag in. Twaalf
dagen later, den 24sten Maart, had hij reeds antwoord
van Zijne Majesteit, die de zaak nauwkeurig onderzocht,
en ook Bismarck gehoord had. Keizer Wilhelm vond de
quaestie niet gewichtig genoeg voor ontslag, constateerde
in zijn antwoord, dat Von Stosch zelf had uitgesproken
in verzuim te zijn geweest tegenover den Rijkskanselier,
maar gaf toe, dat deze laatste zich vergist had, toen hij
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meende : Von Stosch had op verzoek van een lid der
oppositie zijne begrooting verminderd (inderdaad was het
gebeurd op aandringen van een met de regeering bevriend
rijksdagslid). Verder heeft ook „Bismarck in zijne rede van
10 Maart jl. niets beleedigends bedoeld", en is dus de
quaestie beslist met de waardeering des Keizers „dat de
Marine de nuttige en omzichtige leiding van Von Stosch
ook verder behouden zal..."
Dat wil zeggen: voor Bismarck was p ier de quaestie
niet mee beslist. En reeds 3 dagen later, den 27sten Maart,
vraagde hij zijn ontslag, maar alleen op grond van „zijne
persoonlijke onmacht, door zijn tekort aan krachten, om
den Keizer naar behooren ook verder te dienen". Vijf
dagen later, op 's ministers 63 sten verjaardag, stond Zijne
Majesteit onder getuigen van den Kroonprins en den
Groothertog van Baden met Bismarck's hand in de zijne,
en wenschte hem geluk, zeggende zich „op zijn 80 jarigen
leeftijd van zijn beproefden raadsman niet te kunnen
scheiden." En toch... herhaalde Bismarck reeds den volgenden dag schriftelijk zijne ontslagaanvrage. Keizer
Wilhelm was er ten hoogste ontsteld over; hij had den
slag niet verwacht; „gij zult gevoeld hebben, wat ik in
die (crisis)dagen geleden heb", zeide hij tegen Roon, en
hij had voor den dreigenden Rijkskanselier geen ander
antwoord dan het beslissende woord op den rand van het
request... N iemais ,,Niemals" zou Keizer Wilhelm I zijn
trouwen Bismarck uit den dienst laten henen gaan, „nooit"
zou hij zich van hem scheiden.
Nochtans moest er, om dien Bismarck te behouden, allerlei gebeuren, wat hem voor de toekomst tegen hofinvloeden
en tegenwerking van ontevredenen, en van mededingers in
de keizerlijke gunst, beschermen zou. Int alles blijkt, dat
er in Bismarck een gevoel van jaloerschheid op ieder
keizerlijk gunstbetoon aan anderen gaande was geworden,
even sterk misschien als zijn vast geloof, dat in zijne handen
de glorie der Hohenzollern en de toekomst des vaderlands
het veiligst waren. Zijne zwakke zijde, deze jaloerschheid,
leidde hem nu op een verkeerden weg. Hij von d, dat hij
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ter hoogste plaats in het Rijk, niet meer oogenblikkelijk
tegenover alles en een ieder in 't gelijk word gesteld,
en dat moest veranderen, Wilde de Keizer hem als zijn
hoogsten dienaar behouden. En hij greep naar een middel,
dat hij had behooren te versmaden. Hij stelde zich in verbinding met de kleine pers en zette zijn trouwen Lothar
Bucher aan 't werk om alleen en in gemeenschap met den
publicist Maurits Busch allerlei wereldkundig te doers worden omtrent de hoogste personages aan 't Hof, „de hooge
vrouw", d.i. de Keizerin, en hare bonbonniere, d.i. hare
getrouwen in haat tegen Bismarck, inbegrepen. Weihaast,
d.i. in de Aprildagen van 1877, ontving hij den penneman
Busch ter kanselarij of in zijne woning te Varzin, en dicteerde
hem al zijne grieven tegen den hofkring en de ongezeggelijke
ministers, die hem zijne taak verzwaarden. Eerst in de
Hannoversche Courier en daarna in Die Grenzboten versehenen
nu achtereenvolgens een zestal artikelen, het eene nog
scherper en onomwondener dan het andere, over de oorzaken der crisis in zake het ontslag van den Rijkskanselier,
over eene hooge vrouw, die de vroege ochtenduren gebruikte
om haar echtgenoot te bewerken tegen een trouw dienaar ;
over een huisminister, die zich liet vinden voor allerlei
oorblazerij van tegenstrevers der hoogste macht onder den
hoogen hoer ; over onwaardigen, die door tusschenspraak
der bonbonniere de gunsten en genaden der oppermajesteit
deelachtig werden ; ja zelfs over eene vredesengel, die zich in
het ultramontaansche kamp vervoegde om van haren tegenzin in zake de meiwetten to getuigen. Men beseft, wat er
to doers kwam in de Duitsche landen over al doze en verdere onthullingen. Sommigep. zeiden, dat ze in de phantasie
van een stokebrand haar oorsprong hadden, en goon geloof
verdienden. Anderen echter spraken het vermoeden uit,
dat ze het merle der waarheid ten duidelijkste vertoonden,
en uit de onmiddellijke omgeving van Bismarck zelf voortkwamen. Overal in 't land giste men en vroeg naar den
wel-ingelichten auteur. Tot zelfs de chef der rijkskanselarij,
de trouwe Tiedemann, die te Kissingen bij Bismarck op
bezoek was, meende to moeten gissen. Hij vertelde (28 Mei
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1877) aan Bismarck, dat Juliaan Schmidt .hardnekkig volhield, dat de artikelen in Die Grenzboten geinspireerd waren ;
maar Bismarck zeide het zeer te betreuren, dat „ein so
politisch veranlagter Kopf and Feiner Stilist" hem had
kunnen verdenken, direct of indirect „so pObelhafte Schreibereien veranlasst" te hebben, die immers den stempel der
reklamemakerij op het voorhoofd droegen". Het is wel
waarschijnlijk, dat z66 stellige ontkenning, als Bismarck
hier bezigde, voor Tiedemann afdoende is geweest. Maar
ook blijkt, dat de Rijkskanselier zelf het geschrijf in Die
Grenzboten verloochende. Wie het dus zeer betreuren, dat
de onthullingsartikelen, waarover Tiedemann spreekt, wel
degelijk ten huize van Bismarck werden gelnspireerd, en
Maurits Busch slechts geheel of gedeeltelijk stijlwerk te
verrichten had om Bismarck's wezenlijke en onwezenlijke
grieven wereldkundig te maken ; wie het zeer betreuren,
dat de rijkskanselier in de dagen der crisis onverantwoordelijk werk heeft verricht, die kan zich bij zijne ergernis
daarover op Bismarck zelven beroepen. Nochtans zal een
ieder, tot oordeelen bevoegd, in aanmerking nemen, dat
de gekrenkte rijkskanselier, overwerkt in zijn ambt, en
ziek van uitputting, in de dagen der crisis van 1877
zenuwlijder tot op de grens van het ontoerekenbare was.
Er is alzoo afdoende reden ()Ea voor hem op verzachtende
omstandigheden te pleiten, misschien in die mate, dat hij
te verontschuldigen is.
En intusschen volgde den 10e n April 1877 eene keizerlijke boodschap, die hem een verlof voor onbepaalden tijd
verzekerde. Zijne Majesteit, de 80 jarige Keizer, die hem
in de gelegenheid Wilde stellen in een langdurigen rusttijd
gezondheid en krachten terug te vinden, deed tevens al
't mogelijke om zijn trouwen raadsman door nieuwe eerbewijzen het geschokte evenwicht in zijn begeeren om
als den hoogsten dienaar van den staat erkend te worden,
terug te geven. En de nieuwe corvet, die den 25 sten Juli
te Kiel van stapel liep, kreeg, op 's Keizers bevel, Bismarck's
naam ! Zoo effent de, op het water geworpen, olie de, door
den storm hooggaande, golven !
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XI.
In zake het Verbond met Oostenrijk.
Op den T en October 1879 werd te Weenen het „vredelievende" verbond tusschen het Duitsche IRijk en de Oostenrijksch-Hongaarsche Monarchie gesloten, dat nu reeds
ongeveer 35 jaren stand gehouden en heilzamen invloed
heeft gehad. Het bevat o.a.:
1°. Indien een der bondgenooten door Rusland wordt
aangevallen, dan is de ander verplicht met zijne geheele
krijgsmacht den aangevallene bij te staan en in vereeniging
met hem den vrede te sluiten.
2°. Indien een der bondgenooten door eene andere
mogendheid dan Rusland wordt aangevallen, dan zal de
bondgenoot eene welwillende onzijdigheid betrachten. Maar
indien Rusland als helper van den aanvaller optreedt, dan
heeft de bondgenoot dezelfde verplichtingen, alsof Rusland
de aanvaller was.
3°. Om verkeerde uitleggingen te voorkomen, zal het
verbond geheim gehouden worden.
Dit is de zakelijke inhoud van „het tweevoudig (sedert
de toetreding van Italie, 20 Mei 1882, drievoudig geworden)
verdedigend verbond," dat Bismarck en A-ndrassy tot stand
gebracht hebben. Zou men de, haast onschuldige, zelfs
vredelievende gedachte, die aan zulk eene overeenkomst
ten grondslag ligt, beoordeelende, kunnen vermoeden, dat
er een hooggaand verschil tusschen keizer Wilhelm 1 en
Bismarck door ontstond en de Rijkskanselier zijn Monarch
slechts tot onderteekening vermocht te bewegen door
bedreiging van met heel den staf der ministers henen te
gaan a Toch is aldus geschied. Toch hebben de vijf, zes
weken van strijd tusschen den Keizer en zijn beminden
raadsman Bismarck, over het verbond met Oostenrijk, het
tragische voorbeeld opgeleverd van tweespalt tusschen twee
eensgezinde mannen, eensgezind in vaderlandslievende bedoelingen, maar die beiden in de heilige overtuiging verkeerden, gelijk te hebben bij hunne tegenstrijdige
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ten. En vender heeft ook nu het verloop van dien tweespalt bewezen, dat in dagen van strijd, tusschen de Kroon
en Naar eersten raadsman, het einde eene overwinning
was van den dienaar op zijn heer !
Wat was dan wel de quaestie, die dezen keer keizer
Wilhelm en zijn dienaar, den Rijkskanselier, verdeeld hield
tot op het punt toe van scheiding voorgoed. hunner wegen ?
Het antwoord op deze vraag ligt in het nagaan van de
oorzaken der verkoeling tusschen de Duitsche en de Russische politiek in de laatste jaren v6dr 1879. Het zal dan
blijken, hoe het kwam, dat keizer Wilhelm I en Bismarck
zoo verschillend dachten over de mogelijkheid om de oude
vriendschap met Rusland tot de vroegere warmte terug te
brengen. Zoo dit niet geschieden kon, had Bismarck gelijk,
en was het zaak door een verbond met Oostenrijk, bij
mogelijke vijandelijkheid van het Tsarenrijk tegen Duitschland, den Tsaar tot voorzichtigheid te nopen. Maar indien
het wel kon geschieden, dan had de collie Keizer het bij
het rechte einde, en zou een verbond met (het, naar
Wilhelm meende, niet te vertrouwen) Oostenrijk gelukkig
niet noodig zijn.
Voor Bismarck was er geen twijfel mogelijk, dat Rusland vijandige bedoelingen koesterde. Dadelijk na Duitschland's gelukkigen oorlog van 1870/71 had hij de verkoeling
bespeurd, die er, ook in den toon der brieven, van Rusland's kanselier Gortsjakof merkbaar werd. Na vier jaren,
in 1875, waren de Russische dagbladen reeds vol met
hatelijkheden tegen Bismarck en verspreidden ze het bericht, dat Duitschland een nieuwen oorlog tegen Fran.krijk
begeerde, maar daarin door Rusland werd tegen gehouden.
En nu kwam. Gortsjakof naar Berlijn, 10 Mei van dat jaar,
en na een onderhoud met Bismarck, telegrapheerde hij
aan alle Russische gezanten : „111a,intenant la paix est assiirje !"
Met deze mededeeling meende hij Bismarck in de schaduw
te stellen. Een jaar later polste Gortsjakof dienzelfden
Bismarck, of hij onzijclig blijven zou, indien Rusland met
Oostenrijk in oorlog geraakte. Toen weer volgde een verbond van den Tsaar met keizer Frans Jozef, en kort daarop
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de Russisch-Turksche oorlog met den, voor Turkije zoo
smadelijken, vrede van San Stefano. Maar Engeland en
Oostenrijk springen voor Turkije in de bres en er dreigt
een Europeesche oorlog, die echter voorkomen wordt door
het Congres van 13 Juni — 13 Juli te Berlijn, onder Bismarck's leiding. Bismarck is er „de eerlijke makelaar", die
Rusland's belangen behartigt, alsof hij „de derde gevolmachtigde van den Tsaar" was. Nochtans is Rusland
onvoldaan over Duitschland's staatkunde. Erger nog: als
straks de Commissie der grensregeling enz., die na den
vrede van Berlijn samenkomt om allerlei mogelijke verschillen op effene wegen te leiden, aan den arbeid gaat,
verwijt Rusland aan de Duitsche regeering, dat hare afgevaardigden telkens partij voor Oostenrijk kiezen. Tsaar
Alexander II komt zelfs met een eigenhandigen brief aan
zijn oom, keizer Wilhelm; een brief met verwijtingen tegen
Bismarck en met eene bedreiging tegen Duitschland. In
diezelfde dagen, Augustus '79, legt Bismarck, nog scherper
dan gewoonlijk, zich te luisteren naar den polsslag der
Europeesche politiek, en blijkt het hem, dat Rusland in
Italie en Frankrijk naar bondgenootschappen uitziet, maar
die daar nog niet vinden kan. Russische legervermeerdering
en versterking der mobiele troepen van het westelijke leger
geven te denken : doen zelfs vreezen voor oorlogsgevaar.
Dat Rusland moeite doet om met Oostenrijk een of ander
kwaad to brouwen, schijnt ook zeker. Ten minste is het
geen goed teeken, dat de Oostenrijksche minister Andrassy,
de vriend van Duitschland, uit den dienst zal treden. Wie
zal het zeggen, wat er komen kan. Zonder twijfel moot
Duitschland op zijne hoede zijn, en Rusland niet langer
vertrouwen. Tot weer zekerheid voor de toekomst gaat
Bismarck, die in deze dagen eerst te Kissingen en daarna
to Gastein eene kuur doen moest, lijnrecht op zijn doel
af, en telegrapheert Andrassy om een onderhoud, 13
Augustus 1879. Veertien dagen later is Andrassy reeds
op bezoek bij Bismarck, en na kort, openhartig beraad
zijn beide staatslieden het er over eons, dat een verdedigend
verbond hunner monarchen heilzaam zijn kan om aan het
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dreigende Rusland ten minste voorzichtigheid te leeren.
Voor Andrassy weer vertrekt, heeft hij de belofte van
Bismarck, dat men elkander te Weenen terug zien zal, en
dan verder onderhandelen. Eerst moet Bismarck echter
Keizer Wilhelm, die zelfs nog geen vermoeden heeft van
de besprekingen met Andrassy, voorbereiden op een vriendschappelijk samengaan met Oostenrijk, als een noodwendig
gevolg van Rusland's bedreigingen.
Dat het moeite kosten zou, den 84-jarigen keizer
Wilhelm te bekeeren van zijn weerzin om. met Oostenrijk
in verbond te gaan, en zich los te maken van zijne aanhankelijkheid aan zijn neef, Tsaar Alexander II, moist Bismarck
wel. Hij zelf had, voor den oorlog van 1866, den monarch
het wantrouwen tegen Oostenrijk dag aan dag voorgehou den,
en altijd weer op de vriendschap met Rusland aangestuurd ;
hij kon dus niet verwachten, dat de oude monarch nu
ineens met tegengestelde wenschen vertrouwd te maken zou
zijn. Nu zou hij ondervinden, dat zijn Keizer voor niets ter
wereld zijne toegenegenheid voor Tsaar Alexander verzaken
Wilde. Zijne Majesteit achtte de vriendschap met het Russische heerschershuis, door bloedverwantschap nog bevestigd,
eene heilige nalatenschap der vaderen. Hij zou zich de
straf des hemels op den hats halen, indien hij daar lichtvaardig afstand van deed. Maar dat zou ook niet noodig
zijn. Hij zou wel een middel weten om de vriendschap met
Tsaar Alexander, door den onheuschen brief van 15 Augustus
j.l. eenigszins verkoeld, weer warm te maken. De booze
uitlatingen tegen Bismarck zou hij weerspreken, en eene
ontnaoeting met zijn keizerlijken neef, op den 3 en September
a.s., kon alles in 't reine brengen. Zoo is ook gebeurd. Oom
en neef ontmoetten elkander in het Russische grensplaatsje
Alexandrovo, en zoo hartelijk wa s de ontvangst, dat keizer
Wilhelm hoogelijk voldaan terugkeerde en zich gelukkig
achtte de familiebanden nog hechter gemaakt te hebben.
0 neen, van Russische zijde had Duitschland geen gevaar
te duchten. Alexander's ongunstige uitlatingen tegen Bismarck
waren eigenlijk uit Gortsjakof's mond voortgekomen, heette
het, mar Gortsjakof ging henen en had reeds plaats gemaakt
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voor Miljoetin. Van de paar dreigende volzinnen in zijn
brief had de Tsaar groote spijt, en Miljoetin verzekerde
aan keizer Wilhelm, dat de legerversterking slechts ten
doel had de mogelijke gevaren voor Rusland aan de Balkanzijde het hoofd te kunnen bieden. Slotsom van alles was,
dat Keizer Wilhelm hoopte : zijn rijkskanselier zou, als hij
dit alles vernam, gaarne met de Russische staatkunde
van vriendschap en vrede meegaan. Wat viel het nu Zijne
Majesteit tegen, dat Bismarck naar Weenen Wilde om met
Andrassy politieke besprekingen te houden. Wat viel het
tegen, dat Hohenlohe, de Duitsche gezant te Parijs, de
bewijzen leverde van Rusland's pogingen om met de Fransche
regeering in bondgenootschap te gaan. De oude
werd boos, en zeide, dat de Tsaar van Rusland Loch meer
vertrouwen verdiende dan al die ongunstige berichten nit
Parijs. Straks, d.i. zoodra Bismarck verneemt, dat nu weer
de Russische gezant Saboerof te Berlijn is aangekomen met
betuigingen van vrede en vriendschap, en met eene bijzondere
opdracht van den Tsaar voor Keizer Wilhelm, zal ook hij
zonder twijfel weer het oude vertrouwen jegens Rusland
koesteren, meende de oude monarch. Maar Bismarck was
reeds te Weenen aangekomen (21 September) om met Andrassy verder te onderhandelen. Hij was er schitterend
ontvangen, en door alle Duitsche Oostenrijkers en Hongaren
en door keizer Frans Jozef zelf. Hij had er allerlei vernomen
omtrent de dubbelzinnige Russische politiek der laatste
jaren, dat hem versterkte in de meening, „dat een verbond
tusschen. Duitschland en Oostenrijk niet langer uitgesteld
worden mocht". Maar beslist handelen kon hij niet, want
keizer Wilhelm had hem daartoe geen volmacht gegeven.
De moeilijkheid bleek nog grooter te zullen worden, dan
hij gedacht had : 1°. omdat Andrassy beslist weigerde aan
het verdedigend verbond eene algemeene strekking te geven,
en 2°. omdat de Oostenrijksche regeering geheimhouding
van de overeenkomst verlangde. Beide eischen zouden het
waarschijnlijk volkomen onmogelijk maken om keizer
Wilhelm's goedkeuring te verwerven. Een oogenblik waren
nu de beide onderhandelaars zelfs heftig geworden, maar
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Andrassy kon niet anders, en Bismarck was het voor zijn
persoon eigenlijk met Andrassy's voorwaarden eens. Het
was inderdaad niet wenschelijk eene algemeene strekking
aan 't verbond te geven, en zelfs was het niet noodig,
want indien men tegen „een aanval van Rusland" vereenigd kon optreden, was er immers geen gevaar. Tegen
Italie of Frankrijk, zonder Rusland's hulp, zouden Oostenrijk of Duitschland ieder afzonderlijk zich wel handhaven,
en voor 't geval Rusland b.v. aan de zijde van Frankrijk
ten oorlog kwam, dan trad dadelijk artikel 2 van 't verbond in zijne voile kracht, en kwamen de legers van keizer
Wilhelm en keizer Frans Jozef te zamen ten strijde. En
dus zou Bismarck alles aanwenden om zijn monarch tot
medegaan met de mogelijke overeenkomst te stemmen. In
die gedachte vertrok hij toen naar Berlijn. Hij kon echter
ook nu niet persoonlijk met den. Keizer spreken, want
Zijne Majesteit was naar Baden-Baden vertrokken. Men
kan het zich haast niet indenken, hoeveel arbeid het Bismarck heeft gekost, enkel aan briefwisseling over de loopende
v6(5r- en tegenargumenten. Meer dan 1000 bladzijden schrifts
is er door hem aan besteed om de zaak tot hare beslissing
te brengen. Al den tijd zijner badkuur te Kissingen en te
Gastein was hij aan zijne schrijftafel gebonden, en toen hij
oververmoeid te Berlijn terugkeerde, wachtte hem opllieuw
eene uitvoerige correspondentie. Want 1_1 vorderde niet
met den keizer; zijn zenuwslijtend werk van herhalingen
derzelfde arguinenten droeg geen vrucht. En intusschen
drong Andrassy op afdoening aan ; Andrassy kon niet langer
wachten, want zijn ontslag lag geteekend, en zijn opvolger
Haymerle was reeds benoemd. Indien hij nu spoedig de
beslissing van Bismarck vernemen mocht, ware een paar
dagen wachten nog mogelijk, en stond hij met de volmacht
van z ijn keizer Frans Jozef in de hand ter onderteekening
der overeenkomst gereed. Maar lang en langer uitstel zou
afstel worden
Nogmaals deed Bismark al 't mogelijke om zijn vorst
te overtuigen. Zijne Majesteit kon gerust zijn, want er lag
niet de minste vijandige bedoeling tegen den Tsaar in een
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verdedigend verbond, dat immers eerst een ernstigen kant
kreeg, indien Rusland de aanvaller werd. En wat de geheimhouding der zaak betrof, die was toch zoo noodig, indien
men misverstanden en mogelijke verbindingen van andere
mogendheden met Rusland wilde voorkomen. Doch die
geheimhouding was het juist, waartegen Wilhelm nu weer
optornde. Hij noemde het verraad, iets tegen Tsaar Alexander te ondernemen, want vooral na hunne ontmoeting te
Alexandrovo gevoelden zich de beide keizers zoo innig
verwant. Alexander zou Wilhelm tot een duel kunnen
noodzaken, indien er thans in 't geheim een verbond gesloten werd tegen hem. Maar dat zou Wilhelm niet doen.
Zijn geweten verbood hem goed te keuren, wat hem thans
werd voorgesteld. In slapelooze nachten en onder herhaald
gebed om voorlichting, had hij gevoeld niet to mogen
toestemmen. ZOO sprak de Keizer, en Bismarck zag het
oogenblik naderen, dat hij zijn ontslag zou moeten nemen.
Want toegeven stond ook in zijne macht niet. Aileen dit
kon hij nog ter voldoening van zijn Keizer zeggen, dat
het memorandum, hetwelk als grondslag van 't verbond
diende, aan. den Tsaar zou mogen medegedeeld worden,
waardoor dan iedere gedachte aan eene verraderlijke onderhandeling tegen Rusland onbillijk zijn zou.
En intusschen werd er van alle kanten al 't naogelijke
beproefd om Zijne Majesteit de door Bismarck aan de hand
gedane argumenten, in allerlei vorm en bij iedere passende
gelegenheid, nogmaals en nogmaals te laten hooren. De
beide Biilow's, de staatssecretaris en de raad van legatie,
de waarnemende kanselier Prins Von Stolberg, Hohenlohe,
de kroonprins en Moltke, deze alien kwamen herhaaldelijk
het gemoed van den Keizer belegeren en voor het DuitschOostenrijksche Verbond pleiten. Nu eens neigde Zijne
Majesteit tot toegeven, en dan weer nam hij zijn toegeven
gedeeltelijk terug. Het was nu zoover, dat Bismarck met
al de ministers met ontslag dreigde, indien de Keizer zich
bleef terughouden. Eindelijk echter, in den nacht van den.
4en October, boog de oude monarch voor de noodzakelijkheid om zijn Rijkskanselier te gehoorzamen. Dadelijk werd
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then aan Andrassy de gelukkige tijding van keizer Wilhelm's
toestemming medegedeeld, en reeds den Te n October teekenden de Oostenrijksche oud-minister en de Duitsche gezant
Prins Reusz het gewichtige stuk, namens hunne monarchen.
Veertien dagen werd er aan de monarchen zelf tijd gelaten
om het nieuwe verbond door hunne naamteekening to
bekrachtigen. Welnu, zelfs in deze dagen nog had keizer
Wilhelm moeite met zich zelf. Hij was gejaagd, maar maakte
geen voortgang met de zaak. Zelfs moest Von Stolberg er
hem nogmaals aan herinneren, dat het ministerie met
Bismarck volkomen eensgezind was, en heengegaan zou
zou zijn, ware het verbond met Oostenrijk niet tot stand.
gekomen. Ten laatste, op den Hen October 1879, des morgens om 10 uur, bracht Zijne Majesteit het offer van zijn
inzicht aan Bismarck's wijze staatkunde; hij teekende het
reeds tien dagen gereed liggende staatstuk. In een brief
van 4 November aan den Tsaar werd nu mededeeling
gedaan van 's Keizers onveranderde toegenegenheid, en . .
van het met Oostenrijk gesloten verdrag. Daarmee was
Zijne Majesteit gerustgesteld en leefde hij weer verder in
vrede met zijn geweten en zijn rijkskanselier, den trouwen
Bismarck, die alles ten goede leidde voor den Keizer, zijn Heer

HET BEREIKBARE
DOOR

J. EYSTEN.

Op den 18 den December 1913 is tusschen de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika en Nederland te Washington
een verdrag gesloten, ten doel hebbende mogelijke geschillen tusschen beide Staten te onderwerpen aan een permanente interna:tionale commissie van onderzoek en advies.
De tekst van dit verdrag luidt als volgt :
HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN en de PRESIDENT DER VEREENIGDE
STATEN VAN AMERIKA, wenschende de tusschen hen
bestaande vriendschapsbanden te versterken en evenzeer
den algemeenen vrede te bevorderen, hebben besloten tot
dat doel een verdrag te sluiten, waartoe Zij als hunne
Gevolmachtigden hebben benoemd :
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: Ridder
W. L. F. C. van Rappard, Hoogst Derzelver Buitengewoon.
Gezant en Gevolmachtigd Minister bij de Vereenigde
Staten van Amerika; en
De President der Vereenigde Staten: Zijne Excellentie William Jennings Bryan, Secretaris van Staat ;
Die, na elkander hunne wederzijdsche volmachten te
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hebben medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken vorm
zijn bevonden, omtrent de volgende artikelen zijn overeengekom en.
ARTIKEL I.

De Hooge Verdragsluitende Partijen komen overeen,
dat alle geschillen, van welken aard ook, die tusschen hen
mochten ontstaan en waarvan de beslechting niet wordt
voorzien in vroeger aan gegane arbitrageverdragen en overeenkomsten, of indien de bepalingen dier verdragen en
overeenkomsten feitelijk niet worden toegepast, ter fine
van onderzoek en verslag zullen worden onderworpen, nadat
alle diplomatieke middelen ter regeling dezer geschillen
gefaald hebben, aan eene Permanente Internationale Commissie, die zal worden benoemd op de wijze voorgeschreven
in het volgend artikel; en zij komen overeen 'loch den
oorlog te verklaren, noch vijandelijkheden te beginnen
loopende dat onderzoek en totdat het verslag zal zijn ingediend.
ARTIKEL II.

De Internationale Commissie zal bestaan uit vijf leden
als volgt te benoemen Via lid zal worden gekozen door
iedere Regeering, uit hare eigen onderdanen 66n lid zal
worden gekozen door iedere Regeering uit onderdanen van
eene derde Mogendheid ; het vijfde lid zal in gemeen overleg door beide Regeeringen gekozen worden, met dien
verstande, dat hij niet zal zijn onderdaan van een der
beide landen. De kosten aan de Commissie verbonden
zullen gelijkelijk door de twee Regeeringen gedragen worden.
De Internationale Commissie zal benoemd worden
binnen zes maanden na de uitwisseling der akten van bekrachtiging van dit verdrag ; opengevallen plaatsen zullen
vervuld worden op de wijze voorgeschreven voor de oorspronkelijke benoeming.
ARTIKEL

III.

Voor het geval de Hooge Verdragsluitende Partijen
niet zullen geslaagd zijn een tusschen hen gerezen geschil
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te beslechten langs diplomatieken weg, zullen zij het onverwijld aan de Internationale Commissie onderwerpen ter
fine van onderzoek en verslag. De Internationale Commissie kan echter tot dat doel uit eigen beweging hare diensten aanbieden, in welk geval zij beiden Regeeringen
daarvan kennis zal geven, en beider medewerking tot een
onderzoek zal verzoeken.
De Hooge Verdragsluitende Partijen verbinden zich
der Permanente Internationale Commissie alle hulpmiddelen
en faciliteiten te verschaffen benoodigd voor haar onderzoek en verslag.
Het verslag der Internationale Commissie moet gereed
zijn binnen een jaar van of den dag waarop zij zal hebben
verklaard dat het onderzoek is begonnen, tenzij de Hooge
Verdragsluitende Partijen dit tijdsverloop met onderling
goedvinden zullen wenschen te verkorten of te verlengen.
Het verslag zal in drievoud opgemaakt worden een exemplaar zal aan ieder der Regeeringen worden aangeboden,
en het derde exemplaar blijven berusten in het archief
der Commissie.
Nadat bet verslag der Commissie aan de Hooge Verdragsluitende Partijen zal zijn aangeboden, behouden deze
zich volledige vrijheid van handelen voor in het geschil
dat het onderwerp van het onderzoek uitmaakte.
ÄRTIKEL IV.

Dit verdrag zal word en bekrachtigd door Hare Majesteit
de Koningin der Nederlanden en door den President der
Vereenigde Staten van Amerika, wat dezen laatste betreft
op advies en met goedkeuren van den Senaat, en de akten
van bekrachtiging zullen zoo spoedig mogelijk worden
uitgewisseld. Het zal in werking treden onmiddellijk na
de uitwisseling der akten van bekrachtiging en zal van
kracht blijven voor een tijdperk van vijf jaren hierna zal
het van kracht blijven tot twaalf maanden nadat een der
Hooge Verdragsluitende Partijen aan de andere zal hebben
kennis gegeven van haar voornemen het te doen eindigen.
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Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmachtigden dit verdrag hebben geteekend en van hun zegel voorzien.
Gedaan te Washington op . den achttienden dag der
maand December van het jaar onzes Heeren negentienhonderd en dertien.
RAPPARD.
(L. S.) W. L. F. C.
(L. S.) WILLIAM JENNINGS BRYAN.

Vreemd mag het heeten dat het sluiten van dit tractaat over het algemeen zoo weinig de aandacht heeft getrokken. Enkele beschouwingen in dagbladen, eenige woorden
in „Vrede door Hecht," ziedaar alles.
Over het algemeen zijn de persbeschouwingen over het
nieuwe tractaat gunstig; alleen Mr. Donker Curtius in De
Nederlander liet er zich minder waardeerend over uit. Heel
veel belangstelling schijnt het verdrag evenwel niet te hebben opgewekt.
Toch lijkt ons het sluiten van dit verdrag een daad van
overwegend belang, omdat 't het eerste is — wat de Europeesche staten betreft — van een geheel nieuw soort tractaten,
die een zeer bijzonder karakter hebben ; een pogen om op
wettelijke wijze, maar tevens practisch en met de werkelijkheid rekening houdende, den oorlog te voorkomen en den
vrede tusschen de Staten te bewaren, volgens te voren
vastgestelde beginselen en regelen.
Dank zij de energie en het doortastend optreden van
den tegenwoordigen Nederlandschen minister van buitenlandsche zaken, den peer Loudon, gewezen gezant te Washington, is dit tractaat in betrekkelijk korten tijd tot stand
gekomen.
De arbitrage in geschillen tusschen de staten, is tot
op heden altijd met eenig aarzelen en onder reserves aangenomen, voor zeer belangrijke zaken altijd meer een theoretisch ideaal dan een practische toepassing gebleven, al
kan niet ontkend worden dat het aantal arbitrage-tractaten
gestadig toegenomen is.
O. E. XIV 8
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Ook zijn er enkele algemeene, zoogenaamde permanente
arbitrage-tractaten gesloten ; het instituut de Droit Internationale stelde reeds in 1878 een ontwerp voor een zoodanig
tractaat vast en op de Eerste Vredesconferentie werd een
ander ontwerp tot vreedzame oplossing van internationale
geschillen geredigeerd.
Nederland en Portugal hadden op 1 Juli 1894 een algemeen arbitrageverdrag maar .... met uitsluiting van de
geschillen, die de onafhankelijkheid, de levensbelangen
en de eer van partijen betroffen.
Overigens verdient opmerking dat velen, waaronder de
hoogleeraar de Louter, van meening zijn dat alleen rechtsgeschillen, geen belangengeschillen, voor oplossing door
arbitrage vatbaar zijn 1).
De Conventie No. I van 18 October 1907 (Tweede
Vredesconferentie) voor de vreedzame regeling van internationale geschillen verving die van 1899. Het denkbeeld om
verplichte arbitrage in to voeren was toen verworpen, voornamelijk door tegenstand van Duitsche zijde ; men beperkte
zich toen tot theoretische beschouwingen en adhaesiebetuigingen onder restrictie geuit.
Enkele jaren later kwamen verscheidene algemeene arbitrageverdragen tot stand, o.a. op 12 Februari 1904 tusschen
Denemarken en Nederland, en die geen enkel voorbehoud
maakten. In 1907 was het weer in hoofdzaak Duitschland
dat zich tegen de regeling eener verplichte arbitrage verzette ;
vele staten wilden reserves maken voor de eer en de onafhankelijkheid. De Duitsche afgevaardigde Baron von Marschall betoogde dat men de verplichte arbitrage moest overlaten aan het individueel stelsel van bijzondere verdragen,
terwijl nog slechts enkele maanden geleden de Ministerialdirector Kriege, die in 1907 met Von Marschall en geheimraad Zorn het Duitsche Rijk op de Tweede Haagsche
Vredesconferentie vertegenwoordigde, zich uitgelaten heeft in
dien zin, dat een wereldscheidsgerechtsverdrag zoo onduidelijk in zijn begrenzing, zoo onzeker in zijn uitvoering en
1) Mr. H. J. de Lange bestrijdt deze meening in zijn ac. proeischrift :
„Oorlog en Arbitrage."
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zoo twijfelachtig in zijn uitwerking zou zijn, dat het on der
de staters tot de grootste moeilijkheden geschillen zou
hebben moeten leiden.
Hiertegenover moet er op gewezen worden, dat de
heele Duitsche volkenrechtswetenschap met zeldzame eenstemmigheid het standpunt van Kriege niet deelt. Geheimraad Zorn heeft in een schitterende rectoraatsrede : „Das
Deutsche Reich and die internationale Schiedsgerichtsarbeit" (1911) zijn afwijkend standpunt uitv oerig toegelicht
en voor alles den nadruk gelegd op het volgende : „Ikheb er derhalve niets tegen, dit te zeggen.: de algemeene
verplichte arbitrage in het leader van de eere-clausule is
een groot en juist internationaal rechtsbeginsel, dat ook
door het Duitsche Rijk aanvaard kan worden."
Aanzienlijke juristen, die op het gebied van het volkenrecht deskundig zijn, als Fleischmann, Kaufmann, Kohler,
Meurer, Neubecker, Nippold, Rehm, Schoen, Schiicking
e.a. hebben zich bij deze meening aangesloten. Ook
de Oostenrijksche volkenrechtswetenschap deelt over het
algemeen dit standpunt. In het bij zonder schreef Prof.
Lammasch, gedelegeerde op de beide Haagsche Vredesconferenties, onlangs in een artikel : „De gronden, waarop het
wereldscheidsgerechtsverdrag in dertij d werd verworpen, zijn
ongetwijfeld sindsdien weerlegd."
Het mag juist dat in 1907 de quaestie nog niet
van alle kanten was belicht, thans echter zou de Duitsche
Regeering een uiterst zware taak hebben, indien zij opnieuw
tegenover de heele wereld het wereldscheidsgerechtsverdrag
van de hand zou willen wijzen. Niettemin moet erkend
worden dat de conferentie van 1907 vri.j eenstemmig het
beginsel van deze soort arbitrage heeft erkend, al is het
niet gelukt de verplichte arbitrage in een collectief verdrag
te doen aannemen.
Het kan geen verwondering wekken dat waar een
algemeene toepassing van de verplichte arbitrage niet tot
stand had kunnen komen, men naar andere middelen zocht
om toch het gewenschte doel te bereiken.
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Het tractaat van 18 December 1913 is hiervan een
uitvloeisel, n.L de toepassing van een ander stelsel.
Men kon bet daarbij gevolgde systeem brengen onder
de rubriek : tusschenkomst van derden, meer speciaal „bemiddeling" en waarbij men dus een geheel anderen grondslag
heeft dan bij de arbitrage. Immers was op de vredesconferentie van 1907 uitdrukkelijk vastgesteld dat een beroep
op arbitrage van zelf de verplichting in zich sluit om zich,
zoo er geen overwegende reden voor het tegendeel bestaat,
aan de uitspraak der arbiters te onderwerpen.
Bij bemiddeling is hiervan uit den aard der zaak
geen sprake en dit is joist het kenmerkend verschil.
Het instituut der „mediation" was reeds op het Congres te Parijs als het beste middel aanvaard om den vrede
tusschen de verschillende staten te handhaven, „sans toutefois porter atteinte a l'independance des gouvernements";
ook is de verplichte mediation opgenomen in de algemeene
acte van de Conferentie te Berlijn van 26 Februari 1885
en voorts in het Engelsch-Amerikaansche Tractaat van 1897.
Ook op de beide Vredesconferenties werd de facultatieve mediation vooropgeplaatst in de Conventie voor de
vreedzame regeling van internationale geschillen de Union
interparlementaire, in hare conferenties te Londen en te
Berlijn, heeft den wensch uitgedrukt om de bemiddelingsclausule, als een noodwendige aanvulling, te zien opgenomen in elk tractaat van arbitrage, wanneer dit ten minste
van de arbitrage geen absolute verplichting maakt.
De onderteekenaars van de conventie van 18 October
1907 kwamen overeen (tweede titel) om, bij ernstige geschillen, voordat zij tot oorlog overgaan, de bemiddeling
van een of meer bevriende mogendheden in te roepen
doch . . . . „voor zoover de omstandigheden dit zullen toelaten".
Een zeer bij zondere toepassing van de bemiddeling is
de zoogenaamde mediation de concert, in 1899 voorgesteld
en aangenomen, in 1907 bestendigd. Hierbij kiest, in geval
van een dreigenden oorlog, ieder der betrokken mogendheden een anderen staat en deze beide staten trachten nu
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als gevolmachtigden het conflict te bezweren. Hun opdracht
doet de directe onderhandelingen tusschen partijen ophouden, maar is binnen een termijn van maximum dertig
dagen beperkt.
Het Amerikaansch-Nederlandsch tractaat berust nog
dat der enquete.
op een ander beginsel,
In 1899 was door Rusland , voorgesteld invoering van
commission van enquete tot plaatselijk onderzoek van geschilpunten van zuiver feitelijken aard. Het voorstel ontmoette veel tegenstand, inzonderheid van de kleinere staten,
die het stelsel in strijd achtten met het beginsel der staatssouvereiniteit. Een gelukkige toepassing van het enquetesysteem treft men aan bij het Noordzee-incident tusschen
Engelsche visschers en de Russische oorlogsschepen. (1904)
De Russische afgevaardigden stelden in 1907 voor, de
bevoegdheid om een enquete-commissie in te stellen, te veranderen in een overeenkomst en tevens om zulk een commissie bevoegd te verklaren, voor zooveel noodig de aansprakelijkheid te regelen ; dit denkbeeld stuitte echter op
een krachtig verzet van verschillende zijden.
De conventie van 1899 werd echter uitgebreid, en overeen gekomen dat bij internationale geschillen welke noch
de eer noch de levensbelangen der staten betre ffen en die feitelijke vragen ten grondslag hebben, het nuttig en wenschelijk werd geacht een internationale commissie to benoemen,
ten einde door haar onderzoek de oplossing te vergemakk elij ken.
Het rapport der commissie heeft voor partijen geen
enkele bindende kracht en kan dus in geenerlei opzicht
met een arbitrale uitspraak worden vergeleken ; partijen
behoeven er zich absoluut niet aan te storen.
Op de vredesconferentie van 1905 te Luzern werd
voorgesteld de taak dezer commission nit te breiden, en
haar niet alleen feiten te doen constateeren, maar ook
adviezen te doen geven en een oordeel te doen uitspreken
over niet-juridische internationale geschillen.
Het thans gesloten verdrag staat buiten arbitrage en

278

HET BEREIKBARE.

berust op de beginselen van bemiddeling en enquete.
Immers, de Internationale Commissie zal worden benoemd „ter fine van onderzoek en verslag." (artikel 1).
Voorts kan deze Commissie uit eigen beweging haar diensten
aanbieden; uitdrukkelijk is op de Vredesconferentie van
1899 vastgesteld dat de uitoefening van dit recht (hier
gold het geen commissie van personen maar van staten of
althans den staat) Dimmer als een onvriendschappelijke
daad mag worden beschouwd.
Dan wordt er in artikel 1 gesproken van „geschillen
van welken aard ook." (disputes of every nature whatsoever).
Het bezwaar van de beperking der clausule omtrent
de eer en de levensbelangen wordt dus ook in het jongste
tractaat gemist, een zeer gewichtige omstandigheid.
Op de 17e Interparlementaire Conferentie van 1912
had over dit punt een levendige discussie plaats.
Professor Zorn (Duitschland) betoogde dat in de ruim
honderd arbitrage-tractaten, sedert 1904 gesloten, vijf de
eer enz. clausule missen 1), en z.i. terecht. De afgevaardigde
was van meening dat het van zelf sprak, dat een arbitrale
uitspraak nooit de eer of de levensbelangen van een staat
kan aantasten, zijnde dit in strijd met het beginsel van
de staatssouvereiniteit zelf.
De heer Lafontaine (Belgi6) bestreed hem in dit opzicht, omdat hij deze bewering onjuist achtte en bovendien
in strijd met de beginselen der Interparlementaire Unie.
Voorts blijkt uit de bijna honderd gesloten arbitrage-verdragen, dat er uitdrukkelijk een reserve wordt gemaakt
voor de eer en de levensbelangen en dat van een stilzwijgende uitsluiting derhalve geen sprake is.
Daarentegen hebben de betrokken staten in de vijf
arbitrage-tractaten uitdrukkelijk gestipuleerd dat zij deze
reserve niet maakten. (Erkend moet worden dat omtrent
de toepassing nog geen ondervinding bestaat.)
1) Volgens Fried zip er van de 147 arbitrage verdragen, gesloten in
het tijdperk 1899-1910 slechts 8, waarin de contractanten verklaren alle
geschillen door arbitrage to doen beslissen. (Handbuch der Friedensbewegung, blz. 185-187).
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In het jaar 1908 heeft de Unie twee-en-dertig staten
die zich voorstanders van Internationale arbitrage verklaard
hadden, uitgenoodigd het ontwerp-tractaat zoo spoedig
mogelijk te ratificeeren. Dit tractaat bevatte een lijst van
onderwerpen, waaromtrent de Staten afstand deden, voor
wat betreft de reserve voor eer enz., o. a. omtrent geldelijke aanspraken. Enkele dezer onderwerpen waren echter
van hoogst onbeduidenden aard.
De Belgische afgevaardigde Franck bestreed mede de
opvatting van de stilzwijgende reserve ten opzichte van de
clause d'honneur. „Nous devons tendre a son abolition
pure et simple," sprak hij.
In zijn repliek antwoordde Zorn dat de eer-clausule
alleen mocht gel den voor zeer ernstige gevallen !
Merin schuilt echter juist de grootste moeilijkheid.
Welke zijn. dit ? Men kan het begrip eer toch annex
maken aan elk zoowel belangen- als rechtsgeschil 1). Descamps 2) daarentegen is van oordeel, dat juist eere-geschillen door arbitrage beslecht behooren te worden, omdat
een staat bovenal rechtvaardig moet .zijn en zelfs verder
dan het jus strictum eischt.
Het ontwerp-arbitrage-verdrag tusschen de Vereenigde
Staten en Engeland van 1911 bevatte de eer-clausule niet
en de beslissing omtrent elk geschil werd opgedragen aan
een commissie uit gemachtigden van beide landen bestaande.
Maar kan men zich een staat voorstellen, die de beslissing
omtrent zijn eer en onafhankelijkheid overlaat aan een hof,
waarin de tegenpartij zitting heeft? En dan grootmachten
als Engeland en Amerika!
De Am.erikaansche Senaat begeerde dan ook de beslissing over de gevallen, genoemd in het door president
Taft ontworpen arbitrage-tractaat, aan zich te houden, terwijl volgens art. 8 van het ontwerp de uitspraak door de
regeeringen van beide partijen. bekrachtigd moet worden.
1)

Professor de Louter is van een ander gevoelen. Het Stellig Vol-

kenreclit II. 145.
2)

Essai sur l'organisation de l'arbitrage international, uitgegeven

door de Union parlementaire bl. 33.
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Het behoeft geen betoog dat door zulke beperkingen
het begrip : arbitrage totaal verloren gaat.
De conclusie van dit alles is dat voor nog zeer langen
tijd arbitrage voor alle geschillen onbruikbaar is, daarentegen voor minder belangrijke zaken zeer goed toepassing
kan vinden.
De praktijk is hiermede in overeenstemming, al hebben
enkele der, meest kleinere Staten dan ook algemeene arbitrage-verdragen gesloten (Nederland, Denemarken, enkele
Zuid-Amerikaan sche republieken). Voorts zijn nog arbitrageclausules mogelijk voor bepaalde gevallen b.v. het artikel in
de Consulaire Conventie tusschen Oostenrijk en Bulgarije
(31/18 Mei 1911), in het Vredesverdrag tusschen Italie en
en Turkije (18 Oct. 1912), in het Marokko-tractaat tusschen
Frankrijk en Spanje gesloten (27 Nov. 1912).
Op de vergadering van de Interparlementaire Unie,
in September 1913 te 's Gravenhage gehouden, had de afgevaardigde van de Vereenigde Staten van . Amerika, de
lion. Richard Bartholdt propaganda gemaakt voor het denkbeeld om, voor het geval dat tusschen twee of-meer staten
een ernstig geschil uitbreken mocht, deze eerst een beoordeeling van de aanspraken van partijen, door derden
zullen inroepen, alvorens naar de wapenen te grijpen, om
te trachten aldus tot een minnelijke schikking te komen.
Hij wenschte te komen tot wat hij eigenaardig noemde
„automatic arbitration" en merkte op, dat op het huidige
oogenblik, het voorgestelde beginsel reeds was aangenomen
door tal van staten en dat reeds een tractaat, daarop berustende, gesloten was.
Bartholdt voegde er aan toe dat de Amerikaansche
groep ter Interparlementaire Conferentie unaniem begeerde
dat de vergadering dit beginsel zou goedkeuren, opdat de
mogendheden er toe gebracht zouden worden, tractaten te
sluiten tusschen de Vereenigde Staten en andere mogendheden.
President Wilson had n..1. na het echec door Taft geleden, met zijn Minister van Buitenlandsche zaken, Bryan
gebracht een ander en beter middel te vinden, om het nit-
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breken van oorlogen te voorkomen. In het midden van het
jaar 1913 heeft Bryan, verzekerd van de instemming van
den Senaat, aan alle mogendheden doen weten dat de Vereenigde Staten genegen waren tractaten met hen aan te
gaan, in den geest van het thans tusschen Amerika en
Nederland geslotene.
In plaats van de vroegere mediation (bemiddeling) wenschte Bryan thans aldus deelde Bartholdt ter conferentie
mede — te doen treden: enquae (onderzoek) en verslag door
een onpartijdige commissie. Dit systeem sluit dus niet, zooals
het oorspronkelijke Brusselsche ontwerp, de mogelijkheid
van oorlog geheel uit, door verplichte arbitrage door het
Haagsche Hof, voor het geval een of beide staten niet
instemmen moat met de uitspraak der commissie of deze
niet wenschen te accepteeren, maar laat daarentegen aan
de partijen in geschil de voile vrijheid om naar verkiezing
te handelen, nadat de commissie haar beslissing heeft medegedeeld. Dit is het uiterste wat men voor het oogenblik
redelijkerwijze kan bereiken.
Een andere Amerikaan, Senator Burton, zette de zaak
nader uiteen. Burton deelde mede dat reeds acht-en-twintig
staten met het begin sel, in het ontwerp-tractaat neergelegd, hadden ingestemd en dat Salvador het tractaat reeds
geteekend had. Het ontwerp is geen eigenlijk gezegd tractaat van arbitrage of van bemiddeling (mediation), hoewel
het geen beroep op het Haagsche Hof uitsluit, noch op
eenig ander hof. Hij wees er met nadruk op dat dit tractaat, in tegenstelling met de arbitrage-tractaten van
1903-4, door Frankrijk en Engeland gesloten, en de latere
tractaten van denzelfden aard, geen uitzondering maakt
voor geschillen, die de onafhankelijkheid, de eer of de
levensbelangen betreffen of waarin derden betrokken zijn.
In tegenstelling met de bepalingen van de Haagsche
Conventies van 1899 en 1907 omtrent Commissies van
Onderzoek sluit het ontwerp geen geschillen, die de eer
of de levensbelangen betreffen, uit, noch beperkt de volmachten van de commissies tot een onderzoek uitsluitend
van feiten.
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De heer Burton wees er op dat de belangen van de
geheele menschheid meer en meer gelijk worden, als gevolg
van hunne handelsbelanuen en van de steeds toenemende
gemakkelijkheid van het internationaal verkeer. Dit brengt
mee een natuurlijk en algemeen verzet, order hen, tegen den
oorlog, met uitzondering natuurlijk van de betrokken partijen.
De menschheid wordt thans inderdaad meer beheerscht
door het verstand dan door het geweld en het despotisme,
dat gedurende langeren tijd zich heeft weten staande te
houden door de kracht der legers, heerscht thans feitelijk
met behulp van de publieke opinie.
Mies wijst op afkeer van den oorlog, behalve natuurlij k voor het geval van een ernstige uittarting.
De toenemende beschaving en de vergemakkelijking
van het verkeer, hebben een internationale opinie in het
levee geroepen die minstens even krachtig werkt als de
publieke opinie in een enkelen staat.
Het vroeger tusschen de Vereenigde Staten van NoordAmerika en Salvador gesloten tractaat hield in dat alle
geschillen tusschen beide republieken, behalve die Welke
de eer en de levensbelangen golden, aan de beslissing van
het Hof van Arbitrage zouden worden onderworpen.
Op 7 Augustus 1913 nu werd een tweede tractaat gesloten van den volgenden inhoud :
De Vereenigde Staten van Amerika en de Republiek.
Salvador, wenschende de tusschen hun bestaande vriendschapsbanden te versterken en evenzeer den algemeenen
vrede te bevorderen hebben besloten tot dat doel een verdrag te sluiten waartoe zij als hunne Gevolmachtigden
hebben benoemd :
Den President der Vereenigde Staten : Z.Exc. William
Jennings Bryan, Secretaris van Staat, en
Den President van Salvador : Z.Exc. Don Frederico
Mejica, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister
van Salvador bij de Ver. Staten :
Die, na elkander hunne wederzijdsche volmachten te
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hebben meegedeeld en deze in goeden en behoorlij ken
vorm te hebben bevonden, omtrent het volgende zijn overo.
eene
omen.
Artikel 1.
De Hooge Contracteerende Partij en komen overeen,
aan een onderzoek en verslag van een internationale comraissie te zullen onderwerpen alle geschillen die tusschen
hen mochten ontstaan, van welken aard ook en die niet
langs diplomatischen weg beslecht kunnen worden. Deze
commissie zal worden samengesteld als in het volgend artikel voorgeschreven zij verbinden zich Been oorlog te verklaren, noch vijandelijkheden te beginnen gedurende dat
onderzoek.
Art. 2.
Als art. 2 van het verdrag van 18 December 1913,
doch de termijn is zes maanden.
Art. 3.
Als art. 3 van hetzelfde verdrag. De zinsnede omtrent
het verschaffen van hulpmiddelen en faciliteiten wordt
echter gemist.
Art. 4.
Vadr het onderzoek afgeloopen en het verslag van de
Internationale Commissie van onderzoek verschenen is, verbinden de Hoop..,e Verdragsluitende Partij en zich het programma van strijdkrachten, te land en ter zee, niet uit te
breiden, tenzij de houding van een derde mogendheid hen
daartoe mocht dwingen. In dit geval zal de bedreigde Partij
aan de andere een vertrouwelijke mededeeling doen omtrent
dit feit, hetwelk deze Partij zal ontheffen van hare verplichting om den status quo voor land- en zeemacht te
handhaven.
Art. 5.
Overeenkomstig artikel 4 van het verdrag van 18
December 1913.
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Al dadelijk moet het opvallen dat een artikel als No. 4
van bovenstaand verdrag in het tractaat van 18 December
1913 gemist wordt, wat met recht een groote verbetering
mag worden genoemd.
Immers, het is zoowel onredelijk als ondoenlijk te
eischen dat, terwijl een oorlog althans dreigende is, de
regeering van eenigen staat gedwongen zou zijn, niet al het
mogelijke te doen, om zoo krachtig mogelijk tegen den
buitenlandschen vijand te kunnen optreden. Mij dunkt dat
elk yolk een dergelijke onthouding wel als landverraad zal
moeten, beschouwen. Maar bovendien is een eerlijke uitvoering van deze bepaling, die veel verschil van opvatting toelaat, zoo goed als ondoenlijk. Wat moet men verstaan
onder het programma van strijdkrachten te land en ter
zee ? Mogen geen meerdere .gelden worden toegestaan ?
Mogen de uitgaven worden verplaatst, mag de vloot versterkt worden ten koste van de landmacht of omgekeerd,
mag de dislocatie worden veranderd ? Mogen tractaten van
ondersteuning worden gesloten ? Ziedaar tal van vraagpunten die verschillend kunnen worden beantwoord
Een dergelijke bepaling is in strijd met de meest
elementaire begrippen van strategie en landsverdediging.
Zelfs reeds voor den aanvang der XXe eeuw heeft de
algemeene afkeuring van andere Staten gemaakt, dat een
mogendheid, die het zwaard trok, zich reeds in ongunstige
conditie beyond, v66r het eerste schot gevallen was.
Zooals elke zaak van belang heeft die van den vrede
en van de arbitrage eft'. idealistische beweging zoowel als
een practische doen geboren. worden.
De eerste is gebaseerd op het vertrouwen, dat de toekomst beter zal zijn dan het heden, zelfs wanneer men
rekening houdt met den reeds verkregen krachtigen vooruitgang. Haar wenschen spiegelen haar een nog volmaakter
stand van zaken voor, dien zij wil trachten to bereiken.
Zij beoogt afschaffing der strijdkrachten, die zij onnoodig
acht voor het behoud van den vrede en zij verwerpt elk
verdrag dat geen arbitrage-clausule bevat
Haar eindoel is : vrede op aarde to verkrijgen en zij
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ziet in haar gedachten reeds den dag aanbreken, waarop
de gerechtshoven, op eigen gezag, de geschillen tusschen
de staten zullen berechten, zooals zij dit nu tusschen de
personen doen. Zij meent dat Been enkele, functie noodig
zal zijn om kracht van wet te geven aan de uitspraken
van deze verbeven colleges maar dat het zedelijkheidsgevoel
der menschheid en het besef dat alle staten een gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke bestemming
hebben, voldoende zal zijn. Maar de werkelijkheid leert ons
dat die ideaalstaat nog lang niet verkregen is. Het nationaliteitsbesef is een der machtigste factoren van de geschiedenis der laatste jaren. Het staat vast dat in tal van gevallen, waarvan sommige zeer lofwaardig zijn, dit besef eerder
sterker dan zwakker is geworden. Dit heeft tot uitvloeisel
een zeer geprononceerde rivaliteit, veroorzaakt door het
verschil in ras en in godsdienst, en zelfs door de traditie.
Dit alles vomit een hinderpaal voor het sluiten van
arbitragetractaten en zelfs voor de vrienschappelijke betrekkingen tusschen de volkeren.
Het reeds verkregen succes is voor een groot deel te
danken aan de beide Haagsche Vredesconferenties.
De door de volkeren uitgeoefende drang, om allerlei
hulpbronnen, in het belang der menschheid, beter te kunnen benutten, heeft dikwijls tot voorwendsel gediend om
zicb meester te maken van het grondgebied van minder
beschaafde volken, vooral wanneer deze niet in staat waren
productieve gedeelten van hurl grondgebied te exploiteeren.
Hoevele oorlogen zijn echter niet ontstaan uit gebrek
aan beleid, opgezweepte hartstochten, zelfzucht en misplaatst
nationahteitsgevoel!
Meer en Meer wordt het geweten der volkeren gevoelig
voor de gerechtigheid en hiervan zijn hoopvolle uitkomsten
te verwachten.
Een groot bezwaar blijft echter het Bemis aan kennis
en waardeering van de volken ten opzichte van elkaar,
waardoor overleg en schikking soms onmogelijk is.
Het ontwerp-tractaat der Vereenigde Staten heeft ten
doel overleg en onderhandeling mogelijk te maken. Wanneer
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de feiten zuiver gesteld zijn door een onpartijdige commissie, zal de neiging tot vrede en het gevoel voor recht,
die de groote meerderheid der burgers van elken staat toch
eigen zijn, zich uitspreken in het verzet tegen den oorlog.
Het ontwerp-verdrag toch zegt: „Bestrijdt elkaar als ge
dat bepaald wilt, maar wacht ermee totdat uw drift bedaard
is en uw hartstochten tot rust zijn genomen. Trekt te
velde maar luistert vooraf naar de uitspraak der wereld
die uw daden beoordeelt."
Een beroep op het gezond verstand en op een rustige
overweging kan toch nimmer Palen en dit is juist het
Joel van het tractaat het wil het bereikbare, zonder dat
het tracht het onmogelijke te verkrijgen.
Terecht is in het tractaat van 18 Dec. 1913 bepaald
dat slechts die geschillen aan de Commissie zullen worden
voorgelegd, welke op grond van vroegere verdragen niet aan
arbitrage zijn onderworpen. Door dit niet vast te stellen
was er strijd ontstaan tusschen de beide tractaten van
Amerika met Salvador.
Wij meenen dat, mits de goede trouw wordt in
acht genomen en de goede wil aanwezig is, tractaten van
deze soort een machtigen, goeden invloed kunnen hebben.
Steeds zal het wenschelijk blijven, wanneer nieuwe verdragen in dezen geest gesloten worden, zoowel, voor bepaalde
gevallen, een arbitrage-artikel op te nemen, als het onderzoek door een internationale commissie te regelen.
Het groote voordeel boven de hiervoren vermelde coramissien van onderzoek is dat de Internationale Commissie
zich niet bepaalt tot een onderzoek van feiten maar van
den aard van het geheele geschil en niet alleen een objectief, maar ook een subjectief verslag geeft, m.a.w. een
voorstel tot oplossing geeft.
Weldra is het sluiten van een soortgelijk verdrag met
Denemarken te wachten ! Op den 3den Februari 1914 is
door minister Bryan en Dr. Ritter, den gezant van Zwitserland te *Washington een overeenkomst gesloten waarbij de
Vereenigde Staten en Zwitserland zich verplichten om elk
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geschil, dat niet langs diplomatieken weg vereffend kan
worden, door een commissie te doen onderzoeken. Het
tractaaL is voor een jaar gesloten.
De Deensche Regeering heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om het tusschen Denemarken en Amerika
bestaande beperkte arbitrageverdrag, dat op 29 Maart 1914
moet afloopen, te doen vervangen door een geheel onbeperkte arbitrage-bepaling.
Op 18 Februari d.a.v. is een dergelijk verdrag gesloten
tusschen Amerika en San Domingo, het dertiende verdrag
van dien aard, sinds Bryan als minister van buitenlandsche
zaken is opgetreden.
Nu onlangs deelde de Engelsche minister van buitenlandsche zaken mede dat het arbitrage-verdrag tusschen
Engeland en de Ver. Staten, van 1908, op 31 Mei 1913
was vernieuwd en dat de Engelsche regeering het Amerikaansche voorstel tot het sluiten van een verdrag als dat
van 18 Dec. 1913 overwoog. Een concept-verdrag is door
Amerika aangeboden. Sir Edward Grey verklaarde dat het
hem a annemelijk toeleek, doch dat over de aanneming de
zelfbesturende dominions, Wier belangen er mede gemoeid
zijn, geraadpleegd moeten worden.
Ten slotte willen wij nog de aandacht vestigen op de
omstandigheid dat de Internationale Commissie een permanente is (zie artikel 1 van het Tractaat), wat natuurlijk bij
een mogelijk geschil de zaak veel eenvoudiger en de Commissie zelve krachtiger maakt.
Wij zijn van meening dat uitbreiding van het sluiten
dezer soort tractaten tusschen de Europeesche staters
onderling niet genoeg kan worden bevorderd, terwijl er de
meest heilzame gevolgen van te wachten zijn.
Wanneer wij overwegen of het tractaat van 18 December een bijzonder belang voor ons land heeft, doet zich
vanzelf de vraag voor: Bestaat er bijzonder gevaar voor
een conflict tusschen de Nederlanden en de Vereenigde
Staten van Amerika?
De beiden staten zijn door een wereldzee van elkaar
gescheiden en dus is de kans — behoudens de conflicten
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van algemeenen aard die natuurlijk altijd en overal kunnen
voorkomen — niet zeer groot. Toch is het aantal Nederlandsche onderdanen dat in de staten verblijf houdt, vrij
aanzienlijk, wat de kans op internationale verwikkelingen
vergroot.
Ten opzichte van Nederlandsch-India is de zaak echter heel anders gesteld.
De Vereenigde Staten hebben sedert eenige jaren bezit
genomen van de Philippijnen en vestigden, met het oog
op mogelijk-e conflicten, vlootstations op verschillende plaatsen als Guam, Manila en Pearlbay.
De Philippijnen liggen betrekkelijk dicht bij onze
kolonien en de expansie-zucht der groote mogendheden,
in de Pacific heeft in den laatsten tijd neiging zich in
zuidelijke richting uit te breiden.
Door de opening van het Panama-kanaal zal een
nieuwe weg naar het oosten gebruikt kunnen worden, een
nieuwe beweging met wellicht verstrekkende gevolgen zal
hiervan het gevolg zijn.
Het verkeer tusschen Oost-India en de zoogenaamde
Pacific-coast zal toenemen, al schijnt voor deze staten
niet een zoo groote ontwikkeling weggelegd als voor de
Atlantische, wegens het gebrek aan, en de droogte van
de rivieren aldaar, een gevolg van de bergketens langs
de kustlijn.
Heeft er echter een sterke opleving en bloei van
Amerika's westkust plaats, dan zullen ook handel en
scheepvaart naar en op die kust toenemen en zal er vermoedelijk een levendig direct zeeverkeer ontstaan tusschen
deze kust en Ned. Oost-Indic, o.a. zich openbarende in een
rechtstreeksche vrachtvaart tusschen de Pacific-kust, en
Batavia en Soerabaja.
onze West-Indische KoloOok tusschen deze kust
nien is wellicht een drukker verkeer te wachten.
Sedert de toestand in en om de Stille-Zuid Zee in
politieken zin sterk gewijzigd is, zijn ook indirect conflicten
niet uitgesloten, b.v. als gevolg van een inbreuk op India's
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onzijdigheid, wellicht bij een botsing tusschen de Vereenigde
Staten en Japan.
Het streven naar onderlinge verzekering van elkaar's
rechten en naar toezegging van wederzijdsche hulp heeft
o.a. uiting gevonden in het verdrag tusschen Japan en
Amerika van 1909; desniettemin is een botsing tusschen
beide staten in de naaste toekomst alles behalve onwaarschijnlij k.

NASCHRIFT.
Amerika heeft thans reeds 13 verdragen in den geest
van Bryan's Peace-Plan gesloten.
Van elk dezer verdragen is de tekst reeds openbaar
gemaakt nl. van de verdragen met Salvador (Augustus
1913), Honduras en Nicaragua (November 1913), Panama
en Guatemala (September 1913), Nederland (December 1913),
Bolivia (Januari 1914), Denemarken, Dominica, Zwitserland
en Costa Rica (alle Februari 1914).
Het aantal Europeesche Staten, die dergelijke verdragen
hebben gesloten, is dus reeds tot 3 gestegen : Nederland.
Denemarken en Zwitserland. De Minister van Buitenlandsche Zaken in Frankrijk deelde voorts mede, dat ook
Trankrijk met Amerika hierover in bespreking was.
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VERZEN
DOOR

Dr. P. H. DAMSTR 1).

HARE RUSTPLAATS.
Waar door cypressen de winden spelen
En treurend loover de graven kust,
Waar onbegrepen de voog'len kweelen
Hun lied van levens- en liefdeslust,
Waar grauw en geluidloos de steenen spreken,
Op 't voorhoofd dragend het doodes-teeken,
Geen blijde monden de stilte brekenKan het zijn, dat daa,r mijne moeder rust ?

Waar beeld en letter om strijd verkonden:
'Tot stof keert g'eenmaal, o sterv'ling, weer !'
Daar liet men, wijl w' om de groeve stonden,
Haar aardsch omhulsel in d'aarde neer.
Waar het stokkend hart haar zijn afscheid wijdde
En stomme wanhoopstranen schreide,
Toen mijn hand haar een bed van bloemen spreidde,
War vond ik mijn moeder nimmermeer !
1) Vertaling van den laatsten zang mijner door het Hoeufftiaansch
Legaat uitgege-ven latijnsche elegie „Alma Quies" (bij Joh. Muller, Amsterdam 1913).

VERZEN.

Dreef 't schrijnend missen der eerste dagen
Mij telkens weer tot die rustplaats peen,
Scheen 't hooploos scheiden slechts daar to dragen
Met broer of zuster, maar liefst alleen —
De dagen gingen, de dagen keerden,
De bloemen welkten, de krans verweerde,
Maar 't lieve beeld, dat mijn ziel begeerde,
Vertoonde er nimmer zich op mijn been.

Maar Mnmaal, toen reeds de dood mijn leven
In ijzig nijpende kluisters bond,
Toen voelde ik haar naad'ren in ruischend zweven
Als lisplende luwte van lentemond.
1k voelde hoe toen haar zachte handen
Vast en beschermend de mijne omspanden
En verre het onheil, het dreigende, banden :
Z66 was het dat ik haar wedervond !

Zoo heb ik sedert haar voelen komen,
Wakend en droomend haar beeld aanschouwd,
Droomend en wakend haar stem vernomen,
Engelentrekken en klanken van goud.
Als mij de zorgen des 'evens drukken

Of hooploos strijden het hoofd doet bukken,
Dan voel ik haar naad'ren in zalig verrukken,
Mijn engel van redding, mijn rots van behoud !

Waar door cypresses de winders spelen
En treurend loover de graven kust,
Waar onbegrepen de voog'len kweelen
Hun lied van 'evens- en liefdeslust,
Waar grauw en geluidloos de steenen spreken,
Op 't voorhoofd dragend het doodes-teeken,
Geen blijde monden de stilte brekenNiet daar is het dat mijne moeder rust !
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Waar wel zij rust ?
Als geen wolkje 't glanzen
Der levenszon van haar kind verzwakt,
Dan rust zij daar waar in 's Hemels transen
De moede moeders haar sponde wacht;
Dan rust zij waar haar engelenreien
Van lelien blank een leger spreien
En onverwelkbare kransen vlijen
Om 't voorhoofd, dat vredig hun tegenlacht.

VERZEN
DOOR

HERMAN MIDDENDORF.

HET LAND VAN DROOM.
0 dit weemoed-blij begroeten
van den dag die zwijgend schrijdt
over 't land met stille voeten,
de oogen groot van lijdzaamheid ....
0 dit schemer-zacht verlangen
dat zijn weeke wij zen neurt
naar het land waar met gezangen
smart om veel verlorens treurt; —
waar de bloemen van het lijden
wiegen zacht en geuren-zwaar,
waar de tranen glanzend glijden,
als de sterren wonderbaar.
Lief, wij hebben veel gezworven,
veel gehoopt, en lang geschreid
om wat eenzaam is gestorven
eer een kus het had gewijd.
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Maar wij zullen eens hervinden
't land der lieve lijdzaamheid,
Waar de bloemen die wij minden
in der smarten stervens-tijd
geuren-zachter zijn herrezen,
droomender van tinten-gloed, —
land van vrede waar geen vreezen,
zelfs van dood, ons deinzen doet.

AFSCHEIDS-MIJMERING.
Nog eenmaal keeren al mijne oude droomen,
nog eenmaal wil mijn ziel gelukkig zijn,
als in een vreemden tempo' opgenomen
waar schemering van stillen kaarsenschijn
en zachte zweving van gewijde aromen
doolt in de rust; — dan valt het zwaar gordijn
terug — wat dood is kan niet wederkomen,
al wat gestorven is wordt zwart venijn.
Voorbij, voorbij, het leven wil de daad,
er niet de zoete dwaasheid der gepeinzen
om wat verging, de dagen gaan zoo snel
En gij die zonder liefde en zonder haat
in spel de schoonheid mijner ziel deed deinzen,
gij wist niet wat ge deedt, vaarwel, vaarwel

ECONOMISCHE KRONIEK.
Het gedenkboek der Risico-Bank. — De Centrale Landbouw-Onderlinge. -- De Rijksverzekeringsbank : tweede wetenschappelijke balans, tekort
en nieuw premie-tarief. — Het Voorloopig Ver-

slag over de Ouderdomswet. — De Stuwadoorswet in de Tweede Kamer.

„De Risico-Bank in de jaren 1903-1912". Onder dezen een voudigen titel is, bij Mouton en Co. in den Haag, niet in den
handel, het book verschenen, waarin de Directie der Centrale
Werkgevers Risico-Bank de eerste tien jaren der geschiedenis van
deze merkwaardige instelling heeft beschreven. Zij heeft dat gedaan
met groote volledigheid, openhartigheid en onbevangenheid. Een
merkwaardige instelling is deze Risico-Bank reeds omdat zij in
den loop der jaren de organisatie is geworden van (in 1912) bij na
55000 werkgevers met een verzekerd loonbedrag van weinig minder
dan 158 millioen gulden — getallen die voortgaan zich in de
stijgende lijn to bewegen — ; ook : omdat zij is een stevige organisatie, waarvan het hechte cement is het sterke geloof der aangeslotenen in de nuttigheid van hunne wederkeerige samenwerking ;
omdat zij „sub pondere", tegen velerlei strijd in is gegroeid
tot een vereeniging van werkgevers, die, na klein begin, thans
een geheel eenige plaats in ons economisch leven inneemt.
De tot stand brenging van doze instelling beteekende voor de
Vereeniging van Ncderlandsche Werkgevers, die tot hare oprichting
besloot, zoo iets als de kwijting van een eereschuld. Die toen nog
jonge vereeniging had bij de behandeling van het eerste ontwerpLely der (latere) Ongevallenwet-1901 krachtig aangedrongen op
eene wijziging van de wetsvoordracht in dozen zin, dat niet verzekering bij de Rijksbank het eenige middel zou zijn, waardoor de
hoofden van verzekeringsplichtige ondernemingen de benoodigde
golden zouden kunnen opbrengen ; men vroeg voor die bedrijfshoofden, welke immers alle kosten dozer verzekering zouden moeten
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betalen, de vrijheid zich los to waken nit bet Rijksverband om
dan hetzij zelf hun risico to dragen hetzij dat over te dragen aan
groepeeringen van werkgevers (of premie-maatschappijen). Die
vrijheid is, niet zonder tegenstand, verkregen. Nadat in de Tweede
Kamer het in de bovenaangeduide richting bedoeld „groote amendement-Kuyper" van de baan was, rezen in die Kamer nog twee
amendementen van vrijwel gelijke strekking op, waarbij zich het
eigenaardig geval voordeed dat elk van beide gesteund werd door
een minderheid, terwijl de voorstanders en voorstemmers van elk
der beide niet — althans niet in genoegzame mate — bereid bleken
het andere te steunen, zoodat beide vielen. De Minister, die geen
risico-overdracht wilde, had dus gewonnen spel en zag zijn ontwerp aangenomen, ook door hen, die tegen het monopolie der
Rijksbank groot bezwaar hadden maar die geen kans hadden gezien
dat stelsel te breken.
Daarmede scheen de zaak beslist. Maar er waren nog rechters
aan de overzijde van het Binnenhof. Tot hen wendde zich de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers met het verzoek de door
de Tweede Kamer goedgekeurde wetsvoordracht te verwerpen o.a.
omdat daarin geen ruimte voor risico-overdracht was gelaten. Sommigen vonden dat van deze Vereeniging destijds een stout stuk.
Hier was nu na langdurige voorbereiding eindelijk een groote sociale wet door een tak der Volksvertegenwoordiging gevoteerd, de
eerste der arbeiders-verzekeringswetten. En men zou dan vragen
dat de Senaat dit werk weer ongedaan maakte ! Omdat aan de regeling van de zaak bezwaren verbonden bleven, zou men verlangen
dat de geheele zaak weer ongedaan werd gemaakt en dat alles „A
refaire" zou zijn ! Kon men zoo jets wel vragen en kon wel de
Eerste Kamer op zulk een verzoek ingaan ? Het was o.a. J. C. van
Marken, die deze houding der Vereeniging van N. W. beslist afkeurde. „Beter een slechte wet dan geen wet", zei hij tot zijn jongeren vriend D. W. Stork, die als voorzitter der werkgeversvereeniging het adres aan de Eerste Kamer had onderteekend en wiens
naam dit in het voorbijgaan — een logenstraffing was voor de
bewering van zekere zijde, dat deze stormloop der industrieelen
tegen de Ongevallenwet uit egoisme en behoudzucht werd ondernomen. Maar D. W. Stork ontkende dat het dilemma zoo mocht
worden gesteld hij voorzag dat — als de Eerste Kamer de wet
verwierp, wat hij geenszins uitgesloten achtte de Regeering zich
beijveren zou de verlangde wijziging aan te brengen om het verzet
van den Senaat in tweede instantie te breken. De toekomst stelde
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Stork in 't gelijk: de zaak verliep zooals hij voorzien had ; de Eerste
Kamer verwierp de wet en binnen zeer korten tijd bood minister Lely
aan de Tweede een gewijzigd ontwerp aan, waarin het beginsel van
zelf- en overdragen van risico was neergelegd (in een schetsmatige
regeling). In de Tweede Kamer stonden nu de velen, die tegen dit
nieuw ingebrachte instituut gekant waren, voor de vraag of zij
deswegen de door hen vroeger aangenomen wetsvoordracht zouden
afwijzen en dus alles op losse schroeven stellen, dan wel onder het
het Caudijnsche juk van den Senaat zouden doorgaan en de wet met
de hues inziens ongewenschte toepassing zouden aannemen Zij kozen
het laatste, om niet langer nog de slachtoffers van bedrijfsongevallen
onverzorgd to laten ; allicht ook troostten zij zich met de overweging
dat de nieuwigheid practisch toch niet veel beteekenen en de
liefhebberij van bedrijfshoofden om zich aan het Rijksbank-verband
to onttrekken niet groot blijken zou. Een enkele — onverzoenlijk —
die aan het eerste ontwerp zijn stem had gegeven, onthield die aan
het tweede. Zoo vond de nu door heel de Volksvertegenwoordiging
goedgekeurde regeling haar weg naar het Staatsblad.
Dit ter verklaring, waarom toen de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers als een eereschuld de verplichting op zich
voelde rusten er voor to zorgen dat dan nu ook de door haar verlangde risico-overdracht een stevige werkelijkheid zou worden ; zij
had daarop to goedertrouw aangedrongen ; die aandrang was niet
geweest een exceptie om de wet tegen to houden, maar was voortgevloeid uit de in dozen kleinen kring levende overtuiging dat in
veel breeder kringen sympathie voor dit — zij het binnen to enge
wettelijke grenzen beperkt „zelf-doers" to winners moest zijn. Nu,
dan gold het thans ook de zaak aan to pakken, de oprichting eener
daartoe strekkende organisatie voor to bereiden door de hoofdlijnen
vast to stellen, de oprichting to bewerkstelligen en dan — als door
leden der vereeniging het gebouw was ontworpen, opgetrokken en
betrokken — de deuren wijd open to zetten voor alien, die wilden
ingaan.
En zoo is de Risico-Bank tot stand gekomen. Het vaststellen
der hoofdlijnen was niet zoo gemakkelijk. Er was goon voorbeeld.
Het was niet to voorzien, welke der mogelijke oplossingen van
aanstonds rijzende vragen, door de praktijk als de beste zou warden
aangewezen. Moest men voor de regeling der inwendige organisatie
tastenderwijze to work gaan, niet gemakkelijker was het, aanstonds
reeds voldoende rekening to houden met wat door de wet word en
door de uitvoeringsbepalingen zou worden gevorderd. De overhaast
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in de wet ingelaschte regeling was — wij zeiden het reeds — zeer
schetsmatig en bood dus al bitter weinig houvast voor een daarop
te gronden bedrijfsregeling. De ter uitvoering van de wet vast te
stellen bestuursmaatregelen werden geleidelijk afgekondigd en men
moest die afkondiging afwachten om te weten hoe dit of dat onderdeel door den wetgever was opgevat, ten einde clan in het kader
dier regeling en dier opvatting den opbouw der eigen organisatie
verder te voltooien.
De werkgevers, Wien deze aangelegenheid ter harte ging, hadden
het geluk in den sedert — te vroeg — ontslapen Mr. H. P. L. C.
de Kruyff Jr. den man te hebben gevonden, die al deze en vele
andere bezwaren wist te overwinnen. Tijdens de actie der Vereeniging v. N. W. in zake de wettelijke toelating van risico-overdracht
had de Kruyff in het bestuur dier vereeniging zitting namens de
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, aan welke onderneming
hij als afdeelings-chef was verbonden ; in dat bestuur bekleedde hij
naast zijn vriend, den voorzitter D. W. Stork, een vooraanstaande
plaats ; men had daar reeds gelegenheid gehad zijn bezielde en
bezielende kracht te leeren kennen. Hij was een geboren „leader
of men" ; hij was de verkiaarde vijand van elke regeling, waarbij
datgene wat door werkgevers — of door hen met hun arbeiders —
in verband met de belangen hunner onderneming kon worden gedaan, werd opgedragen of overgelaten aan ambtenaren; hij wist
alle daaraan verbonden nadeelen, alle uit het „zelf-doen" voortspruitende voordeelen — niet alleen van stoffelijken, maar ook en
vooral van zedelijken aard — met al den gloed eener diepgewortelde overtuiging uit een te zetten en te doen gevoelen door
anderen. In hem zag men, volkomen terecht, den man, die de ziel
zou moeten zijn van de nieuw te bouwen organisatie.
Het strekt den toenmaligen leader der H. IJ. S. M. (den mede
reeds gestorven van Hasselt) tot eer, dat hij, erkennend hoezeer
voor dit ook hem zeer sympathieke werk zijn afdeelings-chef de
Kruyff de onmisbare persoonlijkheid was, bereid was hem uit het
dienstverband der spoorwegonderneming zoozeer los te waken dat
hij zich ten voile aan de nieuwe, moeilijke taak kon geven. En de
Kruyff gaf zich ten voile. Hem was geen arbeid te veel of te
zwaar ; bier zag hij een kans om de vervulling van een zijner
idealen nabij te komen : de stichting van een groote werkgeversorganisatie, die door en voor bedrijfshoofden althans alies zou doen
wat de wet hun nog te doen had overgelaten. Hij heeft zijn doel
bereikt : de organisatie is tot stand gekomen ; zij heeft zich uit-
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gebreid en ontwikkeld; zij is geworden en is nog — ook na zijn
dood — het vereenigingspunt van ondernemers, die overtuigd zijn
dat zij de hun als bedrijfshoofden toevertrouwde belangen (ook
die hunner arbeiders) het meest bevorderen door wat de wet hun
toestaat zelf te doen, ter behartiging op te dragen aan eene onderhinge organisatie, welke geen ander doel dan die behartiging nastreeft. —
Een en ander van wat hierboven omtrent de wordingsgeschiedenis dezer merkwaardige instelling werd medegedeeld uit de herinnering van schrijver dezes, die als secretaris der werkgevers-vereeniging en later als secretaris van commissarissen der Risico-Bank
deze dingen meemaakte, vindt men ook in het gedenkboek aangeteekend. Men vindt daarin natuurlijk veel meer dan dat, hetwelk
slechts den opzet en den aanvang betreft; men vindt daarin den
groei, de ontwikkeling, den opbouw der organisatie, de uitbreiding
van het bedrijf, den werkkring der afdeelingen en der bijkantoren,
de aanraking filet de Rijksbank en een vermelding van wat over
risico-overdracht in den loop der jaren aan beide zijden van het
Binnenhof is gezegd. • Wat dit laatste betreft, wij hadden reeds
vroeger de gelegenheid to wijzen op de belangrijke kentering, die
in dit opzicht zich heeft voltrokken. Vele tegenstanders van risicooverdracht zijn voorstanders geworden of hebben althans hun verzet
gestaakt, uitdrukkelijk of stilzwijgend erkennend dat deze instelling
niet de bezwaren meebracht, die zij daarvan dachten, voordeelen
bond, die zij eertijds hadden ontkend. Bij de behandeling der ontwerpen Ziektewet en Invaliditeitswet onder minister Talma is
duidelijk gebleken dat feitelijk alleen de uiterste linkerzijde der
Tweede Kamer, de S. D. A. P.-groep, vijandig tegenover zoodanige
wettelijke bevoegdheid tot overlating van de uitoefening der voorziening aan bijzondere krachten gekant blijft.
Men kan gerust zeggen dat deze belangrijke kentering voor
een belangrijk deel te danken is aan den strijd, die voor bet instituut der risico-overdracht door de Risico-Bank is gevoerd, te danken ook aan haar strijdwijze, aan de kracht van haar argumenten
en aan den toon, waarop, den vorm waarin en het talent waarmee
zij werden aangevoerd; to danken ook aan de goede trouw, waarmede door deze organisatie gebruik is gemaakt van de haar door
de wet toegekende bevoegdheid.
Het gedenkboek van deze Bank is een merkwaardig getuigenis
omtrent een merkwaardige organisatie. De lezing en gezette overweging van dit geschrift mag men gerust aanbevelen niet alleen
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aan alien, die belangstellen in sociale gebeurtenissen en verschijnselen ten onzent, maar ook aan hen, die tot vaststelling van wettelijke regelingen geroepen zijn of worden ; er is voor hen veel leerzaams in deze bladzijden te vinden. Zij kunnen o. a. er uit zien,
hoe particulieren, aan wie de wet eenig (o, een bescheiden !) deel
van haar uitvoering toevertrouwt, zich weten op te werken tot een
juiste vervulling van de door hen ondernomen taak.
Van de Risico-Bank naar de „Centrale Landbouw-Onderlinge"
is slechts een stap. De beide organisaties zijn, met nog twee andere
— de „Tuinbouw-Onderlinge" en „Wet-Risico" verbonden door
den personeelen band der directie ; alle vier zijn zij lid van de
„Cotiperatieve Vereeniging Centraal Beheer", welke voor haar de
administratie voert. Is de Risico-Bank de bezorgster van risicooverdracht voor de wettelijke ongevallenverzekering in de nijverheid,
de Centrale Landbouw-Onderiinge heeft vrijwillige ongevallenverzering voor den landbouw (gelijk de Tuinbouw-Onderlinge voor den
tuinbouw) ingericht.
Ook deze Centrale Landbouw-Onderlinge is, gelijk haar zusterorganisatie voor den tuinbouw, eene merkwaardige instelling, waarbij
het de moeite loom even stil te staan. Toen voor de Nederlandsche
nijverheid de wettelijke ongevallenverzekering zou geregeld worden,
bestond er geen groepeering van bedrijfshoofden, die de zorg voor
in hun dienst getroffenen op zich had genomen : er waren wel
werkgevers, die aan hun ondernemingen maatregelen genomen en
voorzieningen gemaakt hadden ten opzichte van ongevallen hunner
arbeiders, maar eene organisatie was er niet. Had destijds eene
zoodanige instelling bestaan, eene die lets beteekende zoodat
men wel met haar rekening moest houden, dan zou dadelijk de
vraag van het monopolie der Rijksverzekeringsbank in een ander
licht hebben gestaan ; het zou dan immers moeilijk geweest zijn,
door zoodanig monopolie de reeds op dit gebied werkzame instellingen op zijde te schuiven. Maar de nijverheid wist in deze op
niets te wijzen en dus scheen het zoo kras niet, dat de wetgever
heel de bezorging van de behandeling der ongevallen met al wat
daaraan vast is opdroeg aan een staats-orgaan
Het is ongetwijfeld deze overweging geweest, welke misschien niet uitsluitend, maar toch zeker wel in belangrijke mate —
geleid heeft tot de oprichting der Centrale Landbouw-Onderlinge.
Men herinnert zich (wellicht ! want het is bijna tien jaar geleden)
dat op 12 April 1905 een ontwerp-Landbouw-Ongevallenwet bij de
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Tweede Kamer werd ingediend. In de overigens goed georganiseerde landbouw-kringen was er toen ter tijde niets dat op een
organisatie voor ongevallenverzekering weer. En te voorzien was
dus dat den ondernemers in dit bedrijf hetzelfde zou wedervaren wat bun collega's in de nijverheid overkomen was: uitsluitende
opdracht van de geheele bezorging der ongeval-aangelegenheden
aan een orgaan van Staatswege. Wilde men dit voorkomen, dan
moest, zoolang het ontwerp nog niet wet was geworden, een organisatie tot stand" komen, waarvan men zou kunnen zeggen : zie, zij
is er en zij werkt ; zij werkt goed en degelijk ; zij mag niet door
een pennestreek des wetgevers op zij geschoven worden ; de wetgever mag verlangen dat zij gereorganiseerd worde, wil zij in de
wettelijke regeling worden ingelascht, maar haar buiten de regeling
stellen, haar voorbijgaan, haar overbodig maken en feitelijk opheffen door uitsluitende opdracht aan een staats-orgaan, — dat kan
en mag hij niet.
Zij bij wie deze overweging gold — in dit verband moeten
de namen Lovink en de Kruyff worden genoemd — hebben het
geluk gehad, dat de totstandkoming der wettelijke regeling lang
op zich liet wachten (te lang zelfs thans, gelijk wij straks zien
zullen), zoodat bun de noodige tijd werd gelaten om de organisatie
op te richten en tot een behoorlijken graad van ontwikkeling te
brengen. Hun denkbeeld vond steun in de kringen der betrokken
werkgevers en zoo is dan de Centrale Landbouw-Onderlinge als
een instelling voor (tot nog toe vrijwillige) ongevallenverzekering
van land-arbeiders ontstaan en gegroeid. Naast haar zijn andere
opgekomen ; men weet nu eenmaal van oudsher dat ooze Nederlandsche volksaard een sterken trek van separatisme vertoont.
Het optreden dezer organisatie, Welke werkgevers er toe bracht
aanstonds reeds vrijwillig te gaan doen waartoe straks de wet
alien zou dwingen, was natuurlijk aan sommigen niet welgevallig,
aan hen niet, die zeer wel voorzagen dat daardoor de kans op
uitsluitende opdracht van de verzekering aan een monopolistisch
staatsorgaan verkeken was of aithans veel en veel slechter werd.
Er kwam nog dit bij : in de ontworpen wettelijke regeling was een
raming van kosten gemaakt, was (voorloopig) vastgesteld hoeveel
premie ongeveer het landbouwbedrijf in zijn verschillende geledingen
ter zake dezer verzekering zou moeten dragen. De vrijwillige nitoefening van deze voorziening gaf nu ten opzichte dezer kostenraming een proef op de som en de uitkomst dier proef was dat —
alles overigens gelijk blijvende -- de bijzondere regeling veel goed-
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kooper uitviel dan de bezorging van overheidswege door de Regeering geacht was te zullen zijn. Ook deze uitkomst was, gelijk
van zelf spreekt, den vrienden van „etatisme" niet aangenaain !
Bovendien zijn er lieden, die, uit overweging van partij-propaganda,
het altijd met leede oogen aanzien, wanneer werkgevers zich vrijwillig aangorden tot de vervulling van eene sociale verplichting ;
er valt minder te klagen, minder te stokers, wanneer niet meer op
den onwil van bedrijfshoofden kan worden gewezen !
Het is dus wel verklaarbaar dat van zekere zijde het ontstaan
en de ontwikkeling dezer vrijwillige landbouw-ongevallenverzekering bejegend werd met gevoelens, die niet uit sympathie voor
die instelling voortsproten. Met een voor de hand liggenden „sneer"
zei men, dat het hooggeroemde „particulier initiatief" zich hier
nu in zijn waren aard deed kennen : jarenlang was men doodonverschillig geweest voor de door landbouw-ongevallen getroffen
arbeiders, had hen onverzorgd gelaten ; eerst Coen wettelijke dwang
in uitzicht gesteld werd, liep men te hoop om :iets te does, waardoor men den wetgever voor zou kunnen zijn. Mit was dus het
edelaardig motief dezer bedrijfshoofden ! — Het is onnoodig te
zeggen, waarom en waarin deze voorstelling onbillijk is. Zeker,
wij wezen er boven reeds op, de indiening der wetsvoordracht was
de prikkel, die tot handelen aanspoorde. Zonder zoodanigen prikkel
zou deze vrijwillige verzekering nog heden ten dage wellicht niet
tot stand zijn gebracht, zou zij althans nooit die vlucht hebben
genomen. Het particulier initiatief is dikwijls traag en behoeft niet
zelden een sterken aandrang van buiten-af om zich te werk te
stellen. Heeft men in landbouw-kringen ten onzent wel een open
oog voor het nut van nieuwigheden, waar het betreft verbetering
van het bedrijf, er heerscht ook een zekere behoudzucht. Niet gemakkelijk krijgt men den landbouwer er toe, zijn voortbrengingskosten te verzwaren met sociale fasten, waartoe de wet hem niet
dwingt. Ook heerschte in deze kringen de, thans door de feiten
weersproken, opvatting dat het bedrijf weinig ongevallen-risico oplevert ; men had geen overzicht over het geheel der kleine en
groote rampen en ieders beperkte waarneming op het eigen, kleine
gezichtsveld leidde tot de meening dat er toch eigenlijk geen behoefte aan stelselmatige voorziening bestond. Een prikkel was dus
noodig ; hij heeft gewerkt. Welk kwaad schuilt daarin? Dit goede
is daaruit voortgekomen dat nu sedert jaren reeds tal van land(en tuin-)bouw-arbeiders verzekerd zijn, die nog steeds daarvan
verstoken zouden wezen wanneer men op de tot stand koming van
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het in 1905 ingediend, maar nog steeds ontwerp gebleven, concept
der wettelijke regeling had gewacht. „Telken jare" — zoo lezen
wij in het verslag der Centrale Landbouw-Onderlinge over 1913 —
„telken jare besluit de Tweede Kamer tot het hervatten der werkzaamheden omtrent dit wetsontwerp, doch een voorloopig verslag
is tot nu toe niet er over uitgebracht".
Dit verslag leert ons dat de organisatie in het vorig jaar haar
werkkring weder aanzienlijk heeft uitgebreid ; het aantal leden was
eind December '12 : 9378 met een loonbedrag van bijna 14 millioen
gulden ; een jaar later was het ledental tot 11130 gestegen met
een loonbedrag van 16,3 millioen. Eigenaardig, in verband met het
boven opgemerkte, is de mededeeling in het verslag, dat sommige
leden uitgetreden zijn, omdat de wettelijke regeling, walker aanstaande inwerkingtreding hen tot toetreden had bewogen, nog
steeds uitbleef. Zoo zijn er ook landbouwers, die eerst lid willen
worden, wanneer de wet hen daartoe zal dwingen. [Het is voor
deze lieden maar gelukkig dat niet al hun vakgenooten er zoo over
denken, want dan zou toetreding voor hen onmogelijk zijn; zij laten
nu rustig door anderen het huis bouwen en inrichten, bereid om
er in to trekkers zoodra hun eigenbelang dit vorderq Dit verklaart
dan ook, waarom voor de leiders dezer organisatie het voortdurend
uitstellen, het nog steeds uitblijven van wettelijken dwang een
„teleurstelling" is. Want komt die wet tot stand, dan zal de
Landbouw-Onderlinge in veel sterker mate dan thans het geval is
haar aanhang zien wassen.
De stand der zaak is dus — hier vertoont zich zoo iets als
een cirkelgang — deze : de indiening eener wetsvoordracht, die
alien zou dwingen, leidt velen tot eene organisatie voor vrijwillige
voorziening ; eenmaal die organisatie tot stand gekomen zijnde,
drijft zij zelve in de richting naar wettelijken dwang, opdat haar
eigen werkings-sfeer zich uitbreide. Het is in meer dan een opzicht
goed, dat deze zaak aldus heeft geloopen. Niet slechts zijn daardoor
vele door ongevallen in land- (en tuin-)bouw getroffenen verzorgd
geword en, terwijl zij anders geen beter troost hadden gehad dan
het felt dat sedert 1905 een ontwerp, hun verzorging beoogende,
bij de Staten-Generaal was ingediend 1). Maar ook is het nu wel
uitgesloten dat eenig minister, die in de Volksvertegenwoordiging
1) De totale ongevallenkosten hebben over 1913 bedragen f 147.956.00i.
Het klassieke halve centje ontbreekt ook hier niet. Dit beduidt dus dat aan
getroffenen over dit jaar een bedrag van bijna 14 ton is ten goede gekomen.
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de grondslagen eerier wettelijke regeling verdedigen zal, die grondslagen zoo zal kiezen dat niet aan de Landbouw-Onderlinge en
aan andere dergelijke organisaties onder billijke voorwaarden een
belangrijk aandeel in de uitoefening der voorziening zal worden
toegekend.
Zal het minister Treub zij. n, die — eindelijk ! — deze regeling
zal tot stand brengen ? Het antwoord blijft voorloopig een vraagteeken.
Het verslag spreekt de verwachting uit dat hij het ontwerp niet onveranderd zal overnemen en bij de wijziging rekening zal houden met
de belangen der bestaande vrijwillige organisaties. Eene verwachting
die o. wel degelijk gegrond is, wanneer althans dezen bewindsman
tijd van leven gelaten wordt.
Wederom is er slechts een stap van de Risico-Bank en de
Centrale Landbouw- Onderlinge naar het Staats-orgaan der wettelijke
ongevallenverzekering, de Rijksverzekeringsbank. Zij heeft kort na
de eerste heeft van Mei j. 1. haar wetenschappelijke balans op
31 December 1912, het licht doen zien, de tweede vijfjaarlijksche
sedert de Ongevallenwet-1901 op 1 Februari 1903 in werking trad.
Bij de kennisneming van deze twee lijvige deelen vol cijfers vestigt
zich onwillekeurig de aandacht des lezers op de vraag : hoe het dan
nu staat met bet bekende „tekort" der Rijksbank, waarover wij
reeds meer dan eens bier een en ander opmerkten en dat aanvankelijk zoo ongeveer 4 millioen gulden beliep. Men zal zich herinneren
dat maatregelen, om dit gat te stoppen, wel ontworpen doch niet
vastgesteld, dus ook niet uitgevoerd werden, m. a. w. de toeleg was
op latere jaren in te verdienen, wat men in vorige te weinig had
ontvangen. Uit deze tweede balans nu blijkt dat het tekort op
31 December '12 nog weinig minder dan 11/ 2 millioen beliep ; sedert
31 December '11 heeft men weer ruim 31/ 2 ton ingehaald. Dit is
bereikt onder de werking van drie factoren : men heeft nieuwe
(d. gunstiger) sterfte- en hertrouwingskansen aangenomen, men
heeft den rentevoet verboogd op 4% en eindelijk waren natuurlijk van
invloed de uitkomsten van het Rijksbankbedrijf over 1912. In hoever
elk dezer drie factoren afzonderlijk heeft medegewerkt, is, vooral over
de twee eerstgenoemde, bezwaarlijk na te gaan. Het netto-premiebedrag over '12 was 7 ton meer dan over '11 ; dit bonum gevoegd
bij eenige andere was voldoende om, behalve de rente van het
tekort op 31 December '11, niet slechts te dekken het zeer belangrijke effect van het gebruik der nieuwe grondslagen, maar bovendien
nog het tekort met ruim 3 1 , 2 ton te verminderen. De wiskundige
O. E. XIV 8
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adviseur der Rijksbank voorziet daardoor dat, als op 1 Juli '14 een
nieuw tarief dat van '09 vervangt, het verlies over de eerste jaren
grootendeels zal zijn ingehaald.
Hierover, intusschen, valt wel nog jets te zeggen, zulks nog
te meer daar sedert dien dit nieuwe tarief is verschenen. Feitelijk
toch komt de toestand, gelijk die zich van 1903 af heeft ontwikkeld, hierop neer : de Rijksbank heeft in de eerste jaren een verlies geleden (wegens verschillende oorzaken, waarbij wij nu Diet
stilstaan, maar waartoe o.a. behoorde te lage tarifieering van sommige bedrijven), men had, om, dit goed te maken, langs welken
weg dan ook aan de Rijksbank aanzuivering ineens of in termijnen
van dit tekort kunnen bezorgen, zoo dat zij bij haar verdere gestie
geen rekening met dien schadepost meer te houden had ; in stede
daarvan heeft men dit nadeelig saldo op het bedrijf laten drukken
en aan de Rijksbank zelve de zorg overgelaten het weer in haar
boeken te doen verdwijnen. Een der middelen, zeker het meest
werkdadige, om dit te bereiken, moest zijn en was dan ook :
premieverhooging niet over heel de lijn, maar toch zoo dat een
zoet winstje tot afboeking van een deel der vorige verliezen kon
strekken. Dit beduidde dus dat men nu niet de verschillende
soorten van verzekeringsplichtige bedrijven zou aanslaan naar het
voor hen wiskundig juist geacht ongeval-percentage — waardoor
immers de ontvangsten en uitgaven elkaar zouden balanceeren —
maar naar een voor alle of sommige wat hoogeren voet ten einde
winst uit de verzekering te maken. Alweer laten wij in 't midden
of het billijk was de of sommige der bij de Rijksbank verzekerde
werkgevers van 1909 af zwaarder te belasten dan uit hun risico
voortvloeide, ten einde hen te laten dragen wat werkgevers in de
eerste vijf jaar te weinig hadden opgebracht. Maar dat was nu eenmaal het stelsel. Waarvan nu sedert het 1909-tarief de uitkomst
deze is : dat er nog 11/ 2 millioen tekort op 1 Januari '13 aanwezig
was. Wettigt die uitkomst de verwachting dat bij invoering van
een nieuw tarief in Juli '14 het bestaande verlies grootendeels zal
zijn ingehaald? Grootendeels, ja. Want van de 4 millioen was het
grootste deel aan het eind van '12 reeds verdwenen. Maar de vraag
blijft welk deel op 1 Juli '14 nog ongedekt zal blijken te zijn en
of men meent dit restant verder te vinden uit hetgeen dat nieuwe
tarief zal opleveren boven hetgeen het opbrengen moet ter dekking
van de verzekeringskosten. In elk geval ziet men hieruit wel weer,
hoezeer er een valsch element in de tarifieering gebracht is door
de begeerte haar zoo in te richten dat ontvangsten van loopende
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jaren tekorten flit vorige zouden goedmaken. Het staat (of stood)
met de Rijksbank als met een winkelier, die tot zijn afnemers
zou zeggen : vroeger heb ik te goedkoop verkocht en heb daardoor
schade geleden ; die moet ik weer inverdienen en daarom moet gij
beginnen met meer dan den normalen prijs voor mijn koopwaar te
betalen ; sta ik weer schoon, dan zullen wij verder zien !
Het is voor anderen dan de samenstellers niet gemakkelijk of
misschien zelfs in 't geheel niet uit te maken of en in hoever het
sedert 1 Juli '14 werkend tarief bedoeld is als een zuiver dan wel
als een surplus-tarief, d.w.z. als een, dat beoogt elk bedrijf slechts
te belasten naar de heteekenis van zijn werkelijk eigen risico, dan
wel als een, hetwelk nog een bate voor het restant-tekort moet
opleveren.
Dit daargelaten — de tijd zal 't leeren ! — komen er wonderlijke zaken in dit nieuwe tarief voor, ook wel wonderlijke afwijkingen van het vorige. Men weet, dat men sedert eenige jaren is
overgegaan tot de zoogenaamde „territoriale l indeeling van bedrijven, hetgeen beduidt, dat men eenzelfde bedrijf, te A uitgeoefend, hooger aanslaat dan wanneer het to B. werkt, aangezien
de ervaring scheen uit te wijzen dat de uitoefening te A meer dan
te B risico oplevert. Een eigenaardige toepassing van dit schattings-stelsel vindt men nu in het nieuwe tarief ten opzichte van
heiwerk. Totnogtoe betaalde de patroon, die het doen verrichten
van heiwerk als bedrijf uitoefende, wanneer hij bij de Rijksbank
verzekerd was, een premie van 12,9 7o , van f 129.— per 1000.
loon. In plaats daarvan is thans deze regeling vastgesteld: aan
heiwerk te Rotterdam wordt toegekend het gevarencijfer 417, het-

417.— per / 1000.— loon,
terwij1 voor heel het overige land de premie verlaagd wordt op
9,1 % of / 91.— premie per / 1000.— loon. Het bestuur der Rijksbank zal wel zijn goede gronden hiervoor hebben ; zoolang die niet
bekend zijn, mag men zich echter er over verbazen dat het werk,
welks risico tot nu toe geacht werd gedekt to zijn met een premie
van t 129.—, thans gerekend wordt slechts f 91.— to behoeven
voor dekking. . . . in heel het land, except Rotterdam, waar f 417.—
gevorderd wordt !
Dit... eigenaardig verschil tusschen het oude tarief en het
nieuwe (er zijn er natuuriijk nog veel meer en daaronder ook
treffende, maar de vermelding zou ons te ver voeren), dit verschil
geeft nog aanleiding een andere opmerking to maken. Het nieuwe
tarief is openbaar gemaakt Maandag 8 Juni 1914; het is in werking
geen neerkomt op 41,7 % premie of f
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getreden Woensdag 1 Juli 1914, dus drie weken nadat belanghebbenden daarvan voor het eerst konden kennis nemen ; met de
beminnelijke. spontaneiteit, aan dergelijke regelingen eigen, is
het uit de lucht komen vallen op dien schoonen Maandag-Juniavond, met de boodschap dat het 1 Juli zijn heerschappij zou beginnen. Geen buitenstaander, die ook maar iets wist, ook maar
iets kon vermoeden van wat voor hem, voor zijn bedrijf dat nieuwe
— over drie weken geldende — tarief beteekenen zou : veel hoogere
of hoogere, gelijk blijvende, lagere of veel lagere premie. Doch nu
moet men zich de positie van sommige „buitenstaanders" (doch in
hooge mate belanghebbenden !) indenken om wel to begrijpen wat
deze loterij met en zonder nieten voor een ondernemer beduiden
kan, dikwijls beduiden zal. Stel: gij zijt aannemer van uw vak,
aannemer van hei- en grondwerk. Gij hebt ingeschreven op een
groot werk to Rotterdam, na 1 Juli '14 uit to voeren. Bij uw
berekening was het arbeidsloon een zeer belangrijk item en boven
dat arbeidsloon hebt gij gerekend op f 129.— per f 1000.— loon
wegens ongevallenverzekering bij de Rijksbank. Stel: gij hadt gemeend wel een ton arbeidsloon to zullen verwerken, uw Rijksbankpremie hadt gij dus op f 12.900.— geschat. Uw inschrijvingsbillet, voor den fatalen 8sten Juni, misschien reeds lang daarv6Or
ingeleverd, berustte op deze gegevens. Gij waart de gelukkige,
wien het werk werd gegund. Maar Dinsdagmorgen 9 Juni zaagt
gij in uw ochtendblad dat op uw f 100.000.— arbeidsloon niet
12.900.—, doch f 41.700.— ongeval-premie per 1 Juli komen zou!
Een verschil in uw nadeel van f 28 .800 . Trouwens, hetzelfde
had u kunnen treffen, wanneer uw werk op 8 Juni reeds aan den
gang was, voor het deel dat den termijn van 1 Juli overleven zou.
Ook hadt gij bij het zaakje kunnen winnen : f 3800.— per ton
arbeidsloon, wanneer maar uw vooraf aangenomen werk overal
elders dan juist in de Maasstad gelegen was !
Men kan zeggen : de werkgever weet dat op 1 Juli een nieuw
tarief in werking zal treden ; met dat onzeker element moest hij
rekening houden bij zijn calculaties. Goed, doch dan verplaatst
men slechts het punt, waar de kans treft. Houdt hij de post pro
memorie open, dan betaalt of beurt de aanbesteder bet na- of
voordeelig verschil. De invoering op zoo korten termijn van een
nieuw tarief, welks wijzigingen niet weinige en van niet geringe
beteekenis zijn, brengt een element van groote onzekerheid in de
voortbrengingskosten, in de prijsbepaling. Waarom ter wereld moest
het op zoo korten termijn in werking treden, waarom wordt het
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slechts enkele weken vooraf openbaar gemaakt? Indien ook biervoor goede redenen bestaan, Welke zijn zij ? Zij laten zich niet gissen.
Zoolang zij niet bekend en als volstrekt overwegend erkend zijn,
blijft de zeer sterke indruk bestaan dat hier door regeeringsbureaux weer gehandeld is met die hun niet vreemde „Rticksichtslosigkeit", die naar de gevolgen der gepleegde handeling niet
vraagt omdat zij zelfs geen oogenblik aan die gevolgen denkt. Het
tarief moest en zou op 1 Juli '14 in werking treden als vrucht der
tweede vijfjaarlijksche balans en ter vervanging van het op 1 Juli
'09 ingevoerde. Welnu, men begreep dat men niet op 30 Juni daarmee komen kon drie weken vooraf, wel, dat was een behoorlijke
termijn en daar heeft men op aan gewerkt. Zou niet zoo de gedachtengang in de hoofden van de „betrokken" ambtenaren geweest
zijn ? Maar was dat ook de gedachtengang van Minister Treub ?
Het zou van hem tegenvallen, want deze bewindsman geeft wel
blijk van practischen zin. Men mag het practischen zin heeten toen
hij — in tegenstelling met zijn ambtsvoorganger weigerde aan
personeel der Rijksverzekeringsbank extra-bezoldiging te •geven
voor avondwerk en die afwijzing grondde op de overweging dat
er geen „extra"-werk in die avond-uren verricht werd en dat bijzondere belooning voor arbeid na den gewonen dagtijd allicht
er toe leidt dat dan de menschen 's morgens en 's middags minder
uitvoeren ten erode de taak tot na den middag te rekken !
Practisehe zin kan minister Treub te pas komen, waar hij in
de Tweede Kamer — en in de Eerste niet minder ! — staat tegenover zoovelen, die hem niet vergeven kunnen dat hij den stoel van
Talma bezet. Dit is wel duidelijk gebleken en in het Voorloopig
Verslag der Tweede Kamer over de Ouderdomswet en bij de behandeling der Stuwadoorswet. Over beide aangelegenheden thans
nog een enkel woord.
Het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over het ontwerpOuderdomswet, door de Commissie van Rapporteurs half Mei dezes
jaars vastgesteld, in een zwaar stuk, zwaar van politieke beschouwingen. De eerste § is gewijd aan eene „bespreking van de vraag
of indiening van een voorstel tot toekenning van kostelooze ouderdomsrenten gerechtvaardigd is te achten". Zij, die deze vraag
ontkennend in de afdeelingen hadden beantwoord, behoefden niet
minder dan 8 1 /.2 kolom der compres gedrukte bijlagen-vellen om
hun ontkenning te motiveeren eerst halverwege blz. 9 komen
de „vele andere leden" aan het woord, die de Regeering voor de
O. E. XIV 8
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spoedige indiening van dit voorstel hulde brachten ; dezen sturen
het dan tot op blz. 15. Eerst daar komen andere vragen aan de
orde : bedrag der rente, leeftijd der verkrijging, uitsluiting van
bedeelden, opdracht van de uitvoering der wet aan de gemeentebesturen enz. enz. enz.
„Reeds in de Troonrede van 1891 werd een voorstel tot verzekering van het lot van oude of verminkte werklieden aangekondigd",
zoo wordt ons in § 1 der Algemeene Beschouwingen herinnerd. 't Is
waar ook : in 1891 ! Door het kabinet-van Tienhoven, dat in '94 na
den „Tak"-strijd (onzaliger nagedachtenisse) aftrad. Sedert dien zijn
23 jaar verloopen. Een wachten, dat zijn nut heeft opgeieverd. Want
er is sedert dien veel gebeurd, ook op het gebied der sociale verzekering. Het Voorloopig Verslag zelf wijst daarop bij monde van hen, die
nog aan Talma's dwangverzekering de voorkeur geven : „aanvankelijk
bestond tegen het stelsel van verplichte verzekering wellicht meer
oppositie bij de rechter- dan bij de linkerzijde, waar het krachtigen
steun vond. De na 1897 opgetreden Kabinetten uit de linkerzijde en
uit de rechterzijde beoogden alle eene oplossing van het vraagstuk
langs den weg der verplichte verzekering. Eerst na het optreden
van het Ministerie-Heemskerk hebben de vrijzinnige fracties, de
eene na de andere, het stelsel van verplichte verzekering laten varen
en men kon zich niet onttrekken aan de gedachte, dat de kans om
daardoor bij de stembus de overwinning to behalen op deze wending in de richting van Staatspensioneering van invloed geweest is".
Ziet men wel, hoe bij deze kwanswijs-zakelijk-geschiedkundige
herinnering de politiek leelijk om den hoek kwam gluren en botweg
uitroept : uw voorkeur voor, uw bekeering tot het Staatspensioen,
uw afval van dwangverzekering was niet anders dan een speculatie
op de begeerigheid der kiezers? Maar deze historische herinnering
is noch juist noch volledig. Men kan niet met den naam Staatspensioen,
aAthans niet daarmee zonder meer, weergeven wat het Concentratieprogram inzake ouderdoms-voorziening (voor anderen dan behoeftigen
en voor behoeftigen) vaststelde. Bovendien is nog een en ander
hier vergeten. In de vroegere jaren, om en bij en nog lang na '90,
was het in Nederland blijk van vooruitstrevendheid onder vrijzinnigen, het Duitsche stelsel van dwangverzekering voor ons
verkieselijk to achten. In die jaren was men in den Roomschen en
den anti-revolutionairen hoek niet zoo vooruitstrevend als men
daar thans wel schijnt to zijn; men kantte zich tegen de staatssocialistische gedachte, die men in de dwangverzekering aanwezig
achtte. De meer gematigde elementen links, de vrij-liberalen van
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nu uitten ook tegen die dwangverzekering velerlei bedenkingen,
welke zij zijn blijven handhaven. Allengs deden zich twee feiten
voor, die de sympathieen der meer radicalen links voor het Duitsche
voorbeeld deden verbleken : het bleef niet onopgemerkt dat ook in
Duitschland zelf zich meer en meer ernstige stemmen verhieven
tegen de gevolgen, de uitkomsten van wat daar — daar vooral! —
zoo luide en zonder voorbehoud werd toegejuicht. Tegelijkertijd won
het denkbeeld van Staatspensioneering veld, niet alleen in theorie,
maar ook in de praktijk (Engeland) en daarvoor werd ten onzent
een krachtige propaganda gevoerd (door den bekenden Bond). Men
heeft toen gezien dat de Liberale Unie haar sedert jaren uitgesproken
voorkeur voor (dwang)verzekering liet varen. Van rechts was men
tegelijkertijd wat vooruitgeschoven er moest toch iets in uitzicht
gesteld worden als middel tot steun aan onverzorgde ouden en
invaliden ; van de nieuwerwetsche Staatspensionneering bleven
velen aan deze zijde afkeerig ; men staakte zijn verzet tegen dwangverzekering en verklaarde zich eerst zonder geestdrift — daarvoor.
Zoo ongeveer was de gang van zaken. En hieruit valt dan
ook te verklaren hoe — gelijk dit V. V. mede herinnert — Talma
als Kamerlid in December '05 Minister Veegens aanspoorde, zoo
spoedig mogelijk met een voorstel tot ouderdomsverzekering te
komen, omdat anders weldra deze voorziening niet meer langs dien
weg te bereiken zou zijn, gezien de toenemende populariteit van
het beginsel der Staatspensionneering. Talma was toen reeds een
der vooruitstrevendste volgelingen van Dr. Kuyper ; hij gaf toen
nog niet den toon aan van hetgeen de rechterzijde in zake arbeidersverzekering al of niet wilde.
Het Voorloopig Verslag over het ontwerp-Ouderdomswet —
bij welks inhoud wij verder niet zullen stilstaan — doet zien (als
men 't nog niet wist) dat de rechterzijde met groote stelligheid
aan Talma's lijn wil blijven vasthouden en voornemens is diens
wetten krachtig te verdedigen tegen alle door Minister Treub reeds
te werk gestelde of nog maar aangekondigde pogingen om het
werk van zijn voorganger te wijzigen. De reeds boven genoemde
81/2 kolom der Algemeene Beschouwingen, waarin de rechterzijde
aan het woord is om te ontkennen dat indiening van Treub's ontwerp gerechtvaardigd was, is een doorloopend betoog dat de nieuw
opgetreden Regeering niets beters had kunnen en niets anders
had mogen doers dan de „na zoo moeizamen arbeid" aangenomen
verzekeringswetten van het vorig Ministerie uitvoeren ; dat er geen
enkele redelijke grond voor een afwijkende houding is. Treub's
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kritiek (in zijn M. v. T.-Ouderdomswet op Talma's Invaliditeitswet)
wordt „in hooge mate krenkend en grievend" genoemd voor hen,
die tot de totstandkoming dier wet medewerkten .... Enz. enz.
Er is in deze aanhankelijkheid van de gezamenlijke rechterzijde aan Talma's gedachten en Talma's werk, iets tegelijks verbijsterends en kluchtigs. Laat ons de dingen toch maar nemen en
noemen, zooals ze zijn. Toen Talma Minister werd, was hij een
der ,,rooden" onder de anti-revolutionnaire broeders. Het was te
begrijpen dat men juist hem, juist daarom hem koos als „minister
van den arbeid" ; die keuze moest den Patrimonium-mannen, en
niet hun alleen, vertrouwen geven in de „sociale" gezindheid van
het Kabinet-Heemskerk. Maar te ontkennen is niet, dat hij velen
rechts te veel vooruitstreefde. Wat anders verklaarde het stil of
openlijk verzet, telkens en telkens weer tegen hem en zijn werk ?
Roept men in zijn herinnering de jaren van Talma's ministerschap
terug, dan zegt men tot zichzelf: wat is er tusschen hem en zijn
„geestverwanten" al gekrieuwd, gekrakeeld, afgetobd voordat men
tot eenige stellige uitkomst kwam. Bakkerswet, Steenhouwerswet,
Radenwet, Ziektewet, Invaliditeitswet... het was steeds weer een
trekken en rukken en duwen van dezen en van genen kant ; nu
eens won na lang praten en na veel onderhandelen de man achter
de groene tafel ; dan weer bl even de heeren op de groene banken
rechts star in hun verzet en weigerden hem te volgen. De Bakkerswet verliep in het zand der broedertwisten ; de Steenhouwerswet
kwam er doorheen, maar niet zonder ernstig wenkbrauw-fronsen
der coalitie-senatoren. Wat heeft men in de Tweede Kamer niet
in den eigen boezem der bondgenooten gevochten voordat men de
trias der Raden-, Ziekte- en Invaliditeitswetten aannam — met
wijzigingen, waartoe de Minister zich wel bereid moest verklaren
daar hij wilt dat anders zoo waar ook dit groote werk mislukken
zou. Hoe fel en. . . . openhartig was aan de overzijde de kritiek,
op die wetten geleverd, wetten, die de Eerste Kamer na dat veroordeelend vonnis toch ook aannam. . . omdat men ze niet verwerpen Wilde ! Men heeft het hem ,,van bevriende zijde" niet gemakkelijk gemaakt op het Binnenhof ; men onderging hem als men hem
niet dwingen kon.
En nu! Men heeft het weer bij de Stuwadoorswet gezien.
Talma and kein Ende! Zou hij, uit het strijdgewoel van de publieke
arena teruggekeerd in de stilte van des predikants studeerkamer,
niet het recht hebben met eenige bitterheid te zeggen : had ik
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maar toen de helft der sympathie gevonden, die nu mijn deel is !
Heeveel meer had ik kunnen bereiken !
Toen men bij de behandeling van de Stuwadoorswet in de
Tweede Kamer (Mei en Juni) breedvoerig sprak over een wettelijke
bepaling, die verhoogd loon voor (stuwadoors-)arbeid op Zondag
zou voorschrijven (welke bepaling in bet ontwerp-Talma voorkwam,
dock door Minister Treub was geschrapt), zeide Mr. Rutgers het
eenigszins tragisch te vinden dat deze Minister zich juist op grond
van verouderde doctrines moest gaan verzetten tegen een socialen
maatregel. Waarom — zoo vroeg hij — nam de Minister het ontwerp maar niet over zooals hij het gevonden had, zeggende dat
het nu eenmaal een „product der omstandigheden" was ? 1 ) — Deze,
wat stekelige, opmerking teekent wel den stand der partijen, gelijk
die bij deze gelegenheid zich vertoonde. Die stand was waarlijk te
eigenaardig om niet even daarop te wijzen.
Talma wilde „de organisatie van den arbeid" en getuigde
daarvan ook in zijn ontwerp-Stuwadoorswet. Vandaar zijn „toelating" der stuwadoors-ondernemingen, zijn arbeidsboekjes, die tot
een soort van registratie der ingeschreven arbeiders zouden hebben
geleid. Het zou — was zijn wil wet geworden in zekeren zin
een „gesloten" bedrijf zijn geweest, een gilde naar ouderwetschen
trant. Deze aan de middeleeuwen herinnerende opvatting gaat en
hangt samen met ver-strekkende overheids-bemoeiing, met een diep
ingrijpen door den wetgever, door de uitvoerende macht in de
bedrijfs-uitoefening en al wat daarmede is verbonden. In dat opzicht
is zij ultra-modern en daarom was ook de opzet van het aanvankelijk ontwerp den sociaal-democraten niet ongevallig. Minister Treub
had wij wezen daar reeds vroeger op — in zijn gewijzigd ontwerp heel wat van dat alles weggevaagd, had wat ruimte en lucht
in de regeling gebracht. En nu zag men dan in de Kamer dit
wonderlijke gebeuren dat en van de rechterzijde en van de uiterste
linkerzijde (de S. D. A. P.-fractie) het mogelijke gedaan werd om
den ouden tekst weer hersteld, althans den oorspronkelijken geest
weer overheerschend te krijgen, tegen welk streven de vrijzinnigdemocratische Mr. Treub krachtigen, principieelen weerstand bood,
daarin bijgestaan door bet vrijzinnige deel der Kamer, met uitzondering nu en dan van zijn allernaaste geestverwanten, voor wie de
straffe inmenging nog wel eenige bekoring had gehouden.
1) Men herinnert zich dat Minister Treub zijn ontwerp-Ouderdomswet
een product der omstandigheden noemde.
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Dit was een wonderlijke aanblik. Jaren geleden zou men zoo
iets niet voor mogelijk hebben gehouden en zou zoo iets ook niet
mogelijk zijn geweest toen was de teekening heel anders. Maar
de anti-revolutionnairen en hun coalitie-vrienden ondergaan de stuwkracht van Talma's middeneeuwsch radicalisme. En minister Treub
is niet meer de staats-fanaticus van voorheen. Zoo iets komt voor.
Het is hiermee, gelijk in ander verband Lord Bryce zoo aardig
zeide in zijn speech op het laatste „Cobden Club Dinner" (Maart '14):
,,Things are sometimes turned topsy-turvy. There are times when a
Liberal party accuses a so-called Conservativeparty of being anarchists,
and a Conservative party accuses the Liberal party of being the friends
or the engines of tyranny." Zoo schenen ook thans op het Binnenhof
velen van huffs uit toch waarlijk niet zoo „roode" anti-revolutionnairen
en Roomschen even wasch-echte arbeidersvrienden als de mannen
der S. D. A. P. en zoo scheen de vrijzinnig-democratische minister
tegenover hen op te komen voor werkgevers-belangen ! ....
Overigens heeft de bespreking van dit wetsontwerp in de
Tweede Kamer veel belangwekkende momenten opgeleverd. Reeds
de algemeene beschouwingen zouden stof te over voor velerlei
kantteekeningen opleveren, maar wij zullen ons van napleiten onthouden. Opnieuw bleek, toen men aan de artikelsgewijze behandeling
toe was, hoe uiterst moeilijk het is de grenzen voor de werkingssfeer van een wet als deze te trekken. Over de arbeidsboekjes of
arbeidskaarten, over de regeling van den werktijd, over de straf-actie
bij collectieve contracten, den Zondagsarbeid is veel te doen geweest.
Dat ook weer dit ontwerp veel, zeer veel aan bestuursmaatregelen overlaat, hebben wij reeds vroeger in het licht gesteld,
gelijk wij meer dan eens hier wezen op het bedenkelijke, dat in
zoodanige opdracht van regelingen aan het uitvoerend gezag is
gelegen. De bezwaren van dit stelsel zijn ditmaal aan de aandacht
noch des Ministers noch der Tweede Kamer ontgaan; er zijn hierbij
behartigenswaardige woorden gesproken en wenken gegeven. De
Minister verklaarde zich niet verantwoord te zullen gevoelen, wanneer hij belangrijke bestuursmaatregelen anders dan na zorgvuldige
raadpleging der in dit bedrijf werkzame patroons en arbeiders
vaststellen zou. Men is hiermee dus op den goeden weg.
Nog een ander, hier meermalen aangeroerd punt, is bij deze
beraadslagingen meer dan eens genoemd : de dreiging der buitenlandsche mededinging, die in haar positie versterkt wordt door
alles wat den Nederlandschen arbeid bezwaart. Ook van het gewicht dier zaak bleek de Minister wel doordrongen.
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In het ontwerp zijn — behoudens de regeling van arbeidstijden,
waaromtrent thans de wet eenige vastheid geeft — geen wijziginvan groote beteekenis aangebracht. Hoe straks de wet zal werken ?
Men moet er het beste van hopen. Afwachten is de boodschap.
En to zijner tijd : oppassen !
H. S.

BU ITEN LAND.
De Albaneesche tragedie is nog steeds in voile ontwikkeling.
De Mbret doet wanhopige pogingen om tegenover de zegevierende
opstandelingen en de weder oprukkende Grieksche Epiroten de
hulp der mogendheden te verkrijgen, nu zijne troepen grootendeels
zijn verloopen, zijne kanonnen voor een deel in handen zijner verbitterde vijanden zijn. Roemenie houdt zich reeds gereed om op het
eerste toestemmend sein der mogendheden ook pier zijn rol van
gewapende tusschenkomst te spelen. Alleen Durazzo, Walona en
Skoetari zijn den vorst nog getrouw, ten minste nog in de handen
der zijnen, zoolang als het duurt d.i. zoolang de opstandelingen
hunne aanvallen op die steden nog uitstellen met het oog op de
waarschuwingen der mogendheden, die hare schepen dreigend op
de kust laten om Durazzo en Walona te beschermen. En te midden
van dien chaos wordt de rol onder officieren steeds moeilijker. Zij
kunnen niets anders uitrichten dan het voorbereiden van de verdediging (met onvoldoende krachten) van de beide havensteden en
het oefenen van de vrijwilligers, die weliswaar toestroomen maar
een onsamenhangenden troep vormen, uit allerlei half vertrouwbare
elementen samengesteld en nauwelijks te gebruiken voor de wanhopige verdediging tegen een wassende overmacht.
Oostenrijk, door den schandelijken moord op den troonopvolger
en zijn gemalin te Serajewo diep geschokt — een moord, die op
rekening der roekelooze Servische propaganda in Bosnie komt en
een oogenblik tot gewapend optreden tegen het onrustige Servie
scheen te zullen leiden, houdt het oog op Italie en dreigt tegelijk
Servie met een welverdiende geharnaschte nota, waarin het blijkbaar
krachtige waarborgen tegen de propaganda wil eischen. Italie zelf let
angstvallig op Durazzo en Walona, met de Italiaansche overzijde den
toegang tot de Adria beheerschend, uit vrees, dat Oostenrijk er
meester zal worden, en zelf vol lust om die belangrijke plaatsen
onder zijn invloed te krijgen. De Albaneesche kwestie is zoo een
ernstige Balkankwestie geworden, waarin achter de schermen Rusland, Turkije, Griekenland en wie niet al hunne verdachte bewegin-
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gen waken. Van waar krijgen de Albaneesche opstandelingen bet
geld en de oorlogsmaterialen, waarover zij beschikken ? Worden
de Turksche oorlogsfondsen niet geheimzinnig gebruikt? Is het
soms niet waar, dat de Epiroten door Grieksche officieren en soldaten worden versterkt en geleid ? Zien de leiders der Albaneesche
Mohammedanen er niet verdacht Turksch uit? Komen de klauwen
van den Russischen beer bier en daar niet voor den dag ?
Albanie blijft voorloopig de wonde plek in Europa en wie er
den Mbret mocht vervangen, die trouwens blijkbaar besloten is
om te volharden tot het einde : een Turksch prins, de thans te
Parijs gezetelde en venijnige interviews loslatende Essad, Roland
Bonaparte of wie er meer genoemd mag worden — het zal nog
lang een wonde plek blijven, die ieder oogenblik het lichaam van
Europa ten verderve kan voeren. En hoe is de genezing mogelijk ?
Wie een behoorlijke oplossing weet, noeme haar. Voorloopig schijnt
de eenige weg, dat of Roemeensche Of internationale troepen de
orde herstellen, ten minste een soort van orde handhaven, in het
ongelukkige verwoeste gebied, waar de grootste anarchie op het
oogenblik to zien is, grooter misschien dan het land ooit to zien
gegeven heeft.
Een weinig verkwikkelijker ziet het er in Mexico nit. Huerta
heeft zich oindelijk teruggetrokken maar zijn opvolger Carbajal
valt al evenmin in den gekuischten smaak der Amerikanen, die
alleen van hun beproefden vriend Carranza willen weten. Is zijn
bandietengeneraal Villa inderdaad vermoord ? Men twijfelt maar
het is wel bedenkelijk, dat men in de laatste dagen niet meer van
hem hoort, en dat nog wel terwijl van alle zijden de „constitutionalisten" — met dien mooien naam tooien zich de Mexicaansche
opstandelingen — op de hoofdstad Mexico aandringen. In ieder
geval schijnt het met Huerta's „federalen" gedaan en triomfeert
de Amerikaansche petroleumpolitiek. Men spreekt ook van een
nieuwe republiek in het Noorden, door Villa thans heimelijk voorbereid tegenover zijn medestander Carranza. Het ziet er nog altijd
spaansch uit gelijk overal, waar Spanje indertijd heeft geheerscht
— wat in zekeren zin voor Spanje's levenskracht pleit.
Spaansch ziet het er ook uit in Ulster, dat zich gereed maakt
tot revolutionnair verzet, als men het niet in zijn geheel losmaakt
van de Iersche Home Rule. Koning Carson heeft er voorloopig
meer in to brengen dan koning George en is zich van zijn macht
bewust. Het ziet ernaar nit, of de Ulstermannen inderdaad hun
zin zullen krijgen en de regeering to London, tot schade van haar
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Loch reeds niet onaangetast prestige, zal moeten toegeven. Koning
George heeft — en dat wel degelijk in overleg met zijn ministerie,
hetgeen de echt-Engelsche vrees van constitutioneele zijde voor
een zelfstandig optreden der Kroon wegneemt, een „conferentie"
bijeengeroepen van de voornaamste parlementaire partijleiders in
dezen om een uitweg te vinden, die alien kan bevredigen en het
prestige der liberale regeering kan herstellen met handhaving van
de landswetten. Haar niet onaangetast prestige. Of braveeren de
wilde suffragettes haar ook niet onophoudelijk ? Asquith heeft er
zich eindelijk toe laten brengen de afgevaardigden der moderne vandalen te ontvangen maar zij gaan desniettemin voort met haar
schandelijke praktijken, die intusschen het yolk gaan vervelen.
Zou men eindelijk de hongerkuursters maar laten sterven aan haar
hysterische opwinding, die door allerlei half of geheel sympathiseeren voor „heldenmoed" wordt aangezien ? Of haar zonder mededoogen streng durven straffen zonder zich te bekommeren om sentimenteele overwegingen ? Het ware te wenschen.

LEESTAFEL.
Dr. C. J. Wijnaendts Francken, Van Kaapstad tot Khartoem. Rhodesia—Oeganda—Soedan. Haarlem. H. D. Tjeenk
Willink & Zoon, 1914.
Een jaar of drie geleden, gis ik, maakten de beer en mevrouw
Wijnaendts Francken een buitengewoon interessante reis in het
zwarte werelddeel.
Beiden gaven van die reis een verhaal in druk : Mevrouw in
1912, haar echtgenoot in 1914. De lezer zal zich misschien herinneren dat ik over het boek van Mevrouw W. F., Mt het Zonneland, in Onze Emu; van Januari '13 eene zeer gunstige meening
uitsprak ; en misschien verwacht hij dat ik nu eene vergelijking
zal makers. De beide auteurs Loch hebben hetzelfde gezien en
ondervonden, dezelfde menschen omtmoet, en zullen dus allicht
hetzelfde vertellen, zij het dan op andere wijze.
Zoodanige vergelijking zou echter slechts in beperkte mate
kunnen plaats hebben : bij Mevrouw W. F. was het reisverhaal
hoofdzaak, de beer W. F. gebruikt het als kader voor mededeelingen van historischen, ethnografischen en geografischen aard.
Het thans voor ons liggend werk heeft daardoor lets halfslachtigs. Men kan niet verwachten, in een boekje van dezen omyang behoorlijk ingelicht to worden over geschiedenis, land- en
volkenkunde van een half werelddeel; men moet het nemen voor
wat het is : een reisverhaal met uitweidingen van allerlei aard.
En dan zal de lezer er eenige aangename uren mee doorbrengen,
en misschien worden aangespoord tot verder onderzoek.
Zoo wordt ons, om een voorbeeld to noemen, in een bladzijde
of zes het leven van Jan van Riebeeck, den stichter der Kaapkolonie, verhaald ; wanneer de lezer verneemt dat Dr. Godee Molsbergen hetzelfde onderwerp in een uitmuntend boek heeft behandeld
(waarom vermeldt de heer W. F. dit Diet?), dan zal hij allicht
ook die biografie willen lezen.
Op de onderste heeft van bl. 23 vinden we, ten aanzien van
den ondergang van de Kaapkolonie in Engelsche handen, verschillende onnauwkeurigheden. De Kaap werd in 1806 niet „vermees-
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terd, zoogenaamd om de kolonie tegen Frankrijk te beschermen",
maar eenvoudig doordien Engeland met ons land in oorlog was.
Er was dus ook geen reden, om haar in 1815 nog eens van ons
„af te koopen". Het zou goed zijn als de beer W. F. kennis nam
van Blok's Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, VII bl 316-17 -,
hij zou dan ook beter de financieele tegemoetkomingeu van Engeland in 1815 begrijpen. Het gaat toch niet aan, als iemand uw
schulden helpt betalen, later te zeggen : „ik heb niet veel van dat
geld gezien en bet bracht mij niet het minste profijt aan" ?
Een man als Rhodes, die ten aanzien van Zuid-Afrika zooveel
op zijn geweten heeft, kon natuurlijk in een werk als dit niet
onbesproken blijven. Zeer lezenswaard is wat over dien man op
bl. 45-46 en 82-85 wordt gezegd maar het komt mij voor, dat
daarmede nog lang niet alles verklaard is. Intusschen moge hier
terloops bezwaar worden gemaakt tegen een woord.
Rhodes wordt ons geteekend als „een sluwe geweldenaar",
wiens streven was „tweedracht te zaaien, grieven te vinden, ontevredenheid te wekken" die ,,zonder gewetensbezwaren zijn doel
nastreeft".
En zoo iemand noemt de Schr. op bl. 85 een mooi voorbeeld
van een selfmade-man ! Mij dunkt, ieder kan, in grooter of kleiner
omgeving, wel „mooiere" voorbeelden vinden dan genoemd heerschap.
Voor de aardigheid — ik begrijp best dat we eenvoudig te
denken hebben aan a slip of the pen — wil ik even vermelden dat
men, volgens bl. 112 onderaan, in Duitsch Oost-Afrika „een soort
van esschenboom;' vindt, welke „een soort van teakhout levert",
dat ,,in kleur, bouw en reuk gelijkt op Mahagoni".
Trouwens, de schrijver is wel eens weer wat slordig in zijne
omschrijvingen. Zoo op bl. 142. Er waren twee auto's : „van de twee
beschikbare machines was er een onbruikbaar, de andere juist een
week te voren onderweg bezweken. Deze laatste even wel was
gelukkig juist weer hersteld".
Dat „bezwijken", de vorige week, was dan toch niet echt !
En wat zegt men wel van deze naieve geschiedschrijving (bl.
174), waar sprake is van de bezetting van Aden in 1839 door de
Engelschen, nadat daar een Engelsch schip gestrand en uitgeplunderd was ? „Om een geschikt voorwendsel te vinden tot inbezitneming liet het (Engeland) een koopvaardijschip onder Britsche
vlag van Bombay zeilen, in de buurt van Aden stranden en uit
plunderer, om daarna voldoening te vorderen voor die uitgelokte
euveldaad".
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Ik wil wel gelooven, dat de toepassing van het „kliprecht"
den Engelschen een welkom voorwendsel hood; maar dat men schip
en bemanning er aan waagde, dat de bemanning de komedie meespeelde ... ? ?
Het eiland Socotra (hoot bl. 175) werd, volgens mijne geschiedenisboeken, reeds in 1835 gekoeht van den imam van Maskate.
Ziedaar een paar opmerkingen, al lezende gemaakt. Men
hechte er niet te veel waarde aan : er staan tal van bladzijden
tegenover, die tot dergelijke critiek geen aanleiding geven. En het
boek is goed geillustreerd.
E. B. K.
J. J. Bekaar. Hoe wij Insulinde besturen. Interviews
met bestuurders in onze Oost. Tweede bundel. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1914.
Een jahr gele gen (Juli 1913) kondigde ik den eersten bundel
dezer interviews aan 1111 de tweede voor mij ligt, kan ik niet
beter doen dan herhalen wat ik toen schreef: „dat is nu Bens
gezonde populaire lectuur voor alien in ons land, die iets wenschen
te weten van hetgeen de Hollanders — niet alleen de bestuurders ! — al zoo in Judie doen."
Ik heb er niets bij te voegen.
E. B. K.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Gelukkige Menschen. Twee
deelen. Amsterdam. L. J. Veen.
Dit is het negende boek van de reeks „Zijden en Keerzijden",
den bekenden Huize-ter-Aar-cyclus. Wij ontmoeten weer van
Berghem's met hun verve en nabije parentage. En dus : we zijn
nog niet aan het slot. Maar niet dit is mijne groote grief tegen dit
boek, al wordt het hoe 'anger hoe moeilijker de ingewikkelde
familie-verhoudingen uit elkaar te houden en nog altijd weer te
weten wie wie is.
Maar dit boek „speelt" dan weer in een ander „milieu" dan
de vorige. We zijn hier niet meer in de sloppen en stegen van
„Geef ons heden" (dat buiten den cyclus stond), maar in de zoogenaarnde „uitgaande" Haagsche kringen, „de smart set", de ,,upper
ten", de „swim" of weaken anderen naam men daaraan geven. wil.
Een bedenking is natuurlijk hierin op zichzelf niet gelegen. Waarom
zou men niet ook het levee teekenen der lieden, die lid van de
Eerste Katner zijn, die op hofbals gaan, die Prins Hendrik bij zich
aan huffs ontvangen en hem afwachten „met een zilveren, zevenarmigen
luchter, waarop de kaarsen brandden''? Waarom Diet?
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Doch dan moet de schildering van dat milieu ook juist zijn.
En nu behoeft men geen ingewijde in deze kringen te wezen, om
onder de lezing ernstigen twijfel te gaan voeden over de vraag of
Jeanne Reyneke deze eigenaardige wereld, waarover zij met zoo
groote fiducie schrijft, wel kent, d. w. z. anders kent dan uit
tweedehands-inlichtingen van personen, die niet geheel op de hoogte
waren en verder wellicht uit haar eigen, rijke, maar op dit punt
niet betrouwbare fantaisie.
Het begint al bij het begin, op de eerste bladzijde van het
eerste deel: daar wordt ons al dadelijk geteekend de „gezelschapskamer" der „huizinge aan de Paleisstraat", waar Baron en Baronesse
van Reymerswaele met hun drie dochters 's avonds zitten thee te
drinkers. Dit vertrek is gemeubeld „in den soberen, massieven oudHollandschen Renaissance-stij1" : de wanden halverwege betimmerd
met oud eikenhout; op den bovenrichel Delftsche blauwe burden ;
daarboven oude familieportretten ; in de kamer lage, gebeeldhouwde
kasten ; een vierkante middentafel ; stoelen met korte vierkanten
leuning, de zitting bekleed met donkergroen Utrechtsch fluweel
enz. enz ..... Enfin, in een woord, het klassieke model van een
eetkamer, maar geen vertrek, waarin men des avonds na tafel
theedrinkt. Zoo is er telkens allerlei. Wanneer de ouders en de
dochters naar het hofbal gaan, vernemen wij dat het oudste
meisje, haar, over den elleboog reikende zwart suede handschoenen
reeds had aangeschoven. Waarom zwarte handschoenen op een
hofbal? Misschien omdat haar rok „van sulferkleurige mousseline de soie" te halverhoogte in zwarte mousseline eindigde !
Over dat hof bal raakt de schrijfster niet uitgepraat ; zij heeft
daar klaarblijkelijk geweldig veel werk van gemaakt. De meergemelde Baron wandelt bier „in het donkerblauw ambtscostuum,
dat in goud geborduurd was op den kraag, de mouw-opslagen, de
driepuntige zak-kleppen, en op het stuk boven den schoot, en dat
vergulde knoopen had met een pijlenbundeltje, welk motief ook in
de borduursels was verwerkt. Zijn steek, omdat hij lid der Eerste
Kamer was, droeg een witte veer, ter onders,cheiding van de leden
der Tweede Kamer, Wier steek met een zwarte veer is versierd."
Den lezer heil! Wilt gij ook nog weten hoe een galacostuum van
een kamerheer is ? zie blz. 59. Ceremoniemeesters: blz. 60. Wat de
Koningin droeg, wat de Prins? blz. 62. De dansmeester? Ibidem
in fine. 0, die „majestatische pracht van het bal" ! Een proefje?
„De oneindige reeks van nuancen der lichte damestoiletten, het
sneeuwwit en het parelgrijs, het amber en het champagnegeel, het
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turkoois, het delftsche blauw, het blue electrique en het reynoldsblauw, het orchideeen-paars, het seringen-lila en het violette de paris,
het cerise-rood en het rose nacre, het smaragd-groen en nijlgroen,
vert pre en reseda, het maderabruin en tabac d'espagne, het eucalyptus en het crème ivoire vloten ineen en wemelden uit elkander"
(blz. 71). Groote goden, wat een modisten-wijsheid. Ik mis het
„Tango" als nieuwste schakeering 1 En onder al de pracht, die de
o zoo kunstzinnige Lois in verukking brengt, behoort dan de schittering der heeren-costuums : „De groep der vreemde gezanten, herkenbaar aan het zware goudborduursel, dat bij sommigen de rug-naden,
en zelfs bijna den geheelen rug bedekte de groep der ministers
in donkerblauw ambtsgewaad met eiken- en lauwertakken, een witten
pantalon met breede gouden bies, en roode, paarse of blauwe ordelinten" . . . . volgt nog ongeveer een bladzijde van dezelfde catalogiseering.
„— Boeiend, bedwelmend, zei Lois.
„— Ik begrijp, hoe jij met je kunstenaarsziel geniet van zoo'n
gezicht, zei hij."
Wij begrijpen het niet. Maar begrijpen wel, dat de schrijfster
wellicht gemeend heeft door deze smakelooze uitstalling van hofkleermakers-wijsheid den indruk van welingelicht te zijn te zullen
vestiges. Doch wie zullen dien indruk krijgen ?
De onwaarschijnlijkheden, om niet te zeggen onmogelijkheden
zijn vele, in dit boek. Wanneer de oudste der dochters zich verlooft,
weet haar zoo juist door haar ouders geaccepteerde aanstaande man
niets tactvollers te bedenken dan den schoonvader-in-hope, die antirevolutionnair is, onmiddellijk en gansch noodeloos doodelijk te ergeren
door, voor een groot portret van Groen van Prinsteren, te verklaren dat Thorbecke toch feitelijk er schranderder uitzag, door den
naam van Multatuli te noemen, door een zijn gastheer kwetsend
politiek betoog te houden en daarna ten aanhoore en a la barbe van
dit Eerste-Kamer-lid een stevig gedocumenteerd pleidooi over de
nutteloosheid van dit college te voeren. Bij deze gelegenheid ziet
de gastheer-senator kans, de geweldigheid te verkondigen dat de
voorzitter der Eerste Kamer uit een door de Tweede Kamer opgemaakte voordracht van drie candidaten benoemd wordt ! ! (blz. 87).
Ach, ach, de schrijfster weet zoo mooi den onhandigen jongen man
te laten oreeren over de overbodigheid der Eerste Kamer en men
zegt bij zichzelf:_ waar drommel heeft zij nu weer deze wijsheid
vandaan gehaald. Maar dan die voordracht der Tweede Kamer voor
den praeses der Eerste! ?
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De kunstzinnige Lois ontmoet bij een kunstkooper den schilder
met wiens werk (en persoon) zij dweept, wat ze hem niet zoo onduidelijk te kennen geeft ; de artiest behoort niet tot de bij haar ouders
aan huis komende jonge mannen, wat haar niet belet na die ontmoeting in het bosch te gaan wandelen (beiden „volstrekt niet
beseffende, dat zij tegen de conventies handelden") om dan met
hem in het Hotel des Indes te gaan tea-en ; zij komt verloofd thuis
en deelt dat haar ouders mee. . . .
De verloving der oudste wordt publiek gemaakt op de fameuse
avond-receptie, waar de Prins komt.
Ziehier zoo een en ander nog maar uit het eerste deel. Vraag
wat zin heeft het, een verhaal to schrijven, waar zooveel „Dichtung"
als „Wahrheit" wordt opgedischt? Velen, wien dit . . . . laat ons
zeggen : fantastische ontgaat, zullen hieraan smullen en meenen dat
ze hier nu eens echt to weten komen hoe het in „de groote wereld"
toegaat. Mogen dezulken onze kantteekeningen niet lezen ; zij z ouden gevaar loopen daardoor een onschuldige illusie te verliezen.
H. S.
Helen Keller. Uit het Duister. Vertaald door Louise
Stuart. Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon.
Helen Keller is ook ten onzent geen onbekende; haar door
haar zelf beschreven levensgeschiedenis is ook in het Nederlandsch
vertaald ; wij weten hoe dit blind-en-doofstomme meisje met bewonderenswaardige geestkracht zich tot eene buitengewone hoogte
heeft weten op to werken ; wij kennen den fijnen, grooten geest.
Het was verheffend, te lezea hoe zij, de „misdeelde" haar leven
heeft weten to adelen en hoe gelukkig zij is onder het ongeluk,
dat haar heeft getroffen. „Uit het Duister" is minder belangwekkend dan wat ons vroeger van haar werd geboden ; het zijn bijeengebundelde artikelen van H. K., samengebracht uit verschillende
(Amerikaansche) tijdschriften. De vertaalster erkent dat de meeste
meer bepaald op Amerikaansche toestanden doelen ; sommige der
oorspronkelijke liet zij daarom achterwege. Het is natuurlijk ook
waar, wat in het Hollandsch voorbericht worth opgemerkt, dat H.
Keller's pleidooien voor verbetering van het lot der blinden in
zoover niet voor ons zijn geschreven, dat ten onzent reeds veel
bereikt is van wat zij verlangt. En wij begrijpen zeer wel, dat de
vertaalster niet telkens weer daarop de aandacht heeft willen vestigen.
Maar met dat al zullen er ook toch in Nederland velen zijn,
die belangstellen in wat Helen Keller over het lot der blinden te
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zeggen heeft en hun zal deze (goede) vertaling heel welkom zijn.
De artikelen zijn met groote warmte geschreven. En ook buiten
de sfeer van blindenzorg zijn er treffelijke opmerkingen in, zoo die
over meisjes met „algemeene kennis", die van alles wat en van
niets het rechte weten.
H. S.
Jo van Ammers—Kiiller. De Roman van een Student.
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1914.
Dit is in zijn soort een goed geschreven roman en met het
soort kan men, tot op zekere hoogte, vrede hebben. De teekening
van de (Delftsche) studentenwereld schijnt mij ik oordeel naar
Utrechtsche herinneringen van twintig jaar her en er is sedert
dien veel veranderd, ook en vooral in deze „wereld" welgeslaagd, de schrijfster heeft er klaarblijkelijk naar gestreefd dit
leventje weer te geven zooals het is, zonder in smakeloos realisme
te vervallen ; het leelijke van den zelfkant dringt zij nergens naar
voren maar geeft zij even aan.
De roman? Fred Walda is een wat 4enkennige jonge man ;
aan zijn vader heeft hij slechts weinige, maar heel sympathieke
herinneringen bewaard ; zijn moeder is niet de teedere, liefdevolle
leidster, met wie hij ongedwongen over zijn belangen en zijn toekomst durft spreken ; het ouderlijk huis in Utrecht is geen toevluchtsoord voor zijn zorgen. De stille knaap — uitwendig vroolijk
en „meedoend" student in Delft — heeft zich in Utrecht verloofd
met Elze, een eenvoudig, lief meisje, tegen den zin van zijn moeder,
die de schoondochter en haar fainilie niet voornaam genoeg voor
een Walda vindt. In Delft leert hij Constance van Voorden, de
coquette doktersvrouw kennen, de veel-gecourtiseerde en veel-besprokene ; zij wordt „genoemd" met Wouter Rand, Fred's studiegenoot. En nu begint de strijd, waarin Fred ten onder gaat. Conny
vindt het pikant den jongen Walda te winners; van hem heet het
immers dat hij niet om vrouwen geeft ! Maar zij wordt in alien
ernst verliefd op hem en als zij hoort dat hij een meisje heeft,
doet ze alles om hem geheel in haar macht te krijgen en hem zijn
verbintenis te doers verbreken. Van haar man wilde ze toch reeds
gaarne scheiden en de rijke Walda is haar een begeerlijke partij.
Fred, nu geheel haar willige prooi, gaat zijn moeder zeggen dat
hij van Elze, zijn eerste liefde, afziet en Conny trouwen wil, maar
de oude vrouw antwoordt dat hij dan zelf voor zijn huishouden
zal to zorgen hebben : zijn vaders erfdeel is gering en haar geld
zal ze hem niet afstaan
voor dat doel. Fred, jonge idealist, is
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overtuigd dat Conny wel zal willen wachten. . . in twee jaar kan
hij klaar zijn en dan in Indie genoeg verdienen om van te leven.
Dan komt de ontgoocheling peen, daarvoor houdt Conny niet genoeg van hem ; zij had gerekend op een leven als waaraan zij gewend was ; is dat niet mogelijk, dan maar niet! De slag treft den
jongen in 't hart : is Conny zoo ! ? Den volgenden dag hoort hij
dat zijn moeder, van wie hij onverzoend gescheiden was, is gestorven. Nu heeft hij het geld en zou met Constance kunnen weggaan, maar haar zelfzucht heeft zijn verliefdheid gedood. En met
Elze heeft hij gebroken. Daar staat hij nu, alleen in het leven.
Wat zal hij doers ? uit Delft weggaan ; hij is daar onmogelijk geworden, want „men" weet of vermoedt daar alles ; in Duitschland
zal hij een diploma halen en dan verder zien. . . .
Maar zoo troosteloos eindigt deze „roman van een Student"
niet. Eenzaam in zijns moeders huis op den dag der begrafenis
vindt hij een tuil witte rozen op het Taken, dat de doodkist dekt.
Van wie ? Immers was gevraagd geen bloemen te zenden. Elze
heeft ze afgegeven, aan de oude meid gevraagd die op de kilt te
leggen. Fred herinnert zich moeders woord : „Elze houdt meer van
je dan je ooit hebt kunnen begrijpen." En — zoo luidt het verzoenend slot — „en in Fred Walda gloorde op dat oogenblik de
onverwoestbare hoop, die leeft in ieder die jong is, dat misschien
eenmaal Elze hem begrijpen en vergeven zou, En haastig, als deed
hij iets ongeoorloofds, borg hij tusschen de papieren van zijn portefeuille een witten rozeknop, die kneusde tegen 't karton van een
meisjesportret. Toen ging hij met langzame schreden heen, om het
eenzame leven te aanvaarden."
Wij hopen voor den goeden jongen dat zijn leven niet eenzaam zal zijn gebleven. Elze zal hem hebben vergeven, al dorst hij
dat nu nauwlijks hopen. Het aantrekkelijke van dit boek en van
Fred, is dat de schrijfster haar held zoo echt „jong" heeft gehouden.
Hij is heelemaal geen wereldwijs ventje, geen pedant heer, die een
liaison met de getrouwde Conny „gekleed" vindt. Fred is in zijn
hart en zijn ziel piep-jong ; ook heeft hij vaderlijke leiding gemist
en bij zijn moeder nooit steun of raad gevonden. Daarom voelt hij
zich aangetrokken tot de lieve, goede, eenvoudige Elze, daarom
is hij zoo gemakkelijk de_ dupe van de Delftsche doktersvrouw, die
met hem speelt en hem brengt waar ze hem hebben wil ; daarom
idealiseert hij Naar; hij doorziet haar heelegaar niet, staat als een
groene jongen tegenover de berekenende vrouw. Daarom ook
neemt hij
en met hem de schrijfster
dit alles geweldig zwaar
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en tragisch op. Maar daarom ook is dit alles wel een harde les,
een bittere ervaring, een droeve ontgoocheling, maar slaat het geen
levenswond en zien wij het meer als een ongelukkige episode, die
geen blij vend slecht gevolg zal laten. Fred moest het leven leeren ;
dat had met minder schokken kunnen gebeuren, maar hij leert het
zonder blijvende scha. Want later, door dit alles wijzer geworden,
zal hij inzien dat niet hij van dat alles de schuld was, niet de
meest schuldige ; nog jong zijnde, zal hij zich weer opheffen en
hij zal tot de lie ve Elze terugkeeren. Ziedaar den indruk, dien —
meen ik de schrijfster ons geven wil en daarom vind ik haar
boek heel aantrekkelijk. Door de fouten, liever misstappen van zijn
groene jeugd wordt het in den grond goed karakter van den jongen
man niet aangetast en wij mogen gelooven in het gelukkig perspectief, dat het slot vaag aanduidt. Fred is sympathiek, blijft dat
ook als Conny's „amant", omdat hij is haar dupe. Zij vergrijpt
zich aan hem. Haar spel faalt. Straks zal Fred, wijzer, nuchterder,
rustiger, weer gelukkig kunnen zijn en een lief meisje gelukkig
makes. Zijn „roman" is geen levens-tragedie, maar een jeugdH. S.
geschiedenis.
G. F. Haspels. Wisselend Uitzicht. Amsterdam. P. N.
van Kampen en Zoon. z. j.
Ziehier de Inhoudsopgave : De Medeplichtige — Een Mensch
Zaterdagavond-herinnering — De Gouverneur— Vriendschap
Zwakke Kracht — De Maas voor Rotterdam —
Generaalsche
Op Holland's breede wateren. — In den Staringskoepel op visite.
Wij deelen deze inhoudsopgave mee, om de lezers van Onze
Eezcz y dadelijk te doen zien welke oude bekenden, zonder twijfel
oude vrienden, zij bier in dezen bundel zullen terugvinden en
welke nieuwe kennismaking hen wacht. „Wisselend uitzicht" heeft
Haspels deze verzameling genoemd ; de titelwoorden worden — is
het een toeval? — teruggevonden in dat sappige schetsje : „De
Maas voor Rotterdam", waar over de altijd nieuwe glorie van die
rivier gesproken wordt : ,,dat Wisselend uitzicht erop verveelt nooit".
In elk geval is de titel goedgekozen, want de verscheidenheid is
groot; het zijn altegaar verschillende „outlooks" op het rijke leven.
„Wo Ihr 's packt, da ist es int'ressant." En men mag ook van
dit boek zeggen wat de schr. zelf in ander verband zei: Dit „wisselend uitzicht" verveelt nooit. Een negatieve lof, die te gering is.
Maar de lezer zelf zal het daaraan ontbrekende aanvullen.
H. S.
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Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Y. P. de Jong. De Leer der Verzoening in de Amerikaansche Theologie.
A. H. Kruyt. Amsterdam.
Rudolp Stratz. De laatste Stem. Bew. door Mevr. Nuys—Posthumus.
Alkmaar Gebr. Kluitman.
W. L. Welter. Het eeuwige Leven. Toespraak ter herdenking van
veertigjarigen evangeliedienst. 's Gravenhage. W. A. Beschoor. 1914.
Tj. Kielstra. Het Godsdienstig Leven. Een Schets der christelijke Geloofs- en Zedeleer. 4e dr. Amsterdam. P. N. van Kampen & Zn., 1914.
Derde jaarverslag (1913) der vereeniging „Koloniaal Instituut". Amsterdam.
Dr. A. H. de Hartog en A. H. Gerhard. l'd_ultatuli's Wereldbeschouwing. Verslag en debat. Amsterdam. Firma A. H. Kruyt.
C van Wijk. Leaves from a note-book. I. Twenty five words
from a newspaper-cutting. Den Haag. M. van Souburg.
J. Kleefstra. Grondslagen van Opvoeding en Onderwijs. Maatschappij
van Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
A. en C. J. Goslinga. Uit de nagelaten geschriften van A. Steketee.
Met inl. v. Prof. H. Bavinck. Besehouwingen van een Christen-Denker.
Kampen. J. H. Kok, 1914.
K. F. Proost. De Bergrede, hare herkomst en strekking. Amsterdam.
J. Brandt en Zn., 1914.
Correa . Serrurier. Introduction a 1'Histoire de la Littórature Francaise
Moderne. Leyde. Van der Hoek Fr., 1914.
A. L. G. Bosboom—Toussaint. Het Huis Lauernesse. Met Inl. Aanteekeningen en Portret. Ned. Bibliotheek.
Daan van der Zee. Het Christen-Socialisme. Schiedam. Drukkerij
„De Toekomst", 1914,
Gerard Brandt. Uit het Leven en Bedrijf van den Heere IVIichiel de
Ruiter. Bloemlezing met Inleiding d. Prof. G. Kalif. 2e dr. Nederl. Bibliotheek.
J. R. Snoeck Henkemans. Het Ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari
1914. Den Haag. D. A. Daamen.
Dr. R. A. Kollewijn. Vereenvoudigings-Arsenaal en D. Reiman. De
Kleurlooze Middenstof. Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1914.
Omhoog. Onafhankelijk-Godsdienstig Tijdschrift. Redactie Mej. Dr.
C. Gerlings. Dr. G. H. van Senden. J. Jac. Thomson. P. Dz. Veen.
A mersfoort.
Dr. J. A. Cramer. De Kracht van het Evangelie. Toespraak ter herdenking van vijf-en-twintigjarigen Evangeliedienst. 's Gravenhage. W. A.
Beschoor, 1914.
Is. Querido. Melvina en De Legende van den Vuurtoren. Amsterdam.
L. J. Veen.
Dr. Gustav Riedlin. Mannenleed ; oorzaken en genezing. — Grondoorzaken der ziekten en de ware geneesmiddelen. Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1914.
Iemand. Een voorstel van Evenredige Vertegenwoordiging. (Van
Rechts en Links). Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1914.
W. A. M. Piepers. Bijdrage tot de geschiedenis van het toezicht op
het Stoomwezen in Nederland. Den Haag. Gebr. Belinfante, 1914.

Overneming verboden.

OORLOG
DOOR

Prof. Dr. P. J. BLOK.

Midden in dezen prachtigen zomer k-lonk eensklaps
aan alle kanten van Europa de woeste oorlogskreet. things
werd in geheel Midden-, West-Europa en Rusland gemobiliseerd. Nijvere inwoners van vreemden oorsprong werden
hardhandig verdreven uit de woonplaatsen, waar zij jaren
lang rustig hun bedrijf hadden uitgeoefend, smadelijk verjaagd uit huis en hof en over de grenzen genet. Al dadelijk
geschiedde tot ontzetting van alien, die geleerd hadden te
gelooven in de heiligheid van plechtig onderteekende traktaten maar in overeenstemming met wat strategen van alle
natien al jaren lang hadden voorspeld, de door den aanvaller zelf als „onrecht" bestempelde schending der onzijdigheid van Luxemburg en Belgie onder belofte trouwens het
ronduit erkende onrecht „later goed te zullen maken". Legers
en vloten werden alom op oorlogsvoet gebracht. Een
vreeselijke paniek maakte zich in de eerste dagen van deze
helsche Augustusmaand van zoo goed als geheel Europa
meester. Wat niemand had verwacht, wat bijna ieder om
strijd als een fysieke en moreele onmogelijkheid, als een
„monstrum" had beschouwd — de wereldoorlog — scheen
een feit te zullen worden, plotseling verschijnend voor de
O. E. XIV 9
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ontzette men schheid als een dief in den nacht. De geheele
wereld scheen in chaotische verwarring te geraken,
alles ondersteboven te vallen, alle verhou.dingen en betrekkingen verbroken te worden, alle banden geslaakt. De
wereld, minstens Europa, scheen krankzinnig geworden
en bezield met een dierlijke aandrift tot vernieling en
vernietiging van alles wat met zorg in lange jaren van
vrede was opgebouwd en bijeengebracht. De in de laatste
jaren telkens weder opkomende oorlogsspanning was telkens weder ontspannen door de handigheid der diplomaten,
door de vrees voor wat nu gebeurd is en nog komen zal,
door de veelszins bewezen vredelievendheid van meer dan
regeering, van keizer Wilhelm niet in de laatste plaats.
De volkeren stortten thans eindelijk op elkander los in
wilden haat, in lang opgekropte woede, natie tegen natie,
stam tegen stam, ras tegen ras, plotseling een einde begeerend aan de jarenlange spanning, aan de tot den hoogste mogelijkheid opgevoerde militaire lasten. De begrippen
natie, ras, kerk bleken plotseling sterker te zijn dan vele
geloovigen van het internationalisme hadden gemeend van
onzen „modernen" tijd to mogen verwachten.
Het moordschot van Serajewo had het sein gegeven.
Het dreigend optreden van de diep geschokte OostenrijkschHongaarsche monarchie tegen het in hare ingewanden woelende Servie lokte de Russische mobilisatie uit, daar Rusland
de verplettering van Servie door een reusachtige overmacht
niet meende te mogen toelaten ; het Russische yolk en de
Russische regeering zelve meenden voor hunne Slavische
ras-genooten op den Balkan te moeten opkomen zoowel
uit een zuiver staatkundig als uit een godsdienstig oogpunt. Maar naast het door Rusland thans met algeheele
verbrokkeling bedreigde Oostenrijk-Hongarije stond het
machtige en sedert vele jaren uit vrees voor plotselinge
gebeurtenissen altijd tot den krijg gereede Duitschland,.
de door aantal en organisatie van oorlogsmiddelen machtigste militaire mogendheid ter wereld. Frankrijk werd
medegesleept door zijn militair en financieel bondgenootschap met Rusland en zag zich den revanchekrijg plot-
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seling opgelegd, zich ijlings gereedmakend voor de
groote afrekening met het Duitsche Rijk, die zich zoo
onverwacht aanbood. De lage moord op den vredelievenden socialist Jaures toonde, dat ook pier de spanning
tot het hoogste was geklommen, en dat men ook in
Frankrijk ten slotte bereid was : Nu of nooit ! Engeland
trachtte met Duitschland samen Rusland en de Donaumonarchie nog tot overleg te brengen en daarmede de aanleiding tot den krijg weg te nemen maar de reeds begonnen
mobilisatie van Rusland deed die poging mislukken en
ook Engeland, jegens Frankrijk tot hulp verplicht, stelde
zich naast Rusland en Frankrijk en begon den Duitschen
wereldhandel te fnuiken op alle zeeen onder zijn bezit,
rekenend alvast op dadelijk voordeel voor eigen handel en
nijverheid. Wat zou Italie doen ? zoo riep men elkander
toe. Italie achtte zich niet verplicht tot hulp aan zijn beide
bondgenooten, voor wie het bovendien in den laatsten tijd
weinig sympathie had betoond, en bleef ter zijde, zich
langzaam wapenend voor mogelijke gevallen en zijn bondgenooten, een onzijdige houding verkiezend boven een niet
geheel vertrouwde hulp, berustten in die houding, zeker
niet dan onder zekere voorwaarden en toezeggingen, die
wij niet kennen. Italie heeft trouwens met den plotselingen dood van paus Pius X zijn eigen zorgen en die
der Katholieke wereld te behartigen. Belgie echter, den.
Duitschers den gewenschten doortocht naar Frankrijk rondweg weigerend, geraakte daardoor dadelijk met Duitschland
in oorlog.
Zoo staan thans de zaken en als van zelf stelt ieder
in de beschaafde wereld zich te midden van het oorlogsrumoer aan alle kanten — ook Japan heeft zich ter wille
van Kiaotsjau bij Duitschland's vijanden gevoegd — drie
groote vragen : Wie draagt de schuld van dat alles ? Wie
zal de zege behalen ? Wat zullen de gevolgen zijn ?
Op geen dier vragen is thans een antwoord mogelijk,
ook al meenen sommige bijzonder scherpzienden, zooals er
altijd willen zijn, den verantwoordelijken dader zonder
moeite te kunnen aanwijzen. Is het niet de overmoedige
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Duitsche Keizer, hoofd eener ondragelijk overmoedige natie,
die zich de wereldnatie waant ? Blijkt de verantwoordelijke man niet de booze Tsaar, de man nog wel der vredesconferenties ? Is het niet de oude Frans Jozef zelf, bevreesd
voor het uiteenspatten zijner monarchie ? Of blijkt het
niet zonneklaar, dat het altijd loerende Engeland met
duivelsche slimheid en onder den schijn van vredelievenheid,
in de rol van beschermer der groote en kleine natien, gelijk
in de dagen van Napoleon, tegenover een alles overheerschende macht, zijn beste troeven heeft uitgespeeld tegen den
gevaarlijken mededinger ? Zoo spreken de menschen onderling, angstig zoekend naar den man, naar de regeering,
die de gruwelijke menschenslachting heeft ontketend. Eerst
onze naneven zullen het weten. Maar wij zullen nog wel
het einde zien en de gevolgen hebben te dragen. Welk
einde ? Welke gevolgen ? Niemand weet het ; niemand kan
er zelfs naar raden. Mars is een grillig God, die zijn
gunsten uitdeelt aan den sterkste. Maar wie zal de sterkste
blijken in dezen millioenenkamp Duitschland, dat trotsch
het oude : „Viet Feind, viel Ehr !" in zijn vaande]s schrijft,
gelijk de groote Frits in den Zevenjarigen oorlog zich
ervan bewust, dat het gaat om zijn voortbestaan ? Of de
heterogene bond, die Rusland en Engeland oude vijanden.
— verbindt met het door zijn erfvijand zwaar bedreigde
Frankrijk
En als alles zal zijn afgeloopen, hoe zal de kaart van.
Europa eruit zien, hoe zullen de volkomen ontwrichte economische en staatkundige verhoudingen zich opnieuw verbinden Niemand, die het zeggen kan. Het is zeker theoretisch mogelijk, maar bij de heerschende stemmingen niet
waarschijnlijk, dat de vredesvrienden dan hunne thans zoo
diep geschokte idealen nader aan de verwezenlijking zullen
zien, dat een groote vredesfederatie de uitgeputte strijders
ten slotte zal vereenigen in een grooten statenbond, waar
het volkenrecht och arme, waar is het thans te zoeken ? —
in idealen zin voortaan alle bezwaren zal overwinnen. Niet
waarschijnlijk, want wie wint, hij zal trachten den onderliggende voorgoed onschadelijk te maken; en wie verliest,
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hij zal bijven hopen op betere kansen later. Wie denkt,
dat deze gruwelijke oorlog de laatste zal zijn, zal zich
oozes inziens evenzeer bedrogen vinden als wie gemeend
heeft, dat hij nooit komen zou: de menschheid is en blijft
de menschheid met al hare gebreken, met al hare tekortkomingen en ook na dezen wereldkamp zullen andere oorlogen volgen, oorlogen van ras tegen ras, van stam tegen
stam, van natie tegen natie, totdat.. ja hoeveel honderden van eeuwen nog ? Totdat de menschheid bestaan
zal uit die brave onschuldige m.enschen, die de Oudheid
zich voorstelde aan het begin van alle dingen gelijk de
idealisten onder ons zich die voorstellen aan het einde
van alles.
Hoe het ook zij, wij kunnen en mogen het geloof aan
beter dagen dan de tegenwoordige niet opgeven, hoe bitter
de droeve werkelijkheid ons ook heeft verrast. De thans
wijd geopende doos van Pandora laat haren duivelschen
inhoud over de wereld rondwaaien ; alles om ons heen staat
in vuur en vlam. Maar op den bodem dier doos ligt de
hoop op een betere toekomst, hoe zij er dan ook uit mag
zien. Daaraan moeten en willen wij ons vasthouden, wat
er ook gebeure.
Om ons heen, gelukkig om ons heen ! Terwijl het beklagenswaardige Belgi8 zich kromt onder de tallooze rampen van den oorlog, dien het, als vanouds Europa's slagveld, onverdiend lijdt ten gevolge zij ner Egging tusschen
de twee doodsvijanden, die elkander op hun eigen ontzaglijk zwaar versterkte grenzen slecht kunnen bereiken, zijn
wij voorhands buiten den oorlog gebleven. En er is alle
kale's op, dat wij er buiten zullen blijven, mits wij streng
in onze onzijdige houding — onzijdig, strikt onzijdig in
woord en daad, men houde het zich voor gezegd — volharden. Om dit to kunnen doen was het allereerst noodig, dat
wij tot de tanden gewapend zijn en blijven, voor den
ganschen duur van den oorlog misschien, hoeveel het ook
kosten moge, om desnoods iedere inbrouk op die onzijdigheid, iederen onredelijken eisch van welken kant ook op
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economisch of staatkundig gebied te kunnen afweren. De
b-ulp van bondgenooten kan Belgie's voorbeeld wijst er
op — ons van de zwaarste oorlogsrampen niet ontheffen.
Wij moeten op ons zelf kunnen rekenen, als de nood aan
den man mocht komen.
Gelukkig hebben wij aan ons hoofd een Vorstin en
eene Regeering, die berekend zijn voor hare in deze dagen
zoo buitengewoon moeilijke taak. Dat is loffelijk en ten
voile bewezen in de eerste moeilijke dagen, toen onder leiding van een eveneens voor zijn taak berekenden opperbevelhebber, gesteund door een energieken minister van
oorlog, in anderhalven dag ooze mobilisatie op bet eerste
bevel snel is tot stand gebracht en zonder fout ieder soldaat
stond op den voor hem bestemden post, nog voordat
der oorlogvoerenden zoover was gekomen. Dat is bewezen,
toen snel en doortastend de noodige maatregelen werden
genomen om de onmiddellijk intredende econoraische verwarring, de ontwrichting van het krediet, de paniekachtige
stemming in en buiten ons gebied binnen de in aller belang
gewenschte perken te houden, zonder al te angstvallig te
wikken en te wegen, wat rechtens kon of niet zou kunnen.
Dat is bewezen, toen onder leiding der Vorstin zelve de steun
aan de economisch zwakken alom op schitterende wij ze werd
georganiseerd, toen onder opperste leiding van den Prins
der Nederlanden het Roode Kruis in weinige dagen gereed
was voor zijn taak. Dat is bewezen, toen onder leiding
der Regeering de ook pier dreigende paniek spoedig is
bezworen.
Het zijn veelbewogen en gevaarlijke dagen geweest,
die dagen van 30 Juli tot 4 Augustus 1914, maar wij alien
hebben gezien, hoe onder de voortreffelijke leiding van
Koningin en Regeering, onder krachtige medewerking van
Raad van State en Staten-Generaal Nederland te midden
van oorlogsgevaren, die ook ons van alle kanten ernstig
bedreigden, gelukkig langs de gevaarlijkste klippen is
gestuurd. Wij hebben alien voile vertrouwen in die leiding, ook voor de toekomst. Wat er in die dagen en nachten
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gedaan is, mag met gouden letteren worden opgeteekend
in het boek onzer landshistorie.
Maar daarbij moet ook geroemd worden de houding
des yolks, then de eerste oogenblikken van verklaarbaren
angst voorbij waren. Alle partijen, ook de sociaal-democraten, hebben zich schouder aan schouder gesteld en een
heerlijk voorbeeld gegeven van nationale eensgezindheid, van
zoo goed als onbeperkte bereidwilligheid om de Regeering te
steunen in dagen van nationaal gevaar. Het was een hartverheffend schouwspel, toen in de beide Kamers op dien
Maandag 3 Augustus de eene partij na de andere in woorden,
blijk gevend van hoogen ernst en diepe gemoedsbeweging,
die bereidwilligheid betuigde en hare verklaringen versterkte door, met voorbijgaan van alle bezwaren, van alle
bijzondere gevallen en oogmerken, de door de Regeering
voorgestelde noodmaatregelen goed te keuren. Wie sprak
er in die ure van anti-revolutionnair en liberaal ? Wie dacht
aan de zoo dikwijls gehoorde onderlinge verwijten, dat de
katholieken gehoorzamen aan een ultramontaansch wachtwoord, dat de socialisten alleen „internationaal" gevoelen ?
De gansche natie verklaarde zich bij monde harer gekozen
vertegenwoordigers bereid om, als Nederlanders zonder
weer, zich te scharen om Vorstin en Regeering ten einde
onze onafhankelijkheid met alle voorhanden middelen te
verdedigen tegen wie ook, ten einde onmiddellijk voorzieningen te treffen in den dreigenden econo:mischen nood.
Wie Nederland mocht aanvallen, hij weet thans, dat
hij — zoo goed als in Belgie, waar ook Vlamingen en
Walen, liberalen, conservatieven en sociaal-democraten
zich in de ure des gevaars alleen Belgen voelden en
voelen — zal te doen hebben met een eensgezind Nederland, bereid om zijn onafhankelijkheid te verdedigen tot
het laatste toe.
En in verband met die eensgezinde houding staat ook
de eensgezinde offervaardigheid der natie in deze dagen :
het Roode, Oranje en Groene Kruis, de bijzondere vereenigingen van kerkelijke en burgerlijke kleur, de steuncomitë's
van allerlei aard hebben kunnen getuigen van de vreugde,
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waarmede alien, jong en oud, hebben willen medewerken
tot verlichting van lasten, tot hulp aan hulpbehoevenden,
tot verzachting en voorkoming der ook ons bedreigende
rampen.
Wij mogen trotsch zijn op ons yolk, op onze Regeering in deze veelbewogen tijden, die nog iederen dag
gevaren kunnen opleveren te midden der fel strijdende
mogendheden, elkander zelfs geen schijn van bevoordeeling
gunnend, met moed gaan wij, Nederlanders zonder weer,
de toekomst, de onbekende, onheilzware, te gemoet onder
de lens, die alien vereenigt en vereenigd houden zal :
VOOR KONINGIN EN VADERLAND !

27 Aug. 1914.

A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAINT
EN NICOLAAS BEETS

1)

DOOR

J. BOSBOOM Nz.

I.
„Zoo iemand, Nicolaas Beets heeft regt op eene openlijke erkenning en hulde uit naam en van wege het Nederlandsche yolk".
Deze woorden schreef in „de Gids" van September
1884, ter aankondiging, van Beets' Coen aanstaanden
zeventigsten verjaardag, zij, die reeds vierenveertig jaren
geleden denzelfden Naar portret 2) had toegezonden met
deze woorden :
1)

Dit opstel heeft ten doel met gebruikmaking en gedeeltelijke

publiceering der brieven (60 in getal) van mevrouw B.-T. aan N. B. en der
weinige overgeblevene (slechts 15) van deze de verhouding, die er tusschen
beiden heeft bestaan, te schetsen. Daar de brieven der eerste vaak zeer nitvoerig zijn valt er veelal uit op te maken w at Beets schreef.
Van mevrouw B.-T's brieven werd reeds gebruik gemaakt door Dr.
Dyserinck bij de samenstelling -van zijn „Levens- en Karakterschets" der
schrijfster.
De Familie Beets worde bij dezen mijn oprechte dank betuigd voor
de mij gegeven toestemming tot gebruikmaking.
2)

Steendrukplaat naar N. Pieneman.
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„met den eerbied der opregtste bewondering aangeboden door
A. L. G. Toussaint".
In den loop der jaren was alzoo de vereering, die
Geertruida Toussaint reeds in '33 1) was gaan koesteren
voor den lateren dichter van „Guy de Vlaming" en „Ada
van Holland" standvastig gebleven en was er tusschen
haar en Nic. Beets een blijvende vriendschapsbetrekking
ontstaan, waarvan de nagebleven brieven getuigenis afleggen.
In een der door mij uitgegeven brieven (van 1862) van
Mevrouw Bosboom aan E. J. Potgieter treft men deze verzuchting aan : „de Utrechtsche domin g is niet meer voor
mij, wat de Heemsteesche dorpsherder was"; een uiting
van spijt over een soort van verwijdering, die er tussehen
Beets en haar was gekomen en waarin men een bewijs kan
zien van haar oude gehechtheid aan den vriend parer jeugd.
Dat in de eerste jaren der kennismaking de vriendschap het warmst of de omgang het le vendigst was zal uit
het volgende blijken en bevreemden behoeft dit niet, als
wij er bij bedenken, hoe werkzaaca en en het leven
van Beets werd en dat Toussaint sedert '51 in Bosboom
haar trouwen steun en raadsman vond.
In een eersten brief (4 Mei '40) bedankt de schrijfster
den dichter voor het genot dat zijn poky haar schonk ;
zij had „Ada van Holland" wel van buiten willen leeren.
„Hoezeer bewonder ik uwe heldin, zoo vrouwelijk zacht en
Loch zoo waardig, luidt het, zoo meesteresse van zich zelve
ondanks zielelijden en uitputting van ligchaamskracht,
wier hartsgevoel te rein is om hartstocht te worden, die
geenen glimlach heeft voor den levenden geliefde maar
slechts eene verzuchting voor den doode, den diepe bittere
weeklacht waar haar gansche hart nit spreekt ; die een
lijdende engel is waarvoor men op beide knieen zou willen
neervallen. En dan haar tegenbeeld, Adelheide, zoo geheel
vorstin dat ze vergeet echtgenoot en moeder te zijn, die
1) Zie „Uit de dagen der jeugd van mevrouw B.-T", „de Gids" Dec.
1886, blz. 378.

A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAINT EN NICOLA.AS BEETS.

339

zich een noon wenschte om altijd aan de regter zijde te
staan van den Graaf van Holland.... en Boujaart.... en
van Loon niets dan een schaduw voor Ada, maar een
schaduw over het eerste ochtendrood van hare jeugd en,
dan de uitdrukking van dit alles in poky, die.... maar
vergiffenis, ik schrijf dit neer zooals ik het voel.... het
kan U onzin schijnen, of vermetelheid tegenover
Zij, die zoo wist te bewonderen had toen reeds haar
„Lauernesse" zoo goed als gereed voor de pers, een novelle
over Karel den Stoute zou, op aanraden van Beets, door
haar ondernomen worden en korten tijd later (1841)
in „de Gids" verschijnen in Beets Muzenalmanak kwam
een bijdrage — het Rustuur van den kardinaal Ximenes —
en in een brief daarover juicht zij, na over den uitgever
Laarman geklaagd te hebben : om wat mij stof tot
vreugde geeft, genoeg om mij over alle litterarische rampen
te troosten : „Mr. v. d. Brink zal binnen twee maanden
promoveren en hij zal het doen als mijn verloofde", en
later nog (9 Febr. '42) — „p een, waarlijk ik stelle mij
als hoogsten wensch geen grooter geluk voor dan uwe
Aleida geniet", totdat na nog een enkelen brief van
minder beteekenis een kort briefje van Beets (10 Nov. '43)
een geheel andere wending aan de correspondentie komt
geven.
Beets schrijft :
Lieve Vrien din,
Ik kan niet van mij zelven verkrijgen in de groote
ramp die U treft 1), het stilzwijgen te bewaren, en toch
gevoel ik dat ook de hartelijkste deelneming in zulke gevallen lets grievends heeft. Ik weet niet op welke wijze
Gij de beproeving beschouwt, U door den Heer toegezonden; niet, hoe Gij ze wenscht te dragen. Daarom ben
ik ook niet in staat U een woordtjen van troost toe te
spreken, waaraan ik anders behoefte heb. Slechts dit eene
wil ik zeggen. Ik weet dat uwe bittere smarte in kalmer
1) In het najaar van 1843 moest Bakhuizen van den Brink plotseling
uit het vaderland wijken.
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vrede kan verwisseld worden, zoo Gij, te midden van rozen,
die verdord zijn, en van lauweren, die nu hun geur voor
U verloren hebben, dit liefelijk woord moogt onderscheiden :
,, De Meester is daar ; Hij roept U".
Een vriend, wiens hart en huis voor U open staat.
Nicolaas Beets.
Pastory van Heemstede
10 Nov. 1843.
Hoe welkom deze weinige regelen van Beets zijner
vriendin waren blijkt uit het volgende van een dag later :
Hoog Geachte Vriend !
Buiten ET was er slechts 4en onder alle mijne vrienden,
die in deze dagen tot mij is gekomen. Niet dat ik van
hen meene verlaten te zijn, slechts is hunne belangstelling
in strijd met hunne bescheidenheid, en het moge zoo
blijven. Alle banale troostgronden, alle sentimenteel medelijden, alle weekheid zou(den) mij in deze dagen schadelijk
zijn. Aileen wat krachtig is in genie, in geloof, in liefde
heb ik noodig en is mij goed, ziedaar, waarom ik zonder
daaraan echter te durven toegeven in de allereerste dagen
van mij lijden, mijne wenschen een oogenblik rigtte naar
U en naar uw huis. Ziedaar ook waarom het bewijs van
uwe belangstelling, uw wil om mij troost aan te bieden
mij met innige dankbaarheid vervult. Gewone troost,
troost van mensehen, ik durf het met de hand op het
hart zeggen, behoef ik anders niet. Medelijden vooral,
zou mij wonden, zooals sommige dat uitspreken. God
steunt mijne zwakheid; schoon ik zeer alleen ben, ben ik
niet verlaten.
Zwak, impressionabel, week als ik was aan de zijde
des gevoels, is mij thans eene sterkte, eene zelfstandigheid,
eene kracht toegekomen, die ik niet wist, dat de mijne
zijn zoude in het ongeluk en die ik weet, dat ik niet uit
mij zelve heb. Meer nog, ik heb voornemen om te werken,
en rust van geest genoeg om het te kunnen .... Met God
boven zich en de kunst in zich, liever nog de kunst in
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God, kan men nog al een slag van buiten afwachten. Mijne
zwakke gezondheid zelfs is veeleer opgerigt dan gezonken.
1k behoef IT niet te zeggen dat dit geene stompheid is
voor het lijden, nosh stoische verharding, schoon mijne
kalmte der menigte zoo toeschijne. Gij weet wat het is,
want dat ik hem onuitsprekelijk lief had, en nog heb, nu
vooral nu mijne liefde hem noodig is, nu ik weet hoe lief
ik heb om te kunnen blijven wat ik was -- zijne verloofde
— nu vermeerdert dit mijn lijden met de mate van alles
wat hem treft, wat hem krankt, wat hem benadeelt. En
ik geloof, dat ik dit verdiend heb. Wetende tot Wien ik
mijn talent terug moest brengen was ik altijd verre van
laffe zelfverheffing, en toch was het mijne zwakheid trotsch
te zijn, op zijne intellectueele meerderheid boven mij zelve,
boven velen. In deemoed voor God erkenne ik het, dat
was zonde
En er is nog iets, dat ik tot U kan zeggen, omdat
niet alien het begrij pen zouden. Eene taak, die ik begonnen
had (was) is nog niet afgewerkt, een werk in vermoeden
van aanstaande lotswisseling telkens verschoven en dat
welligt het doel van mijn levee is, zal nu worden aangevangen ; een inwendige stem zegt mij : alles is daar ! 1).
Nu weet Gij hoe het mij is, Geeerde Vriend, zoo ver
als ik mij zelve bewust ben, eene biecht, als men anders
slechts aflegt aan zich zelve en die ik U heb willen doen
omdat Gij nu de woorden zult weten, die ik noodig heb.
Geene troost, maar opwekking, versterking, geloof in God
"
en geloof in de Heiligheid der kunst .
Deze aandoenlijke biecht, zooals het woord der schrijfster
weed door Beets niet onbeantwoord gelaten.
Bij de brieven wordt een lang klad van B. be waard,
dat zeker niet door hem zelven bewaard zou zijn als het
in dezen niet van beteekenis was.
Geresunaeerd komt het in hoofdzaak hierop neer :
,,Met uwe stemming, welbegrepen, kan ik mij volstrekt
niet vereenigen. Zij is eene van weekheid, zij is eene opge
1) De Leycester-studie.
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wekte. Gij waant ze zelfstandigheid, zij staat te veel op
zich zelve.

In die kracht, in die zelfstandigheid hebt gij u voorgenomen tot elken prijs te bliiven, die gij zijt, de gelauwerde dichteres en zij ne verloofde ; zijt gij begonnen te
werken, en voelt gij u geroepen en sterk tot de groote
taak, Welke misschien het doel uws levees is.
Die kracht schrijft gij toe aan God boven u en,
zooals gij zegt, de kunst in u ; in die kracht wilt gij opgewekt worden, dat moet uw troost zijn. Zij is geheel
alleen uit u, en zij wordt onderhouden uit de in uwen
rampspoed terstond door uwe fierheid, door uw hartstocht,
door uw gekrenkt eergevoel, door uw eerzu.cht gedane
keuze en opgevatte voornemens en ge hebt gemeend, dat
die kracht u van Boven is toegekomen. Gij bedriegt u
zelve, gij moet eerst u voor God nederig buigen. Het hart
moet, zal er rust zijn, van al het aardsche en alle aardsche
schepselen afgetrokken en geheel en onvoorwaardelijk zich
aan God overgeven.
Het krachtig ingrijpen van God in uw levensplannen
en uitzichten geve u het troostrijke denkbeeld, dat uw
leven zijn eigendom is en niet het uwe en dat alle lotgevallen of gebeurtenissen in uw leven er toe dienen moeten
om u alle uwe goden en afgoden te openbaren en u met
geheel uw verstand en geheel uw hart een te doen worden
met God, den schepper en Hem met geheel uw ziel lief
te hebben. Eerst staande op die hoogte had ik u gaarne
in opzien tot God over uwe verdere levenskeuze zien
denken, tot wat taak gij kondet geroepen zijn, als auteur
en als zijn (v. d. B's) verloofde, en niet tegenover u zelve
en de maatschappij, die ik weet dat gij veracht, maar niet
genoeg, om haar niet gaarne een blijk van uw verachting
te geven.
Een treurig dualisme beheerscht geheel uwe stemming;
in plaats van van God alleen uwe versterking te verwachten
vraagt gij die van de kunst in u, wier heiligheid gij naast
Gods heiligheid plaatst.
In uw uitdrukking : met God boven mij en de kunst
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in mij schildert gij uw toestand toevallig, maar juist af.
De kunst is, schoon de mindere, u reader dan God God
is buiten u. Het moet ineen vloeien : God in u, voor u en
over u en de kunst buiten u om te worden met God in u.
0, Gij met uw groote gaven, gij beleeft allergewichtigste oogenblikken, mocht gij krachtiglijk de stem onderscheiden, die u toeroept: dit alleen dient om u voor het
eeuwige leven te behouden, om u tot God te brengen.
Gehoorzaam aan die roepstem, ze is Godes. Wat gij zult
achten, dat gekozen, dat besloten, dat gedaan moet word en
besluit dat, dat alleen, en de sterkte Gods zal u geen dag
ontbreken".
Dat Beets de rechte snaar had weten te treffen blijkt
nit Toussaint's antwoord, dat in hoofdzaak instemmend is.
Na enkele dagen luidt het :
„Nu kan ik IT met ernst en met kalmte antwoorden
en zonder vreeze, dat ik in opgewondenheid mij zelve misleidde. Gij hebt goed gezien, mijne stemming is eene opgewekte. Maar gij vergist TT in den aard dier opwekking
zoo ge meent, dat ik die enkel aan de kunst dank, of aan
den vasten wil, dat ik ondanks alles kunstenaresse zou
blijven en verloofde.
God zij gedankt, dat is zoo niet.
Mogt ik mij aan IT schrijvende in eenige overspanning
niet duidelijk hebben uitgedrukt, en ondereen gemengd,
wat ik zeer goed scheide, dan kan ik nu weer kalm, en
zoo het mij mogelijk is meer duidelijk zijn. Want zoo ik
roemde in ongekende sterkte, in eene kracht, die ik mij
zelve nooit had toegekend, zoo was het allereerst aan God,
dat ik meen die te moeten danken, zoo was het allereerst
tot Hem, dat ik mij biddend gewend heb om krachten.
Zoo was 't niet op het oogenblik van den schok, voor het
eerst, dat ik mijne toekomst en mij n tegenwoordige geheel
in vertrouwen in Zijne hand gaf. maar reeds langer
had (ik) vele beproevingen niet kunnen dragen, met eenige
berusting, zoo ik ze niet had neergelegd aan Zijne voeten,
biddende dat Hij verhooring mogt geven, of zoo niet, dat
mij de kracht mogt zijn gegeven om te berusten in Zijn
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wil. Reeds lang. . durf ik met dankbare aanbidding
zeggen, dat Hij het wel gemaakt heeft voor mij Hij
heeft mij niet gegeven, wat ik wenschte, maar Hij heeft
mij gesterkt tot onderwerping, en naast de gezondheid des
ligchaams, heeft Hij mij eene gezondheid der ziele willen
mededeelen, die mij troost onder alles en over alles....
Wat de wereld aaugaat, werkelijk moet ik haar nog
meer verachten, dan ik zelve wist; want in waarheid uw
woord heeft mij het eerst aan haar herinnerd, niet dat
ik onbewust bleef van alle de steenen, die zij zonder op
zich zelve te zien neerwerpt op den ongelukkige, maar
dat hare goed- of afkeuring bij mijne levenskeuze in aanmerking moest komen, daarop waarlijk was ik niet verdacht geweest. . . ..Het zij zoo ik schat die wereld te
veel op haren prijs om de moeite te nemen haar zelfs door
trots te provoceren of door kleinheid te verbidden. Het
is d-us niet om haar, dat ik iets deed, iets zoude laten.
En nu de kunst: ja, het is zeker dat ik ook van haar
steun wacht, beter, dat ik haar als een steun beschouwe
en een middel mij van God gegeven om de smart of te
weren in eene ernstige en, zoo Hij geven moge, niet vruchtelooze werkzaamheid, maar het spreekt van zelf dat ik niet
aan haar konde denken dan nadat mijn hart kalmte en
rust had gevonden, door den Heer der hulpe.
Zoo ik van hare heiligheid heb gesproken dan was dit
onjuist, en mijne bedoeling slechts deze, dat ook zij eene
heilige roeping kan hebben,.... zoo sprak ik ook van de
kunst in God, bedoelende daarmede die kunst, die met
opzien tot God, datgene werkt en uitvoert, datgene, waartoe zij zich bezield voelt en geroepen. Ik herhaal pier het
woord, dat ik aan da Costa schreef: Niet dat ik mij in
aanmatiging of in opgewondenheid voor eene geinspireerde
zoude houden, maar zeer bij zonder voel ik mij gedrongen
om de lang verschoven taak nu weer op te nemen. Ik ga
mijn Leijcester schrijven zeker niet in dien zin als Beijerinck 1) meent, een vervolg van Lauernesse, maar Loch zeker
1) De uitgever van den Leijcester-roman.

A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAINT EN NICOLAAS BEETS.

345

van het hoofddenkbeeld. Vroeger heb ik mij laten afschrikken door allerlei kleingeestige voorwendsels, maar bovenal
door gebrek aan rust, gebrek aan vrije beschikking over
mijn tijd, die ik telkens voorzag.
Op den dag van mijn engagement wierp ik de pen nit
de handen reeds gevat voor die taak, welnu, op den dag,
waarop ik zekerheid kreeg dat die verbintenis nog in Lange
niet invloed zal oefenen op mijn uiterlijke omstandigheden
fluisterde een inwendige stem mij als toe: vat haar nu
weer op ...!
En de aard van dit werk zelve, de vele vooroordeelen
waarover ik moet heenzien om het te dur y en ondernemen,
mijn weinige kennis van de dingen, die ik toch altijd voele
als ik schrijf, de invloed, die het bij goede uitvoering kan
oefenen, dat alle y doet mij hopen en verwachten dat God
er niet buiten is, (zal zijn)
Ik zou U zoo uitvoerig niet gesproken hebben over
mij en het mijne zoo uwe deelnemende woorden mij daar,
als het ware, niet toe hadden uitgelokt. Ze zijn mij veel
waard en ik geloof niet, dat ze voor mij verloren zijn, zoo
min als geheel deze omwending in mijn lot.
En gelooft Gij niet met mij, zoo deze mijne sterkte
valsche opgewondenheid was geweest, dat zij (niet) reeds
geweten zou zijn, nu de spanning ruste is geworden, zoo
ik mijne kracht niet gesmeekt had van God en daarop gegeloovig had vertrouwd, dat Hij zou willen sterken?
En zeer zeker heeft Hij, dat gedaan onder alles
Geloof van mij dat ik U opregtelijk dankbaar blijve voor
uwe en uwer gade belangstelling en dat ik mij in de
voortduring daarvan ernstig aanbevele.
Uwe Hoogachtende Vriendin.
Alkmaar 12 D. 1843.
Al had de schrijfster den hoogen ernst van Beets
begrepen en stemde zij daarmede in, eenige weken later
(30 Jan. '44) meent zij toch op hare wijze Beets iets onder
het oog te moeten brengen:
„Ik ben met de Kunst aan het twisten", was uw
0. E. XIV 9

23
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woord in uw vorigen, merkt zij op. Ik wensch vurig dat
dit geschil beslist worde in het voordeel der Kunst; waar
moet het heen als alleen de middelmatigheid het veld
behoudt ?
Fantasie en poky zijn toch ook gaven, die niemand
zich zelven geven kan, en ik kan nooit gelooven dat ze
in hooge mate in eenige ziel zijn gelegd om te verdorren,
vooral niet bij hem die ze heiligen kan, als Gij door het
geloof.
Was „Ada" dan geen vers dat wegslepend meevoerde
tot het hoogere ?
Maar vergiffenis, ik had welligt het regt niet om in
uwen strijd een woordje mede te spreken 1). Hoe onhandig,
het was toch niet kwaad gemeend ; want zekerlijk zoo er
een is die U vrede toewenscht, vrede en geluk met alles
en in alles, dan moet zij het zijn, wier hart U innig dankbaar is voor bewijzen van vriendschap en belangstelling
gegeven op een oogenblik, toen zij de meeste behoefte had
die zich met opregte vereering noemt :
aan beide ; dan
Uwe Hoogachtende Vriendin.
Alkmaar 30 Jan. '44.
En zoo bleef het ook.
Op zijn beurt beoordeelt Beets weder den Leycesterroman en wel degelijk uit het oogpunt van kunst; en al
is zijn brief niet bewaard gebleven, uit Toussaint's antwoord
kan men genoeg gewaar worden in welken geest Beets
geschreven had.
Leycester was nog niet voltooid en Beets' oordeel liep
over het eerste deel.
„Bijna," schrijft T. (12 Dec. '45) „zoude ik gewacht
hebben (met schrijven) tot het verzenden van mijn 2e stuk
3e deel, of tot uw eindoordeel daarover, dat ik evenwel
hoopte (te hooren), overtuigd dat er veel in mijn laatste
deel moest zijn dat sommige uwer bedenkingen kon wegnemen of voor 't minst, uw oordeel eenigzins wijzigen.
1) Zie over dien innerlijken strijd : P. D. Chantepie de la Saussaye
„Het Leven van Nicolaas Beets", IV.
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Maar een ander inzien doet mij toch liever vooraf de pen
opvatten om U uit te drukken, wat ik wenselite dat Gij
bij uw totaal oordeel over mijn Leycester in aanmerking
neemt. Mij is het behoefte dat Gij mijn werk ziet zooals
ik wensch gezien te worden.
Mag ik U vragen of Gij wel geheel gelijk hadt met
het boek op te nemen, zooals Gij het deed om van uit de
bladzijden de vorderingen na te gaan, die er in het geestelijk leven der auteur waren gemaakt, in de vijf jaren
tusschen dit werk en een ander 1).
Maar indien het nu eens enkel een objectief kunstwerk
ware geweest, waar zij zich, om redenen of van kunst, of
van schuwheid des gevoels dus schroomende aan 't licht
te treden, gansch had buiten gehouden, als men het toch
moet kunnen zal men kunstenaresse zijn, zoudt Gij mij
dan gansch, gansch veracht hebben, al hadt ook mijn werk,
op uw tegenwoordig standpunt, geene waarde voor U ? Ik
weet beter. Gij zij t altijd te hoog blijven staan, ook als
kunstenaar, om zoo laag te zien.
Maar Goddank zoo is het niet !
Goddank heb ik moed gehad, kracht en licht om een
meer subjectief boek te schrijven 2) dan ik nog ooit geschreven heb, alleen in een roman als deze, waar zult
Gij mij zoeken ? Achter welke figuur meent Gij mij gevonden
te hebben, en hoe ligt is zelfs bij den heldersten blik vergissing mogelijk. Maar ik wil gelooven dat Gij, die veel
van mij weet, de gestalte hebt kunnen uitvinden, die ik
heb trachten te bezielen met mijn eigen geest, weet Gij
dan ook of er van een tegenwoordig sprake is, of van een
voorleden ?
Daarom, boog Geachte Vriend, bid ik U niet te denken aan onbeslisten strijd ; de auteur moet immers haar
poppen vooruit zijn, verre vooruit zal zij ze kalm en een
weinig joist in beweging brengen 3).
1)

Het Huis Lauernesse.

2)

Hierbij meen ik op de studie van Dr. Prinsen („de Gids" Sept.

1912) „de Liefde in den Leycester-cyclus" te mogen wijzen.
3)

In verband hiermede leze men in mijn uitgave „Brieven aan E.
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Toen ik mijn eerste hoofdstuk aanving waren alle
anderen reeds bij mij in hoofd en hart, en ik ben niet
meer vooruit en teruggegaan met mijne figuren, maar ik
stond waar ik besloten had, dat sommige van hen staan
zouden.
Ziet Gij, dit wilde ik zeggen, niet ter verdediging van
den roman, die daarom beter noch slechter is, maar
ter verdediging van mij zelve tegen ja, laat ik het
woord uitspreken tegen uw mistrouwen in mij, opgevat
welligt uit eel]. enkele 1) of door de wijze waarop
Gij laast, of wel omdat Gij mij in voile vijf jaren niet had
gezien, noch gesproken, jaren, waaronder zoo merkwaardige
voor mij. Ik houd mij overtuigd dat elkander zien en
spreken veel zou hebben opgehelderd en daarom betreur
ik meer niet te Alkmaar geweest te zijn toen Gij er gepreekt hebt en ik hierbij niet alleen gemist heb IT te
hooren, maar ook welligt U te zien. fk verheug mij op
den zomer, waarvoor mij eenige goede hoop is gegeven.
Intusschen las ik uwe preeken, ja, ik las ze, al zondt
Gij ze mij niet. (was dat niet uit eenige verdenking tegen
mij Zoo neen, vergeef het mij dan, want dat heb ik er
in gezien.) Maar ik ben U dankbaar voor zooveel goeds
en stichtelijks en waarachtigs als ze bevatten, en dat Gij
."
door den druk onder alter bereik hebt gebragt
Bedoelde preeken zullen geweest zijn „De Christen
bij en op het ziekbed" en later „des Christens schuld aan
den heiden". Toussaint zegt er van dat zij nooit beter
gevoeld heeft wat ongeloof [in het geloof is en dat het
leven niets waard is als het niet gebruikt wordt voor het
eenige doel, en dat het dan niet te kort, maar tot vervelens toe te lang is. Zoo komt ze op Naar novelle „Mejonkvrouwe de Maul4on" en zegt : „'t Zou erg wezen als men
juist honderd jaren moest worden om alles te overleven
eer men voor Christus kon leven", maar dit is mijn groote
bezwaar, niet genoeg, niet geheel en daarom was ook mij
J. Potgieter, dien uit Medemblik van 28 Jan. '46, 3e alinea : „De Leycester
is mij ook daarom meer dan, enz."
1) Onleesbaar.
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uwe herinnering niet overbodig ik heb geloof en vertrouwen op 11, dat gij een der middelen zijt en zijn wilt in
Gods hand."
En mocht Beets bedenkingen gehad hebben tegen de
kunstwaarde van den Leijcester-roman, met de „Mauleon"
is hij zoo ingenomen, dat hij er van schrijft „Ik heb met
groot genoegen de novelle gelezen, die mij van het begin
tot het einde geInteresseerd heeft, en waarvan verscheidene
bladzijden mij opgetogen hebben doen zijn. Het hoofdtafreel waar alles om draait, de dialoog in het bosch 1) bij
onweder is zoo uitmuntend gevoerd en daarbij zijn zulke
heerlijke en diepe ding-en gedacht en gedicht, dat het mij
groot genoegen gedaan heeft zoowel als voorwerp van
kunst als om der wille van de schrijfster".
Beets spreekt hier van heerlijke en diepe dingen, die
er in de „Maul6on" gelegd zijn. Is dat juist, Loch schijnt
deze novelle ook subjectief geweest te zijn.
De schrijfster verkeerde in die dagen, zooals uit Naar
brieven blijkt in een grooten tweestrijd.
In eenen, waarvan de datum onzeker is, zegt zij : „ik
had U over B(osboom) willen spreken . over wien. da
Costa U zeker gesproken heeft of spreken zal, als Gij er
naar vraagt.
Die relatie desavoueren wij niet meer, behalve voor
indiscrete menschen, die de zwijgende afspraak niet begrijpen, die er bestaat on]. zoo iets te begrijpen zonder in
voorbarige betuigingen te eclateren. De zwarigheden 2) zijn,
zoover ik weet, niet verminderd, de uitzigten niet verbeterd
en ik voor mij geloof naauwelijks aan eene goede uitkomst
in dezen, nu meer dan vroeger.
Wat er van zijn zal is alleen Hem bekend die alles
weet en alles schikt ! Ik ben geresigneerd.
Ik weet dat Gij zelfs de wenschen, die zulk eene verbindtenis onderstellen in mij afkeurt 3), misschien na alles
1)

Blz. 102 en volgende (uitgave D. Bolle).

2)

Zwarigheden aan B's karat (zie hoot

a

blz. 224 mijner uitgave

der Brieven aan Potgieter.)
3)

Het zou dan zijn een verbindtenis met een schilder. In die dagen
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wat er in mijn hart is om gegaan eene dwaasheid noemt,
maar, de toestand eener vrouw alleen, ware het ook de
meest gevierde en omringde, heeft jets pijnlijks en moeijelijks, dat mij althans onuitstaanbaar is . . . . en zonder nog
zoo koel te berekenen, wie geleden heeft zooals ik wordt
getroffen en gewonnen door een devouement als B. mij
toont; en zij het dan zonder resultaat, mij zegt het reeds
veel, ik zou haast zeggen g enoeg , een hart te hebben waaraan het mijne zich hechten kan. En toch is het mij sons
of de verdeeling tusschen dit en het hoogere maar niet
plaats moest hebben . . . om naar niets te vragen dan naar
den Heer en door niets gehinderd te worden in het zoeken
naar den Heer, en toch wegdoen zonder dat er bepaalde
noodzakelijkheid bestaat, dat kan ook niet goed, niet
noodig zijn en dat zou zijn pijnlijk grieven, waar ik weet
dankbaarheid schuldig te zijn.
Maar ik kan afstaan, geloof ik, zoo 't noodig is —
ook dit — alleen ik bid toch, dat het niet noodig zal
zijn, dat ik niet op die proef gevergd zal worden. Ik voele
en wete het, er is iets dubbels in mij, misschien hangt
het zamen en is het onvermijdelijk met mijn kunstleven,
met den aard zelf van mijn talent en roeping, maar indien
ik tot de vaste overtuiging kona, zal ik met Gods hulp
wegdoen wat moet 1).
Wij weten dat dit niet noodig is geweest en dat zij
aan den zachten drang van Bosboom's geduldige liefde,
achtte Beets de schilderkunst : ,,sensueel, materieel, van de aarde „aardsch",
zoodat men zich moest afvragen wat God toch met haar voor had." (Zie
Chantepie de la Saussaye, IV, blz. 85). Dit verklaart wel waarschijnlijk
Beets' afkeuring.
1) Een gelukkig toeval deed Geertruida Toussaint in dien tijd in
Voltaire's „Siecle de Louis XIV" bladeren en er de stof vinden voor hare
novelle „Diejonkvrouwe de Mauleon".
In verband met het bovenstaande komt het mij voor dat de schrijfster
in de, gestyleerde taal dier novelle, in de woorden, die Yolande spreekt, alles
heeft uitgezegd wat er toenmaals in haar. kan zijn omgegaan; alzoo ook de
gedachte, om als 't moest, of to zien van een huwelijk en toch niet ongelukkig
to zijn (blz. 29, uitgave D. Bolle), lief te hebben geheel vrij van eigenbaat
(blz. 112) en aan zulk een ideale liefde trouw to blijven tot den dood.
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ondanks de afkeuring van Beets, tot haar geluk, gehoor
heeft gegeven.
II.
Leggen Toussaint's brieven doorloopend getuigenis of
van liefde voor den dichter Beets, van vereering voor den
leeraar en schrijver der Stichtelijke wen, zij herinnert hem
steeds dat hij Hildebrand is.
Zij had ('t was in '49) de ontvangst te 's Gravenhage,
van den zendeling Dr. Giitzlaff uit China bijgewoond.
„Ik zou waarlijk uw Hildebrandspen willen bezitten
om U hem te toonen, schrijft zij, zooals ik hem 's avonds
vond in de reunie die men (nogal geen kwaad idee) voor
hem had bepaald in den Doelen.
De zaal trof gevallig die te zijn waar het Departement
van het „Nut" zijn vergaderingen houdt, en of het dit
was of de particuliere sympathien van zijn gastheer weet
ik niet maar zeker is 't, dat een menigte van Nutsleden,
vergaderd waren, echt vergaderd, dat wil zeggen : alien
wel verzorgd van lange pijpen, die zij op de genoegelijkste wijze dampten, terwijl zij den goeden Giitzlaff tegen
een societeitstafel aangedrongen, al naauwer en naauwer
door hen omwikkeld letterlijk de wolken. in 't gezigt bliezen,
en hij met zijn onuitputtelijke goedaardigheid en geduld
hunne vragen — bescheiden of onbescheiden, goed of
kwaad gemeend, belangstellend of nieuwsgierig stond
te beantwoorden.
Behalve de Nutsleden waren er ook een goed getal
zoogenaamde buiten domine's opgekomen, wezens op Wier
gelaatstrekken men alles ziet wat ze zijn, zonder Lavater
noodig te hebben. Op Koentze, Koning en Dorper was G.
reeds Zaterdags bij zijn aankomst getracteerd, zoodat Gij
U, van zijn innerlijk lijden, want hij voelt onuitsprekelijk
fijn, een denkbeeld kunt vormen.
Ik voelde 't voor en met hem, had bijna spijt hem
er toe bewogen te hebben, dacht, toen ik binnen kwam
met de dames : zou hij onder Chinezen onhoffelijker be-
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jegend zijn geworden ? Maar hij is (aan) groote en kleine
souffrances gewoon ter wille van de goede zaak en te dier
wille spijt het mij gansch niet, dat hij dit doorgestaan heeft . ."
Zoo spreekt zij meermalen over andere predikanten,
en zegt o.m. : wat ben ik blij, dat Gij al die pruiken bij
die gelegenheid (op een vergadering) gedomineerd hebt,
tot zelfs mijn geeerden vriend professor v. d. Hoeven toe
en als het (April '51) tot Naar huwelijk komen zal wil zij
Beets er zoo graag bij hebben, zij deelt mede wie er zullen
zijn 1 ) opdat hij weten zoude, wie er te vinden en of hij
zich in dien kring al of niet zou willen bewegen en zegt :
„uwe en hunne genialiteit effent alligt het verschil van
inzigt enz. enz.. . . maar Gij zoudt om den wille van velen,
die het oog op U gerigt houden en die meer bekrompen
denken, iets moeten mijden. Weigering zou mij dus niet
beleedigen, wel smarten. Maar dit mag ik u verzekeren
dat wij, B. en ik, en de personen die wij bij deze gelegenheid om ons heen roepen, deze zaak zien als iets hoogernstigs en niet als aanleiding voor jolige vreugde".
Dit werd geschreven 8 Maart '51, terwijl Bosboom
ongesteld was en zijn aanstaande in een hotel in den Haag
verblijf hield wel wat bezorgd over die ongesteldheid. Het
huwelijk ging toch door op den bepaalden tijd, werd door
Van Oosterzee, die er voor nit Rotterdam overkwam, ingezegend maar niet door Beets bijgewoond. Eenige dagen
later bezochten de jonggehuwden hem te Heemstede, Beets
schonk hun zijn portret, dat later boven T.'s schrijftafel
werd opgehangen, en bezocht hen spoedig daarna in hun
woning aan de Zuidwal te 's-Gravenhage, een eerste en
ook nog een tweede keer, nadat mevrouw B.-T. daartoe
gemachtigd Beets officieus genoodigd had over te komen
om door Koningin Sofie ontvangen te worden.
Van tijd tot tijd werd Mevrouw B.-T. zooals zij het
uitdrukt, op een simpel praatje bij H. M. genoodigd, „maar
toch niet zoo simpel of het liep over goede en interessante
zaken en personen. Daar er geene hofdame bij was en ik
1) Getuigen waren : Ds. M. Cohen Stuart, Joh. J. H. Verhulst, S. van
den Berg en N. Bosboom.
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dus zoo vrij mogelijk met haar spreken kon bragt ik het
discours ook op U.
— Kent U. M. de Stichtelijke uren ? vroeg ik.
— Ze komen wel hier, maar
ja, ik lees ze somwijlen, 't is uitmuntend.
— Kent U, Beets ?
- Neen, maar ik wenschte zeer hem te kennen.
Zij sprak met eene uitdrukking, die mij deed gelooven,
dat zij er meer bij voelde dan zei.
Ik sprak er op door en kwam tot de afspraak, dat ik
haar zou waarschuwen als Gij eens in den Haag kwaamt.
Zij voelt to fijn om niet te begrijpen, dat zij U niet zoo
maar kan laten komen om kennis te waken en daarvoor
opzettelijk een refs te doen ; maar daar Gij toch somwijlen
wel eens een nitvlugtje maakt naar hier, zou ik U durven
raden de Reine, die voldoening te schenken. Ze is eene
belangwekkende vrouw, die veel weet, diep voelt en veel
lijdt, zonder dat zij het aan de wereld wil laten blijken.
Misschien dat Zij voor U het harte ontsluit — misschien
dat Gij iets voor haar kunt zijn en iets (al was het niet
alles wat Gij wilt) dat zou toch altijd wenschelijker wezen
dan dat anderen van gansch ander gehalte zich geheel en
onverdeeld van eene vrouw bemagtigden, die zoo veel
kan zijn voor de natie en die door frivoliteiten omringd
is — dock — overhalen wil ik U niet door vleijende voorstellingen. Oordeel zelf wat Gij doen wilt en moot, en acht
Gij het der moeite waard ..... wees dan zoo good iets
vooruit een dag te bepalen; het overige vindt zich van
zelf. Het spreekt van zelf dat dit schrijven tusschen ons
blijft, 't is officious, maar toch kunt Gij or even veilig op
afgaan als op een steil: Ingevolge de Bevelen van Hare
Majesteit enz ......
Beets kwam over, werd door de Koningin ontvangen,
logeerde bij het jonge paar aan de Zuidwal en verzocht
later mevrouw B.-T. een pakje (waarschijnlijk van zijn
geschriften) aan de Koningin to doen toekomen.
Over het bezoek bij de Koningin bevatten de brieven
verder niets, dan dat H. M. ook van meening was dat
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Beets niet naar Zuid-Afrika 1) moest gaan, wat mevrouw
B.-T. met haar eens was.
In '54 werd Beets predikant te Utrecht en van dien
tijd of vermindert de correspondentie, maar beide auteurs
zenden elkander trouw hun werken.
Zoo zendt Beets de uitgave van '51 van zijn Camera,
waarvoor mevrouw B.-T. bedankt, schrijvende „mij n Bosboom was zoo in zijn schik met uwe toezending van de
Hildebrand en met het boek zelf, dat hij er U zelf en
schielijk voor danken wilde ; uw van Kegge en hun concert hebben ons niet weinig vermaakt 2). Ja, zoo zijn
menschen en zoo zijn concerten, als men er niet anders zoekt
als deze ; en het „wat doet gij er ?" moest heusch wel
menigeen op de gedachte brengen : „j a, wat hebben wij
er toch aan ?"
Maar toch de houtverkooping 3) ; 't was mij of ik het
Nijenburgsche bosch doorreed op een vroegen voorjaarsdag ; acht Gij ze beter, die menschen ? 't Is eigenlijk hetzelfde (slag) grover of fijner vernist.
Als Beets in Utrecht is schrijft zij (10 Jan. '54): „Ik
weet niet of ik U geluk moet wenschen met de groote
verandering. God geve dat de groote winst voor Utrecht
geen verlies zij voor ons, een Utrechtsche domine meer,
maar Beets minder. Gaven ze U slechts een kapelaan er
bij, die betgeen routine was, kon afdoen. Maar ik begrijp
wel het moest nu zijn of nooit !"
Heeft Beets dan het buitenleven met de stad verwisseld, en „het boek des Levens hem een zeer smartelijke
bladzijde" opgeleverd, hij geeft weder „Nieuwe Gedichten"
naar aanleiding, waarvan mevrouw B.-T. hem schrijft „uw
geluk, uw gezin, uw huisselijk leven, de aandoenlijke blikken die Gij er ons in laat werpen, kunnen niet anders dan

1) Tw eemaal in '52 en '53 werd Beets de post aangeboden van Hoogleeraar te Stellenbosch.
2)

„De Familie Kegge" was nieuw in die uitgaaf.

3)

's Winters buiten.

4)

Het verlies van zijn Aleida (8 Mei '56).
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met een zacht. maar ik zou willen zeggen louterend smart0.evoel doortrillen wie ze leest.
't Is hier minder dan ooit noodig den dichter te vleijen
of te roemen maar allereerst den mensch, den Christen te
danken, die dit deel van zich zelven openbaart, die er
anderen mede sticht, mede roert, mede heiligt ; zegen en
dank, geachte Vriend voor dit alles, zegen en sterkte onder
alles. Geloof niet, al zweeg ik, dat ik niet eenigzins met
U mee voelde, wat het U moest zijn de jongste uwer lievelingen 1), de laatste gave van Aleida's trouw aan den
Heer of te staan, maar ik wist wel dat Gij mijne versterking
niet noodig hadt, en mogelijk hadt Gij voor U zelven
zulken vrede met Gods wil, dat menschelijke, onhandige
toespraak, die ligter kon verstoren dan bevestigen .
Mijn bede voor U is dat U geschiede naar uw geloof. . . ."
Men kan hieruit weder zien hoe hoog de schrijfster
tegen Beets als mensch opzag, en begrijpen hoe het haar
verheugen moest dat Beets het Christelijk element in haren
„Gideon" 2) apprecieerde, al miste hij er de „beaute d'ensemble" in ; „klassieke eenheid van conceptie", erkent zij,
was van haar niet te wachten.
Leycester kon Beets niet interresseren met wien de
schrijfster omdat hij zulk een mysterieuse, eigenlijk onbekende personage was een zoo langdurige worsteling had
gehad. Op twee overwinnigen, voegde zij er, wel wat
ondeugend bij te kunnen roemen, Potgieter vond onder
de gestalte van Gideon een domin4 verdragelijk, Mr. Groen
had den roman een herhaalde lezing waardig gekeurd ;
Potgieter en Groen toenmaals Beets' vrienden juist niet
meer.
In Mei '56 had Beets zijn Aleide ten grave gedragen.
In '57 verloor hij twee zonen en bracht een zware ziekte
hem aan den rand van 't graf; mevrouw B.-T. schrijft hem
wel, maar toch is er in haar brieven iets of zij den grooten
man nauwelijks durft naderen, „bescheidenheid houdt haar
terug", want hij zal overladen worden met bewijzen van
1)

Theodorus Petrus geb. 29 April '56, gest. 20 Aug. '57.

2)

Gideon Florensz., roman verschenen in '54 en '55.
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vriendschap en deelneming men zou zeggen zij was toch
ook eene vriendin, zij is blijde dat zij Beets' vroegpreek
„over lijden dienstbaar aan eeuwig Neil", Lien dagen na Aleide's
verscheiden uitgesproken, heeft ontvangen en beschouwt
die ook als tot haar zelve gericht. Als Beets hersteld is
— December '57 — schrijft zij, die anders zoo lang kan
zijn, heel kort :
„Zoo gaarne bragt ik TT een bezoek om U geluk te
wenschen met uwe herstelling, die ons en zoo velen verblijdt.
Gij gelooft van mij dat ik niet zonder innige deelneming alles U aangaande heb vernomen, al zweeg ik uit
discretie, wetende dat ook de overmaat van belangstellingsbetuigingen bezwaren kan, maar gun mij nu U ten minste
en effigie te bezoeken, en houdt het niet voor opdringen
van mijn persoon in uwe aandacht, maar alleen voor eene
poging om U eenigzins uit te drukken hoezeer ik met
innige hoogachting en deelneming mij noeme:
Uwe vriendin."
Hierin is veel terughouding, maar de Utrechtsche
predikant is nu eenmaal de Heemsteesche dorpsherder
niet meer voor haar. In de latere brieven zijn het vooral
de herinneringen, die mevrouw B.-T. boeien, onder de gedichten van Beets. Herinneringen opgewekt door „In de
Diligence", „Boven Limmen ligt Heilo" enz. over de
Stichtelijke Uren schrijft zij, dat Hildebrands blik nog
dieper gaat, waar hij zielen zoekt, dan waar hij met schalke
scherpheid zeden bespiedt en zij betreurt het steeds dat
-Utrecht te ver is om Beets te gaan hooren preeken.
Ook de „Verscheidenheden" geven haar en Bosboom
menig prettig uurtje, de redevoering over Walter Scott voert
haar terug naar den tijd dat zij dezen auteur in slechte
Hollandsche vertalingen las, zij wordt er weemoedig door
gestemd, herinnert Beets er aan dat hij het was die haar
voor „Karel den Stoute" inspireerde en zucht : „waar zijn
ze gebleven de liefelijke dagen van Nijenburg en van mijne
jeugd !"
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Men zou meenen dat zij, nu vijfenvijftig jaar, zich al
oud voelt worden, doch dat is het niet ; het stemt haar
weemoedig dat Beets zoo weinig meer voor haar is of zijn
kan. Hij zendt haar wel zijn geschriften, maar zegt haar
zoo weinig over de hare. ,,Frits Millioen", nu ja, is hem
wel een millioen waard als een nieuw geschenk van haar
hand, dat is alles !
Wat „de Delftsche Wonderdokter" aangaat heeft hij
(25 Febr. '72) niet kunnen nalaten de drie deelen achter
elkaar uit te lezen onder allerlei en klimmend genot. Dit
werk acht hij voortreffelijk nit het letterkundig en niet
minder uit het zedelijk en geestelijk oogpnnt. De schrijfster
heeft er een weldaad mede verricht in deze dagen van
ongeloof en dood geloof en gewisselijk menig goed zaad
uitgestrooid dat zijn vrucht zal hebben in menig leven.
Het boek vloeit over van christelijke wijsheid, met wijsheid
aangebracht en bij al het geestelijk nut dat het kan stichten is de schrijfster toch geheel romanciere gebleven en
niet in een valsch genre vervallen.
Na deze lofspraak komt Mevrouw B.-T. er rond vooruit dat zij in hare bijna cellulaire afzondering meer behoefte moet hebben aan een woord van hem dan Beets
aan een van haar, zij gaat bijna, althans in den winter,
Diet meer uit, (Maart '72) en een brief, een bezoek van
een vriend is voor haar alles. Zij is een week in Amsterdam
en daarna drie weken ziek geweest.
Den 8sten October '73 bevindt zij zich te Alkmaar om
Beets' redevoering bij het 3e eeuwfeest van het ontzet dier
stad bij te wonen, zij schrijft er Beets later over: „daar
ging mij zooveel, zoo oneindig veel, door hoofd en hart,
het was als iets van mij n jeugd dat daar voorbij ging."
Als Beets Hoogleeraar is geworden en zij voor zijn professorale oratie 1) bedankt heet het : „wat de redevoering betreft, zij is zooals ik die van U verwachtte, Coen Gij een
ambt aannaamt, waarnaar Gij niet gevraagd hebt, en waarmede ik U ook niet kan geluk wenschen terwij1 ik, ware
1) Karakter, karakterschaarste, karaktervorming. Redevoering, uitgesproken den 16 Maart 1875.
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ik zoo geemancipeerd, het Utrechtsche studentenkorps wel
zou hebben gefeliciteerd, want ik geloof dat de studenten
meer behoefte hebben aan iemand, zooals Gij zijt dan aan
drooge letterblokkers.
Uwe positie als evangeliedienaar en letterkundige was
zoo gedistingueerd, zoo exceptioneel dat het trapje hooger
U naar mijn gevoelen niet verheft, maar toch k vvam het
U toe en Gij zult er U weten te handhaven.
Het genie is overal koning, zelfs in een tijd, dat men
geen ander gezag meer erkent dan 't geen door zedelijke
en verstandelijke meerderheid wordt afgedwongen..
Gij zult den dichter niet verloochenen . ."
Terwijl Beets steeds voortgaat al wat nit zijn pen
vloeit zijne vriendin toe te zenden, zoo ook zijn rectorate
redevoering „Groote Mannen en Ware Grootheid", 1) waarvan mevrouw B.-T. schrijft, dat zij zijne uitspraak over groote
mannen en zijne definitie van ware grootheid met voile
instemming heeft genoten, weet zij den rechten toon te
treffen, de juiste snaar aan te roeren in haar opdracht van
een nieuwe uitgaaf van „de Graaf van Devonshire" aan
J. P. Hasebroek, door een schets te geven van de vroegere
Heilosche pastorie, zoodat Beets haar antwoordt: „het is
waar, dat wij waarlijk, dat wij in nadruk geleefd hebben en
er vroeg mede zijn begonnen. Hoe lang zullen wij er nog
mede voortgaan ? God weet het; Hem zij het verbleven.
Wat mij betreft: dat ik oud word gevoel ik niet, maar
bedenk ik wel." (5 Febr. '81).
Gevoelde Beets het niet, mevrouw B.-T. voelde wel
dat zij oud werd, toen de openlijke viering van haar zeventigsten verjaardag in aantocht was. Zij schreef er nog van
toen de dag voorbij was ; ik had het gevoel of ik eene
executie tegemoet ging, en waarlijk deze ovatien, groot of
klein, zijn het pleizierigst als zij tot de geschiedenis behooren en men er met een kalmen en dankbaren blik op
kan terugzien.
Dankbaar zeker was zij Beets voor zijn komst en zijn
1) Uitgesproken 26 Maart 1878.
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woord toen (16 Sept. '82) gesproken : Gij en Beijnen vertegenwoordigden de oude — ik zou haast zeggen — de
echte vrienden, als het niet ondankbaar klonk tegenover
die velen, die zich zooveel moeite hadden getroost om
mijnentwil, maar op mijn leeftijd en voor mijn gevoel vervangt niets het oude, het eigene.
En de toespraak van Beets was dan ook zooals zij
zelve in een brief van '53 de voorrede van zijn Paulus had
gekarakteriseerd : Simpel, maar ferm, zonder omslag, zonder
explicatie voor een nieuwsgierig publiek
niet te veel
maar genoeg.
Hij had nooit aan haar roem getwijfeld ; toen hij de
eerste harer eerstelingen las, voorzag hij haren roem. De
dag van 16 September '82 bezegelde dien. Met innige
dankbaarheid verheugde hij zich, dat haar Leer gestel, haar
gevoelig hart en haar bewegelijk gemoed niet haar leven
hadden verkort en zij de kracht gevonden had om telkens
schooner werken te scheppen. Zij kon met Walter Scott
zeggen : „Ik heb meer geschreven dan mijn meeste tijdgenooten, maar geen enkelen regel, waarover ik mij op mijn
doodbed zou hebben te schamen. Niemands geloof heb ik
ondermijnd, niemands deugden in gevaar gebracht en de
reinste zedelijkheid betracht. Integendeel, al wat edel, rein
en lief is en welluidt hebt gij gedacht, betracht, versterkt,
bevorderd".
Was het oude gevoel van vriendschap hierdoor weder
opgeleefd, mevrouw B.-T. bleef niet in gebreke hiervan
getuigenis of te leggen en Beets openlijk hulde te brengen
op zijn zeventigsten verjaardag — de aanvang van dit
opstel herinnert er aan — hem een vernieuwde jeugd
toewenschende, terwijl zij zelve zich wel voelde verminderen.
In September '85 schrijft zij Beets :nog een langen
brief, hartelijk over allerlei, over verleden en heden ; deze
is haar laatste. April daaraanvolgende is het Beets, die tot
den heer Bosboom deze woorden moet richten „mij gewordt
de tijding van het onverwacht overlijden uwer voortreffelijke Echtgenoote. Zij gaat als een treurtoon door het
gansche vaderland", en hij, die de ter aarde bestelling niet
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kon bijwonen zendt den heer Bosboom op schrift vat hij
aan het graf had willen zeggen van haar, die hij „vijftig
jaar eerbied en liefde heeft toegedragen" en wel deze
regelen :
Rust, roem van Neerlands Vrouwen! Hoogbegaafde,
Zoo rijk aan schoone deugden, leef en rust!
Het lichtspoor van uw geest wordt hier niet uitgebluscht,
De bron der hoogste kracht, daar zich uw hart aan laafde,
Vloeit milder nog aan gindsche kust!

NICOLAAS HEINSIUS IN ITALIE

(1646-1648)
DOOR

Dr. A. H. KAN.

I.
Het is reeds meer dan veertig jaar geleden, dat, in
1869, bij Teubner in Leipzig verscheen : Geschichte der
Klassischen Philologie in den Niederlanden von Lucian
Muller. Dit volgens 's mans landgenooten „Klagliche
Elaborat" is toch tot heden het eenige boek gebleven,
waarin tijdperken, stroomingen en personen, waarvan een
geschiedenis, als zoo juist genoemd, dient te gewagen, op
grond van zelf vergaarde, oorspronkelijke gegevens behandeld zijn. Dat Been Nederlander het sinds dien heeft
durven bestaan om, beschikkende over dezelfde of meer
hulpmiddelen, het werk van den Duitscher te verbeteren,
is voorzeker hieraan to wijten, dat de ongelooflijke massa
inedita, vooral op de Leidsche bibliotheek aanwezig, ieder,
die ook maar eenigszins aan tijd was gebonden, afschrikte. Voor mij gold dit bezwaar in mindere mate.
Door de liberaliteit der beheerders van die schatten werd
mij de gelegenheid geboden jaren achtereen onuitgegeven
brieven van oude Hollandsche philologen in mijn woonplaats door to lezen. Meer in het bijzonder trokken
mijn aandacht de brieven tusschen Nicolaas Heinsius en
O. E. XIV 9
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zijn vrienden gewisseld, waarvan de Leidsche bibliotheek
alleen er vele honderden bezit. Heinsius had de gewoonte
zeifs de prulligste kattebelletjes te bewaren. Zoo wordt het
mogelijk zijn leven stap voor stap te volgen, een leven,
dat die belangstelling ten voile waard is. Niet alleen zijn
hij en zijn vriend Gronovius Hollands eerste philologen
uit het midden der 17 de eeuw, maar ook als Latijnsch
dichter stak hij Hugo Grotius en Janus Secundus naar de
kroon. Aan het hof van Christina van Zweden, als secretaris
van Amsterdam, als Resident van Hunne Hoogmogende
te Stockholm en Extraordinaris Envoy bij Alexis Michaljowietsj, Tsaar van Ttu slan d, te Moskou, heeft hij zich als
man van de wereld en diplomaat doen kennen. Maar zijn.
Wetenschap en Muze bleven hem boven alles lief en trouw.
Haar beiden dankte hij het, dat hij verdrietigheden en vernederingen zonder tal, waarmee hij de onberaden verbintenis
met een minderwaardige vrouw boette, tot aan zijn dood
gelaten en blijmoedig heeft gedragen.
Heinsius was een hartstochtelijke natuur, prikkelbaar,
vurig en wilskrachtig. Eerst en vooral is hij geleerde ; voor
een goeden codex zou hij een koninkrijk geven. Zoo druk
kunnen zijn particuliere of ambtelijke besognes niet zijn,
of hij weet altijd eenige oogenblikken voor zijn dierbare
studie of te zonderen. Nooit is het hem te veel met zijn
ontzagwekkende kennis geleerden en hen, die het willen
worden, van raad en voorlichting te dienen. Zoo is hij
later als gezant in Stockholm 1654-1656 en 1661-1669,
een pionier zijner wetenschap geworden : „Geen van de
vroeger bij Christina aanwezige Nederlandsche geleerden
is voor de Zweedsche ontwikkeling van grooter beteekenis
geweest dan Nicolaas Heinsius" verklaart de Zweedsche
schrijver Wrangel. Geen Nederlandsch philoloog was ook
in het buitenland beroemder dan hij.
Een diplomaat of staatsman van beteekenis was hij,
schijnt het, niet. Eerlijk heeft hij zijn plicht gedaan „in 't
onvermaeckelijckxste land van de wereld" — zijn ambtelijke
berichten aan. Johan de Witt bewijzen het —, maar zijn
betrekking was hem broodwinning, geen levensroeping.
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Zeker zou zijn carriere eervoller en zijn leven gelukkiger
zijn geweest, als niet zijn verhouding tot 1Vlargaretha Wullen, of liever zijn pogingen om daaraan een eind te maken
hem in zijn goeden naam hadden geschaad en financieel
genfineerd. Of de „Noorsche Phryne", een predikantsdochter, die hij in 1650 voor het eerst in Stockholm ontmoette, verleidster of verleide is geweest, laat zich niet
meer uitmaken. Mooi en geestig was zij, dat moesten zelfs
haar vijanden toegeven omtrent haar meer dan ongunstige
reputatie werd Heinsius eerst ingelicht, toen het te laat
was. Na eindelooze processen tot een huwelijk gedwongen
en veroordeeld haar en haar kinderen te onderhouden
weigerde Heinsius halsstarrig haar als zijn vrouw te erkennen. Zijn beide zoons (de eene, zijn naamgenoot, is de
schri.jver van Den Vermakelijken Avonturier) heeft hij nocit
onder zij u. oogen willen dulden.
Toch had hij een zacht karakter, gevoelig voor liefde
en hartelijkheid. De brieven aan zijn vader, waarin hij
zijn gewone reserve aflegt, kunnen dat getuigen. Met de
vrienden van zijn jeugd, Gronovius, Isaac Vossius en
Adriaan van Blijenburgh is hij altijd op goeden voet gebleven. Op zijn ouden dag is hij huisvriend in het gezin
van den Utrechtschen professor Graevius, Wiens zoontje
hem in potsierlijk Latijn briefjes schrijft.
Heinsius laat zich. tegenover Christina van Zweden,
in Wier dienst hij 1649-1654 stond, niet van zijn meent
voordeelige zij de kennen. Eerst steekt hij wat al te luidruchtig de loftrompet en, als zij aftreedt zonder hem de
som te vergoeden, waarop hij meent recht te hebben, wordt
hij grof, zoodat Christina uitroept : „Heinsius me traicte
comme si festois la plus vile creature du monde." Later
werd de goede verstandhouding weer volkomen hersteld.
Op het eind van zijn leven, toen hij als eene kluizenaar
te Vianen woonde, klaagde hij aan zijn vroegere meesteres
en vriendin het verdriet, dat Margaretha Wullen en haar
Jinderen hem aandeden. Heinsius overleed 7 October 1681
ten huize van zijn zwager Goes in den Haag, waarheen
hij ondanks zijn jicht was gereisd om het huwelijk van
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zijn nicht, de dochter van zijn eenige, vroeg gestorven
zuster, bij te wonen.
Ik stel mij voor in het volgende opstel een klein gedeelte van Heinsius' leven te behandelen en wel de jaren
1646-48 door hem in Italie doorgebracht. De reden van
die keuze is tweeledig. In de eerste plaats staan ons voor
Bien tijd recht veel en zeer intieme gegevens ten dienste.
De drukke briefwisseling, die hij met Italiaansche geleerden
onderhield, is ons bewaard. De brieven aan Heinsius gericht berusten op de Leidsche Bibliotheek; zijn antwoorden,
of althans de copieen ervan, aan Giovanni Battista Doni
op de bibliotheca Marucelliana te Florence, die aan Gaudenzio Paganini op de Vaticana. Dr. P. C. Molhuysen heeft
in 1906 deze brieven in Italie afgeschreven en mij welwillend toegestaan van zijn werk gebruik te maken. De
brieven, die zich te Rome bevinden, worden ook vermeld
door Dr. J. A. F. Orbaan, Bescheiden in Italie omtrent
Nederlandsche kunstenaars en geleerden, eerste deel, Rome,
Vaticaansche bibliotheek, 1911 (Rijks Geschiedkundige
Publication, Kleine Serie. 10). Op de Leidsche bibliotheek
worden verder ook gevonden de origineele brieven tusschen
Nicolaas en zijn vader, den bekenden Leidschen hoogleeraar
Daniel Heinsius, gewisseld, beneven. s de epistels van zijn
zwager Mr. Willem Goes, om van minder belangrijke
correspondenten niet te spreken.
In de tweede plaats lokt deze Italiaansche tijd tot
nadere bestudeering, omdat hij voor Heinsius een keerpunt
in zijn leven beduidt. Men kan niet zeggen, dat hij toen,
even als twee eeuwen later Cobet, de kennis en het materiaal
heeft verzameld, waardoor hij zijn wetenschappelijken naam
heeft gemaakt. Als philoloog was hij reeds gevormd, al
had hij, in het openbaar tenminste, nog niets gepresteerd.
Ook later heeft hij onvermoeid handschriften bij eengebracht
en bestudeerd. Maar wel heeft Italie hem zijn voortreffelijkste gedichten geinspireerd. Het bundeltje „Italia" in
1648 te Padua uitgegeven werd in de republiek der letteren,
die hem reeds door zijn twee jaar vroeger te Parijs gedrukte elegieen, later „Iuvenilia" gedoopt, had leeren
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kennen, onder luide en welverdiende toejuichingen ingehaald. Koningin Christina riep den jongen dichter, thans
een Europeesche beroemdheid tot zich. Uit de schaduw
en kalmte van studeervertrek en bibliotheek treedt hij in
de voile schittering van haar hof en het rumoerige. publieke
leven, dat hij eerst met geknakte gezondheid, grijs voor
zijn tijd, zou vaarwel zeggen om in het stille Vianen een
rustplaats te vinden.
OmtrenL Heinsius' kindsheid is uit den aard der zaak
weinig, omtrent zijn jongelingsjaren tamelijk veel overgeleverd. Van beide laat ik hier een korte beschrijving volgen,
geput uit gedeeltelijk onuitgegeven bronnen. In het deftige
ouderlijk huis op het Steenschuur te Leiden groeide
de kleine Nicolaas, geb. 29 Juli 1620, op tusschen zijn
vader Daniel Heinsius, den gevierden dichter en geleerde 1),
en zijn moeder Ermgard Rutgers, een vermogende dame
uit een Dordtsche patriciersfamilie. Het huwelijk, waaruit
in 1618 reeds een dochter Elizabeth was geboren, schijnt
zeer gelukkig te zijn geweest. Ermgard stond ongetwijfeld
niet op het geestelijk niveau van haar schitterenden echtgenoot, maar hield van hem in den eenvoud van haar
hart. Onder een Latijnschen brief, door haar man aan den
Dordtenaar Adriaan van Blijenburgh geschreven (27 Nov.
1622) om hem met zijn herstel van een ernstige ziekte
geluk te wenschen, zet zij een postscriptum in het Nederlandsch, met keurige letters maar in tamelijk kinderachtigen
stij1 en teekent : „De goedgunstige nicht Ermgert Rutgers
huisvrou van de soetste die leeft". Nicolaas spreekt weinig
over haar in zijn brieven. Hij verloor haar trouwens reeds,
Coen hij nauwelijks dertien jaar was, en is verder door een
zuster van zijn vader opgevoed, die het huishouden van
den weduwnaar kwam besturen. Volgens zijn eigen beschrijving was hij een pittig, wild kereltje, zoodat rust hem
ondragelijk was en hij alleen maar pleizier had in aanhoudende beweging : „het was mij als werd mij leven en
adem benomen, wanneer men mij ook maar een uur binnen
Lie over hem mijn artikel in het Ned. Biogr. Woordenboek.
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de engte van een kamer opsloot, al was die nog zoo ruim."
Tante, die hij overigens steeds met achting noemt, „zijn tweede
moeder", heeft dus zeker heel wat met hem te stellen gehad.
Het is mij niet bekend, of Nicolaas naast zijn vader
nog andere onderwijzers heeft gehad. Zooveel is zeker, dat
deze al heel vroeg met het onderricht in de klassieke talen
moet zijn begonnen. Nicolaas was, zoo al geen wonderkind,
dan Loch buitengewoon vlug van begrip. In hoever zijn
Breda expugnata, dat in 1637 in een magnifieke folioeditie bij de Elseviers uitkwam, eigen werk is, valt moeilijk
weer uit te maken. Het is opgedragen aan Constantijn
Huygens, met verzoek het aan Frederik Hendrik aan te
bieden, en wordt door Huygens zelf met eenige versregels
ingeleid. Het heldendicht is gezwollen en duister ; Heinsius
heeft het later geen plaats in zijn verzamelde Poemata
waardig gekeurd. De geest van den ijdelen en twistzieken
vader spreekt nit de woorden der opdracht, waarin de
zeventienjarige bij voorbaat verzekert, dat hij zich van „de
blaffers" niets zal aantrekken, mits zijn werk maar bij den
Prins in den smack valt. Toch behoeven wij den vaderlijken
invloed niet te overschatten. Nicolaas was merkwaardig
vroeg rijp en reeds begonnen zich zelfstandig voor zijns
vaders studien te interesseeren. Vadr zijn zestiende jaar
correspondeerde hij al met Johannes van Beverwijck, den
bekenden Dordtschen medicus en vriend van zijn vader,
over letterkundige kwesties en zijn briefwisseling met den
negen jaar ouderen Joh. Fred. Gronovius, die voile vijf-endertig jaar heeft geduurd, dateert van 14 Oct. 1636. En
waarover onderhielden de jongelui elkaar ! Men hoore
Gronovius in zijn brief van 18 Nov. 1636 :
Ads het criticus zijn (ik geloof, dat ik die uiterst fijne
definitie van 11 begrijp) beteekent liever verbeteringen
te maken dan te zoeken naar schoonheden ; in plaats
van eruditie te verzamelen zich een ziekte en krankzinnigheid op den hals te halen, dan denkt ge al heel
slecht van die vrienden, die ge voor critici houdt ; of
ik zou zeker tot dien prijs geen criticus willen zijn.
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Even verder:
Over degenen, die jacht maken op nietige verbeteringen, oordeel ik als gij en ik verheug mij over onze
eenstemmigheid. Ik heb van mijn prille jeugd of dit
bij de lectuur der ouden voor het gewichtigste gehouden, dat mijn karakter werd verbeterd [hier proeft men
nog den humanistischen zuurdeesem] niet de kapjes en
puntjes in de handschriften. Indien ik intusschen door
herhaaldelijk lezen zoover kwam, dat ik het eigenlijke
wezen van den schrijver kon vatten en hem zelf zijn
eigen geest en stip kon geven, heb ik dat als winst
beschouwd. Barbaren zijn zij, die niet liever helder en
zuiver water willen drinken dan troebel en met vuil
vermengd. Maar niets is onvruchtbaarder dan schoolmeesters, die oud geworden zijn bij letters en lettergrepen, die de sprongen van vlooien meten en hun
moeite verspillen om een punt of een lijn te overzien,
wat de wiskunstenaars zeggen dat onmogelijk is.
Deze gulden woorden, zooals er vele in Gronovius'
bfieven aan Heinsius uit denzelfden tijd voorkomen, bewiizen, dunkt me, dat deze, zoo jong als hij was, zich reeds
rekenschap had gegeven van wat zijn levenstaak zou worden, en er prijs op stelde zijn meening aan die van zijn
ouderen vriend te toetsen.
V66r zijn twintigste jaar had Nicolaas Heinsius zich
de schrijvers uitgekozen, wier bewerking hem den eernaam
„Redder der Latijnsche dichters" zou bezorgen, Claudianus
en Ovidius. Het is verklaarbaar, dat hij zich tot den
laatste voelde aangetrokken. Heinsius bestudeerde de
oude schrijvers niet, als zijn vriend, om zijn karakter te
verbeteren, maar wel — voor een groot deel tenminste —
om zich naar hun voorbeeld als Latijnsch dichter te volmaken. De onberispelijke vorm en gladde bevalligheid van
Ovidius moeten wel een groote bekoring voor hem hebben
gehad en de zeer bedorven tekst prikkelde zijn wetenschappelijke eerzucht. Zoo tijgt hij onverdroten aan het verge-
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lijken van oude uitgaven en codices, en knoopt een
uitgebreide correspondentie met geleerden aan, die hem
als hun gelijke, welhaast als hun vraagbaak beschouwen.
Ook zijn roem als Latijnsch dichter groeit met den dag,
vooral van gelegenheidspoezie, waarvan wij verschillende
staaltjes in zijn Iuvenilia te lezen krijgen. Joh. Cabeljauw,
professor in de rechten te Amsterdam, vraagt den twintigjarige om eenige verzen op de gouden bruiloft van zijn
ouders, maar eerst na voortdurend aandringen wordt
anderhalf jaar later aan zijn verzoek voldaan.
Heinsius' poezie bezat inderdaad veel aantrekkelijks
voor zijn tijd- en landgenooten. De vorm is even feilloos
als kunstig, te kunstig vaak voor ons epigonen, maar
blijkbaar den beschaafden, zeventienden-eeuwschen Hollander eerder aanlokkend dan afstootend. Apollo, de Muzen,
Hippocrene, welklinkende mythologische namen zetten den
gewenschten luister bij.. Gedachten en uitdrukkingen zijn
vaak aan oude dichters ontleend, maar ook dit gold
veeleer voor een bijzondere schoonheid. Heinsius' kunst is
cerebraal, uiting te geven aan hevige ontroering is haar
zaak niet. Zijn vader heeft in zijn beste oogenblikken
Nederlandsche verzen gemaakt, die van hart tot hart gaan ;
de zoon verklaart ergens : „Ook ik heb enkele verzen in
de taal van mijn land geschreven, waarover ik mij allerminst behoef te schamen. Toch veracht ik die, omdat ik
het niet voor zeer bewonderenswaardig houd, als iemand
in zijn moedertaal meester is en uitmunt". Deze eenzijdigheid, erfstuk van het humanisme, was in Heinsius' tijd
allesbehalve ongewoon.
Bij een paar jeugdgedichten wil ik een oogenblik
stilstaan. Een is gericht aan Henricus Bruno, den gouverneur der zoons van Constantijn Huygens, en heeft tot
titel: „Over het ijsvermaak der Bataafsche meisjes". De
dichter is krank en de felle koude maakt hem nog eens
zoo lusteloos, maar het gericht op den bevroren Rijn
geeft toch afleiding :
Aspice constrictum brumali compede Rhenum,
Languidus ignavis hic ubi repit aquis,
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Ecce viii, mixtaeque viris simul ecce puellae,
Mobile duratas ut terat agmen aquas.
Lubrica crispantur rapido talaria cursu,
Ceu Gortyniaca spicula torta manu.
Ik waag het niet deze regels, waarover Tibullus en
Ovidius in de Elyseesche velden zich zullen hebben verheugd,
door eene vertaling te bederven. „Lubrica talaria", glijdende
vleugelschoenen, voor schaatsen is een alleraardigste vondst,
en het werkwoord „crispare", laten golven, recht gelukkig
gekozen voor de wiegende beweging van den zwierenden
schaatsenrijder. Het vervolg is weer typisch novantieke
poezie. Als het preutsche meisje den minder rappen vrijer
ver achter zich laat, is dit gereede aanleiding ettelijke snelvoetige herolnen op te sommen vader Rijn, die zijn oud
hart bij het zien van zooveel lieftalligs voelt ontdooien,
moge de nymphen van zijn land sparen en niet, op het
voorbeeld van een paar antieke riviergoden, de uitverkorene
in zijn golven doen verdwijnen !
Een enkel woord nog over een elegie „aan Lisa", ook
gemaakt tij dens een ziekte. De dichter vreest den dood
niet; hij heeft zich een waardig zoon van zijn grooten
vader getoond en voor zijn roem lang genoeg geleefd —
al was hij zeker nog geen vier-en-twintig jaar. Lisa is hem op
zijn ziekbed komen troosten en heeft daarbij rijkelijk tranen
vergoten. Lisa is niet een liefje, dat Heinsius, als Paaltjes'
minnedichter, „zich maar voorstelt". Zij woonde, blijkens
een gedicht aan Constantijn Huygens, den zoon, in Leiden
en is volgens haar minnaar geheel vervuld van den verheven geest dier heilige plaats in tegenstelling met de
wufte, geblankette Haagsche modenufjes. Natuurlijk is zij
mooi, maar haar geest overtreft nog de schoonheid van
haar gelaat. Zij wil haar spiegel niet gelooven, dat ze zoo
bevallig is, en besteedt heele dagen aan de studie. hit een
en ander — ook uit brieven van Heinsius' vrieuden — is
het vrij duidelijk, dat hij een bepaalde dame op het oog
heeft, maar groote beteekeuis heeft ze nooit voor hem
gehad. Men krijgt den indruk, dat hij meende een dichter-
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lief kwalijk te kunnen ontberen, nu de grootmeesters der
Latijnsche elegie ook hun Corinna, Lesbia, Delia enz. hadden
bezongen. Ongeveer terzelfder tijd, dat hij van zijn liefde
voor Lisa zoo hoog opgeeft, is in Amsterdam Joh. Cabeljauw ijverig in de weer om hem aan een rijke vrouw te
helpen een zekere juffrouw Grootenhuis wordt genoemd
— wat hem blijkbaar niet onwelgevallig is. Wel klaagt hij
later in een gedicht te Rome gemaakt, dat tijdeus zijn
afwezigheid zijn medeminnaars bij Lisa vrij spel hebben,
maar zijn zwager Willem Goes, een prozaisch jurist, geeft
hem na zijn terugkeer in patria den raad een goed huwelijk
te doen in termen, waarin de mogelijkheid, dat zijn schoonbroer „zijn affecties elders zou hebben geplaatst" ten eenenmale wordt genegeerd.
Ik neem de gelegenheid te baat pier een minder
gunstig oordeel, eenmaal door wijlen Prof. Boot over den
jongen Heinsius en zijn vrienden geveld, tegen te spreken.
(Zie Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. van
Wetenschappen 1874, p. 291). „'t Blijkt uit de brieven",
zoo Prof. Boot, „dat Heinsius, Kinschot en andere vrienden
van dien kring niet heel ingetogen leefden, niet vreemd
waren aan den dienst van Bacchus en Venus". Welke
brieven Prof. Boot bedoelt, begrijp ik niet. Geen enkelen
heb ik onder oogen gehad, die een dergelijke beschuldiging
rechtvaardigt. De noodlottige liaison van Heinsius met
Margaretha Wullen begint eerst 1650 ; voor dien tijd valt
er op zijn gedrag in eroticis niets aan te merken. Hij hield,
zoo goed als Gronovius, van een lekker glas wijn en komt
er in zijn brieven en gedichten rond voor maar hem
daarom voor een losbol en drinkebroer te verslijten is Loch
wel een beetje kras. Een doctor umbraticus was hij niet ;
in de uitgaande wereld van Leiden bewoog hij zich met
gemak. De Italianen zijn later vol lof over zijn goede
manieren en zijn optreden, dat het juiste midden houdt
tusschen stugheid en overdreven beleefdheid. Zelf vond hij
wel, dat die maatschappelijke plichten te veel van zijn tijd
in beslag namen, en het is weer Gronovius, bij Wien hij
te biecht gaat (brief van 9 Sept. 1643) :
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Als ik nu begin u te vertellen, hoe ver van Muzen en
schoonheid ik het grootste deel van dezen zomer heb
doorgebracht, zult ge ernstig boos op me worden en
ik, wat mij betreft, kan aan dien tijd niet denken zouder
mij vreeselijk te schamen. Doordat ik telkens weer naar
danspartijen met meisjes ging, ben ik langzamerhand
door die verleiding als in een net gevangen z66, dat
het weinig heeft gescheeld, of ik had altijd op die
Sirenenrotsen moeten blijven vastzitten. Ik vertrouw u
dit met des te meer gerustheid toe, omdat, geloof ik,
ook gij hebt ondervonden, hoe wij dikwijls zonder het
te merken door die fraaiigheden worden ingepalmd.
Merkwaardigerwijs maakt Heinsius nergens gewag van
zijn rechtsgeleerde studien. Hitlatingen hier en daar van
zijn vrienden en van zijn vader geven ons echter hieromtrent zekerheid en verder ook de meestertitel, dien hij
naderhand in officieele stukken voert. In 1631 was hij,
elf jaar oud, in het Album Studiosorum ingeschreven en
waarschijnlijk is hij aan het eind van zijn Italiaansche
reis in October 1648 te Caen gepromoveerd. Zijn vader,
bezorgd voor zijn toekomst, had onvermoeid op dat aanbeeld gehamerd. Het is vast ook alleen zijns vaders wensch
geweest, die hem tot de studie der rechten heeft gedreven, wat zijn nit tegenzin geboren stilzwijgen voldoende
verklaart.
Alvorens tot mij n eigenlijk onderwerp over te gaan,
wil ik mij nog even bij Heinsius' physiek ophouden. Wij
zagen reeds, dat hij dikwijls ongesteld was. Als kind was
hij niet sterk. Ouder geworden bleef hij sukkelen. Op zijn
Italiaansche reis was hij den dood nabij en ook na zijn
herstel zag hij de toekomst donker in. „Dat aanhoudende
ziek zijn voorspelt mij een kort leven" zucht hij mismoedig.
Zijn geheugen is, meent hij, ofschoon hij pas zevenentwinjaar telt, hard achteruitgegaan. Wat zijn kwaal was, is
moeilijk meer nit te maken. Hij spreekt zelf over een
verstopping van de milt, wat evenwel, naar mij van zeer
bevoegde zijde werd verzekerd, een ziekte is, die alleen
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in de verbeelding van Heinsius of zijn medicos kan hebben
bestaan. Dat hij overigens, zwak van gezondheid, een
onrustig bestaan leidend, uitputtend voor lichaam en geest,
Loch meer dan zestig jaar oud is geworden, pleit ongetwijtwijfeld voor zijn solieden levenswandel.
Over Heinsius' uiterlijk kunnen wij ons eenig denkbeeld vormen door het mooie portret, dat den catalogus
van zijn boekerij versiert. Het stelt hem echter op veel
later leeftijd voor. Hij heeft meer het voorkomen van een
nailitair dan van een geleerde. De levendige oogopslag, de
scherpe, uitvorschende blik onder lichtgefronste wenkbrauwen doen een praktischen, positieven geest vermoeden.
Ten slotte weten we, dat hij tamelijk lang van persoon was
vader Daniel was klein van stuk een beetje bijziend
was en blauwe oogen had, volgens een Italiaansch bewonderaar „een priester van Pallas waardig."
II.
De reis naar Italie was niet de eerste, die Heinsius in
het buitenland ondernam. In 1642 had hij een paar maanden in Engeland doorgebracht en zich daar onder andere
met handschriften van Ovidius bezig gehouden. Gedurende
de zomers van 1644 en 1645 had hij een kuur gedaan te
Spa. Bij die gelegenheid had hij de Zuidelijke Nederlanden
bereisd, de bibliotheken in Aken, Brussel, Leuven, Antwerpen en Mechelen doorsnuffeld en met de Belgische geleerden kennisgemaakt. Nauwelijks van zijn laatste reis terug
vertrok hij half September 1645 naar Parijs. Het ligt thans
buiten mijn bestek zijn verblijf aldaar uitvoerig te beschrijven. Geholpen door aanbevelingsbrieven van Gronovius,
die een paar jaar tevoren in Parijs had vertoefd, raakte
hij er al spoedig thuis in den kring van geleerden. Een
machtig patroon vond hij in den markies de Montausier,
den lateren opvoeder van den dauphin en uitvinder van
de bekende editiones in usum delphini; aan hem heeft hij
zijn Elegiarum Liber en zijn Poemata, te zamen uitgegeven
te Parijs in 1646 bij de weduwe Camusat en Le Petit,
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opgedragen. Het zijn de twee boeken Iuvenilia van zijn
verzamelde Poemata.
Het beviel Heinsius best in Parijs. Ook voelde hij
aanvankelijk weinig lust naar Italie te gaan, omdat men
hem in dat land, naar hij vreesde, den toegang tot de
bibliotheken zeer zou bemoeilijken. Als hij eindelijk dan
toch besloten is, vertrekt hij met bet voornemen zich maar
korten tijd daar op te bouden en, zoo mogelijk, incognito.
Zijn Fransche vrienden hadden hem dat aangeraden bij
wijze van veiligheidsmaatregel. Er waren namelijk in Parijs
schimpdichten op den Paus in omloop en Heinsius werd
als de maker gedoodverfd. Hij verliet Parijs begin April
1646 in gezelschap van den Hollandschen koopman Reinst,
die in Italie zaken. had. Lang zijn zij echter niet bij elkaar
gebleven. In Lyon kreeg hij een aanval van zijn kwaal,
die zich te Marseille herhaalde en wel zoo hevig, dat aan
verder reizen niet te denken viel. Het is roerend de met
bevende hand geschreven briefjes te lezen — de onuitgegeven origineelen worden op de Leidsche bibliotheek
bewaard waarin hij zijn varier verzekert, dat hij weer
beter wordt. Eerst als het gevaar geweken is, komt hij er
voor uit, dat het weinig heeft gescheeld, of zijn ziekbed
was zijn sterfbed geworden. Een predikant was al geroepen
om hem in zijn laatste oogenblikken bij te staan. Vader
Daniel antwoordt niet veel. Hij maant zijn zoon aan, het
oog op God te richten en tracht hem te bewegen van zijn
verdere reis of te zien; maar deze, hoewel zwak, heeft daar
geen ooren naar. In het begin van Juli 1646 scheept hij
zich in en zet te Livorno voor het eerst voet op Italiaanschen bodem. Op weg naar Florence werd hij te Pisa
allervriendelij kst ontvangen door den hoogleeraar Gaudenzio
Paganini. Samen dronken zij de gezondheid van Gronovius,
die met Paganini in correspondentie stond en Heinsius
had aanbevolen. Paganini was Zwitser van geboorte, maar
kon toch voor type van den toenmaligen Italiaanschen
geleerde gelden. Heinsius heeft hem, niet zeer pieus, het
voor een man van wetenschap vernietigende grafschrift
gezet : „Hij Wilde liever weinig in veel woorden schrijven,
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dan veel in weinig, zonder zich om het nageslacht te bekommeren, wanneer hij maar zijn eigen roem beleefde".
Zoodra hij zijn rappe pen ter hand neemt, ontvloeit daaraan een stroom van woorden zonder een druppel geest.
Latijn en Italiaansch, proza en poezie, alles gaat hem
even gemakkelijk af. Hij schrijft in een paar maanden
een litteratuurgeschiedenis in honderd sonnetten — onwillekeurig denkt men aan Mascarille, die de heele Romeinsche
geschiedenis in madrigaux omzette. Tot den jongen Heinsius, d.en zoon van den ook in Italie bewonderden dichter,
voelde hij zich aangetrokken. Deze was trouwens diplomatiek genoeg den ijdelen man den zoo vurig begeerden
lof niet karig toe te meten, al kan men niet zeggen, dat
hij hierbij veel verder ging dan de hoofsche briefstijl van
zijn. tijd eischte. Hun drukke correspondentie is, zooals ik
reeds opmerkte, bewaard en voor de kennis van Heinsius'
lotgevallen van groote beteekenis.
Van heel wat degelijker allooi was de Florentijnsche
patricier en professor Giovanni Battista Doni, die zich veel
met de studie der antieke muziek bezig hield. Een beschaafd, welwillend man, koesterde hij een warme belangstelling voor den begaafden jongen Hollander. Zoo schrijft
hij, als Nicolaas reeds in Rome is, buiten diens weten aan
zijn vader om hem te waarschuwen, dat zijn zoon veel te
hard studeert. Heinsius beantwoordde die genegenheid. De
vroege dood van Doni in November van het voigende jaar
trof hem diep. Om zijn erkentelijkheid jegens den afgestorvene te toonen dacht hij er over de belofte gestand te
doen, die hij hem eenmaal bij zijn leven gedaan had,
namelijk in Holland een uitgever te zoeken voor de door
Doni bij eengebrachte inscripties. Het komt meer voor, dat
Italianen de hulp van onze landgenooten inroepen voor
het publiceeren van hun geleerde werken. Heinsius heeft
evenwel zijn voornemen niet uitgevoerd, Doni's inscripties
zijn eerst bijna een eeuw na zijn dood uitgegeven door
den Florentijnschen antiquaar Gori.
Behalve met Doni ging Heinsius nog slechts met een
zekeren Gaddi om, iemand meer van Paganini's slag. Gaddi
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schreef ook litteratuurgeschiedenis, waarbij hij alle schrijvers, die ooit geleefd hadden, kritiseerde, zelfs degenen,
die hij nooit gelezen had. Heinsius, die zich in stilte over
dat zotte plan vroolijk maakte, beproefde later hem er of
te brengen met het onvermijdelijke gevolg, dat Gaddi boos
werd en hem voor een valsch vriend uitschold.
Het was een stil en werkzaam leven, dat Heinsius in
Florence leidde. Hij had zijn intrek genomen in 1'Albergo
di Cupido, een deftig logement, waar ook vorstelijke personen afstapten. Paganini verrukt over het merkwaardig
toeval, dat den vriend van Ovidius, den „tenerorum lusor
amorum", in het huis van Cupido bracht, greep naar zijn
tier en dichtte op staanden voet vier epigrammen — twee
in het Latijn en twee in het Italiaansch welke ieder,
die lust heeft, .kan vinden onder de Adoptivorum carmina
(p. 24 en 25) van Heinsius' verzamelde Poêmata. Ofschoon
Heinsius zich nog verre van wel voelde en de gloeiende
Italiaansche zomer zijn veerkracht verlamde, bezocht hij toch
geregeld
de bibliotheek van St. Marcus en de Laurentiana.
b b
Het kostte hem eenige moeite, eer hij tot de laatste werd toegelaten. Toch heeft hij, naar het schijnt, noch te Florence
noch in andere Italiaansche steden die tegenwerking bij het
bezoek van bibliotheken ondervonden, waarover zijn vrienden en voorgangers Gronovius en Isaac Vossius zich bitter
beklagen, dank zij zijn tact, zijn naam en — misschien
ook — zijn beurs. Gronovius mocht op de Laurentiana
alleen voor zes stuivers per uur tersluiks aanteekeningen
maken. Vossius heeft het o.a. te Venetie met een lomperd
van een bibliothecaris te kwaad gehad : „Zulke ezels" roept
hij uit „laat men overal in Italie citherspelen en plaatst
men aan het hoofd van bibliotheken. De reden daarvan
ben ik nog niet te weten kunnen komen, maar ik geloof
toch wel, dat er een achter steekt. Want de grooten van
Italie doen, schrander als ze zijn, niets zonder grond."
Tegen de herfst begon Heinsius plannen te maken
om naar Rome te vertrekken. Vader Daniel zag zijn zoon
met een bezwaard hart gaan naar een stad, waar al zoo
menig protestant het geloof zijner vaderen had verzaakt.
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Hij vermaant hem tot omzichtigheid en om zorgvuldig
rekening te houden met zichzelf, zijn God en den godsdienst, waarin hij is geboren. Als Paus Urbanus nog
leefde, zou dit zijn verblijf heel wat veiliger en aangenamer
hebben kunnen maken — meent Daniel —, daar deze hem
zeer genegen was geweest.
Over de reis van Heinsius naar Rome weten we alleen
dit, dat hij 29 Oct. 1646 Florence verliet. Eenige beschrijving te geven van de merkwaardige steden en streken, die
hij doortrok, achtte hij overbodig. Reizen is tijdverspillen
en de natuur tenminste de woeste, ongerepte bergnatuur — liet den zeventiendeeuwer koud. Heinsius maakt
wed onderweg gedichten — in de voorrede van zijn Italia
vertelt hij, dat hij zijn verzen voor het grootste gedeelte
te paard heeft geconcipieerd maar die hebben geen
betrekking op de reis en dienen alleen als verpoozing van
meer inspannenden arbeid. Hij heeft zich trouwens niet
lang tusschen Florence en Rome opgehouden, daar we hem
den 10den Nov. al eenige dagen in Rome gelnstalleerd
aantreffen. Over zijn eerste indrukken en bevindingen aldaar
laat hij zich uit in een brief aan Paganini:
Te Rome bevalt mij het meeste behalve de lucht,
waaraan ik tot dusver nog niet genoeg ben gewend.
Ook heb ik minder geleerden aangetroffen dan ik vermoed had. De rest beantwoordt zoo ongeveer aan mijn
verwachting. Want bewonderenswaard is de pracht der
gebouwen en ook zijn er nog zeer veel sporen van de
oudheid over, die mij buitengewoon boeien. Ik vind het
alleen maar jammer, dat de stad, eenmaal de moeder
van alle schoonheid, zoo voortholt naar de barbaarschheid. Ik ga pier bijna alleen met Holstenius vriendschappelijk om, die niet ophoudt bij iedere gelegenheid,
die zich voordoet, mijn studien te bevorderen. Allatius
heeft mij toegang tot de Vaticana verschaft, waarvoor
ik hem ten zeerste verplicht ben. Hij vervolgt met
onsterfelijke haat, ik weet niet waarom, de Scaligers,
vader en zoon, en hij houdt niet op, zooveel in zijn
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macht staat, hun aanzien te verkleinen, waartoe hij
alle ongeschikte gelegenheden aangrijpt.
Lucas Holstenius (Holstein), van geboorte een protestantsche Hamburger, had eenmaal onder Daniel Heinsius
te Leiden gestudeerd. Naderhand was hij roomsch geworden en in dienst getreden van den Kardinaal Francesco
Barberini, die hem in 1636 tot zijn bibliothecaris aanstelde;
sinds 1627 leefde hij in Italie. Reeds voordat Nicolaas
Heinsius persoonlijk met hem kennis maakte, had hij hem
zijn diensten aangeboden. Ofschoon van nature een beetje
traag en gemakzuchtig — volgens Isaac Vossius stelde hij
alles uit tot de konist van den Joodschen Messias stond
hij altijd voor den zoon van zijn ouden leermeester klaar
en heeft hem inderdaad door zijn relaties den weg tot een
aantal bibliotheken geeffend. De hartelijke, belangstellende,
vriendelijke man is wel de meest sympathieke onder al de
Italiaansche vrienden van Heinsius. Als geleerde heeft hij
zich door een paar edities eenigen naam gemaakt.
Van Leo Allatius (Leone Allacci) is vooral dit bekend,
dat hij het is geweest, die in 1622 op last van Gregorius
XV de beroemde Bibliotheca Palatina van Heidelberg naar
Rome heeft gebracht, waar ze bij de Vaticana is ingelijfd.
Later is hij Holstein als prefect der Vaticana opgevolgd;
zijn wetenschappelijke belangstelling gold vooral den Byzantijnen. Hij was een Griek op Chios geboren en meende
aan zijn afstamming verplicht te zijn iederen belager van
zijn yolk de tanden te laf en zien. Zijn bete noire was
Julius Caesar Scaliger, die weinig eerbied voor de Grieken
had en bijy. Homerus beneden Vergilius stelde. Dat een
verschil in litteraire waardeering in een scheldpartij ontaardde, waarin ook familieleden betrokken werden, strookt
geheel met de zeden van den tijd, maar te verwonderen is
het niet, dat Heinsius, wiens oordeel over Homerus trouwens met dat van Scaliger overeenstemde, Allacci zijn
schimpen geducht kwalijk nam. Men bedenke slechts, dat
in zijn vaderlijk huis Josephus Justus Scaliger, de zoon,
als een heilige werd vereerd. Toch heeft Heinsius den
O. E. XIV 9
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vrede weten te bewaren, waarschijnlijk ook, omdat hij zich
voorhield, dat hij niet de eenige was, die van Allacci's
querulante neigingen te lijden had.
Holstein bracht Heinsius in kennis met Cassiano dal
Pozzo, bezitter van een rijk voorzien antiquiteitenkabinet.
Ook van deze ondervond hij veel beleefdheden hij hielp
hem o.a. bij het opsporen van oude munten. Uit dankbaarheid heeft Heinsius zijn Italia aan hem opgedragen.
Andere kennissen waren de Jezuieten Anastasius Kircher,
de stichter van het nu nog veel bezochte Museum Kircherianum, en Famianus Strada, de geschiedschrijver van den
tachtigjarigen oorlog (De Bello Belgic() decades II). Uit
het feit, dat. Heinsius vriendschappelijk met Jezuieten omging (ook Holstein was geestelijke) mogen we opmaken,
dat zijn protestantisme hem te Rome niet erg in den weg
stond. Wel was zijn nationaliteit een bezwaar. Hij was
bang, dat de toegang tot de Vaticana hem van hoogerhand zou worden ontzegd, als men er achter kwam, dat
hij een Hollander was. Daarom verzocht hij zijn correspondenten den koopman Gijsbert van de Poll, aan Wien
zijn brieven te Rome moesten worden geadresseerd, niet
mercante olandese maar mercante flamingo te betitelen. Zelf
wordt hij op een adres gentilhuomo Fiamingo genoemd.
Heinsius werkte te Rome voornamelijk op de Vaticana
en de Barberina, die door Holstein geheel te zijner beschikking werd gesteld. Maar zijn werklust was bij lange
na niet zoo groot als te Florence, daar hij gebukt ging
onder huiselijk leed, waarover later meer. Nu eens pruttelt
hij over het vervelende van handschriften vergelijken, dan
weer geeft hij de schuld van zijn gebrek aan energie aan
de eigenaardige atmosfeer van Rome, de luiste stad ter
wereld. 's Morgens ging hij gewoonlijk naar de Vaticana,
's middags en 's avonds zwierf hij tusschen' de ru'ines rond
of legde bezoeken af. Daarbij Dam zijn liefhebberij voor
inschriften en munten een goed deel van zijn tijd in beslag.
Hij bracht te Rome een collectie van zeshonderd zilveren
munten bijeen, Welke hij echter bij zijn overhaast vertrek
uit Napels daar moest achterlaten.
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Heinsius heeft in Rome de eerste drie elegieen van
zijn Italia gedicht. Ik zal den lezer niet met een bespreking
daarvan ophouden. Ze zijn, zooals zich laat verwachten, vol
van de heerlijkheid van het antieke Rome, in tegenstelling
met het sombere tafreel, dat de reusachtige ruines opleveren.
In de tweede elegie, aan den Tiber gedicht, gewaagt hij van
een plan om op rijper leeftijd in een heldendicht den
tachtigjarigen oorlog te bezingen, van Welk plan, voor zoo
ver ik weet, nergens anders sprake is. Dit is ook de elegie,
waarin hij de scheiding van zijn beminde Lisa bejammert.
Het derde gedicht roemt de idyllische plekjes nit Rome's
omgeving.
Juist had Heinsius op een driedaagsch tochtje die
romantische Castelli Romani bezocht, toen hij, op den
avond van den zesden April 1647 in Rome teruggekeerd,
daar tot zijn groote vreugde het paspoort vond, dat hij
voor zijn reis naar Napels noodig had. Zijn intimus Kaspar
van Kinschot, die deel uitmaakte van het gezantschap der
Staten, dat te Munster over den vrede onderhandelde, had
van de Spaansche legatie aldaar een vrijgeleide voor hem
weten te krijgen en een aanbeveling aan de vice-koningen
van Napels en Milaan. Pit was hem des te weer welkom,
omdat de Spaansche gezant bij de Heilige Stoel ondanks
herhaald aandringen en machtige protectie niet verkoos
een vinger voor hem nit te steken.
De enkele maanden, die Heinsius te Napels doorbracht,
zijn wel de gelukkigste tijd van zijn leven geweest. „Heele
dagen bij na dicht ik hier", schrijft hij aan zijn vader, „en
ik zie het gebeuren, dat ik een nieuwen bundel elegieen
mee zal brengen, die, zoo al niet goed, toch zeker beter
zal zijn dan degene, die al bestaat." Hij genoot volop van
de verrukkelijke omstreken. „Hier moet men wel gloeien
van Apollo's dichtvuur !" zingt hij in zijn Pausilypus. „O,
mocht ik hier geboren zijn ! Vaderland, duid het mij niet
euvel. Thv land is een echt boerenland." Deze woorden,
het zij in 't voorbijgaan opgemerkt, zetten nog al kwaad
bloed bij Heinsius' landgenooten en gaven aanleiding tot
de repliek „Heinsius, duidt het ons niet euvel. 11w taal
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is echte boerentaal." Toch zullen ook zijn ergste vijanden
hebben moeten toegeven, dat de Pausilypus rijk is aan
prachtige schilderingen. De myrtenboschjes, bespoeld door
de blauwe zee, waarin de nachtegaal klaagt aan het graf
van Vergilius, wekten bij Isaac Vossius, overigens een
vinnig en weinig sentimenteel heerschap, weemoedige herinneringen. „Het voor den geest roepen van genoegens,
die ons eenmaal zijn te beurt gevallen, gaat altijd met
droefheid gepaard." Zou Vossius, Coen hij deze woorden
schreef, gedacht hebben aan Dante's : Nessun maggior
dolor the ricordarsi del tempo felice nella miseria ?
Behalve de Pausilypus ontstonden in en bij Napels
nog Brie elegieen : Op den geboortedag mijns vaders, Aan
Paganinus Gaudentius en Aan Fred. Gronovius. Slechts
over de tweede een enkel woord. Ze bestaat uit twee
deelen, die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben.
De dichter zet in met den lof van Ischia, waar hij de
zwavelbaden gebruikt. Hij verzuimt niet het mythologische
verhaal omtrent den oorsprong van het eiland te geven,
waaronder de reus Typhoeus zou begraven liggen, en prijst
de koelte, die de frissche zeewind tijdens de hondsdagen
brengt. Dan met een meer dan bruusken overgang : „Tot
zoover Inarime (Ischia). Nu zullen wij u, Paganinus, bezingen". De verklaring is waarschijnlijk deze : Paganini
bestookte Heinsius met smeekbeden om een gedicht op
het bezoek, dat de groothertog van Toscane aan zijn
nederige woning in Pisa had gebracht. Deze zag met den
besten wil van de wereld geen leans een heele elegie aan
die gewichtige gebeurtenis to wij den en bepaalde zich tot
een regel of twintig op Paganini's gastvrijheid in het
algemeen. Daarna wordt het bezoek van den „Mediceiis
heros" in niet meer dan vier regels afgedaan. Door combinatie echter met het gedicht op Ischia kreeg de elegie
een fatsoenlijke grootte en Paganini was gelukkig en
tevreden.
Omgang met vakgenooten had Heinsius in Napels niet.
De prefecten der kloosterbibliotheken, die hem ter wille
van Holstein's introducties met de grootste voorkomendheid
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bejegenden, waren goedige maar volstrekt onbeteekenende
paters, en de leden der Napelsche akademie mochten zich
zelf met voile recht „otiosi" noemen d. w. z. ze voerden
niets uit. Het eenige voordeel, dat Heinsius van zijn.
Napelsche vrienden trok, was dit, dat ze oude munten voor
hem aankochten, waarvoor hij zonder hun bemiddeling als
buitenlander het dubbele zou hebben moeten betalen. Het
deerde hem anders weinig, dat Napels intellectueel een
woestenij was. Zijn gezondheid was beter dan ooit, zoodat
hij veel trek had den heelen zomer in Napels te blijven.
Holstein ried hem dit ten sterkste aan en hij haastte zich
om aan zijn vader, die oud, ziek en eenzaam, telkens weer
op een spoedigen terugkeer aandrong, dien raad woordelijk
over te brieven — misschien om zijn eigen geweten te
paaien. Maar een geheel onvoorziene omstandigheid dwong
hem zijn geliefd Napels al eerder vaarwel te zeggen.
1 Juli 1647 kwam de bevolking van Napels, door den
Spaanschen vice-koning schaamteloos uitgezogen, onder
aanvoering van den visscher Masaniello in opstand. Aanleiding was een nieuwe belasting op versche vruchten, het
gewone voedsel van den minderen man. De vice-koning
werd gedwongen met bet gepeupel te capituleeren, maar
de toestand in het altijd onveilige Napels bleef kritiek.
Nadat Masaniello 16 Juli vermoord was koelde het grauw
zijn wraakzucht niet alleen aan de Spanjaarden, maar ook
aan den adel, waartoe de belastingpachters behoorden, en
ontzag in zijn blinde woede niets of niemand meer:
Schuldigen zoowel als onschuldigen worden dag aan
dag wreedelijk naar het schavot gesleurd en er bestaat
geen gelegenheid om zich te verdedigen, ja overal worden de lieden onverhoord om hals gebracht; iedere
kerel uit het yolk matigt zich den naam van beul aan,
gewapend met lange messen loopen zij onder dien naam
rond, je zoudt zeggen, dat het slachters waren, en ik
zie nog geen einde aan die woelingen zulk een smack
hebben die afschuwelijke monsters in het bided gekregen, nu zij het eenmaal geproefd hebben.
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Aldus de beschrijving van Heinsius. Het is mogelijk,
dat hij overdrijft om zijn gedrag te rechtvaardigen, maar
dat er in Napels anarchie heerschte, kunnen we gerust
aannemen. Hij besloot derhalve den raad zijner vrienden
op te volgen om bij de eerste de beste gelegenheid zijn
heil in de vlucht te zoeken. Een Hollandsche koopvaarder
lag klaar om naar Livorno onder zeil te gaan. Daarop
scheepte hij zich in (30 Juli 1647), alleen het allernoodigste
met zich nemend. Zijn bagage, papieren en muntenverzameling moest hij om welke reden dan ook in den steek laten.
De koopman, een zekere Romero, aan wiens hoede alles
was toevertrouwd, ging later bankroet, zoodat Heinsius
hoogstwaarschijnlijk nooit meer iets van zijn boeltje heeft
teruggezien.
9 Aug. 1647 landde Heinsius voor de tweede maal te
Livorno. Het briefje, waarin hij Paganini zijn behouden
aankomst bericht, is bewaard. Nadat hij een paar dagen
bij zijn vriend te Pisa gelogeerd had, zette hij zijn reis
voort naar Florence en verder over Bologna en Padua naar
Venetic vandaar keerde hij weer naar Padua terug. Het
zou betrekkelijk weinig moeite kosten hem met behulp
van de vele brieven dag in dag nit, of althans week voor
week, op den voet te volgen, maar ik vrees, dat het geduld
van den lezer spoedig zou uitgeput raken. Ik zal me dus
tot de mededeeling beperken, dat Heinsius den tijd, die
hem nog in Italie restte, grootendeels (van half October
1647 tot half April 1648) in Padua heeft doorgebracht.
Een paar uitstapjes ondernam hij vandaar naar Venetic o.a.
tijdens het carnaval (eind Februari 1648). Na zijn definitief
vertrek uit Padua heeft hij nog anderhalve maand (tot
begin Juni 1648) te Milaan gewoond en is vervolgens uit
Genua naar Frankrijk scheep gegaan. October van hetzelfde
jaar was hij weer in Leiden terug. Enkele dingen uit deze
tweede periode wettigen, naar het mij voorkomt, een meer
uitvoerige bespreking.
In de eerste plaats de bezoeken door Heinsius aan
Venetia gebracht: Van geen stad kreeg hij zoo'n ongunstigen indruk. „Deze staat" schrijft hij aan Daniel Hein-
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sius, „waarin weelde, wellust, traagheid en onwetendheid
den boventoon voeren, gaat langzamerhand te gronde".
Zijn oog zag, schijnt het wel, niets van de lieflijkheid,
pracht en grootschheid der lagunenstad. Hij rept er geen
woord van in zijn brieven; slechts in een elegie, bestemd
om de Venetianen tot den oorlog tegen de Turken aan te
vuren, spreekt hij terloops over de tempels, die met hun
roodfonkelende metalen daken hemel en zon doen verbleeken. Hij kwam in Venetie om op bibliotheken naar
handschriften te zoeken en met geleerden kennis te maken.
Maar vooral dit laatste viel hem danig tegen. De klassieke
Philologie was in de stad van Aldus Manitius een vreemdehinge geworden. Winderige kwasi-geleerden, die ternauwernood Latijn verstonden, en hongerige schoolmeesters, even
beklagenswaardig als belachelijk, ziedaar de lieden, met
wie Heinsius omging, of liever Wier omgang hij zooveel
mogelijk vermeed. „Ik heb een herinnering, als zat ik,
zoo lang ik daar was, in een gevangenis te dutten" is de
rake uitdrukking van Isaac Vossius, die een paar jaar
vroeger dezelfde ondervinding had opgedaan. De domheid
dier ingebeelde heeren werd alleen door hun verwatenheid
geevenaard. Een zekere Loredano stond er op, dat Gronovius een werk van hem, Glorie degl' Incogniti, slecht geschreven en met foeileelijke portretten geillustreerd, in het
Latijn zou vertalen „Alsof je waarachtig niets anders te
doen hadt" hoont Heinsius. Een dergelijk sinjeur probeerde
Heinsius te pressen voor het vervaardigen van een minnedicht, dat liefst een beetje lang moest zijn. Nadat hij eerst
den ongelukkigen dichter op een uitvoerige schildering in
kleuren en geuren van zijn aangebedene had onthaald,
Wilde hij hem de wetten voorschrijven, waarnaar hij had
te werken en waarvan hij onder geen voorwaarde mocht
afwijken. „Ik heb den domkop met ijdele hoop gepaaid"
zegt Heinsius „en ik heb hem beloofd, dat ik er op mijn
gemak over zou denken. Wat kun je er aan doen ? Zoo
is nu eenmaal het leven pier."
Of Heinsius druk aan het Venetiaansche carnaval heeft
meegedaan, dat in zijn correspondentie deftig Bacchanalia
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of Saturnalia heet, zou ik Diet kunnen zeggen. Isaac Vossins waarschuwt hem met zijn gezondheid voorzichtig te
zijn en stelt zich zelf als een afschrikwekkend voorbeeld,
daar hij zich tijdens het carnaval door zijn onmatigheid
een ziekte op den hats had gehaald. Bij een ingetogen
jongeling als Heinsius is zoo iets niet te duchten, meent
hij niet zonder een zweem van ironie. Helaas, wat de
ingetogen jongeling heeft uitgehaald, weten we niet precies — hij bewaart daarover een diep stilzwijgen maar
een feit is het, dat ook hij ziek uit Venetic terugkwam en
dat de schelmsche Vossius de Venetiaansche smulpartijen
vervloekt, die zijn vriend zoo slecht zijn bekomen.
Padua, waar de universiteit der Serenissima Republica
gevestigd was, harmonieerde beter met den smaak van
Heinsius. Het peil, waarop de heeren professoren stonden,
zal wel niet veel hooger zijn geweest dan in eenige andere
Italiaansche universiteitsstad, maar Heinsius vond bij hen
in elk geval datgene, waaraan hij bovenal behoefte had,
begrip van en belangstelling voor zijn dichterlijke en
wetenschappelijke aspiraties. Hun namen hier mee te deelen
lijkt me overbodig, behalve dien van Johannes Rhodius,
een medicos van Deensche afkomst, die ook van geneeskundige geschriften nit de oudheid zijn studie maakte.
Hij opperde tegenover Heinsius het denkbeeld, dat hij zijn
Italiaansche zangen in Padua zou uitgeven, en hielp hem
met het zoeken naar een drukker. In de eerste dagen van
1648 verscheen bij Cribellarius „Italia, Elegiarum Liber ad
Illustrissimum Virum Cassianum a Puteo (Cassiano dal
Pozzo). Accedunt Alia". Het bundeltje bevat tien elegieen,
waarvan ik het meerendeel hier en daar heb aangehaald.
Over den opgang, dien ze maakten, sprak ik reeds
even in het begin van dit opstel. De Italiaansche
letterkundigen, Wien het boekje als nieuwjaarsgeschenk
werd aangeboden, waren opgetogen over den lof hun
vaderland toegezwaaid. Dat bewijzen niet zoozeer hun
brieven aan den dichter zelf gericht, als wel hun correspondentie onderling, waarvan Dr. Orbaan enkele staaltjes
aanhaalt. Monsignore Annibale Albani, prefect der Vaticana,
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schrijft na lezing der Italia aan Paganini: „Wat een in
alle opzichten voortreffelijk jongmensch, als hij maar naar
de stoel van Rome Wilde luisteren !" Dat Paganini zich
niet onbetuigd liet, behoeft geen vermelding. Hij liet een
Italiaansch lofdicht op Heinsius in het gebouw der universiteit te Pisa aanplakken, dat volgens zijn zeggen, door de
studenten werd verslonden. Een afdruk daarvan op zij depapier stuurde hij aan Heinsius, waarvoor deze hem bedankte met het compliment, dat het gedicht kostelijker
was dan alle mogelijke zijde. Hij heeft het ook onder zijn
carmina adoptiva opgenomen (p. 23), maar tegenover zijn
vader erkent hij eerlijk : „Het gedicht zelf is tamelijk muf
(putidus)." Bij het herlezen van den brief vond hij dit
laatste woord toch wat te bar. In het origineel is het
daarom geschrapt en vervangen door „mat (frigidus)".
In den tijd, dat Heinsius in Padua zich ophield, huisde
daar ook de aartsvijand van zijn familie, Casparus Scioppius, alias Kaspar Schoppe. Een volledige karakteristiek
van dezen merkwaardigen maar hoogst antipathieken man
te geven, valt buiten de grenzen, die ik mij gesteld heb.
Waren de geleerden der 16 de en 1 7 de eeuw in het algemeen prikkelbaar, strijdlustig en weinig kieskeurig op hun
middelen, Scioppius spant van alien de kroon. Zijn
geheele litteraire oeuvre — en hij bezat onmiskenbare
talenten — bestaat op enkele uitzonderingen na uit het
verguizen van tegenstanders en het verheerlijken van zijn
eigen deugden, beide tot in het waanzinnige overdreven.
Een querulant van de boosaardigste en gevaarlijiiste soort,
dien elk modern psychiater voor ontoerekenbaar zou hebben
verklaard, gaf hij de inbeeldingen van zijn kranken geest
zonder schijn of schaduw van bewijs in voile overtuiging
voor zuivere waarheid uit. Veertig jaar geleden had hij
den grooten Scaliger in een meer dan achthonderd bladzijden tellend schotschrift op zijn eenige kwetsbare plek,
zijn adeltrots, aangetast. Daniel Heinsius had den handschoen
voor zijn aangebeden meester opgenomen, Scioppius had
weer met eenige pamfietten geantwoord, maar sinds dien
hadden zij de wapens niet meer gekruist. Toch had Nico-
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laas Heinsius er ernstig over gedacht zijn naam in Padua
geheim te houden uit vrees, dat Scioppius meer afdoende
middelen dan zijn pen zou aanwenden om zijn haat tegen
den vader op den zoon te wreken. Die vrees bleek ongegrond, daar Scioppius gedurende een lang leven van onafgebroken schelden zich zooveel en zoo machtige vijanden
had gemaakt, dat hij zich in Padua niet veilig meer op
straat kon vertoonen. Desniettemin vond Heinsius het
geraden bij zijn bezoek aan het hol van den leeuw zijn
incognito te bewaren. Het is begrijpelijk, dat hij den door
geheel Europa beruchten pamflettist van aangezicht tot
aangezicht wenschte te zien, maar er was nog lets anders,
waardoor hij werd gedreven :
Scioppius, ofschoon meestal onder beroemde mannen
zijn prooi kiezend, versmaadde bij tijd en wijle ook het
minder edele wild niet. Ditmaal had Paganini het moeten
ontgelden. Hij had Scioppius' toorn gewekt door een boek,
Candor Politicus, te schrijven, waarin de theorieen door
Machiavelli in het beroemde „Il Principe" verkondigd, aan
een onverbiddelijke kritiek werden onderworpen. Nu Wilde
het toeval, dat Scioppius zelf een vijf-en-twintig jaar
vroeger juist dien schrijver in zijn Paedia politices had
verdedigd. Zoodra hij dus van Paganini's pennevrucht had
kennis gekregen, stelde hij een giftig schotschrift op, dat
wel niet werd uitgegeven, maar toch in Padua druk circuleerde. Paganini, door Heinsius gewaarschuwd, weigerde
eerst er geloof aan te slaan : hij riep God tot getuige, dat
hij Scioppius altijd met den grootsten eerbied had bejegend,
en dat hij absoluut niets had gedaan, wat diens toorn zou
hebben kunnen uitlokken. Om hem uit den droom te
helpen besloot Heinsius tot het bezoek, waarvan hij uitvoerig verslag doet in een brief van 28 Oct. 1647:
Ik heb dien schaapskop opgezocht, maar zonder
mij bekend te maken. Want ik had een hevig verlangen dien alleronbeschaamdsten mond van naderbij
te zien, die het meest in onzen tijd in den roem van
kwaadspreken en de kunst van lasteren zijn aanbeveling
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heeft gezocht, verder ook, opdat ik over uw zaak wat
zekerders zou kunnen te weten komen dan die di-ngen,
Welke ik van raijn vrienden min of weer duister had
vernomen. Eerst kamde (sic) hij ferm en tot verzadigens
toe niet alleen vele andere uitstekende mane en af, maar
ook mijn vader. Dit alles heb ik kalm geslikt. Eindelijk
besloot ik die wond aan te raken, die, naar ik zeker
wist, onmogelijk kon worden aangeroerd, zonder dat
van u melding werd gemaakt. 1k heb hem dus gevraagd,
wat hij van Machiavelli dacht. Hij antwoordde, dat het
een groot man was, maar dat er toch wel nietswaardige
kerels waren geweest, die het gewaagd hadden zijn
vroomheid en kennis van staatszaken te betwisten;
onder anderen was daar Gaudenzio Paganini iemand,
die, als men hem zou willen gelooven, van politiek
absoluut niets af wist wat hij des te meer kwalijk
nam, omdat hij in een geschrift, dat reeds lang te voren
was uitgegeveD, Machiavelli's vijanden alien van hun
dwaling had overtuigd. Paganini had dat boek gezien
en goedgekeurd : maar toch had hij het later gewaagd
juist het omgekeerde te beweren en een ongunstig oordeel over Machiavelli nit te spreken. Maar hij was al
voor zijn onbeschaamdheid gestraft. Nauwelijks had hij
dat gezegd, of hij haalde onmiddellijk een afschuwelijk
boek voor den dag met dezen titel „Margites Rhoeticus
( = de ingebeelde Domkop uit Tyrol) of Verhandeling
over de universeele geleerdheid van Gaudenzio Paganini". Wat zal ik er van zeggen ? Het bleek, dat die
windbuil, zoo ooit, thans zeker den vrijen teugel aan
zijn kwaadsprekendheid had gevierd. Niets is er brutaler,
vuiler of boosaardiger dan dat boek. Hij beweert, dat
ge geen Latijn verstaat, dat ge van niets verstand hebt.
Een maand later komt Heinsius nog eens op zijn onderhoud met Scioppius terug :
Bij dat gesprek, dat ik met dien windbuil van u had,
was ook Carolus Offredus tegenwoordig, de huisgenoot
van Rhodius, een jongmensch van uitstekend karakter
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en u misschien bekend; want ik heb mij door hem laten
introduceeren, opdat hij van de geheele zaak getuige
zo-u kunnen zijn. Hij schimpte herhaaldelijk op u, als
op iemand, die geheel aan den wijn versiaafd was en
altijd dronken : jets wat hij, ik ben er zeker van, ook
tegenover anderen doet. Ik kon die onbeschaamdheid
van het beest niet uithouden en hem in de rede vallend
heb ik hem verzekerd, dat dit klinkklare leugen was.
Paganini ontstak in een ziedenden toorn. In zijn ijdelheid gewond en te laag staand om op het gezwets van
Scioppius te kunnen neerzien, spande hij al zijn vindingskracht in tot het uitdenken van een schrikkelijke wraak.
Smaadgedichten en prozageschriften tegen zijn belager
volgden elkaar in ongelooflijke snelheid op. ritermate beviel hem zelf de gee stige zet om den naam Scioppius tot
Stloppius te verbasteren (van stloppus, een pats, dus z. v. a.
„patser"). Hij bedient zich met voorliefde van dien vorm
in zijn brieven aan Heinsius. Deze hield hem geregeld van
alle nieuwe bijzonderheden op de hoogte, naar ik vermoed,
uit leedvermaak, omdat Paganini vroeger veel met Scioppius
had opgehad. Zoo berichte hij hem o.a., op welke manier
Scioppius een exemplaar van den Candor Politicus was
machtig geworden. Hij had het boek te leen gevraagd van een
jongmensch, aan wien Paganini het had toevertrouwd Om.
het aan een aanzienlijk familielid in zijn geboorteland te
bezorgen. Toen hij het eenige dagen later teruggaf, was het
van de eerste tot de laatste bladzijde met beleedigende
kantteekeningen volgekrabbeld en prijkte het titelblad met
een spotdicht, eindigende in de niet zeer fijne pointe, dat
Paganini's verzen goed waren voor closetpapier. De kantteekeningen, meestal van grammaticalen aard, vormden
het hoofdbestanddeel van den Margites Rhoeticus. „De
tranen springen mij in de oogen", verklaart Heinsius,
„als ik zie, dat onder dat brave Duitsche Yolk, waarvan
de Romeinen eens getuigden, dat het alle andere naties in
eerlijkheid ver achter zich liet, zulke monsters (Scioppius
was in de Pfalz geboren) voorkomen".
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Om zich te vergewissen, of de stemming van Scioppius
altijd even grimmig bleef, zond Heinsius twee Nederlanders
op hem of (een van hen was waarschijnlijk de numismaticus
Occo). Ze werden vergast op een lofzang ter eere van
Machiavelli, die, zeide Scioppius, vast en zeker onder de
heiligen was opgenomen, een wonderlijke bewering in den
mond van een vroom katholiek, aangezien zijn geschriften
op den Index stonden. Eerst had hij al gedreigd hun het
schotschrift tegen Paginini te laten kijken. „Maar," om
met Heinsius te spreken, „we wentelen ons al te veel op
die mesthoop cond." Heinsius schaamde zich, geloof ik,
zelf achteraf over de rol, die hij in die onfrissche kibbelpartij vervulde. Hij laat er zich met geen woord over uit,
ook niet tegenover zijn vader, op wiens belangstelling,
daar het zijn ouden vijand gold, hij stellig had kunnen
rekenen. Tot besluit diene de mededeeling, dat de Margites
Rhoeticus nooit is uitgegeven. De reputatie van Scioppius
was zoo slecht, dat geen drukker zich meer aan zijn pamfletten waagde. Paginini is niet lang daarna gestorven en
Scioppius heeft hem slechts kort overleefd.
(Slot volgt.)
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(Slot.)
§ XXIV.
Na dit ijdele droomgezicht gebeurde het op eenen dag,
dat ik, terwijl ik ergens zat te peinzen, eene siddering in
mijn hart voelde beginners alsof ik in tegenwoordigheid
mijner Vrouwe ware geweest. En toen, zegge ik, kwam tot
mij eene verbeelding der Liefde ; het scheen mij nanielijk
dat ik Amor zag komen van dien kant waar mij ne Vrouwe
woonde ; en het scheen mij dat hij vroolijk tot mij zeide
in mijn hart : „Denk steeds den dag te zegenen waarop ik
bezit van u nam want wel behoort ge zulks te doen." En
inderdaad scheen mijn hart zoo verblijd te zij n dat het
mij leek alsof het mijn eigen hart niet ware door zijnen
zoo nieuwen toestand. En kort na deze woorden, Welke
mijn hart mij zeide met de stem der Liefde, zag ik op mij
afkomen eene edele dame, die van eene vermaarde schoonheid was en die reeds lang de ,Vrouwe was van mijnen
reeds vroeger bedoelden grootsten vriend. En de naam
dezer dame was Giovanna, behalve dat men haar wegens
hare schoonheid, naar sommigen meenden — den bijnaam
had gegeven van Primavera (dat is de Lente) en aldus
1) Dit werk verschijnt binnen kort in den tienden jaargang der
Wereldbibliotheek.
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werd zij dan ook genoemd. En toeziende, zag ik achter
haar de wondere Beatrice komen. Deze beide vrouwen schreden aldus tot dicht bij mij, de eene achter de andere en het
scheen mij dat de Liefde tot mij sprak in mijn hart en zeide :
„Doze eerste werd Primavera geheeten alleen terwille van
hare komst op heden want ik bewoog hem die haar dien
naam gaf haar Primavera te noemen, dat wil zeggen : prima
verra, omdat „zij het 4erst zou komen" op dien dag dat
Beatrice zich aan haven getrouwe zal vertoonen na het
droomgezicht. En indien ge het nog nader wilt beschouwen,
beteekent ook haar werkelijke naam hetzelfde als Primavera, omdat haar naam Giovanna (3) is afgeleid van dien
Johannes, die het waarachtige Licht voorspelde, zeggende :
„Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini" 1). En het
scheen mij dat hij mij, na dit, nog andere woorden zeide,
namelijk „Wie het zeer nauwkeurig overweegt, zoude
Beatrice eigenlijk „Liefde" moeten noemen, wegens de groote
gelijkenis welke zij met mij heeft." Waarop ik wederom aan
het peinzen rakende, mij voornam er op rijm over te schrijven tot dien grooten vriend, zekere woorden verzwijgend
welke het mij gepast scheen te verzwijgen, daar ik in de
meening was dat zijn hart nog steeds de schoonheid dier
lieflijke Primavera bewonderde. En ik schreef dit sonnet,
hetwelk aldus begint :
1k voelde siddrend in mijn hart ontwaken,
Verlangen, dat Lang sluimerde ongestoord,
En opziend zag van verre ik Amor naken,
Zoo blijde als ik hem nimmer had gehoord.
,,Nu zorg" riep hij „mij niet te schand te makers".
En lachen, lachen luidde in ieder woord.
En nog terwijl zijn lippen aldus spraken,
Turend dien kant vanwaar hij kwam, zag 'k voort
Madonna Vanna en Monna Bice komen
En schrijden, als twee wondren, de een na de aar,
De plek waar ik in beven stond voorbij.
1 Ik ben de stem des roependen in de woestijn ; bereidt den weg des
Heeren. (Matheus III, 3.)
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En Amor sprak — wel heeft mijn geest 't vernomen —
Deze is de Lente, en Liefde noem ik haar,
Die op haar volgt, zoozeer gelijkt ze mij.
Dit sonnet heeft vele gedeelten ; het eerste van hen zegt hoe
ik de gewende siddering in mijn hart voel ontwaken, en hoe het
schijnt dat de Liefde vroolijk in hart verscheen, van verre komend ;
het tweede zegt hoe het mij scheen dat de Liefde in mijn hart
tot mij sprak en hoedanig hij mij verscheen ; het derde zegt hoe,
nadat hij eene wijle naast mij gestaan had, ik zekere dingen zag
en hoorde. Het tweede gedeelte begint bier „Nu zorg riep hij ."
het derde Kier: ,,En nog terwijl . ." Het derde gedeelte kan
worden verdeeld in tweeön: in het eerste zeg ik datgene wat ik
zag ; in het tweede zeg ik datgene wat ik hoorde. Het tweede
begint hier : „En Amor sprak . . ."
§ xxv.
Hier zoude misschien iemand, die waard ware al zijne
tegenwerpingen te beantwoorden, bezwaar kunnen maken ;
en hij zoude er bezwaar tegen kunnen maken dat ik spreek
over de Liefde alsof deze iets ware op zichzelf en niet
slechts eene denkbeeldige zelfstandigheid, maar eene
lichamelijke. Hetgeen, strikt naar waarheid, niet juist is,
daar de Liefde niet gelijk eene zelfstandigheid op zichzelf
bestaat, maar een toestand der zelfstandigheid is. En dat
ik van den geest der Liefde spreek als ware hij een lichaam,
ja zelfs een menschelijk wezen, blijkt uit Brie dingen welke
ik van hem zeg. Ik zeg dat ik hem van verre zag komen ;
waaruit, aangezien „komen" eene ruimtelijke beweging aanduidt, en volgens den filosoof (4) ruimtelijk beweegbaar
uitteraard alleen een lichaam is ; blijkt dat ik de Liefde als een
lichaam. voorstel. Voorts zeg ik van hem dat hij lachte en
ook dat hij sprak; welke zaken menschelijke eigenschappen
schijnen te zijn, vooral het lachen, en het blijkt dus dat
ik hem voorstel als een mensch. Om dit te verklaren,
gelijk het op het oogenblik van pas schijnt, moet men ten
eerste weten, dat er eertijds geen minnezangers waren die
in de volkstaal schreven ; maar zij die van liefde spraken
waren dichters in de Latijnsche taal. Bij Ons, zeg ik
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ofschoon het misschien wel bij andere volken het geval
was en nog is, zooals in Griekenland — waren het dus
geen volksdichters, maar geletterde dichters die deze stof
behandelden. En het is nog niet vele jaren geleden dat
voor het eerst volksdichters verschenen, want rijmen in
de volkstaal beteekent zooveel als spreken in verzen in
het Latijn volgens eene bepaalde maat. En het bewijs dat
het eerst sinds korten tijd geschiedt, is, dat wanneer wij
zoeken in de taal van „oc" en in de taal van „si" (5), wij
in deze talen geene gedichten vinden ouder dan honderd
en vijftig jaren voor dezen. En de reden waarom sommige
onbeschaafde lieden vermaard \verden als dichters is, dat
zij ongeveer de eersten waren die in de taal van „si"
schreven. En de eerste die begon te dichten als een yolksdichter deed zulks omdat hij zijne woorden Wilde doen
verstaan door eene vrouwe, aan wie het moeilijk viel Latijnsche verzen te begrijpen. En dit is gericht tot diegenen
die rijmen over andere zaken dan welke de Liefde betreffen
aangezien deze wijze van dichten aanvankelijk werd uitgevonden om van de Liefde te spreken. Zoodat het, aangezien
den dichters eene grootere vrijheid van spreken is veroorloofd dan den prozaschrijvers, en de bedoelde rijmers niets
anders zijn dan dichters in de volkstaal, gepast en redelijk
is dat ook aan hen eene grootere vrijheid van spreken
worde toegestaan dan aan andere schrijvers in de volkstaal
zoodat, wanneer een of andere beeldspraak of rhetorische
wending den dichters is toegestaan, zij ook den rijmers
moet worden toegestaan. En dus, wanneer wij zien dat de
dichters tot onbezielde dingen gesproken hebben alsof zij
gevoel en verstand hadden, en hen ook met elkaar lieten
spreken; en niet slechts werkelijke dingen, maar ook zelfs
onwerkelijke (ik bedoel, dat zij gezegd hebben dat zelfs
eigenschappen spreken alsof het lichamen en menschen
waren) zoo past het dat de rijmer dit eveneens moge doen
niet zonder reden, maar met een reden, welke het mogelijk
is in proza te verduidelijken. Dat de dichters gesproken
hebben zooals ik hier zeide, blijkt aan Virgilius, die zegt
dat Juno, eene godin die den Trojaners vijandig was, sprak
0. E. XIV 9
26
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tot Aeolus, den god der win den, op deze plaats in het
eerste boek der Aeneide : „Aeole, namque tibi" 1) en dat deze
god antwoordde : „Taus, o regina, quid optes" 2). Bij dezen
zelfden dichter spreekt in het derde boek der Aeneide
een onbezield ding tot een bezield op deze plaats „Dardanidae duri" 3). Bij Lucanus spreekt een bezield ding tot
een onbezield op deze plaats : „Multum, Roma, tamer debes
civilibus armis" 4). Bij Horatius spreekt de mensch tot zijne
eigene wetenschap als tot een ander persoon en dit zijn
niet slechts woorden van Horatius zelf, maar hij ontleent
ze aan den goeden Homerus op deze plaats zij ner Boetria :
„Dic mihi, Musa virum" 5). Bij Ovidius spreekt de Liefde
alsof zij een menschelijk wezen is in het begin van het
boek hetwelk den naam draagt „Remedies Amoris" 6) op deze
plaats: „Bella mihi, video, bella parantur, ait" 7). En hiermede
zal dit duidelijk gemaakt zijn voor degene die tegen eenig
gedeelte van dit mijn boekske bezwaar mocht hebben. En
opdat niet een of ander onbeschaafd man hieraan eenigen
overmoed ontleene, zeg ik dat, evenmin als de dichters
aldus zonder reden spreken, evenmin de rijmers aldus
spreken moeten zonder eenige reden te hebben voor hetgeen zij zeggen : want ten zeerste behoort zich diegene te
schamen die iets samenstelt in het kleed van een rhetorisch
beeld of wending en die, hierom aangezocht, zijne woorden.
niet zou weten te ontdoen van zulk een kleed, opdat men
hem waarlijk kon verstaan. En deze mijn grootste vriend
en ik kennen genoeg van zulke dwazelijk rijmenden.
§ XXVI
De allerlieflijkste Vrouwe, over wie in de voorgaande
1)

Aeolus, u verleende . . (Aeneide I, 65).

2)

Wat gij, koningin, wenscht . . . (Aeneide I, 76).

3)

Harde Dardaneers . . . (Aeneide III, 94).

4)

Veel, o Rome hebt ge te danken aan de wapenen uwer burgers

(Pharsalus I, 47).
5) Noem mij, o Muze, den man. (Epistola ad Pisones V. 141).
6)
7)

Middelen tegen de liefde.
Oorlog bereiden zij mij, zie ik, zoo sprak zij .. (Remedia Amoris V. 2).
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woorden werd gesproken, kwam in zoodanige guest bij
iedereen, dat wanneer zij over straat ging de menschen uitliepen om haar te zien ; waarover ik eene wonderbare vreugde
gevoelde. En wanneer zij in iemands nabijheid gekomen
was, kwam zulk eene eerzaamheid in liens hart, dat hij
het niet waagde de oogen op te slaan, noch haren groet te
beantwoorden ; en dit zouden velen, die zulks ondervonden
hebben kunnen getuigen voor wie het niet wilden gelooven.
Zij schreed voort, gekroond en bekleed met deemoed, niet
den minsten trots toonend over wat zij zag of hoorde. Velen
zeiden wanneer zij voorbijgegaan was : „Deze is geene vrouw,
maar een der sehoonste engelen uit den hemel". En anderen
zeiden : „Deze is een wonder ; gezegend zij de Heer, die iets
zoo wonderbaarlijks weet te scheppen !" Ik zegge, dat zij
zich zoo lieflijk en zoo vol van alle bekoorlijkheden betoonde
dat diegenen die haar bewonderden zulk eene eerzame en
zoete verrukking in zich gevoelden, dat zij haar niet konden
-uitspreken ; noch was er iemand die haar kon bewonderen
zonder dat hij al dadelijk moest zuchten. Deze en nog meer
verwonderlijke zaken bracht zij te weeg door de werking
harer deugd. Waardoor ik, hierover nadenkende en wenschende den stijl van haren lof wederom te hervatten, mij
voornam woorden te zeggen in Welke ik hare wonderbare
en uitnemende werkingen te verstaan gaf; opdat niet alleen
zij die haar zintuigelijk konden zien, maar ook anderen van
haar zouden weten wat woorden ervan konden kenbaar
maken. Daarop schreef ik dit sonnet, hetwelk begint :
Zoo zuiver en zoo zedig ingetogen
Is mijner Vrouwe minnelijke groet,
Dat ze ieders tong siddrend verstommen doet
En geen waagt tot haar op te slaan zijn oogen.
Zoo schrijdt zij voort en hoort haar lof verhoogen,
Verheerelijkt in deemoeds blanken gloed ;
De Hemel zond tot de aarde een engel zoet,
Dat ze op een vlekloos wonder konde bogen.
Wie haar zoo zacht en nederig ziet gaan,
Voelt in zijn hart een innigheid ontbloeien,
Die geen bevat zoo hij 't niet ondervond ;
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En 't is of van haar teerbewogen mond
Een adem als van Liefde zelf komt vloeien,
Die zucht : Verlangen zij uw deel voortaan.
Dit sonnet is zoo gemakkelijk te begrijpen, door hetgeen
hierboven is verhaald, dat het geenerlei verdeeling behoeft ;
en dit derhalve nalatend

zeg ik, dat deze mijne Vrouwe in zoo groote gunst kwam
dat niet alleen geeerd en geprezen werd ; maar tengevolge
van haren invloed ook vele anderen geeerd en geprezen
werden. Waarop ik, dit ziende en het willende openbaren
aan hen die het niet zien konden, mij voornam ook woorden
te spreken, waarin dit werd aangeduid ; en ik schreef Coen
dit sonnet, hetwelk begint : „Het hoogste heil moet ieder
hart verblij den . .", hetwelk verhaalt van haar, hoe hare
deugd werkte in anderen gelijk blijkt in zij ne verdeeling.
Het hoogste heil moet ieder hart verblijden
Dat schouwt mijn Vrouwe in andrer vrouwen kring ;
Wel voegt dat wie haar mochten begeleiden,
God danke' in diepe verootmoediging.
ZOO zedig is haar schoonheid en bescheiden,
Dat nimmer nijd der andren hart beving ;
Maar ze ook om hen een glorie schijnt te spreiden
Van hoop, van liefde en van verteedering.
Haar blik maakt alles nederig en goed,
En niet haarzelve alleen, maar alien schenken
Haar lieflijkheen een glans van heiligheid.
En heel heur wezen is zoo wonderzoet,

Dat niemand die haar zag aan haar kan denken
Zonder een zucht om Liefde's zaligheid.
Dit sonnet heeft drie gedeelten : in het eerste zeg ik onder
welke lieden mijne Vrouwe het bewonderenswaardigst verscheen ;
in het tweede zeg ik hoe dankbaar haar gezelschap was; in
het derde spreek ik van de dingen welke zij door hare deugd
in anderen to weeg bracht. Het tweede gedeelte begint hier :
„Wel voegt het dat ." ; Het derde hier : „Zoo zedig is. . ."
Dit laatste gedeelte kan verdeeld worden in drieen : in het
,eerste zeg ik wat zij werkte in deze vrouwen, dat wil zeggen
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voor henzelf; in het tweede zeg ik hoe zij niet alleen verwonderlijk werkte in deze vrouwen, maar in alle menschen, en niet
alleen tijdens hare aanwezigheid, maar ook wanneer men slechts
aan haar dacht. Het tweede begint hier: „Haar blik maakt
alles ..." ; het derde hier: „En heel haar wezen ..."
§ XXVII
Hierna begon ik op eenen dag te denken over datgene wat ik van mijne Vrouwe gezegd had, dat wil zeggen
in de beide voorgaande sonnetten ; en ziende in mijne overweging dat ik Diets gezegd had van datgene wat zij op
het oogenblik in mijzelf uitwerkte, scheen het mij dat ik
gebrekkiglijk gesproken had; en dus nam ik mij voor
woorden te zeggen in welke ik zeide op welke wijze ik
ontvankelijk scheen te zijn voor haren invloed en hoe hare
deugd in mij werkte. En meenen de zulks niet in de beknoptheid van een sonnet te kunnen verhalen, begon ik then
eene canzone, welke begint :
Zoolang nu heeft mij Amor in zijn macht
En mij gewend aan zijne heerschappij,
Dat even hard als eerst mijn slavernij
Mij scheen, zij thans mij lieflijk schijnt en zacht.
En zoo, wanneer hij ganschelijk mijn kracht
Mij rooft en mijn gedachten jaagt uit mij,
Gevoelt mijn zwijmelende ziel zoo blij,
Dat mijn gelaat, ofschoon verbleekend, lacht.
Dan voel ik hem zoo hevig in mij leven,
Dat hij mijn zuchten dolend roepen doet
Om mijne Vrouwe zoet,
Of zij nog hooger heil mij konde geven.
Dus ondervinde ik, waar mijn oog haar ziet,
ZOO zacht is zij: maar woorden zeggen 't niet.

AANTEEKENINGEN BIJ HET TWEE DE GEDEELTE.
7,3) Giovanna, Monna Vanna, was de geliefde van Cavalcanti.
Monna is de populaire verkorting van Madonna. Gevolgd door
den voornaam duidt het woord alleen gehuwde vrouwen aan.
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Volgens den filosoof. „De" filosoof in de middeleeuwen is steeds
Aristoteles.
De taal van „oc". Dante onderscheidde de Romaansche talon
naar hun bevestigend bijwoord, in het Provencaalsch „oc", in
het oud-Fransch „oil", in het Italiaansch „si".
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DERDE GEDEELTE
(Juli 1290-1292 ?)
§ XXVIII
Quomodo sedet sola civitas plena populo ! facia est quasi
vidua domina g entium 1). Ik was nog bezig aan deze can zone
en had eerst de bovenstaande stanza ervan voltooid, toen
de Heer der Gerechtigheid deze Allerlieflijkste opriep om te
stralen onder het teeken dier gebenedeide Koningin, de
Maagd Maria, Wier naam steeds in hoogste eere geweest
was in de woorden der zalige Beatrice. En ofschoon het
misschien gepast zoude schijnen hier iets van haar verscheiden van ons te verhalen, is het toch niet mijne bedoeling
daarover hier te spreken om drie redenen : de eerste is dat
het niet in het plan ligt, indien wij slechts letten op de
voorrede, welke dit boekske voorafgaat ; de tweede is, dat,
aangenomen dat het wel in mijnen opzet lag, mijne taal
toch niet bij machte zoude zijn dit te behandelen naar
behooren ; de derde is dat het, aangenomen het een zoowel
als het ander, het mij toch niet zoude betamen hierover te
handelen, omdat ik, er over handelende, mijzelf zoude moeten
prijzen, hetgeen bovenal laakbaar is in wie zulks doet ; en
ik laat dus deze behandeling over aan eenen anderen uitlegger (1). Evenwel, aangezien herhaaldelijk het getal negen
voorkwam in de voorgaande regelen, zoodat het duidelijk
is dat dit niet zonder reden het geval is, en bij haar verscheiden ditzelfde getal eveneens eene belangrijke beteekenis
schijnt te hebben gehad, past het daarover hier iets te zeggen,
omdat dit wel bij het plan behoort. Zoodat ik allereerst zal
zeggen welke rol het speelde bij haar verscheiden en ver1 Hoe zit die stad zoo eenzaam, die vol yolks was ! Zij is als eene
weduwe geworden, zij, die groot was onder de heidenen. (Klaagliederen van
Jeremia I. 1).
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volgens eene reden zal aanwijzen waarom dit getal zoo nauw
met haar verbonden was.
§ XXIX
Ik zegge dan dat, volgens den kalender van Arabie, hare
edele ziel verscheidde in het eerste uur van den negenden
dag der maand; en volgens den kalender van Syrie verscheidde
zij in de negende maand des jaars, omdat de eerste maand
aldaar is Tisirin de Eerste, welke bij ons is October. En
volgens onze eigen tijdrekening verscheidde zij in dat jaar
van onze aanwijzing dat wil zeggen van de jaren des
Heeren — waarin het volmaakte getal negen malen
vervuld was in die eeuw in welke zij in deze wereld werd
geplaatst; en zij behoorde tot de christenen der dertiende
eeuw (2). Waarom dit getal zoo nauw met haar verbonden
was; deze zou de reden hiervan kunnen zijn : aangezien er
volgens Ptolomaeus en volgens de christelijke waarheid negen
bewegelijke hemelen zijn, en aangezien volgens de gewone
astrologische opvatting genoemde hemelen hier beneden
invloed uitoefenen naar gelang van hunnen stand ten opzichten van elkaar, was dit getal aan haar verbonden om
te verstaan te geven dat bij hare geboorte alle negen bewegelijke hemelen in het meest volmaakte evenwicht met
elkaar stonden. Dit is Mile reden ervan; maar wanneer men
er scherper over nadenkt en volgens de onbedriegelijke
waarheid, was zij zelf dit getal, ik meen vergelijkenderwijs
gesproken, en ik bedoel dit aldus: Het getal drie is de wortel
van negen, zoodat het zonder hulp van eenig ander getal,
met zichzelf vermenigvuldigd, negen uitmaakt, gelijk wij
klaarblijkelijk zien dat driemaal drie is negen. Dus, gezien dat
drie de • schepper-uit-zichzelf van negen is en de schepper
der wonderen uit zichzelf drie is, dat wil zeggen Vader,
Zoon en Heilige Geest, welke drie e6n zijn werd deze
Vrouwe begeleid door het getal negen om te verstaan te
geven dat zijzelve eene negen was, dat wil zeggen een wonder,
welks wortel alleenlijk de wonderbaarlijke Drie-eenheid is.
Misschien dat een scherpzinniger persoon hiervoor
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nog dieper redenen zou vinden : maar deze is het welke ik
er in zie en welke mij het meeste behaagt.

Nadat deze allerlieflijkste Vrouwe uit dit levee was verscheiden, bleef de bovenbedoelde stad achter als eene weduwe
en als beroofd van alle waardigheid zoodat ik, nog weenende
in deze verlaten stad, iets schreef aan de voornaamste burgers
der stad over haren toestand, nemende tot begin deze woorden
van den profeet Jeremia. „Quo modo sedet sola civitas, etc".
En ik zeg dit opdat niemand zich er over verwondere dat
ik dit hierboven heb aangehaald als het ware tot een intrede tot de nieuwe stof welke volgt. En indien iemand mij
wilde verwijten dat ik Diet nederschrijf wat op de aangehaalde woorden volgde, verontschuldig ik mij hiermede dat
het van begin of niet mijne bedoeling was eene andere dan
de volkstaal te schrij yen : zoodat, aangezien de woorden
welke volgden op de aangehaalde, alien in het Latijn waren,
het buiten mij ne,bedoeling zoude vallen wanneer ik ze nederschrcef: en ik weet dat deze mijn grootste vriend, tot
Wien ik dit schrijf, dezelfde bedoeling heeft, dat wil zeggen
dat ik hem schrijve alleenlijk in de volkstaal.

§

XXXI.

Nadat mijne oogen een tijdlang geweend hadden en
zoo vermoeid waren dat ik door hen Diet langer mijn droefenis kon uitstorten, bedacht ik te trachten haar uit te storten
door eenige klagelijke woorden en daarom nam ik mij voor
eene canzone to maken, in welke ik klagende zou verhalen
van haar, door wie eene zoo groote smart tot verwoesteres
van mijne ziel gemaakt was, en ik begon toen eene canzone
welke begint : „Mijn oogen, droevend om 't gepijnigd hart . ."
En opdat deze canzone aan het slot meer verweduwd moge
lijken, zal ik haar verdeelen voor ik haar neerschrijf: en
deze manier zal ik in het vervolg volhouden.
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Ik zeg dat deze ongelukkige canzone drie gedeelten heeft :
het eerste is eene voorrede ; in het tweede spreek ik over Bar;
in het derde spreek ik medelijdend tot mijn lied. Het*tweede
begint hier : „Zoo woont de zaalge ." ; het derde hier : „Mijn
klaaglijk Lied . . ." Het eerste gedeelte kan worden verdeeld
in drieen ; in het eerste zeg ik wat mij beweegt te spreken ; in
het tweede zeg ik tot wie ik spreken wil; in het derde zeg ik
van wie ik spreken wil. Het tweede begint hier: „En wijl ik
weet . . ." ; het derde hier : „En u verhalen . . .". Vervolgens,
wanneer ik zeg : „Zoo woont de zaalge . . .", spreek ik van hair;
en hierover maak ik twee gedeelten : in het eerste zeg ik de reden
waarom zij ons ontnomen werd ; daarna zeg ik hoe men klaagt
over haar verscheiden, en dit gedeelte begint hier: „Haar zuivre
ziel ." Dit gedeelte kan worden verdeeld in drieen : in het
eerste zeg ik wie haar niet beweent; in het tweede zeg ik wie
haar wel beweent; in het derde verhaal ik mijnen eigen toestand.
Het tweede begint hier : „Maar om zij n diepe smart . . ." ; het
derde hier : „Met zuchten zwaar". Vervolgens, wanneer ik zeg :
„Mijn klaaglijk lied . . ." spreek ik tot mijne canzone, haar aanwijzend tot welke vrouwen zij gaan moet, en dat zij bij hen
moet blijven.
Mijn oogen, droevend om 't gepijnigd hart,
Hebben zooveel geleden door lang weenen,
Dat voor altijd hun werking schijnt verstoord ;
Dus, wil ik mij bevrijden van die smart
Die langzaam, langzaam leidt ten doode henen,
Moet ik 't beproeven met mijn klagend woord.
En wijl ik weet hoe 't Bens mij heeft bekoord
Van mijn Meestres, nog niet van de aard ontweken,
Tot u te zingen, vrouwen, schoon en zacht,
Wil 'k, naar ik vroeger placht,
Ook nu tot eedler vrouwen harten spreken
En u verhalen in mijn droeve klacht,
Hoe ze onverwacht ten hemel is getogen
En met mij Amor liet van smart gebogen.
Zoo woont de zaalge Beatrice omhoog ;
In 't rijk der englen toeft ze in eeuwgen vrede
En liet ook u, gij vrouwen, hier alleen.
Geen kou noch hitte was 't die haar bedroog
En nam, als zooveel anderen, haar mede ;
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Maar 't was haar groote nedrigheid alleen,
Die straalde zulk een glorie road haar heen
En zoo den hemel met haar glans doorlichtte,
Dat God, verbaasd om 't wonder dat hij schiep,
Voor zijn verlangen diep
Naar zooveel Neil en heerlijkheden zwichtte
En haar van de aard voor altijd tot zich riep.
Want wel ook wist hij dat dit moeizaam leven
Niet waardig was een schoonheid zOO verheven.
Haar zuivre ziel, vol van genade leeft,
Nu zij het lieflijkst lichaam heeft verlaten,
Verklaard in 't harer schoonheid waardig oord.
VVie niet om haren dood moet weenen heeft
Een hart van steen, zoo slecht en zoo verwaten
Dat het naar ootmoed nimmer heeft gehoord.
Geen laag gemoed, door hoogste kunst gespoord,
Kan zich maar iets verbeelden van haar wezen ;
Zoodat geen rouw noch weedom het benart.
Maar om zijn diepe smart
Zuchtend en klagend moet to sterven_ vreezen,
En van hl troost berooft zijn droevend hart,
Wie gansch doorgrondt in zijn verlaten droomen,
Hoe schoon zij was en hoe ze ons werd ontnomen.
Met zuchten zwaar beklage ik mijnen nood,
Wanneer mijn geest, van droefenis bevangen,
Herroept het beeld dat dus mijn hart verscheurt.
En dikwijls wen ik peins over den dood,
Welt in mij op zoo smachtend-zoet verlangen,
Dat mijn gelaat reeds als ten doode ontkleurt.
En vat ik gansch waarom mijn ziele treurt,
Dan kwelt me een heir van smarten van al zijden,
Zoodat ik krimp van pijn om wat ik lijd
En zinloos klaag en krijt
En moet de menschen diepbeschaamd vermijden.
En weenend roep ik in mijn eenzaamheid :
„O Beatrice, gingt ge waarlijk henen ?"
Dan troost haar naam me, als waar' zij zelf verschenen.
Tranen van rouw en zuchten van verdriet
Waar ik ook toef mijn eenzaam hart verweeken,
Dat elk zou weenen die mijn lijden zag.
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Hoe nu mijn leven in droefnis vervliedt
Sinds mijn Meestres ten hemel is ontweken:
Geen tong die 't ooit te schilderen vermag.
Daarom, gij Vrouwen, zou geen zelfbeklag
U kunnen zeggen hoe mij 't harde leven
Verwondt en met herinnring kwelt en pijnt
En hoe mijn ziel dus kwijnt
Dat iedereen: „U heb ik opgegeven"
Ziet hij mijn lippen veeg, te zeggen schijnt.
Maar zoo mijn woorden 't u al niet vertelden:
Zij ziet mijn leed en zal 't mij Bens vergelden.
Mijn klaaglijk Lied, van tranen zwaar, nu ga,
En zoek opnieuw die maagdekens en vrouwen,
Wier liefelijk vertrouwen
Uw zusters menigmaal hebben verblijd.
Nu ga I maar gij, die Droefnis' dochter zijt,
Blijf gij bij hen, ontroostbaar, voortaan rouwen.
§ XXXII.
Nadat deze canzone geschreven was, kwam er iemand
tot mij die volgens de graden der vriendschap mijn vriend
was onmiddellijk volgende op dien grootsten : en deze was
door bloedverwantschap zoo nauw verbonden aan de glorierijke, dat niemand Naar nader stood. En toen hij bij mij
was om mij te spreken, verzocht hij mij of ik voor hem jets
wilde zeggen over eene dame die gestorven was; en hij veinsde
zijne woorden, opdat het zou schijnen alsof hij over eene
andere sprak, die kortelings gestorven was : waarop ik bemerkende dat hij alleenlijk sprak over de gebenedeide, hem
toezegde te zullen doen wat zijn verzoek mij vroeg. Waarop
ik, hierover nadenkende, mij voornam een sonnet te schrijven, waarin ik ietwat klaagde en dit te geven aan dezen
mij nen vriend, opdat schijnen zou als hadde ik het voor
hem gemaakt en ik schreef daarop dit sonnet: „O komt
en luistert naar mijn zuchten en klachten . ."
Hetzelve heeft twee gedeelten : in het eerste roep ik de getrouwen der Liefde aan opdat zij naar mij luisteren mogen; in
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0 komt en luistert naar mijn zuchte' en klachten,
Gij eedle harten : Meelij roept u aan!
Hen dank ik 't, die zoo gansch ontroostbaar gaan,
Dat ik in stille smart niet moet versmachten.
Want ach, mijn oogen zijn niet meer bij machte
Te storten schuldgen tol van traan op traan,
En zoo mijn leed — zij hebben 't lang gedaan
Om mijne Vrouwe rouwend to verzachten.
Zoo luistert hoe mijn wanhoop rustloos krijt
Om haar, wier schoone lieflijkheden gloren
Daar, waar alleen haar deugd vond waardge woon.
En raadloos zult ge mij beklagen hooren
Het leven dat mijn eenzaam harte lijdt
Nu al zijn heil en zaligheid ontvlOon.
§ XXXIII.

Toen ik dit sonnet geschreven had, overwegende wie
degene was wien ik het Wilde geven als ware het voor hem
gemaakt, leek het mij toe dat deze dienst armelijk was en
schamel jegens iemand die zoo nauw verwant was aan de
glorierijke. En daarom schreef ik, alvorens ik hem het
bovenstaande sonnet gaf, nog twee stanza's eener canzone
de eene werkelijk voor hem en de andere voor mijzelf, ofschoon beide voor eenzelfden persoon geschreven lijken voor
wie niet scherp toeziet. Maar wie ze scherp beschouwt, ziet
zeer geed dat er twee verschillende personen in spreken
voorzoover de een niet spreekt als van zljne Vrouwe, doch
de ander wel, gelijk duidelijk blijkt. Deze canzone en dit
sonnet gaf ik hem, hem zeggende dat ik ze voor hem
gemaakt had.
De canzone begint: „Altijd, eilaas !" en heeft twee gedeelten:
in het eene, dat wil zeggen in de eerste stanza, klaagt deze
mijn dierbare vriend, aan haar vermaagschapt; in het tweede
klaag ik zelf, dat wil zeggen in de tweede stanza, welke begint :
„Zoo mengen zich . . ." En zoo blijkt het dat in deze canzone
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twee personen klagen, de een van welke kiaagt als haar broeder,
de ander als haar dienaar. En dit is de canzone, welke begint :
Altijd, eilaas ! wanneer ik val aan 't peinzen
1)at ik hier nimmermeer
De Vrouwe weer zal zien die mij ontviel,
Ziet zulk een heir van pijnen rondom grijnzen
Mijn overdroeve ziel,
Dat ik mijzelven vraag : „Waarom begeer
Ik nog dit leed te dragen dat zoozeer
Mij pijnt en tot een last maakt heel dit levee,
Dat ik, vervuld van smart en vreeze groot,
Aanroep den zoeten Dood,
Of hij mij eindlijk rust en vree zal geven
Zeggend : 0 kom ! zoo gaarn ben ik bereid,
Dat ik nu elken stervende benijd."
Zoo mengen zich mijn mijmerdroeve zuchten
Tot eene stage klacht,
Die in den Dood mijn eenge troost begroet.
Tot hem voortaan al mijn verlangens vluchten,
Sedert mijn Vrouwe zoet
Mij werd ontnomen door zijn wreede macht
En barer schoonheid heerelijke pracht
Omhoog, nu zij van ons gezicht moest scheiden,
Ontbloeide tot een blanke heiligheid,
Die Liefde's licht verspreidt
Eeuwig tot aller engelen verblijden :
Want zelfs hun hoogen, zuivren geest verheugt
Het wonder van zoo liefelijke deugd.
§ XXXIV.
Op dien dag waarop een jaar vervuld was sinds deze
Vrouwe onder de burgers van het eeuwig levee werd opgenomen, was ik ergens gezeten alwaar ik, in herinnering aan
haar verzonken, een engel teekende op een zeker tafeltje,',
en terwifi ik deze teekende sloeg ik de oogen op en zag
naast mij eenige mannen, welken ik eerbied behoorde te
betoonen. En zij keken naar hetgeen ik deed en, naar wat
mij later gezegd werd, hadden zij daar reeds eenigen tijd
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gestaan eer ik hen bemerkte. Toen ik hen zag stond ik
op, en groetende zeide ik tot hen : „Een ander was juist
bij mij en daarom peinsde ik." Waarop nadat deze vertrokken waren, tot mijne bezigheid terugkeerde, dat wil
zeggen tot het teekenen van engelengedaanten. Zulks doende
kwam mij de gedachte woorden op rijm te zeggen als ter
verjaring van haar en te schrijven tot hen die tot mij gekomen waren: en ik schreef toen dit sonnet, hetwelk begint :
„Weer zag mijn ziel . ." en hetwelk twee beginkwatrijnen
heeft, zoodat ik het zal verdeelen volgens het eene en volgens
het andere.
Ik zeg dat volgens bet eerste dit sonnet drie gedeelten heeft:
in het eerste zeg ik dat mijne Vrouwe reeds in mijne herinnering was ; in het tweede zeg ik wat de Liefde mij dientengevolge aandeed ; in het derde spreek ik van de uitwerkingen der
Liefde. Bet tweede begint hier : „Ook Amor voelde .." ; het
derde hier „Zij togen uit mijn borst ." Dit gedeelte kan
worden verdeeld in tweeen : in het eene zeg ik dat alle mijne
zuchten sprekende uittogen ; in het tweede zeg ik hoe enkele
zekere woorden spraken verschillend van de andere. Bet tweede
begint : „Maar zij die 't diepste . . ." Op dezelfde wijze kan het
worden verdeeld volgens het tweede begin, behalve dat ik dan
in het eerste gedeelte zeg op welk oogenblik mijne Vrouwe in
, mijne herinnering was gekomen, en dit zeg ik niet in het
andere begin.

Eerste begin.

Weer zag mijn ziel de lichte heugnis doomen
Dier Vrouwe, die om haar ootmoedigheid,
God wonen deed waar hoogst-gebenedeid
Maria troont onder de nedrigst-vroomen.
Tweede begin.

Weer zag mijn ziel de lichte heugnis doomen
Dier Vrouwe om wie de Liefde zelve schreit ;
Toen gij, als lokte u hare lieflijkheid,
Kwaamt tot me en zaagt wat mij zoo stil deed droomen.
Ook Amor voelde die herinnring komen,
En in mijn hart ontwaakt, vol droevigheid,
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Sprak tot mijn zuchten hij: „Nu gaat en schreit"
En nauwlijks konden zij hun smart betoomen.
Zij togen uit mijn borst weenende heen,
En telkenmale als ik hen hoorde, bracht
Hun droeve roep de tranen mij in de oogen
Maar zij die 't diepste leden zeiden zacht:
„O eedle geest! 't Is heen een jaar geleen
Dat gij verklaard ten hemel zijt gebogen.''

Eenigen tijd hierna, Coen ik mij be yond op eene plaats
alwaar ik mij den vervlogen tijd in herinnering bracht, was
ik zeer peinzend en zoozeer vervuld met smartelijke gedachten dat zij mij uiterlijk deden vertoonen een gelaat vol
schrikkelijke verbijstering. Waarop ik, mijne verandering
gevoelend, de oogen opsloeg om te zien of iemand mij gezien
had. Toen zag ik dat eene edele dame, jong en zeer schoon,
voor een venster zeer medelijdend, naar haren aanschijn te
oordeelen, naar mij keek ; zoodat alle deernis in haar vereenigd scheen (3). Vandaar dat, — aangezien ongelukkigen,
wanneer zij medelijden met hen bij anderen zien, spoediger
beginnen te weenen, alsof zij met zichzelf medelijden
hebben — ik in mijne oogen het verlangen gevoelde te
gaan weenen ; en dus, vreezende mijn ellendig levee te Loon en,
ging ik heen nit de oogen dier teedere; en ik zeide daarop
in mijzelf: „Het kan niet anders of bij deze deernisvolle
Vrouwe woont de edelste liefde." En hierop nam ik mij
voor een sonnet te schrijven, in hetwelk ik zou spreken
tot haar en in hetwelk ik vervatten zou al wat ik hier
verhaald heb. En omdat het door deze verklaring reeds
voldoende duidelijk is, za' 1 ik het niet verdeelen. Het sonnet
begint •
Mijn oogen zagen 't zoete mededoogen
Lichten over uw stil en bleek gelaat,
Toen gij aanschouwdet mijn verslagen staat
En mijn gestalte, door de smart gebogen.
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1k dacht: „ Dus heeft mijn donker leed bewogen
Haar, die zoo deernisvol mij gadeslaat."
En vreezend in mijn hart voor het verraad
Van gansch mijn zwakheid door mijn weenende oogen,
Wende ik van u mijn angst-beschaamde blikken,
Wij1 traan op traan van niet te stillen smart
Opwelde als door uw deerenis ontkluist.
En tot mijn droeve ziel zeide ik : „Wel huist
De Liefde in dezer Vrouwe teeder hart,
Dat mij haar blik zoo overdroef doet snikken."
§ XXXVI.
Het geviel nu dat telkenkeer dat deze Vrouwe mij zag,
zij een medelijdend gelaat en eene bleeke kleur, als van liefde,
aannam: zoodat zij mij herhaaldelijk deed herinneren aan
mijne edele Vrouwe, die steeds diezelfde kleur vertoonde.
En het is een feit dat ik dikwijls, niet kunnende weenen,
nosh mijne droefenis uitstorten, heenging om deze deernisvoile Vrouwe te zien, die naar het scheen door Karen blik
de tranen uit mijne oogen trok. En daardoor kwam mij ook
de begeerte iets er over te zeggen, sprekende tot haarzelf;
en ik schreef dit sonnet, hetwelk begint: „Nooit deden
Liefde . ." en het is begrijpelijk zonder dat ik het verdeel,
door zijne voorgaande verklaring. En dit is het :
Nooit deden Liefde en Medelijden bleeken
Een schooner aanschijn, meer bewondrenswaard,
En nooit heeft zulk een teedre glans verklaard
Stil-droevende oogen, 'wij1 hun tranen leken,
Dan wen, als woudt ge om hulpe voor mij smeeken,
Uw blik op mijn ellendig wezen staart,
Zoodat mijn hart soms vreezen moet als waar 't
Om u verdeeld en van zijn heil geweken.
Ik kan mijn brandende oogen niet verweren
Dat zij verlangend dikwijls wenden peen
Tot u, wier blik hun tranenvloed bevrijdt;
0. E, XIV 9
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Want zoo ze u schouwen is weenen alleen
't Hen ganschelijk verteerende begeeren,
Schoon zij 't niet kunnen zoo ge aanwezig zij t.

§ XXXVII.
Ik kwam tot zoover door den aanblik dezer Vrouwe
dat mijne oogen begonnen zich al te zeer te verheugen wanneer zij haar zagen; zoodat ik dikwijls mij er over kwelde
in mijn hart en mijzelf wel voor zeer laag hield ; en nog
herhaaldelijker vloekte ik de ijdelheid mijner oogen en zeide
tot hen in mijne gedachten : „Vroeger placht ge te doen weenen al wie uwen droevigen toestand zagen en nu schijnt ge
dit te willen logenstraffen door deze Vrouwe, die u aanziet,
die u echter alleenlijk aanziet voorzooverre zij denkt aan
de glorierijke Vrouwe over wie gij placht te weenen ; doch
wat ge doen kunt doet dat maar, want ik zal u dikwijls genoeg
aan haar herinneren, vermaledeide oogen ; want nooit, dan
slechts na den flood, behoordet ge uwe tranen te doen verdrogen". En toen ik in mijzelf aldus tot mijne oogen had
gesproken, besprongen mij wederom zware en bange zuchten.
En opdat deze strijd welke in mij gevoerd werd niet slechts
alleen bekend bleve aan den ongelukkige die hem gevoelde,
nam ik mij voor een sonnet te maken en in hetzelve dezen
verschrikkelij ken toestand te vervatten, en ik schreef dit
sonnet, hetwelk begint : „Gij oogen mijn . .",
en het heeft twee gedeelten : in het eerste spreek ik tot mijne
oogen zooals mijn hart in mijzelf sprak ; in het tweede neem ik
een zekeren twijfel weg door te openbaren wie het is die aldus
spreekt; en dit gedeelte begint hier: „Zoo spreekt mijn hart ..."
Men zoude ook zeer wel meerdere verdeelingen kunnen aannemen, maar zij zouden overbodig zijn, omdat het duidelijk is
door de voorgaande verklaring.
Gij oogen mijn, die om mijn droefnis schreiden
Zoo bitterlijk en staag nu reeds zoo fang,
Ge zaagt hoe dikwijls ge ook langs andrer wang
Deedt tranen vloeien van diepst medelijden.
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Vergeten hebt ge, schijnt wel, heel uw lijden
Want ach, ik heb, voor zooveel pijnen bang,
U niet genoeg herinnerd aan dien drang
Tot haar, aan wie ge alleenlijk u moest wijden.
Zoozeer ontrust nu mijn beschaamd geweten
Uwe ijdelheid dat ik in vreeze groot
Den aanblik ducht dier deernisvolle vrouw.
Want nooit behoordet, dan slechts in den dood,
Gij ooze doode Vrouwe te vergeten.
Zoo spreekt mijn hart en zucht in zwaar berouw.
§ XXXVIII.
De aanblik dezer Vrouwe bracht mij in zulk eenen
vreemden toestand, dat ik dikwijls aan haar dacht als aan
iemand die mij al te zeer bekoorde en ik dacht over haar
aldus „Deze is eene lieflijke Vrouwe, schoon, jong en wijs,
en wellicht verschenen door den wil der Liefde, opdat mijn
leven rust zoude vinden." En dikwijls genoeg dacht ik over
haar nog teerder, zoozeer dat mijn hart er mede instemde,
dat wil zeggen met deze gedachten. Maar wanneer het aldus
had toegestemd, begon ik, als door de Rede daartoe aangespoord, opnieuw te overpeinzen en zeide in mijzelf: „Eilaas,
Welk eene gedachte is deze, welke mij op eene zoo lage
wijze wijze wil troosten en mij haast niets anders laat denken!"
Dan verhief zich eene andere gedachte en zeide : „Nu ge
in zoo groote beproeving geweest zijt, waarom wilt gij
niet terugtrekken nit zulke bitterheid ? Gij ziet dat dit eene
inblazing der Liefde is welke de begeerten der Liefde met
zich brengt en welke komt van eene zoo lieflijke zij de als
de oogen dezer Vrouwe die zich zoo deernisvol heeft betoond."
Zoodat ik, na aldus herhaaldelijk in mijzelf te hebben gestreden, er eenige woorden over zeggen wilde ; en omdat
diegenen in dien strijd van gedachten overwonnen welke
voor haar spraken, scheen het mij dat ik tot haarzelf moest
spreken ; en ik schreef dit sonnet, hetwelk begint „Een
lieflijke, teerfluistrende gedachte. ..". En ik zeg „lieflijke"
omdat zij sprak over eene lieflijke Vrouwe, ofschoon zij
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overigens allerlaagst was. In dit sonnet onderscheidde
in mij zelf twee deelen, naarmate mij ne gedachten verdeeld
waren. Het eene noem ik hart, dat wil zeggen begeerte ; het
andere noem ik ziel, dat wil zegge Bede; en ik, zeg wat
het eene aan het andere zegt. En dat het juist is de Begeerte
„hart" te noemen en de Bede „ziel", is duidelijk genoeg
voor hen van wie het mij lief is dat zij het begrijpen. Het
is waar dat ik in het voorgaande sonnet de partij van het
hart kies tegen de oogen, en dit schijnt in strijd met wat
ik nu zeg; en daarom zeg ik dat ik ook dhar het hart als
Begeerte heb verstaan, aangezien mijn verlangen om te denken
aan mine allerlieflijkste Vrouwe toch grooter was dan dat •
om die andere te zien, ofschoon ik daartoe wel eenige begeerte gevoelde, maar Welke nog licht scheen ; zoodat de
eene uitspraak niet in strijd is met de andere.
Dit sonnet heeft drie gedeelten: in het eerste begin ik met
tot die Vrouwe te zeggen hoe mijn verlangen zich geheel en
al tot haar keert ; in het tweede zeg ik hoe de ziel, dat wil
zeggen de Rede, spreekt tot het hart, dat wil zeggen de Begeerte; in het derde zeg ik hoe dit antwoordt. Het tweede
gedeelte begint hier: „Dies vraagt mijn ziel ...", het derde
hier: „En 't antwoordt haar ..."
Een lieflijke, teerfluistrende gedachte,
Van u vervuld, toeft bij mij menigmaal,
En spreekt van liefde zulk een zoete taal
Dat zij mijn hart met haar doet medesmachten.
Dies vraagt mijn ziel aan 't hart: „Wie is die zachte,
Die wil dat troost en vree weer in ons daal' ?
Dat niets in ons nog naar iets anders taal',
Tot zulke werking is haar deugd bij machto?"
En 't antwoordt haar: „Eilaas, bezorgde ziel,
Een nieuwe boo der Liefde kwam getogen,
Die van een nieuw verlangen mij vertelt;
En heel zijn levee, heel zijn sterk vermogen,
Straalt uit den blik dier deernisvolle ziel,
Wie 't leed om Onze martelingen kwelt.
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§ XXXIX.
regen dezen tegenstander der Rede verhief zich op
eenen dag, omstreeks het negende uur, eene sterke verbeelding in mij het scheen mij namelijk dat ik de glorierijke
Beatrice aanschouwde, met dit lichtroode kleed, in hetwelk
zij voor het eerst mijnen oogen verschenen was en zij leek
mij zeer jeugdig, van denzelfden leeftijd als Coen ik haar
voor het eerst zag. Daarop begon ik over haar te peinzen,
en mij alles herinnerende volgens de orde des tijds, begon
mijn hart smartelijk zijne begeerte to berouwen, door welke
het zich zoo lagelijk eenigen tijd had laten in bezit nemen,
in strijd met de bestendigheid der Rede. En, dusdanige
slechte begeerte geheel verdreven hebbende, wendden zich
al mijne gedachten wederom tot hunne allerlieflijkste Beatrice.
En ik zegge dat ik van Coen. of zoozeer aan haar begon te
denken met heel mijn hart vol schaamte, dat mijne zuchten
het dikwijls openlijk getuigden, aangezien bijna allen bij
hun uitgaan zeiden wat in mijn hart gesproken werd, dat
wil zeggen den naam der Allerlieflijkste en hoe zij van ons
verscheidde. En dikwijls gebeurde het dat eene gedachte
zooveel smart medebracht, dat ik haarzelf vergat en eveneens
waar ik mij be yond. Door deze wederopleving mijner zuchten
ontwaakte ook het weenen, hetwelk had opgehouden, op
zulk een wijze dat mijne oogen twee dingen geleken welke
niets anders begeerden dan te weenen : en dikwijls gebeurde
het dat, door hun lang voortgezet weenen, condom hen
een purperen kleur zich vertoonde, gelijk te verschijnen
pleegt bij iemand die den marteldood sterft : waaruit blijkt dat
zij waardiglijk voor hunne ijdelheid werden gestraft zoodat
zij sindsdien niemand zouden hebben kunnen aanzien die
naar hen mocht kijken op eene wijze welke hen tot eene
dergelijke afdwaling hadde kunnen bewegen. Waarop ik,
wenschende dat het bleek dat deze slechte begeerte en ijdele
bedoeling inderdaad vernietigd waren, en wel zoo, dat de
berijmde woorden welke ik daarvOOr geschreven had, tot
geen enkelen twijfel weer aanleiding zouden kunnen geven,
mij voornam een sonnet te maken, in hetwelk ik den zin
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van het hier gezegde zou vervatten. En ik schreef Coen :
„Eilaas, door veler zuchten stage klacht. ," En ik zeide
„Eilaas" omdat ik mij er over schaamde dat mijne oogen
aldus ijdellijk gedwaald hadden. Dit sonnet verdeel ik niet
omdat zij ne verklaring duidelijk genoeg is.
Eilaas! door veler zuchten stage klacht,
Uit 's harten droef herinneren geboren,
Hebben mijn oogen zwak de kracht verloren
Den blik te zoeken die hun groet verwacht.
't Schijnt dat in hen slechts een verlangen smacht:
In tranen iedren lach van vreugd te smoren;
Een vuurgen kring doet Liefde rond hen gloren,
Gelijk de kroon die martelaren wacht.
De zuchten en gepeinzen mijner rouwe
Vervullen zoo mijn weedomzware hart
Dat Amor zwijmt van droefheid overgroot,
Omdat hij hen, de stille boon der Smart,
Den zoeten naam hoort fluistren mijner Vrouwe
En woorden, ach, over haar vroegen dood.
§ XL
Na deze beproeving geschiedde het—in dien tijd waarop
veel yolks kwam om de gebenedeide beeltenis te zien, welke
Jezus Christus ons heeft achtergelaten van zijn allerschoonst
gelaat (4), hetwelk nu mijne Vrouwe in glorie aanschouwtdat een aantal pelgrims door eene straat trokken, welke
nagenoeg middendoor de stad liep waar de Allerlieflijkste
werd geboren, leefde en stierf; en zij gingen, naar het mij
toescheen, ernstig peinzend. Waarop ik, over hen denkende,
in mijzelf zeide: „Deze pelgrims schijnen mij van zeer verre
te kom.en en ik geloof niet dat zij zelfs over deze Vrouwe
hebben hooren spreken ; zij weten van niets; veeleer zijn
hunne gepeinzen over andere zaken dan over haar hier;
misschien denken zij aan hunne verre vrienden, die wij
niet kennen." Daarop zeide ik in mijzelf: „Ik weet dat,
wanneer zij uit eene naburige streek kwamen zij in eenig
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opzicht in hun uiterlijk bedroefd zouden schijnen, aldus
midden door de bedroefde stad gaande." Daarop zeide ik
in mijzelf: „Indien ik hen eene wijle kon ophouden, zoude
ik hen zekerlijk doen weenen alvorens zij deze stad verlieten, omdat ik woorden zou zeggen die wien ook die ze
hoorde zouden doen weenen." Waarop ik nadat zij uit
mijn gezicht waren voorbij gegaan, mij voornam een sonnet te schrijven, in hetwerk ik zou openbaren datgene, wat
ik in mijzelf gezegd had ; en opdat het nog klagelijker
zoude schijnen, nam ik mij voor het te schrijven alsof ik
tot hen gesproken had ; en ik schreef dit sonnet, hetwelk
begint : „Ai pelgrims, die zoo ernstig langs mij gaat. ".
En ik zeide „pelgrims" in de ruimen beteekenis van het
woord : want „pelgrim" kan in dubbelen zin verstaan worden, eenen ruimen en eenen engen ; in ruimen voorzoover
ieder die buiten zijn vaderland toeft pelgrim is ; in engeren
heet slechts diegene pelgrim die naar het huis van den
heiligen Jacobus gaat of er vandaan komt. En voorts wete
men dat de lieden die naar den dienst des Allerhoogsten
tijgen op drie wijzen kunnen worden genoemd : zij heeten
„Palmdragers" voor zoover zij overzee gaan, vanwaar zij
dikwijls palmbladen meebrengen ; zij heeten „pelgrims" voor
zoover zij naar het huis van Galizia (5) gaan, omdat het
graf van den heiligen Jacobus verder van zijn. vaderland
verwijderd ligt dan dat van eenig ander apostel ; zij heeten
„Rome-gangers" voor zoover zij naar Rome gaan, waarheen
ook zij, die ik hier pelgrims noemde, togen. Dit sonnet verdeel ik niet, omdat zijne verkiaring het genoeg verduidelijkt.
Ai pelgrims, die zoo ernstig langs mij gaat,
Verdiept wellicht in der herinnring droomen,
Zijt ge uit een land zoo vreemd en ver gekomen
Als mij getuigt uw aanschijn en gewaad
Dat niet de tranen langs uw bleek gelaat,
Nu gij doorschrijdt deez' stad der Rouwe, stroomen ;
Als lieden die nog niets hebben vernomen
Van haar verlaten, deerniswaardgen staat?
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Mijn zuchtend hart zegt mij met zekerheid
Dat, zoo ge bleeft om naar mijn klacht te hooren,
Ge niet dan weenend gaan zoudt van hier henen :
Haar Beatrice heeft zij, ach, verloren !
En ieder woord over haar lieflijkheid

Heeft het vermogen elkeen te doen weenen.
§ XLI.
Hierop zonden twee edele dames tot mij om mij te
verzoeken dat ik hen eenige rijmen zenden mocht waarop
ik, denkende aan hunnen hoogen stand, mij voornam hen
jets te zenden en tevens jets nieuws te maken, hetwelk
ik hen met de andere zenden zou, opdat ik op meer
waardige wijze hun verzoek vervulde. En ik schreef toen
een sonnet, hetwelk mijnen staat verhaalde, en ik zond het
hen, van het voorgaande vergezeld en van nog een ander,
hetwelk begint: „O komt en luistert". Het sonnet hetwelk
ik toen maakte begint: „Bovert die sfeer ..."
hetwelk uit vijf gedeelten bestaat : in het eerste zeg ik waarheen mijn geest gaat, hem noemend bij den naam van een zijner
uitwerkingen. In het tweede zeg ik waarom hij omhoog gaat,
dat wil zeggen wie hem aldus doet stijgen. In het derde zeg
ik wat hij aanschouwt, te weten eene Vrouwe die daarboven
geeerd wordt, en ik noem hem dan „pelgrim-geest" omdat hij
geestelijk zoo hoog stijgt en, gelijk een pelgrim, die buiten zijn
vaderland is, er toeft. In het vierde zeg ik hoe hij haar aldus
ziet, dat wil zeggen van zulke hoedanigheid, dat ik deze niet
kan begrijpen, dat wil zeggen dat mijn geest opstijgt tot hare
hoedanigheid in zulk een graad dat mijn verstand het niet bevatten kan, aangezien ons verstand zich verhoudt tot deze
gelukzalige zielen gelijk ons zwakke oog tot de zon ; en dit
zegt ook de Filosoof in het tweede boek der Metaphysica. In
het vijfde zeg ik dat, ofschoon ik niet kan begrijpen waarheen
mijn geest mij voert, namelijk tot hare wonderbare hoedanigheid,
ik toch tenminste dit begrijp dat heel deze gedachte is van
mijne Vrouwe, aangezien ik herhaaldelijk haren naam in mijne
gedachte hoor. En aan het slot van dit vijfde gedeelte zeg ik :
„Dan, vrouwen dier . . ." om te verstaan te geven dat het vrouwen

DANTE ' S VITA NUOVA.

417

zijn tot wie ik spreek. Het tweede gedeelte begint hier : „Een
nieuw begrip ." ; het derde hier : „En daar, waarheen ." ;
het vierde bier: „Hij schouwt haar zoo ." ; het vijfde hier :
„Maar 'k weet . . ." Men zoude het nog nauwkeuriger kunnen
verdeelen en nog nauwkeuriger doers begrijpen, maar deze verdeeling kan volstaan en dus zal ik mij niet ophouden met het
nog verder te verdeelen. En dit is het sonnet, hetwelk hier
begin t
Boven die sfeer die 't allerwijdste kringt,
Vermag mijn geest als stille zucht te stijgen ;
Een nieuw begrip, dat Liefde in leed verkrijgen
Mij deed heeft hem tot zulk een vlucht bezwingt.
En daar, waarheen heel zijn verlangen dringt,
Ziet hij een Vrouwe voor wie de englen neigen ;
ZOO stralend dat mijn pelgrim-geest in d' eigen
Lichtgloed haar schouwt, die uit haar wezen blinkt.
Hij schouwt haar dus, dat wen hij, weergekomen,
't Verhalen
't droef hart dat hem doet spreken
Niet vatten kan een taal zoo wonderbaar.
Maar 'k weet : van Beatrice kornt hij spreken ;
En heb ik haren zoeten naarn vernomen,
Dan vrouwen dier, is alles tOch mij klaar.

§ XLII.
Na dit sonnet verscheen mij een wonderbaarlijk gezicht (6), in hetwelk ik dingen zag Welke mij deden besluiten niet meer over deze gebenedeide te spreken alvorens
ik op eene waardiger wijze over haar zou kunnen handelen.
En om dit te bereiken, beijver ik mij zooveel ik kan, gelijk
zij wel weet, Zoodat, indien het • Hem, door wien alles
leeft, behaagt dat mijn leven nog eenige jaren dure, ik
van haar hoop te zeggen wat nooit nog van eenige Vrouwe
gezegd werd. En daarna moge het Hem, die de Heer aller
Hoofschheid is, behagen dat mijne ziel henen ga om de
glorie p arer Vrouwe te zien, dat wil zeggen dier gebene-
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deide Beatrice, die verheerlijkt schouwt in het aangezicht
van Hem, „qui est per omnia saecula benedictus 1). Amen.
Einde.

AANTEEKENINGEN BIJ HET DERDE GEDEELTE.
(1) Een anderen uitleg ger . Cino da Pistoia, die eene canzone
schreef om Dante over het verlies van Beatrice te troosten.
(Aanhangsel).
(2) De kalender van Arabie. Beatrice stierf in den avond van 8
Juni 1290. Volgens Arabische dagverdeeling begon de dag
na zonsondergang. Dante roept die dagverdeeling dus te hulp
om den datum 8 te kunnen veranderen in 9, en den Syrischen
kalender opdat Juni de negende maand zou worden.
Tisirin de Eerste. Er zijn nl. twee maanden welke dienzelfden naam dragen.
Het volmaakte getal = 10.
(3) Wie deze „Vrouwe aan het Venster" was is niet bekend.
Sommigen meenen eene zekere Lisette (zie Aanhangsel),
anderen Gemma Donati, met wie Dante huwde.
(4) In dien UP. In Rome werd ieder jaar in de maand Januari
de Veronica (vera icona, waarachtige beeltenis) rondgedragen
en gedurende de heilige week in de St. Pieterskerk ter bezichtiging gesteld. Het heette de afdruk te zijn van Jezus' gelaat
in den sluier der heilige Veronica, welken zij hem, toen hij
den Calvarienberg beklom, had gereikt om zich het zweet of
wisschen.
(5) Het Buis van Galizia. Het heiligdom van den apostel Jacobus
in de Spaansche provincie Galizia.
(6) Een wonderbaarlijk gezicht. Zeer waarschijnlijk was onder het
schrijven van den prozatekst het plan in Dante gerijpt om de
behandelde stof nog eens, maar op veel grootscher wijze, te
herhalen.
1) Die gezegend is door alle eeuwen.

AANHANGSEL.
Vertalingen der in de Inleiding genoemde gedichten van Dante
en enkelen zijner voorgangers en tijdgenooten.

DANTE.
I
Van vrouwen zag 'k een liefelijke schaar
Den dag van Allerheilgen laatstverleden ;
En onder de allereersten zag ik haar,
Naast wie ter rechter Amor kwam geschreden.
Uit hare oogen brak een glans z66 klaar,
Dat zij een geest geleek wien vlammen kleedden
Toen ik den moed had op to zien, voorwaar:
Het was me als zag 'k een engel nader treden.
Aan ieder die het waard was schonk een groet
Die zoete Vrouwe van haar zeegnende oogen
En vulde van haar deugden elks gemoed.
'k Geloof dat zij den hemel is ontvlogen
Wiji ze ons op aarde ons heil reeds brengen moet :
0 zalig zij, die haar nabij zij n mogen!
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II.
Guido, ik wou dat Lapo en wij twee
Door toovermacht ons mochten saam bevinden
In 't zelfde scheepken dat op alle winden
Naar onzen wil kalm voortdreef over zee ;
Zoodat geen toe val ooit stoorde onzen vree
En wind noch weder onzen tocht kon hindren ;
Maar 4en verlangen steeds ons zou verbinden,
Sterker, hoe langer 't scheepken verder glee.
En 'k wou dat Monna Vanna en Lagia en zij
Die 't dertigst stond, voor altoos mochten varen
Met ons door zelfden goeden toovnaars macht ;
En dat zij met ons spraken, dag en nacht,
Van Liefde, en dat zij even vredig waren
dit geloof ik zekerlijk, ook wij.
Dit sonnet is, evenals dat in § XXIV der Vita Nuova, gericht
aan Guido Cavalcanti. Monna Lagia was de Vrouwe van den dichter
Lapo Gianni. Met „haar die 't dertigst stond" — een uitdrukking
die blijkbaar slaat op de serventese op de zestig schoonste vrouwen
der stad, waarvan in § VI wordt gesproken — is volgens Barbi
bedoeld Dante's „scherm-dame". Immers Beatrice kan zijn uitverkorene voor dien tocht niet geweest zijn, omdat zij op de „negende
plaats" stond. Het sonnet is alweer geinspireerd door oudere troubadoursliederen, waarin de „goede toovenaar" de vermaarde Merlijn is.

Sinds 't negende van mijner jonkheid jaren
Heb 'k Amor onafscheidelijk behoord :
En 'k weet hoe hij ons went en zweept en spoort
En in zijn dwang ons lust noch droefheid sparen.
Wie waant dat Deugd of Rede hem vervaren,
Is als wie meent dat hij wen 't stormt behoort
De klok to luiden, wanende dat voort
De krijg van wind en wolken zal bedaren.
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Want altijd in den kring van Amor's krijt,
Is Vrije Wil dO.s door zijn macht gebonden
Dat gansch vergeefs der Rede raad er strijdt;
Steeds kan een nieuwe spoor de flank hem wooden :
Wat lust hem ook op 't oogenblik berijdt,
De nieuwe volgt hij zoo haar krachten zwonden.
Dit sonnet is Dante's antwoord op een sonnet van Cino da
Pistoia, waarin deze dichter hem vraagt of hij gelooft dat de dood
den ongelukkigen minnaar rust zal geven.

IV.
Dien weg langs Bien de Schoonheid volgen moet,
Wil ze in het hart de Liefde doen ontwaken,
Zie ik Lisette stormende genaken
Ads waar 'k een burcht — in koenen overmoed.
Maar dan, gekomen aan dier veste voet,
Wier grendels slechts de willge ziel kan slaken
Hoort zij een stem : ,,Wil die bestorming staken ,
Beer om gij Vrouwe, liefelijk en zoet.
Een andre heeft mijn geest reeds ingenomen ,
Zij kreeg en greep de heerelijke roe
Van Amor zelf, zoodra zij was gekomen."
En heeft Lisette dit bescheid vernomen,
Zoo Wendt zij om, droef en beschaamd to moe,
En 'k zie het rood haar wangen overstroomen.
Sommige commentatoren meenen dat de in dit sonnet genoemde
Lisette dezelfde is als de „Vrouwe aan het Venster". De aanvangsregels doen vermoeden dat het geschreven is IA het sonnet over
de Liefde in § XX.
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V
Tot korten dag en wijdgekringde schaduw
Ben 'k nu gekomen en 't Witten der heuvlen,
Waar alle kleur verdwijnt in 't vale kruid;
Maar nog verloor Verlangen niet zij n groen,
Wijl 't z44 diep wortelt in dien harden steen,
Die spreekt en voelt als ware hij een Vrouwe.
Aleveneens blijft deze jonge Vrouwe
Bevroren zooals sneeuw die ligt in schaduw ;
Want evenmin ontdooit haar als een' steen
Het zoet getijde dat verwarmt de heuvlen
En weer hun wit verkeeren doet in groen,
Naar het met bloemen hen bekleedt en kruid.
Wen zij het hoofd omkranst met geurend kruid,
Verjaagt ze uit mijn gedachte elke andre Vrouwe ;
Z44 schoon vervlecht zij 't golvend blond en 't groen,
Dat liefde zelf zich neerzet in hun schaduw;
En waar zij zit, tusschen twee lage heuvlen,
Mij vaster houdt dan kalk den metselsteen.
Haar schoon heeft grooter kracht dan eedle steen ;
Voor wonden die zij toebrengt wast geen kruid;
Zoodat ik vluchten over vlakte en heuvlen_
Moest om to ontkomen aan 't gevaar dier Vrouwe.
Maar nergens schenkt mij voor haar aanschijn schaduw
Hoogte noch muur, noch dichter wooden groen.
Ik zag haar eens, ganschlijk gekleed in groen
ZOO schoon, dat zij gewekt hadde in een steen,
Die liefde die 'k gevoel reeds voor haar schaduw.
'k Noodde in een dal haar, bont van bloemig kruid —
Als kon zij minnen 'lijk een andre Vrouwe —
Rondom besloten door geweldige heuvlen.
Doch eer vloeien de stroomen tot de heuvlen
Terug, eer ooit dit hoot, sappig en groen,
Vlam vatte — als 't voegt toch zulk een schoone Vrouwe —
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Aan mij , hoewel 'k zou slapen op een steen
Mijn leven lang en weiden 't wilde kruid,
Zoo 'k van haar kleed slechts schouwen mocht de schaduw.
Terwijl de heuvlen zwarten onder schaduw
Van 't zomergroen, doet deze jonge Vrouwe
Geqk een steen haar schuil gaan onder 't kruid.
Deze sestina behoort tot de z.g „steen-canzones", door Dante
in zijn tijd van overgave aan „ijdelheden van korte bate" na den
dood van Beatrice gewijd aan een zekere Pietra degli Scrovigni
(pietra = steen), over Wier hardheid hij zich beklaagt. Sommigen
meenen echter dat deze canzones en ook de bovenstaande sestina
zuiver „allegorisch" bedoeld zijn. De wreede Pietra zou de stad
Florence zijn, liggend in een dal „rondora besloten door geweldige
heuvlen". — De vorm van dit gedicht is voor Dante in de Italiaansche poezie niet gebruikt. Dante zelf zegt dat hij bier den Provencaal Arnaut Daniel navolgt.

VI
Aan Vrouwe Pietra degli Scrovigni.
Ik vloek den dag dat mij voor 't eerst verblijd
Het licht heeft dier verraderlijke oogen ;
En 't uur dat ge in mijn hart gekomen zijt
En hebt mijn ziel er ganschlijk aan onttogen !
Ik vloek de vijl van mijn kunstvaardigheid,
Die blank sleep al dier schoone woorden logen,
Die 'k voor u vond en heb in rijm gerijd,
Opdat men eeuwig u zoude eeren mogen !
En 'k vloek mijn eigen waan-verwarden geest,
Die willoos aan de zware slavernij
Zich vastklemt van uw schoone en schuldge leest,
Waarvoor zelfs Amor geenen meineed vreest ;
Zoodat een ieder hem bespot, maar mij,
Die 't wiel van de fortuin wil wenden, 't meest.
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DANTE'S VOORGANGERS.
PIER DELLA. VIGNA (t

1249)

(Hij was minister van keizer Frederik II en een man van
groot gezag, totdat hij, onder verdenking van verraad, in de gevangenis werd geworpen. Hij pleegde zelfmoord in 1249. Het
onderstaande sonnet is, evenals het daarop volgende van Lentino,
een antwoord op een sonnet van Jacopo Mostacci, den valkenier
des keizers, die twijfel geuit had aan het bestaan der Liefde „omdat zij nooit zichtbaar verschijnt".)

wijl

nooit de liefde zichtbaar is verschenen.
Als een lichamelijk en tastbaar ding,
Zijn er nog enkelen die dwaaslijk meenen
Dat liefde niets is dan begoocheling.
Maar wijl zij met een macht niet to verkleenen,
Heerscht in het hart van elken sterveling,
Moet men veel hooger waarde haar verleenen,
Dan zoo men haar kon zien als zichtbaar ding.
Hoe de magneet door zijn verborgen kracht
Het ijzer aantrekt kan Been mensch aanschouwen;
Toch trekt hij het, en onweerstaanbaar aan.
En dit heeft mij tot het geloof gebracht,
Dat liefde is en schenkt mij vast vertrouwen
Dat men dit ook gelooven blijft voortaan.

JACOPO DA LENTINO (t

1246)

(Hij was notaris onder keizer Frederik II. Deze dichter is
„de notaris" die met Buonagiunta en Guittone d'Arezzo bleef „aan
gene zijde van den zoeten nieuwen stij1") (Louteringsberg XXIV
54-57).
Liefde is Begeerte, door het groot vermogen

Van welgevallen in het hart verwekt,
Het allereerst ontspringt de Liefde nit de oogen
En 't is het hart dat voedsel haar verstrekt.
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Wel komt bijwijl die drang in ons getogen,
Zonder dat zichtbaar schoon hem tot zich trekt;
Maar schoonheid die we aanschouwen met onze oogen
Is 't toch die sterkste en hechtste liefde wekt;
Wijl de oogen aan het hart het goed en kwaad
Melden getrouwelijk van alle dingen,
Zooals Natuur hen altemaal formeert;
En 't hart dat deze taal terdeeg verstaat,
Voelt diepverheugd Begeerte in zich ontspringen:
En dat is Liefde, die den mensch regeert.

FRA. GUITTONE D ' AREZZO (t

1294)

(Aanvankelijk schreef hij alleen minnepoezie, maar op zijn
35ste jaar bekeerde hij zich, werd „broeder" van de religieusmilitaire orde der Cavalieri gaudenti (vroolijke ridders) en wijdde
zich sindsdien uitsluitend aan het boetedicht. Hij stood in hoog
aanzien, ofschoon Dante deze bewondering niet deelt. In een gesprek met den grooten dichter Guinizelli (Louteringsberg XXVI,
124-126) zegt Dante over hem:
„Aldus (nl. voorbarig prijzen) deden vele ouden met Guittone,
de een den ander nasprekend om hem lof te geven, totdat met
meer personen de waarheid hem heeft overwonnen.")

Aan de heilige Maagd Maria.
Vrouwe des Hells, wier glorie nooit kan enden,
Moeder van Jezus zoet, wiens heilge dood,
Ons te verlossen van der helle nood,
De doem van's eersten vaders val mocht wenden ;
Zie hoe mij Amor's wreede knechten schenden
Met schichten scherp, aanschouw mijn foltring groot;
Moeder vol deernis, zachte bondgenoot,
Schut mij voor de vervolging zijner benden !
O. E. XIV 9

28
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Vul van die 44ne Liefde heel mijn wezen,
Die trekt de ziel naar haren oorsprong puur,
Zoodat der lusten strik mij niet weerhoudt
Zulk middel slechts kan zulke koorts genezen,
Zulk water slechts bluscht zulk een gloeiend vuur;
Met spijkers drijft met spijkers uit het hout.

CHIARO DAVANZATI

(Een Florentijnsch dichter, wiens werk valt tusschen 1260 en 1280)
Wanneer het stralend licht zijn glans komt spreiden
Zendt het zijn klaarheid tot in versten nacht
De bleeke sterren dooven en verscheiden
Voor zijner schichten iiitblinkende kracht.
Zoo schenkt mijn Vrouwe met haar blik verblijden
Aan ieder die in donkre smarten smacht
En doet in vreugd verkeeren al hun lij den :
Zoo overgroot is harer deugden macht.
En als een stoet van dienende getrouwen
Volgen haar als der Hoofschheid keizerin,
Wijl ze aller licht is, alle andere vrouwen.
De schilders staren met verrukten zin
Haar aan wijl ze in haar schoon gelaat aanschouwen
Wat zij to schildren hopen tot een elks gewin.

GUIDO GUINIZELLI

(1220 ? — 1276)

(Van zijn leven is weinig meer bekend dan dat hij tot een
aanzienlijk Bologneesch geslacht behoorde en in 1274 wegens zijn
keizerlijke gezindheid werd verbannen. Hij was zeker de grootste
dichter van zijn tijd en Dante heeft hem hoogelijk geprezen, staat
dan ook zelf sterk onder zijn invloed. Kenmerkend is dat Guini-
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zelli, stichter van den „zoeten nieuwen stij1", eerste „vergoddelijker" der Vrouw, door Dante op den Louteringsberg wordt aangetroffen onder hen die zich aan zinsgenot te buiten gingen. Als
Guinizelli zich aan Dante bekend maakt, kan deze zich haast niet
verzadigen van den aanblik van „den vader van mij en zoovele
anderen die beter zijn dan ik, die ooit in rijmen, zoete en gevallige,
spraken van minne." (L. B. XXVI 97-99) Guinizelli spreekt dan
Dante aldus aan :
„ . . .zeg mij wat de reden is waarom gij toont in uw spraken
en uw blikken mij lief te hebben."
waarop Dante antwoordt :
„De zoete woorden uwe, die, zoolang de hedendaagsche
spreekwijze zal duren, de geschriften waarin ze bevat zijn,
zullen dierbaar maken." (108-114).)
Het edel hart.
Het edel hart is Liefde's wijk en wapen,
Gelijk voor 't vogelken het dicht geblaart ;
Niet heeft Natuur de Liefde 't eerst geschapen,
Noch eer dan Liefde 't Hart van eedlen aard.
Maar zooals met de zon
Van aanvang of het licht de ruimte kliefde,
Doch eer niet stralen kon ;
Zoo woont in al wat edel is en pour
Vanzelf de zoete Liefde,
Gelijk de gloed in 't glanzen van het vuur.
Der Liefde vuur komt in 't eel harte stralen
Als zuivre glans in kostelijken steen :
Geen ster kan tooverkracht in hem doen dalen
Eer hem het loutrend licht der zon bescheen.
Maar dan, wanneer dier kracht
Al 't slechte uit zijnen aard wegzengde en blaakte,
Krijgt ook de ster Naar macht.
Zoo kan een vrouw in 't hart dat door Gods gloed
Tot eedle deugd ontwaakte,
Haar Liefde stralen als 't die sterre doet.
De Liefde heeft het edel hart tot mooning
Zooals de vlam den top van de flambouw ;
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Zij straalt er fier tot eigen vreugd en looning,
Alsof zij nimmer anders branders zou.
Wie slecht is van natuur,
Vermag zoo min de Liefde te verdragen
Ads water 't heete vuur.
Besloten ligt de Liefde in 't harte rein,
Ads in verborgen lagen
Een diamant in 't ijzer eener mijn.
Moog' heel den dag de zon het slijk bestralen:
't Blijft vuil; de zon haar zuivren glans behoudt.
„'k Ben edel van geboort", wie dus kan pralen
Is als dit slijk, de Deugd is 't zonnegoud.
Geloove niemand ooit,
Dat adel buiten 't edel hart kan leven:
Wien's konings hoogheid tooit
Blijft laag zelfs, zoo niet Deugd zij n hart doordringt,
Dat kaatse als water 't beven
Van sterrenglans die uit den herael blinkt.
De Schepper straalt voor 's hemels Intellekten
In klaarder gloed dan voor ons oog de zon.
'Ontfloersd aanzien ze 't Licht dat hen verwekte,
En in aanbidding voor der Waarheid bron,
Bereikt van aanvang of
Hun streven doel, naar Gods algoed beschikken. —
Dat z66 mijn Vrouwe ook gaf
De waarheid van haar eedle deugd, die straalt
Tilt hare zuivre blikken,
Aan mij die nimmer haar te minnen faalt!
Mijn Vrouwe, „Wat vermat ge u !" zal God spreken,
Wanneer mijn ziel ten laatste voor hem staat.
„Kwaarat ge alle heemlen door tot mij geweken,
Te plaatsen mij naast minne die vergaat ?
Uw lof zij slechts gericht
Tot mij alleen en die genaderijke
Voor wie al logen zwicht."
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Maar 'k antwoord : „Met een engel die gIj zond,
Moest ik haar wel gelijken ;
Zoo laak het niet dat mij haar liefde bond."

Ik wil naar waarheid mij ne Vrouwe lovers,
Wier schoonheid roze en lelie bei gelijkt,
Ze is als de morgenster, als al wat boven
Ons schoon en stralend aan den hemel prijkt,
Al kleur en tint van bonte bloemenhoven,
Van lucht en groene beemden haar gelijkt,
Goud en lazuur voor haren glans verdooven
En Amor zelf schijnt door haar schoon verrijkt.
Zij gaat, getooid van zOOveel lieflijkheden,
Dat ze ieders hoogmoed breekt door haren groet
En elken heiden 't waar geloof zou schenken.
Nooit kan een laag man voor haar aanschijn treden.
Maar grooter nog is 't wonder dat zij doet :
Wie haar aanschouwt kan niets wat slecht is denken.

DANTE'S TIJDGENOOTEN
GUIDO CAVALCANTT

(1250-1300).

(Cavalcanti, een Florentijnsch edelman, was Dante's „grootste
vriend", zijn „secretaris", d.w.z. zijn geheimdrager, de eenige die,
althans tijdens het leven van Beatrice, bet geheim van Dante's
liefde kende. Hij schijnt op Dante een grooten moreelen invloed
to hebben gehad. Geschriften zijner tijdgenooten doer hem kennen
als wispelturig in de liefde en los in het geloof, maar tevens als
een man van groote gaven, vurig, edelmoedig, geleerd, trotsch en
van eenzame hooghartigheid. Als dichter stood hij hoog in aanzien.
Zijn metaphysische en zeer duistere canzone : „Donna mi priega"
(Een Vrouwe vraagt mij), handelende over den aard der Liefde,
werd veel bewonderd, besproken en gecommentarieerd, ook door
theologen. „Een liefdezang", zegt Rosetti hiervan, „welke zulk
een vliegenvanger blijkt voor priesters en pedanten, ziet er ver-
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dacht uit ; maar het fait dat hij geschreven werd door een man
wiens leven en werken toch zooveel impulsiefs en reeels bevatte,
is teekenend voor dien tijd van jonge scholastieke geleerdheid".
Ook Dante had groote bewondering voor zijn vriend. Op den
Louteringsberg, waar hij spreekt over de vergankelijkheid van den
roem (XI. 96-99) schijnt hij Cavalcanti boven Guinizelli to stellen,
en zichzelf boven die beiden :
„Aldus heeft de eene Guido den anderen den roem der taal
ontnomen; en wellicht is geboren die den een en den ander uit
het nest zal jagen.")
Wie is zij, wier bewonderd nadren doet
De lucht van tintlende verwachting beven;
Die Amor met zich voert, zoodat begeven
Van a.lle woorden elkeen zuchten moet?
Wat zij gelijkt zoo zij met de oogen groet,
1k zegge 't niet, laat Amor 't antwoord geven.
Vrouwe van Deemoed lijkt zij, zoo verheven,
Dat ik elke andre „Iloogmoed" heeten moet.
Onzeggelijk is harer schoonheid glans,
Wijl alle edele deugden voor haar knielen
En schoonheid zelf haar eert als een godin.
Nooit was een geest van zulk een eedlen zin,
Nooit vulde deugd zoozeer der menschen zielen,
Dat een haar ooit begreep daadlijk en gansch.

* *
*
Schoonheid van vrouwen of vriendlijk gemoed,
De wapenpraal van eedle ridderscharen,
Gekweel van voglen, minnefluistring zoet,
Van sterke schepen 't vlug en sierlijk varen;
Zuivere lucht wanneer de daagraad groet,
De blanke sneeuw die stilkens neer komt waren,
De klare bron en aller bloemen gloed,
SieraAn die goud en flonkersteen bezwaren;
't Al overtreft de tooi der lieflijkheen
Van mijne Vrouwe en harer deugden waarde,
Zoodat dit al gering acht wie het ziet;
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Ze is z66veel meer dan alles om zich heen
Ads heel de hemel grooter is dan de aarde:
Wie is als zij, dien mijdt Gods zegen niet.

* *
*
Op Mandetta, Wier oogen geleken op die van
zijn Vrouwe, Monna Vanna.
Een jonge en schoone Tolosaansche Vrouwe,
Vol eerzame bevalligheden, straalt
Gelijkenis zoo treffend en bepaald
Uit haar schoone oogen met mijn eigen Vrouwe,
Dat mijne ziel, verlangend haar te aanschouwen,
Mijn hart verlaat en tot haar henen dwaalt ,
Doch zoo verward, dat zij het niet verhaalt
Wie haar te schenden drijft haar eerste trouwe.
De Schoone aanschouwt haar met een blik zoo Leer,
Dat in mijn ziel de Liefde rasa ontwaakt,
Wijl 't is of zij haar ware Vrouwe ziet,
Maar zuchtend keert ze in 't harte weer, geraakt
Ten doode door de scherpgepunte speer
Die haar de Schoone nawerpt zoo zij vliedt.

* **
Aan Dante, naar aanleiding van diens lichtzinnige levenswijze na den dood van Beatrice.
Ik kom tot u daaglijks ontelbren keer
Doch te veel laagheid leeft in uw gedachten.
Diep droeft mij dit om al die eedle krachten
Die woonden in uw hoogen geest weleer.
Te schuwen placht gij Bens elk laag verkeer
En lien, verslaafd aan slechtheid te verachten.
Dies heb 'k de verzen die me uw vriendschap brachten,
Als kostbren schat gehouden steeds in eer.
Maar 'k durf niet meer, om uw verwerplijk leven,
Zeggen hoe nog bekoort me uw zoete taal —
En 't slag van lien dat gij kent, ken 1k niet --
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Lees dit sonnet, ik smeek 't u, menig maal:
Totdat de Booze, die ons scheidt, verdreven,
Ten laatste nit uw onteerde ziele vliedt.

LINO DA PISTOIA

(1270-1336).

(Hij was een der „vermaarde troubadours" die antwoordden
op Dante's eerste sonnet. In „De vulgari Eloquio" zegt Dante :
„Zij die het zoetst en schoonst gedicht hebben in het nieuwe
Italie zijn Gino da Pistoia en een vriend van hem." Uit het feit
dat Dante enkele gedichten, aan Cino opgedragen, onderteekent
met „amicus ejus" (zijn vriend) blijkt dat Dante met dien vriend
zichzelf bedoelde).
Aan Dante over den dood van Beatrice.
Schoon ik niet eerder richtte reeds mijn smeeken
Tot Liefde en Medelij om uwentwil,
Dat zij vertroosten mochten uw droef leven
Is Loch de tijd niet zoolang reeds verstreken.
Dat niet mijn woorden zouden vinden stilzuchtend uw ziel en hart die achterbleven :
„O zaalge Vreugd, ik zag u opwaarts zweven,
Gelijk uw naam verlangt, ten hemel toe !"
Eilaas, wanneer en hoe
Zal ik van oog tot oog u mogen zien
En in persoon u
De hulp die u mijn troost zou kunnen. geven !
Zoo luister naar deez' woorden : Liefde gaf
Mij ze in, en last van klacht en zuchten af.
Ge weet : in zorg en vreezen allerwegen
Op deze blinde wereld elkeen leeft,
Wijl hij de grillers der fortuin moet duchten ;
Zalig de ziel, die zulk een last ontstegen,
Ten hemel, waar al vreugd vervuld is, streeft ;
Heil 't hart dat toorn en laagheid kan ontvluchten !
Waarom dan poor ik -LW hart aldoor zuchten ?
Terwijl het zich verheugen moest veeleer,
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Omdat God, onze Heer
Die bee verhoorde die eens d' engel slaakt'
En heeft door haar volmaakt
Den hemel met een ongekend genuchte.
Voor des Verlossers aanschijn mag zij staan,
Omstuwd door al Gods engelen voortaan.
Hoe foltren dan vertwijfeling en weenen
Uw hart dat vol moest zijn van liefde en vreugd
Wij1 heel uw geest nu toeft in 's hemels vrede!
Al uw gedachten stijgen op daarhenen
Van nu af aan door hare hooge deugd,
En Liefde drijft daartoe hen hier beneden.
Hoe ligt ge dan zoo jammerlijk vertreden,
Gij, die zoo wijs waart, in uw droefheid neer
'k Bid u om Godes eer :
Weer nit uw kranken geest zoo bittre smart ;
Draag niet den dood in 't hart,
Noch Loon, als hadt ge hem al reeds geleden,
Zoo bleek gelaat. God riep haar, maar joist nu,
Is ze eindlijk, en van uur tot uur, bij u.
„Troost, troost u", roept de Liefde in haar genade
„Om Gods wil, staak dit weenen" Meely spreekt.
„Schenk aan zoo zoete beden nu vertrouwen,
„Leg af dan eindelijk dier droefheid wade",
't Is Rede zelf die aldus tot u spreekt.
Ten doode leidt u zulk wanhopig rouwen ;
En hoe zoudt ge ooit haar schoon gelaat aanschouwen.
Zoo Dood u trof in zinnelooze smart !
0 schist uw droevend hart
Voor zulk een zonde ; ik bid om Godswil, duld
Niet dat zoo zware schuld
Uw ziel belemmre die nog hoopt haar Vrouwe
Te zullen wederzien en in haar arm
Te rusten eens. Ach, dat die troost u warm.
Schouw in die klare Vreugde waar nu veilig
Uw Vrouwe toeft, met hemelglans bekroond.
Het paradijs bereikte uw diepst verlangen,
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Waar 't in een liefde, ganschlijk rein en heilig
Leeft sinds bij haar heel uw gedachte woont.
Hoe is uw hart dan this van strijd bevangen,
Nu 't zulk een zaalgen aanblik mocht erlangen !
Gelijk ze op aarde als wonder Bens verscheen,
Zoo straalt ze ook ginds, alleen,
Wijl meer erkend, in een nog schooner gloed.
Hoe zij er werd begroet
Door de engelen met blij den lach en zangen,
Hebben uw geesten u genoeg verkond,
Zoo dikwijls gij hen op die reize zond.
En tot de zaalge zielen ginds vergaard
Spreekt ze over u: „Hij heeft mij eer bewezen,
Wij 1. hij mij prees in rijmen hoog geprezen,
Altijd, zoolang ik leefde nog op aard."
En zij bidt God, den allerhoogsten Heere,
Dat hij u trooste en blij berusten leere.
* *
*
De Vrouwe om wie ge peinzend mij ziet schrijden,
Toont een gelaat zoo lieflijk, dat zij doet
Ontwaken in een iegelijks gemoed
Dien eedlen Geest die daar verborgen beidde.
Zoo bang heeft mij haar lieflijkheid doen lijden,
Toen 'k in haar oogen had mijn Heere zoet
Aanschouwd in heel zijn oppermachtgen gloed,
Dat ik 't niet waag nog een blik haar te wijden.
Maar zoo 't gevalt dat ik haar schoone oogen
Toch schouwen moet, licht me er een heil zOO groot,
Dat ik 't niet vatten kan in mij nen geest,
En 'k voel dat al mijn kracht zoozeer me ontvlood,
Dat mijne ziel, waaruit mijn zuchten togen,
Wehlra van 't hart te moeten scheiden vreest.
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LAPO DI GIANNI RICEVUTI

(Hij was notaris en in 1284 lid van den stadsraad).
Zoet is de zucht, verlangende gezonden
Dier vrouwe die mijn hart gevangen houdt
En die mijn ziel met eedle deugd betrouwt,
Wij1 zij met Liefde zelf zich heeft verbonden.
Een beeld to vinden waarmee vergeleken
Zij waardiglijk kon worden, valt mij zwaar:
Een engel lijkt zij die op card kwam dalen
Ze is als der Liefde zuster in haar spreken,
Een wonder is van haar ieder gebaar.
Zalig de ziel voor wie haar groet mag stralen.
Het schijnt alsof in haar kwam nederdalen
Aanvalligheid, vervuld werd Hope en Vreugd,
Ontsproten nit haar wezen zonder zonden.
Die eedle geest, dien 'k in mij op mocht kweeken,
Sinds deze jonge Vrouwe mij verscheen,
Heeft boven al wat laag is mij verheven.
Mij troost en sterkt, sinds ik haar dien, het spreken
Met haar in zoet-vertrouwelijke reen,
Over mijn nieuw en liefde-rijke leven.
En zooveel gunste heeft zij mij gegeven:
Nimmer versmaadde zij mijn woorden zoet,
Zoodat ik Amor innigst danken moet,
Die zulk eene eer mij waardig heeft bevonden.
Nu wil, mijn. Lied, in boofsche woorden konden,
Wat ik het Boek der Liefde heb vertrouwd,
Wanneer ge mijne Vrouwe weer aanschouwt,
Want als haar dienaar heb ik u gezonden.
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Grauwig-grijze sneeuwlucht na zacht vriesweer ; koude
tinteling door het heele schemerdonker ; alleen in 't Oosten,
boven de heuvels uit, wat dof vaal-rood, 't morgengloren.
In de vallei de fabriekstad, ligkend aan een breeden stroom
van drabbig-geel, groen-doorstreept moddervocht, waarboven
't opwasemt nevelig-wit. De stad uit de verte 44n gore,
zwarte plek, in 't donker-grauwe landschap, met op-punting
van naald-fijne kerkspitsen, dof-blauw in de morgenschemering. In een kring condom, hier-en-daar er tusschen, de
fabrieksschoorsteenen, uit-brakend hun groezel-zwarte kolendampwolken, die op-pluimen in de zware lucht, dan weer
neerslaan en zich uitbreiden als donkere sluiers over de
nog slapende stad. Verder-uit strekken zich de nachtdonkere nevels door het dal, warrelen op tegen de heuvels,
scheuren hoog-boven nit-44n, zweven rond als vezels stukgereten rouwgewaad.
En de zon komt op, een winterzon, flauw-zwak stralend,
niet in staat de sneeuw-zware wolken, de roetzwarte nevels
uite4n te jagen, te verdrijven, maar Loch een weinig licht
brengend in 't gruwel-grauwe nachte-duister.
De stad begint te ontwaken, loom-langzaam, als kon
ze de luie rust niet afschudden. In de straten, de door het
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vries-weer glibber-gladde straten, komt leven. Het verschijnt
plotseling, als bij tooverslag ; melkmeisjes met frisch-roode
koonen van de snerp-kou na groenzeep-wassching ; bakkersjongens, wit-gekield, voortsjokkend 't helder-geverfde handwagentje ; dan de vrouwen in de deur, oog-knipperend van
den slaap en 't licht, traag-langzaam van bewegingen bij
't openschuiven der ramen, het klaarzetten van 't ontbijt.
Reeds meer leven, meer geraas. Hier een hoed, die
blaft, 'n lang-aangehouden jankend gehuil, w4erkaatsend
door de leege straten, Op-kletsend tegen de grijs-grauwe
woningen, dan weer neergalmend en voortglijdend langs
de huizen-rijen, in de hoogte zich verliezend, even zwakjes
teruggekaatst nit de verte ; ginder een boeren-kar met
zwaren, ouden knol. Helle klip-klap-klatering van de zwaarbeslagen hoeven, rommel-rateling der wielen over de
hobbelig-ongelijke straatkeien, da-bonken van wagenbak
op de as, Op-roffelend in de stilte, straten-ver hoorbaar,
de kar grel-grille schaduwen werpend bij 't flikkerend licht
der gaslantaarns.
'n Schril gefluit, de aankomst van een trein, rollend
het station binnen ; 'n stamp-stokkend stilstaan, een enkele
na-slag van de zuigers, een sissend stoom-ontsnappen, dan
't schelle geroep van conducteurs langs de wagen-sliert en
't langgerekte : Allen ultstappe..., bij 't opensmakken der
deuren. En 't station uit een zwarte mannen-drom, fabrieksarbeiders-van-buiten, de schoenen kletterend op 't vriesharde plaveisel. 't Schijnt, dat hun komst de stad nit Naar
doezel-dommeling opwekt; meer deuren gaan open, winkelluiken worden ontsloten, alien thans wakker.
Zij loopen bij groepen, sommigen kouwelijk dicht-bijeen,
de handen in de diepe overjas-zakken, het hoofd in de
schouders gedoken, den rug hoog-kromgetrokken, de pet
diep-neer over oo gen en oogen. Zij maken dribbel-snelle
pasjes, kort de voeten neerzettend, die nog warm zijn van
de trein-stoof; anderen, kou-bespottend, de jas wijd open,
flunk opstappend met groote schreden. Zij verspreiden zich
door de nog stille stads-straten, om elkaar na een half-uur
terug to vinden op de fabriek.
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.'t Begint te sneeuwen. Langzaam dalen de donzigwitte vlokjes uit de grauw-grijze lucht, zwerm-zweven
ze over de donkere stad, zij gen dan neer op de schuine
daken, wirrel-warrelen weer op, stuiven voort, omhoog,
omlaag, glijden langs de ramen in zacht-suizelende streeling
en strijken veer-licht op den grond neer. En de Witte yacht
hoopt zich op, breidt zich gestadig-langzaam uit over de
vensterkozijnen der huizen, de daken, op de kappen der
gaslantaarns die nu hun flikkerlicht zacht-glanzend over 't
blanke dekkleed werpen. De groezel-gore woningen, de
blauw-spitsende torentjes, de vierkant-rechte schoorsteenen,
ze zijn alle van aanblik veranderd; de donkere nacht is
van de stad verdreven, een fielder-blanke dag verving ze.
't Is alles sneeuwwit, kleur der onschuld en der vreugde,
alsof de nacht geen ellende en zonde gezien had.
Nog steeds langzaam dalen de vlokken, nu zwaarder,
dikker, de wolken meer ontlastend, en de grauw-grijzige
wolken helderen op, de zon breekt door en verlicht met
glanze-stralen de stad en het blij-blanke land.
Doch in de straten komen de mannen der GemeenteReiniging met kar en zout. En waar zij het erop smijten,
smelt de sneeuw en het ijs eronder en het wordt een vuilzwarte modder, dien de mannen wegvegen en op de kar
laden ; maar er vliegen modder-spatten weg en bezoedelen
het helder-witte sneeuwkleed en hoe meer er valt, hoe
meer zij zich met den grauwigen modder vermengt en al
nog vuiler, nog drabbiger wordt.
De werklui gaan naar de fabriek. Zij komen van alle
hoeken der stad, gaan naar alle hoeken. Meest zijn zij in
groepjes, sommigen alleen. En alien haasten zich ; zij zijn
geen minuut te vroeg -Lb uis weggegaan, zullen geen minuut
te vroeg op hun post zijn. In de straten komt nu drukte,
leven en rumoer. Velen op de fiets en de bellen rink-kinken
en de rijwielen hobbelen horte-schokkend over de keisteenen. Maar langzamerhand vermindert weer de drukte ; de
fabriek is begonnen. Een enkele nachtstoker, wat laat nog
gebleven, haast zich huiswaarts, om overdag te trachten
de noodige rust te vinden.
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• • • Wat later op den morgen. Thans alles woele-druk.
Kinderen gaan naar school, de winkels alle open, het leven
der stad weer in vollen gang. De sneeuw, vertrapt, half
ontdooid, hier-en-daar tot vuilgrijze hoopen opgeveegd,
heeft zich geheel met den modder vermengd en de neergeslagen schoorsteendampen hebben op de daken en kozijnen
een fijn-zwarte roetlaag uitgespreid, die het heerlijke wit
bezoedelde en een grauwe tint gegeven heeft, en de drabbige druppels, die van boven afdruipen, slaan diepe gaten
in de nog-ongerept-blanke sneeuw op de beneden-raamkozijnen.
Thans begeven zich ook de klerken naar de fabriek,
vellig-magere kerels, met krom-gebogen rug, oud-voor-hunqd van 't zittend leven, met was-bleek gelaat en fiets-staande oogen, automaten, schijnbaar slechts in staat, te
schrijven en te rekenen. En ook de directeuren en onderdirecteuren gaan naar hun bureau, sjieke heeren in bontjas,
en zij laten zich brengen per rijtuig of in hun luxe-auto,
en merken niets van het troostelooze der weer bijna leege
straten. Maar het vuile sneeuw-water druipt neer van de
huizen en de modder gulpt in de riolen, verstopt ze en
blijft dan in de straatgoten staan, en een paar troosteloosmagere honden graven in de gore sneeuw en werpen zich
het vuil tegen 't lijf, terwijl ze tevergeefs naar voedsel
zoeken.

M R. J. R. THORBECKE ALS VERZORGER
VAN 'S LANDS WEERBAARHEID
DOOR

Mr. W. J. M. BENSCHOP.

I.

Toen in November 1913 een onzer geillustreerde weekbladen onder zijne lezers de prijsvraag uitschreef: welke
naar hunne meening de tien Nederlanders zijn, die zich
sedert 1813 het meest hebben verdienstelijk gemaakt jegens
vaderland en yolk, onverschillig op Welk gebied van kunst,
wetenschap, nijverheid, bestuur enz. — then was de uitslag
van de stemming wel een zeer merkwaardige, want verreweg als eerste had men aangewezen Mr. J. R. Thorbecke,
den man van 1848; terwijl het driemanschap van 1813,
waarvan de namen in die dagen op ieders lippen zweefden,
wel is waar genoemd werd, doch op bescheiden plaats,
terwijl zelfs Hogendorp ter nauwernood als tweede werd
gekozen, ver achter Thorbecke.
Men zegt zoo dikwijls dat het tegenwoordig is een
tijd van haastig leven, snel vergeten -- des to merkwaardiger is dan de hier gebleken voorkeur voor een man,
reeds bijna een halve eeuw ter ziele.
Toch is die voorliefde begrijpelijk de groote meerderheid der stemmenden zal wel behoord hebben tot die breede
schare van de burgerij, welke door toedoen van Mr. Thor-
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oecke het landsbestuur in handen kreeg, uit welker rangen
hij zelf was voortgekomen en welker denken en streven
zelden juister werd belichaamd dan in hem. Hij was de
incarnatie van de Nederlandsche burgerij. Dat maakt zijne
figuur zoo belangwekkend en aantrekkelijk dat wekt in
vele opzichten bewondering, genegenheid, maar ook wel
eens bedroefdheid, ergernis !
Wie de onverschilligheid van den gemiddelden Nederlander ten opzichte der landsverdediging aanschouwt, zijn
schrielheid waar zij geldelijke, zijn weerzin waar zij persoonlijke offers vordert, zal zich wel eens hebben afgevraagd :
„Hoe dacht een man als Thorbecke daarover ? Wat
heeft hij voor de verdediging des lands gedaan ?" — Men
leert hem ons gewoonlijk slechts kennen als den machtigen
drijver tot de grondwetsherziening van 1848, als den maker
van de Provinciale- en van de Gemeentewet, als den grondlegg,er van het Middelbaar Onderwijs en als voorvechter
van het beginsel : „Christendom boven geloofsverdeeldheid",
kortom als den man van vooruitgang, vrijheid en verdraagzaamheid. 't Is waar, men heeft in latere jaren veel
op zijn verdiensten afgedongen, zelfs betwijfeld of hij wel
bedoeld heeft ons te geven dat, wat in het oog van velen
't meest zijn roem gevestigd heeft. Doch deze minder
gunstige critiek is niet tot de breede lagen der burgerij
doorgedrongen.
Wanneer men met de staatkundige geschiedenis en de
staatsinrichting kennis maakt, begrijpt men uitteraard al
spoedig dat Thorbecke ook op het terrein der weerbaarheid
heeft moeten stelling kiezen. Maar zoekt men nu bij tijdgenoot en leerling naar voorlichting omtrent zijn werkzaamheid, zijn opvattingen te dezer zake, dan vindt men niet
heel veel en blijkt dit weinige nog tegenstrijdig. In zijn
„Herinneringen aan Thorbecke" zegt Mr. W. C. D. Olivier,
die hem persoonlijk goed gekend heeft, dat Thorbecke
nooit was geweest, wat men noemt een anti-militair man .. .
„maar hij had steeds volgehouden, dat bij dit deel van
den staatsdienst vooral, de strengste zuinigheid betracht
O. E. XIV 9
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moest worden. Vandaar was hij meestentijds in oppositie
tegen de begrootingen van Oorlog, minder nog om het
eindcijfer, dan om de losheid der gron.dslagen op welke
deze begrootingen berusten. Hij wilde ook voor de landsverdediging een wettelijken grondslag van organisatie
hebben, die dan tevens het misbruik zou afsnijden, dat, bij
wijze van amendement en incidenteel door de Tweede
Kamer grepen in de bestaande organisatie wierden gebracht.
In het derde ministerie Thorbecke stonden dan ook de
weerbaarmaking des lands en de wettelijke organisatie zijner
verdedigingsmiddelen op het programma der Regeering.
De veiligheid des lands te verzekeren beschouwde Thorbecke
in de tegenwoordige omstandigheden van Europa een eerste
roeping van een Nederlandsch Goevernement, dat zijn taak
begrijpt en zijn plicht wil doers".
Ons kan deze schets niet bekoren, vooral wanneer
men in 't oog houdt, dat een lofredenaar aan 't woord is.
Nooit anti-militair, toch meestentijds in oppositie tegen
de militaire uitgaven, vooral om de „losheid" der grondslag-en, maar toch ook om het cijfer. De losheid blijkbaar
zittende in de niet-wettelijkheid. Waarom joist in 't bijzonder
hier de strengste zuinigheid noodzakelijk, waarom hier bijv.
meer dan bij Buitenlandsche Zaken, Kolonien, Financien
En dan de slotzin over het 3e ministerie ! Was toen, eerst
de toestand van Europa zoozeer veranderd, dat men duchtig
voor de weerbaarheid moest zorgen En 1864, 1866 dan
Stond de wettelijke organisatie der verdediging inderdaad
op het programma van het derde ministerie ? Men zal
straks zien wat daarvan is te denken.
Na Olivier hoore men nu een van Thorbecke's meest
gevierde leerlingen, Prof. Mr. J. Th. Buys. Deze schrijft
in deel II van zijn standaardwerk „De Grondwet" (bl. 623.
vlg.) over het ontstaan van het 8e Hoofdstuk der constitutie en wijst er op hoe sterk anti-militair de gezindheid
der Commission van 1814 en 1815 was oorzaak van dehinderlijke uitvoerigheid der grondwettelijke bepalingen
op dit stuk. En dan vervolgt hij : „Wie wel bezwaar mocht
hebben tegen deze uitvoerigheid, zeker niet Thorbecke.
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De schrijver van de „Aanteekening op de grondwet" is
zelf geheel doordrongen van den geest, Welke bij de staatscommissiên van 1814 en 1815 voorzit". Volgens Buys was
Thorbecke dus wel degelijk anti-militair, althans in 1839,
dat was aan het beginpunt van zijn openbaar levee, 'twelk
duurde tot in 1872 lang genoeg en rijk genoeg in afwisseling, om gelegenheid te bieden tot wijziging van minder
juist gebleken meeningen. Heeft nu zulk een iqziging bij
Thorbecke glaats gehad ? — Het woord zij thans aan den
meester zelf. Op 26 April 1871 in 's lands vertegenwoordiging sprak de Minister Thorbecke : „Niet nu eerst, straks
na 1866 oordeelde ik het mijn plicht te verklaren, dat ik
steeds een voorstander van krachtige defensie, schoon niet
van hooge oorlogsuitgaven, thans op dit punt van andere
gedachten was en meende, dat wij daaraan meer dan tot
dusver moesten besteden." Verder kan men er dan op wijzen,
dat hij zich heeft laten vinden om in 1871 op te treden
als leider van een Kabinet „voor de nationale defensie"
zooals de beer Van Kerkwijk teekenend zeide. Evenwel.
wat deed hij toen ? Thorbecke was een ernstig, eerlijk en
vooral hooghartig man, hij had de gewoonte zijn redevoeringen voor te bereiden. Men zal dus moeten onderzoeken wat hij met die woorden heeft bedoeld, want opzichzelf genomen zijn zij, dunkt ons, nOch bevredigend, nOch
duidelijk. Wat was de zin, door hem gehecht aan : „1crachfige aan „hooge oorlogsuitgaven"? Hoe dacht hij
zich de voor ons land noodige en mogelijke verdediging ?
Zijn eerste belangrijke openbare beginseluiting vindt
men in de beroemde „Aanteekening op de grondwet" van
1839. Leest men nu aandachtig wat de 40-jarige hoogleeraar in de rechten schreef, zoo kort na den Belgischen
opstand, den 10-daagschen Veldtocht, de Citadel-belegering, bijna nog gedurende den toestand van gewapenden
vrede, die hem Loch wel aanleiding moet hebben gegeven
over krijgstoerustingen na te denken, dan vindt men
inderdaad wat hierboven aangehaald is als oordeel van
Prof. Buys.
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En de „Proeve" waarinede Thorbecke eenige jaren later
wilde bewijzen niet alleen een Grondwet te kunnen afbreken, dock ook iets beters in de plaats stellen, die Proeve
geeft, wat de weerbaarheidsgrondslagen betreft al heel
weinig nieuws. Eigenaardig. is, dat hij in de „A.anteekening"
't uitvoerigst handelt over het artikel van de inkwartiering
enz., waarbij 't hem te doen is om de ingezetenen gevrijwaard te doen zijn van dezen last, terwijl in de „Proeve"
niets gezegd wordt over eene zeemilitie, waarover toch bij
de herziening in 1840 zooveel te doen geweest was en die
de vloot dringend behoefde. Wat legervorming betreft zou
hij gaarne het Engelsche stelsel van vrijwilligers hier te
lande hebben zien toegepast, echter begreep hij dat, waar
men geen voldoende aantal krijgen kon, dienstplicht onvermijdelijk was, maar toch moest men z. allereerst steeds
pogen zooveel mogelijk vrijwilligers te bekomen en slechts
met militie het ontbrekend aantal krijgslieden aanvullen.
Dat elke vrijwilliger voor 't land slechts een strijder is,
terwijl men door 't militiestelsel achter elken geoefenden
dienstplichtige er vijf, acht, Lien enz. kan hebben staan
van oudere jaarklassen, dit schijnt hij over 't hoofd te
zien. Zijn algemeene leer ten opzichte der landsverdediging
vindt men in de gevleugeld geworden woorden : „De krijgsdienst is de zwaarste last van alle welke de staat aan zijn
burgers oplegt, zoo eenig recht in de grondwet moet worden
afgebakend, het is de grens van zulk een last, die den
maatschappelij ken toestand van het individu voor altoos
nit zijn geheel kan brengen." Vandaar zijn voorkeur voor
Engeland. Dat een leger van zooveel mogelijk vrijwilligers
duur is, kan, moet een man als Thorbecke hebben geweten.
Toch was hij tegen hooge oorlogsuitgaven — achtte hij
dus waarschijnlijk een klein leger al voldoende voor een
krachtig e verdediging. Een klein leger nog wel, dat bij
geen reserve achter zich hebben kon om de verliezen na
de eerste veldslagen aan te vullen. Immers door zooveel
mogelijk vrijwilligers te nemen en zoo weinig mogelijk
militieplichtigen in te lijven, zouden de andere jaarklassen
der militie weinig manschappen kunnen leveren — de rest
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bleef ongeoefend of was schutterij, wat zoo ongeveer op
't zelfde neerkwam.
Neon, Thorbecke meende waarlijk — en voorzeker to
goeder trouw — dat voor ons land slechts een kleine
krijgsmacht noodig was. Schreef hij niet in de voorrede
der meergenoemde „Aanteekening": „Onze legers, onze
vestingen, onze rivieren zullen een algemeen gevaar en dat
als 't ware de lucht vervult, niet van ons afwenden. Maar
ons zedelijk, ons constitutioneel te versterken, ja onverwinnelijk te maken, dat hangt van ons af. In onzen tijd
beslist physieke overmacht op den duur niet meer, doch
heeft een klein yolk, met een zwak politisch gestel alles
te duchten." — Zoo was zijn overtuiging in 1839 en nog
lang daarna. Door zijne diplomatiek-geschiedkundige studio
schijnt hij er toe to zijn gekomen te gelooven in eene
hoofdzakelijk vreedzame ontwikkeling van het Europeesche
Statenstelsel en, het ideaal van de rechtsgemeenschap der
volkeren voor oogen, meende hij, dat ieder yolk dat zich
zijn plaats in die gemeenschap waardig toonde, zijn nut
ervoor bewijzen kon, daarin ook op den duur zelfstandig
lid zou blijven. Tijdelijk mocht het geweld zulk een yolk
kunnen terneder drukken, door de kracht van zijn constitutioneel gestel zou het zijn plaats herwinnen. Niet in
de eerste plaats dus krijgstoerusting maar aankweeking
van „public spirit". —
In 1844 diende hij met 8 anderen het bekende voorstel tot herziening. der Grondwet waarbij bleek, dat op
belangrijke punten de schrijver van Aanteekening en
Proeve of van mooning was veranderd, Of de zijne aan die
der anderen had moeten ondergeschikt maken. Wat de
Defensie-voorschriften betreft, bleef eater alles bij het
oude — behalve op een punt: de zeemilitie. Begreep ook
Thorbecke thans haar noodwendigheid, of gaf hij slechts
toe aan de meerderheid der negenmannen
De commissie van 1.7 Maart '48 tot voorbereiding der
Grondwetsherziening ging nog wat verder in 't wegnemen
van belemmeringen voor de behoorlijke regeling der
weerbaarheid, doch evenals in de Regeeringsvoorstel]en en
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in den ten slotte in dat jaar vastgestelden nieuwen tekst
der grondwet bleef men te zeer hechten aan regeling door
de grondwet zelf. Thorbecke had op die herziening weinig
invloed meer, dock uit zijn. „Bijdrage" blijkt hoe hij over
de veranderingen dacht, want waar hij in dit boekje spreekt
van „de Staatscommissie" kan men daarvoor veilig lezen :
„Thorbecke". Welnu, de Staatscommissie wilde, volgens
hem, wel degelijk 1) een vaste kern van beroepsmilitairen,
deze zou de Regeering vinden in de vrijwilligers „waaruit
de nationals militie d.i. de gewone zee- en landmacht zooveel mogelijk zon worden samengesteld" en waarvoor men
haar een ruime beurs moest toestaan. Het is hier de plaats
erop te wijzen, dat Thorbecke onder „militie" en „leger"
zeer waarschijnlijk hetzelfde verstond, ,hetgeen hem ertoe
leidde steeds vol te houden, dat de grondwet een legerorganisatie bij de wet eischte, want er stond : „De sterkte
en inrichting der militie worden door de wet geregeld".
Vele anderen en daaronder de meeste deskundigen op
militair gebied, waarmede hij te doen kreeg, verstonden
onder „militie" uitsluitend de dienstplichtigen — in hun
gedachtegang was dus „militie" een onderdeel van het
leger en Leger-organisatie door de wet zeer zeker niet verplicht. Dit misverstand bleek vooral op hinderliike wijze
bij het behandelen der militiewet in de IIe kamer (1861)
en het was de klip, waarop het derde ministerie- Thorbecke
gestrand is !
Met 1 November 1849 trad Thorbecke op als minister
van Binnenlandsche Zaken en hoofd van het le ministerie
dat zijn naam draagt. 't Had moeite gekost den Koning
tot de benoeming te bewegen en dit wel joist wegens de
vrees, die Z. M. koesterde omtrent de bedoelingen van
Thorbecke en diens politieke medestanders ten aanzien van
's lands verdedigingsmiddelen. Een persoonlijk onderhoud,
1) Dit was o.a. ontkend door den tijdelijken Minister van Oorlog
(generaal Nepveu) die, in een open brief aan den koning, heftige critiek
had geleverd op de voorstellen der Staatscommissie, haar zelfs beschuldigende
van anarchisme !
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waarbij de a.s. Minister van Oorlog, de generaal-majoor
Van Spengler aanwezig was, schijnt 's konings wantrouwen
te hebben doen verdwijnen, althans de benoeming volgde.
Voor „marine" behield Th. den Vice-admiraal Lucas uit
het aftredend Kabinet-De Kempenaer.
En nu was de leus : „Wacht op onze daden !" Gewichtige en heilvolle daden zijn dan ook niet uitgebleven, doch
wat de landsverdediging betreft valt weinig van belang te
vermelden. Blijkbaar was het ook geenszins de bedoeling
van het Kabinet in deze richting te hervormen. Men stelde
den beiden militairen ambtgenooten een maximum cijfer
voor hun begrooting (oorlog 101-, marine 51 millioen) en
daarmee moesten zij maar zien rond te komen, liefst nog
wat overhouden. Beide ministers zijn dan ook tusschentijds
afgetreden; de admiraal Lucas na verwerping van een
onbeduidend wetsontwerp, dus om een nogal gezochte reden;
vermoedelijk had hij „er genoeg van". Toch maakte men
't hem nog bij lange niet z(545 lastig als den heer Van
Spengler. Deze werd aan de eene zijde gedrongen tot verbeteringen, die geld zouden kosten, door een Comite van
Defensie, aan de andere zijde bestookt uit de Kamer,
omdat hij niet genoeg bezuinigde, terwijl hij het misnoegen
des konings gaande maakte door het indienen en verdedigen van een wetsontwerp, nopens de bevordering enz. der
officieren, hetgeen hij Loch volgens de nieuwe grondwet
verplicht was te doen 1). Toen kreeg hij nog maanden lang
het interim van „Marine" erbij, gepaard aan groote onaangenaamheden met het zeeofficierskorps wegens de besloten
en doorgezette samensmelting van de opleiding der adelborsten met die der cadetten te Breda. Reeds bij zijn eerste
begrooting had hij de portefeuille-quaestie moeten stellen
en was Thorbecke eraan te pas gekomen om het verzet
der IIe Kamer te breken. Hij hield zich nu verder aan de
gestelde 10-1, millioen en heeft, ondanks al de genoemde
moeilijkheden tenminste voor de Infanterie wat kunnen
doen — oprichting van het Instructiebataljon en uitbrei1) Door deze wettelijke regeling ontnam men den koning een zijner
bevoegdheden.

448

MR. J. R. THORBECKE ALS VERZORGER

ding zelfs met 44 compagnien. Maar 't werd ten slotte ook
hem te machtig en hij nam in 1852 zijn ontslag.
Als opvolgers koos men den schout-bij-nacht Enslie
en den generaal Forstner van Dambenoy. De laatste keus
lokte nog al veel critiek uit, daar de generaal tot een aan
het ministerie vijandige staatspartij behoorde. Men had
hem, zeer waarschijnlijk, dan ook genomen, omdat hij zich
in eene brochure bekend gemaakt had als tegenstander
van de z.g.n. „schadelijke vestingen" — dus omdat men
van hem bezuiniging hoopte !
Doch juist onder hem is het eindcijfer weer gaan
klimmen, geen vesting heeft hij gesloopt. Toen Thorbecke
't volgend jaar viel, bleef hij aan, evenals Enslie. Onder dit
le ministerie was ook voor de vloot niet veel van belang
gedaan. Men verkeerde trouwens in een tij aperk van overgang
(van zeil- naar stoomvaart) hetgeen veel verontschuldigt.
Thorbecke zelf had als Minister van Binnenlandsche
Zaken actief kunnen medewerken tot verhooging van 's
lands weerbaarheid, immers de Schutterijwet van 1827
eischte dringend herziening, de Grondwet vorderde regeling
van de militie bij de wet — dat moest voornamelijk van
hem uitgaan. Doch hij had het werkelijk te druk op ander
gebied, hij kon nu eenmaal niet alles tegelijk en er bestond
naar zijne meening geen bepaalde reden, waarom de defensie
had moeten worden vooropgesteld.
Na zijn aftreden heeft Thorbecke, als lid der He Kamer
tot 1862 weer als van ouds, al naar omstandigheden min
of meer heftig, oppositie gevoerd tegen de begrootingen
van Oorlog, soms ook tegen die van Marine. Admiraal
Enslie, de generaals Forstner en van Meurs hadden vooral
aan hem hun val te wijten. 't Ging werkelijk niet alleen
om de stijgende eindcijfers, want minister Lotsy vroeg ook
meer voor de vloot en vond wel steun bij Thorbecke en
diens volgelingen. Waarom dan die tegenstand ? Wat Wilde
hij dan eigenlijk ? Soms is het moeilijk een bevredigende
verklaring voor zijn houding te vinden. Zoo bij de begrootingsdebatten aan 't eind van 1854, tegenover Enslie,
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die weer had aangevraagd wegens 't verval der vloot.
Thorbecke beweerde bereid te zijn meer te geven, doch
stelde 2 voorwaarden : lo. men moest hem een aannemelijk plan tot herstel der vloot voorleggen, 2o tegenover de
verhooging voor „Marine" moest een bezuiniging op
„Oorlog" staan. Zoo billijk als de eerste voorwaarde was,
zoo onredelijk de tweede.
Op 15 Dec. 1854 lichtte hij zijn stmdpunt wat nader
toe en verdedigde daarbij in 't algemeen de anti-militaire
opvattingen van velen in den lande, en waarmede hij
scheen in te stemmen : „Uitgaven voor oorlog" aldus Thorbecke „zijn bier te lande, zoo men let op dat groote deel
der natie, dat buiten de Kamer is, niet in guest. Welke
zijn daarvan de oorzaken ?" Z. i. de improductiviteit van
en de twijfel aan het doeltreffende der uitgaven, zoomede
de rekbaarheid van het cijfer, waaromtrent vele deskundigen
evenzoovele meeningen verkondigen. „Wanneer de expert
een bepaald plan vooropzet" vervolgde hij „dan zal hij,
en terecht, kunnen zeggen : dat plan is niet dan met die
kosten te verwezenlijken. Maar wat antwoordt de gewone
burger ? Er is niet een eenig, absoluut uitsluitend toepasselijk plan, er zijn onderscheidene plannen mogelijk. Welnu,
richt uw plan zoo in, dat het zich naar de middelen
schikke en niet de middelen onvoorwaardelijk naar dat
plan moeten worden geregeld. Vandaar de meerting — en
ik geloof, dat die meening hier te lande nogal vasten
wortel heeft geschoten — bij oorlog geen inspanning te
ontzien, naar in vrede zoo min mogelijk aan „Oorlog" ten
koste te leggen. Want, zegt men, dat wordt aan het
nationale kapitaal of aan de vervulling der andere staatsbehoeften onttrokken." Ilij eindigde met een waarschuwing
tegen toegeven aan eventueelen drang van naburige mogendheden tot versterking der weermacht, om ons tot begeerlijke bondgenooten te maken. Is dit niet duidelijk ? Heeft
men hier niet echt Holland op zijn smalst ? Is dit dezelfde
Thorbecke, die in zijn Historische Schetsen zoo warm kon
spreken over de houding van W. F. Well tegenover
Napoleon en van Verhuell ten opzichte van de lamlendige,
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onoprechte manieren van het staatsbewind jegens den
consul Bonaparte ? Het is toch niet voldoende, dat men
eens zijn tanden durft laten zien — men moet zoo noodig
duchtig kunnen bijten.
Van den generaal Van Meurs had Thorbecke de belofte
weten te verkrijgen, dat een legerwet zou worden voorgesteld, maar diens opvolger De Casembroot weigerde beslist
daartoe mede te werken. Bij den strijd hierover gaf Thorbecke in hoofdzaak aan wat hij in zoo'n wet zou wenschen
vast te stellen : een zekere verhouding tusschen de vaste
kaders, vrijwilligers inbegrepen en de dienstplichtigen,
tusschen de wapensoorten, tusschen de levende strijdkrachten en het te verdedigen terrein, zulks in verband met de
aan te houden of nog te stichten vestingen. Ten slotte
wees hij den Minister van Binnenlandsche Zaken op 't
voorbeeld van Zwitserland en pleitte voor vo/ksonderwijs in
gymnastiek als grondslag voor persoonlijke weerbaarheid,
waarop dan een volkswapening zou kunnen berusten, die,
naast sterke stellingen en een klein leger, onze onafhankelijkheid zouden verzekeren. Door die gymnastiek wilde
hij 't gevoel aankweeken bij de geheele mannelijke bevolking, dat Nederland zich kan en moet verdedigen.
Voorwaar, dat klinkt al veel beter en heel anders,
dan de zoo pas aangehaalde redevoering van zes jaren
vroeger. Thorbecke had blijkbaar ijverig gelezen in de
geschriften van Knoop en Stieltjes ; toch zou men spoedig
zien, dat hij daarom zijn vroegere begrippen niet had losgelaten. Toen n.l. door het ministerie-Van Heemstra de
ontwerp-Militiewet werd in behandeling gebracht, opende
Thorbecke als een der eersten het debat over het beginsel :
zooveel mogelijk vrijwilligers, zoo min mogelijk toepassing
van dienstplicht. Hij verzette zich daarom met alle kracht
tegen het ontwerp, waar dit voorschreef, dat de sterkte der
lichting zou bedragen 1 man per 300 inwoners, zoodat
het leger sterker worden zou naar gelang de bevolking
toenam. Hij beweerde zelfs, dat zulks met de Grondwet
niet te rijmen was, immers deze eischte dat de wet de
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sterkte zou vaststellen. Hij wilde elk jaar een rekensom
doen maken, opdat elk jaar een minimum aantal jongelieden zou worden ingelijfd. Van Heemstra gaf toe en zoo
hebben wij gekregen het befaamde „ten hoog ste 11000 man",
Welk maximum gaandeweg verhoogd is en vrijwel als fixum
is opgevat. Thorbecke echter had zijn eigen zienswijze in
een amen dement gegoten, dat in art. 1 der wet duidelijk
den eisch : zoo veel mogelijk vrijwilligers, vooropstelde en
dan in art. 2 voor de geheele militie (let wel !) 't maximum.
van 55.000 stelde en van elke lichting jaarlijks de hoegrootheid door de wet wilde bepaald zien. Dit is echter verworpen en toen was voor hem de aardigheid er zeker of —
hij bemoeide zich met den verderen gang van zaken slechts
weinig en stemde ten slotte tegen.
1 Februari 1862 trad hij voor de 2 de maal als 'eider
der Regeering op. Wat vond hij toen op 't gebied der
landsverdediging ? De marine volgens verklaring van den
(door hem overgenomen) minister Huyssen van Kattendijke
niet berekend voor haar taak en wederom in een tijdperk
van tasten (begin van de pantsering). Het leger niet
noemenswaardig krachtiger dan bij zijn aftreden in 1853,
de Schutterij nog even slecht, van het vestingstelsel nog
altijd niets gesloopt, integendeel men was bij Nijmegen
begonnen nog wat bij te bouwen. er was een nieuwe
militiewet, die eindelijk ook aan de zeemilitie 't aanzijn
hoogere eindcijfers ! De polihad geschonken. En dan .
tieke toestand in Europa baarde geen bepaalde zorgen.
De voornaamste organieke wetten waren nu tot stand
gebracht. Natuurlijk bleef aan een groot departement gelijk
Binnenlandsche Zaken toen vooral was, veel nuttig werk
te doen: spoorwegen, waterstaatswerken en - onderwijsregeling bijv., doch de gelegenheid was niet uitgesloten om
voor de weerbaarheid des lands ook wat te doen. Het lag
niet eens zoo heel ver in 't verleden, dat Thorbecke een
vorigen minister van hetzelfde departement had aangespoord
de gymnastiek als volkszaak te behartigen. Waarom heeft
hij dit werk niet krachtig ter hand genomen toen hij zelf
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ervoor kon zorgen ? Wel gaf hij ons in dit tijdperk een
nogal geprezen wet op het Middelbaar Onderwijs, doch wat
daarin ten aanzien van de gymnastiek werd voorgeschreven,
geeft Loch niet veel weerklank- van de geestdrift tegenover
van Heemstra zoo schoon geuit. En het ontwerp-schutterijwet, daarvan kan waarlijk niet veel goeds worden gezegd.
Intusschen zij men niet to hard ! In anderen zin dan
vroeger waren de omstandigheden hem ongunstig. Het
aantal zijner politieke en soms tegelijk persoonlijke vijanden
(voormalige medestanders) was toegenomen, het aantal
vrienden gedund. En hij had weer een ongelukkige keuze
gedaan in de persoon van zijnen Minister van Oorlog, den
kolonel Blanken, een krachtig, eigengerechtigd man, die
op verscheidene punter heel andere opvattingen huldigde
dan. Thorbecke, die zich daden en woorden veroorloofde,
Welke door Thorbecke in een minister uit een ander
Kabinet scherp zouden zijn gegispt. Men denke slechts aan
't schrijven door o-fficieren in dagbladen enz., 't Been
Thorbecke steeds had aangeprezen en nu door Blanken
streng werd verboden. Ook Blanken verzette zich tegen
beperking van het vestingstelsel, ook hij was niet voor
legerorganisatie bij de wet, — kortom behalve dan dat hij
betrekkelijk zuinig huishield, deze man had evengoed in
een vijandig Kabinet kunnen zitten, veel beter zelfs dan in
een ministerie-Thorbecke. En zoo vertoonde zich onder dit
bewind het wonderlijke schouwspel, dat de begrootingen
en handelingen van den minister van oorlog tamelijk geregeld en met toenemende felheid werden bestreden door
de groep echte Thorbeckianen in de IIe Kamer, terwijl hij
werd gesteund door Thorbecke's vijanden. Eenmaal zelfs
dorst een lid der oppositie ronduit zeggen, dat hij en
anderen Blanken hun stem gaven, omdat zij hem in dit
kabinet onmisbaar achtten tegenover Thorbecke ! Toen de
laatste in 1866 heenging wegens verschil van meening in
den boezem der Regeering, bleef Blanken dan ook aan 't
bewind. Het lezen der Kamerdebatten uit dien tijd is al
een zeer onverkwikkelijk werk ! Maar men begri.jpt gemakkelijk dat, waar twee 'lawmen als Thorbecke en Blanken
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moesten samenwerken tot behartiging van 's lands belangen
en er tusschen hen gedurig werd gestookt, daar geen
vruchten zijn verkregen.
En nu begon joist gMurende dit ministerie de politieke
toestand in Europa te verduisteren. Eerst in 1864 de
veldtocht tegen Denemarken, dat van een stuk land beroofd werd Coen de aangroeiende tweespalt tusschen Pruisen
en Oostenrijk, die in 1866 te Kiiniggratz zou beslist
worden. Men bedenke, dat Nederland door Limburg aan
den Duitschen Bond gekoppeld lag en dat die Bond de
zij de van Oostenrijk hield !
Bij de begrootingsdebatten in den winter van 1864
kwam dit alle y natuurlijk ter sprake en dit te meer, omdat
de toestand waarin Denemarken politick en militair verkeerde, in vele opzichten aan den onzen herinnerde; ook
daar had men een klein leger naast uitgestrekte verdedigingsstellingen, ook daar had men gerekend veilig te zijn
door den naij ver tusschen de groote mogendheden. Wat
zou de Regeering, zich spiegelend aan Denemarken's ondervinding, thans voor de weerbaarheid doers ? — Naar de
ontwerp-begrootingen van Marine en Oorlog voor 1865 te
oordeelen : niets bijzonders. De eerste was jets hooger, de
laatste zelfs wat lager dan die van 't vorige jaar. Hoewel
ook nu nog enkele leden der TIe Kamer het eindcijfer te
hoog achtten verklaarde de overgroote meerderheid zich
„vooral nu" van een ander gevoelen, daar zij het land niet
meer in verdedigbaren toestand achtte, ook al meenden
nog vele leden, dat men zonder verhooging van het eindcijfer een beteren toestand kon verk-rijgen. De meerderheid
achtte het vestingstelsel buiten verhouding tot het leger
en Wilde, dat men het eerste zou inkrimpen OM met het
vrijvallende geld de levende strijdkrachten nit te breiden,
die men vrij algemeen in hoogst ongunstigen toestand geloofde.
Denemarken had, zeide men in 't Voorl. Verslag, de ervaring opgedaan hoe weinig volkswapening baatte als geen
voldoende kern van actieve troepen aanwezig is. — Aan
den Minister van Marine vroeg men een ronde verklaring,
of de vloot thans al wat beter voor haar tack berekend was
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dan bij zijn optreden in 1861 en of hij nu een „stelsel" had.
In de M. v. A. verklaarde Huyssen v. Kattendijke dat
zijn stelsel nog altijd dat van 1861 was, terwijl Blanken
zich aanbood om, in Comite-generaal, inlichtingen te geven
omtrent de z.g.n. „schadelijke" vestingen, Welke hij bleef
noodig achten. De „Waterlinie" was z. behoorlijk afgewerkt, al zou daaraan wel immer wat te verbeteren vallen.
Dat de toestand van de levende strijdkrachten zoo slecht
was, ontkende hij beslist.
Uit het ontwerp-adres van antwoord op de troonrede
was ook al gebleken, dat men in de Vertegenwoordiging
meer dan gewone aandacht wijdde aan de weerbaarheid
des lands. Na de gebruikelijke phrase over waardeering
van de plichtsbetrachting van leger en vloot, heette het
nu : „kunnen verbeteringen in het krijgswezen Naar de
middelen verschaffen om zich onder alle omstandigheden
met roem en goed gevolg van hare eervolle roeping te
kwijten, op onze medewerking en hartelijke ondersteuning
mag rekening worden gemaakt". Maar dat was nu toch te
mooi, vonden „vele leden die oorspronkelijk wellicht zouden hebben voorgestemd" bij nadere overweging. Bond
men' zich aldus niet om toe te staan al wat de Regeering
voor 's lands verdediging vragen zou ? En toen Van Bosse
er op wees, dat de marine blijkens de ontwerp begrooting
beginner Wilde met de aanschaffing van pantserschepen,
die 1 naillioen gulden per stuk zouden kosten, toen was de
geestdrift al bekoeld. De anti-militarist Dumbar greep,
zijnerzijds volkomen consequent, de schoone gelegenheid
aan om bij amendement voor te stellen dezen zin te schrappen en het gebeurde zelfs met 45 tegen 23 stemmen. Merkwaardig is echter dat de tegenkanting allereerst uitging
van de groep der Thorbeckianen (Ter Bruggen Hugenholtz c. s.)
Bij de begrootingsdebatten zelve werd over de Marine
Diet veel bezwaar geopperd. Bij „Oorlog" ging het warmer
toe en kreeg men ook redevoeringen te hooren, waaraan
voor later een houvast zat. Zoo ontwikkelde de generaal
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Van Mulken (lid der Ile kamer voor Haarlem) in hoofdzaak het volgende verbeteringsprogram :
1°. Het vestingstelsel moest beperkt worden (kort te
voren had hij dit nog tegengesproken !)
2°. De vestingen, die men behouden wilde, behoorden
spoedig te worden voltooid.
3°. De kustverdediging vereischte ernstige voorziening:
(tegen gepantserde schepen).
4°. De Infanterie moest worden uitgebreid en beter
(langduriger) geoefend.
5°. De Veld- Artillerie behoorde sterker te zijn.
6°. De Schutterij had een ingrijpende reorganisatie
noodig.
Aldus de liberale afgevaardigde Van Mulken. De zeer
invloedrijke conservatieve peer Storm van 's Gravesande
verklaarde in hoofdzaak daarmede in te stemmen. Wanneer
de volksvertegenwoordigers nu eens, onder den drang der
omstandigheden met ernst het landsbelang boven alle partijtwist hadden vermogen te stellen en zich over dergelijke
hoofdzaken onomwonden hadden willen verklaren ! Helaas,
men kon 't niet laten ook nu weer te gaan zeuren over
bijzaken, de circulaire betreffende het schrijven door officieren enz. Doch ook de Minister van Oorlog hielp door
halstarrigheid en weinig tactvolle argumentatie de aanvankelijk zoo goede stemming geheel bederven. Hij was tot
geen overleg bereid ; geen vesting verkoos hij prijs te geven ;
geen langer oefentijd wilde hij voor de Infanterie ; geen
vervanging van een deel der dure Rijdende- door een grooter
aantal batterijen Veld-artillerie, die goedkooper was ; geen
reorganisatie — niets! En hij ging zoover, dat hij zijn
bestrijders verdeelde in twee groepen i ste, zij die sloopen
wilden om te bezuinigen alle4n, burgers, menschen die er
niets van wisten ; 2 de, officieren, die op de vestingen wilden
besparen om een grooter veldleger te verkrijgen, want dat
gaf meer bataljons, dus meer hoofdofficieren, dus beter
promotie ! Hij zou zich daarvoor niet buigen, de toestand
was niet slecht. En als er oorlog komen moest, dan wenschte
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hij, dat 't onder zijn bestuur zou wezen, opdat mocht blijken,
dat hij niet te bond gesproken had.
Een zelfbewust, krachtig optreden voorzeker, een dat
den Minister vermoedelijk 't vertrouwen van een aantal
leden der Vergadering verzekerde ; het werkte z66 geruststellend zelfs, dat men maar onmiddellijk weer 't oude
liedje aanhief van bezuinigen, afschaffen van staf-officieren,
van generaals, van cavalerie enz., en het debat over de
zorg voor 's lands onafhankelijkheid werd gesloten met
eene vinnige, half-politieke, half-persoonlijke discussie tusschen een tegenstander der Regeeri-ng, die v66r, en een
aan Thorbecke verknocht Kamerlid, die tegen de begrooting zou stemmen. Hartverheffend schouwspel !
De ervaring door Denemarken opgedaan had dus voor
ons geen nut, ja, leest men de o-ntwerp-Schuttenjwet, die
in den loop van het zittingsjaar 1864—'65 de Ile Kamer
bereikte, dan heeft men moeite zijn oogen te gelooven. De
sterkte der Schutterijen werd verminderd tot op 12 % der
bevolking in vredestijd (in ooriogstijd het dubbele) en de
oefening zou bestaan in 16 x 2 uur per jaar voor hen die
wel in 't Leger hadden gediend, 24 x 2 uur voor de geheel
onafgerichten en bovendien voor allen 2 „wapenschouwingen"! Had de peer Storm van 's Gravesande ongelijk toen
hij zeide, dat de landsverdediging door dit ontwerp niet in 't
minst gebaat werd? Thorbecke beweerde eenige jaren later
over dit wetsvoorstel, dat het een stoute greep was overal
dienstdoende schutterijen voor to schrijven, maar als men
nagaat, dat die stoutheid 't platteland gold (want in de
steden had men reeds „dienst doende") en dat de artikelen
125, 139 en 141 van 't ontwerp aan de Regeering bevoegdheid verleenden voor „sommige" gemeenten de oefeningen tot
resp. 8 en 1 terug te brengen en de schutterijen noch van
wapenen, noch van kleeding te voorzien, dan moet men toch
wel grimlachen over zulk een boerenbedrog. Men zou de
meer intieme wordingsgeschiedenis van dit ontwerp moeten
kennen om te bepalen wien van beide onderteekenaars de
tneeste schuld treft, maar waarlijk, men schaamt zich onder
zulk een voorstel, in dat jaar ingediend, de namen aan te
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treffen van een staatsman als Thorbecke en van een officier
van hoogen rang als Blanken.
Over de verdere verrichtingen van en onder het 2e
ministerie-Thorbecke valt niets bijzonders te zeggen, de
zaak werd op den ouden voet voortgezet totdat Thorbecke in Januari 1866 aftrad, wegens verschil van meening
met collega's. Ach, als Thorbecke eens werkelijk begrepen
had wat noodig was voor 's lands weerbaarheid ! Of, als
hij tenminste maar had gedaan, wat alleen of in hoofdzaak
van zijn departement afhing deugdelijke gTondslagen gelegd voor de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd, de
schutterij in ernst had weten te reorganiseeren. Ja, al had
hij dit slechts voorgesteld, mits dan zoo krachtig en doortastend als hij wel op andere terreinen, waar hij evenmin
deskundig was, heeft durven voorstellen niet alleen, maar
doordrijven. Men zou dan kunnen denken, dat hij tenminste het goede gewild en dat 't gebonden zijn aan Blanken, in Wien hij zich vergist had, zijn kracht verlamd
heeft. Maar, ons dunkt, de slotsom van zijn bemoeienis
met de defensiezaken kan, ook na beschouwing van het
2e ministerie dat zijn naam droeg, moeilijk anders luiden
dan : Thorbecke moge in andere opzichten groot zijn geweest,
hier ziet men hem niet uitsteken boven de middelmaat,
bier was hij zwak en kortzichtig.
Het oordeel wordt neg ongunstiger, wanneer men te
zien krijgt, wat het nu volgende kabinet, onder stellig niet
zooveel betere omstandigheden tot stand bracht. Immers
het ministerie-Heemskerk bleef slechts 2 jaren aan 't bewind en leefde in bij onafgebroken en hevigen strijd
met de Volksvertegenwoordiging, hetgeen wel opweegt tegen
den ontegenzeggelijk dieperen indruk, dien de gebeurtenissen
in 1866 (vooral de inlijving, van Hannover) hier te lande
maakten, vergeleken met die van 1864. Minister Heemskerk
had zijn militaire medewerkers gelukkiger gekozen en
steunde hen zoo goed hij kon. En vooral de Schout bij
Nacht Pels Rijcken begreep, dat men het ijzer smeden
moest terwiji 't nog beet was. Hij trad met groote beslistO. E. XI AT 9
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heid op, maakte duidelijk, dat de vloot in verval geraakt
was doordat men haar omstreeks 1840 de taak had opgedragen, tot dien tijd door de zelfstandige Indische Marine
verricht, doch zonder haar 66k toe te voegen de geldmiddelen, waarover deze laatste beschikt had. Vermits nu ons
gezag in Indie zich meer en meer had uitgebreid en daarmede ook de verplichtingen der Nederlandsche zeemacht
aldaar, was deze ten slotte afgedaald tot een Koloniale
Marine, met een depot in 't moederland. Hij Wilde aan
dien toestand een einde maken en Nederland zelf een
gepantserde vloot verschaffen. Wat hij meer raamde voor
1867 bedroeg dan ook evenveel als het le Ministerie Thorbecke als jaarlijksche kosten der zeemacht had voldoende
geoordeeld. De Minister van Oorlog (Kolonel Van den
Bosch) verklaarde zich bereid tot eenige beperking van het
vestingstelsel. Beide Ministers kantten zich echter beslist
tegen wettelijke organisatie.
Bij de behandeling der definitieve begrooting voor
1867 begon de latere minister De Roo van Alderwerelt
zijn redevoering met de hier vroeger reeds gegeven aanhaling uit Thorbecke's „Aanteekening op de Grondwet",
en vermaande dan : De constitutioneele versterking, daarvoor heeft Thorbecke zelf al gezorgd. Nu echter komt het
er juist op aan onze legers enz. in orde te brengen. Ook
Stieltjes pleitte voor een vaderlandslievende hooding en
herinnerde er aan hoe duur Nederland het niet goed zorgen
voor de weerbaarheid in de 18e eeuw had moeten betalen.
Van 1795 tot 1804 had men, met een bevolking van nauwelijks 2 millioen zielen vier honderd millioen gulden
moeten opbrengen aan oorlogskosten en dat nog wel bijna
geheel ten bate van vreemden.
Vervolgens kwam de heer Van Goltstein het nut betoogen van algemeenen dienstplicht, inlijving der ontwikkelden, afschaffen der plaatsvervanging, een jaar le oefeningstijd, hervormingen, waarover de groote meerderheid
der IIe Kamer zeker kort te voren niet in ernst had willen
hooren spreken.
En nu Thorbecke ! Wij moeten, dat hij op 26 April
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1871 verklaarde reeds na 1866 op krachtige defensie met
hoogere oorlogskosten te hebben aangedrongen. Vermoedelijk doelde hij dus op zijn rede van 15 Maart 1867, die
inderdaad lang en merkwaardig mag heeten. Hij nam als
aanknoopingsp-unt de straks door De Roo gesproken woorden. Zeker, in 1839 bestond een moreel gevaar, waartegen
moreele verdediging ingeroepen werd. Thans moest men
zich tegen een ander gevaar wapenen. Hij zou nu over 3
hoofdpunten spreken : 1° vorige ministers en vorige Kamers ;
2° de(n) tegenwoordige(n) toestand ; 3° de eischen uit dezen
toestand afgeleid of of te leiden. Hadden vorige ministers
en Kamers de belangen der verdediging niet goed behartigd Wie daaraan twijfelde moest bedenken dat de toestanden anders waren, dat bij een handels- en landbouwvolk
als 't onze oorlogsuitgaven niet populair waren en dat
men niet overtuigd was van het nuttig gebruik der Belden.
Toch had men, beweerde hij, bij na altijd de gevraagde
verhoogingen toegestaan, zelfs wanneer het duel lang niet
zoo duidelijk in 't oog viel als nu. De nieuwe toestand
lag niet zoozeer hierin, dacht hij, dat anderen zich wapenden,
als in 't feit dat de tot dusver voldoende geachte oorlogsmiddelen in 1864 en 1866 ondeugdelijk gebleken waren.
Hij zag nu voor ons nog wel gees bijzonder gevaar, doch
wel een algemeene onzekerheid, in verband met het feit,
dat „gevestigde rechtsbetrekkingen niet meer worden geteld
en eene verrassende lijdzaamheid en onthouding bleek dd6r,
waar niemand die kon verwachten", terwij1 een streven
naar militaire grootheid opkwam, dat op vernietiging der
minder machtigen zou uitloopen. Hij vergeleek ten slotte
den toestand met dien in een staat, waarin de wetten niet
meer worden geeerbiedigd en de kracht om ze te handhaven
ontbreekt. „In zoodanigen staat moet ieder tegen ieder op
zijn hoede zijn."
Ten slotte de eischen van den nieuweren toestand.
Hij zou niet gaan debatteeren over pantsering, soort van
schepen, forten enz. Indien de Regeering verklaarde ze
aldus noodig te achten en het tegendeel werd niet behoorlijk aangetoond, dan zou hij de Regeering steunen. Maar
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hij stelde drie reserves, en eene conditio sine qua non, nl.:
1°. Minister Pels Rijcken moest verklaren, dat hij
niet aanstuurde op een vloot voor groote zeeslagen.
2°. Minister Van den Bosch moest medegaan met zijn
zienswijze nopens de geconcentreerde verdediging (buitenlinien alleen als sperlinie).
3°. Organisatie bij de wet, zoowel voor leger, als voor
vestingstelsel en vloot. Voor dit jaar zou hij echter tevreden
zijn met belofte dit ernstig te overwegen.
4°. de voorwaarde: De Minister van Financien behoort te verklaren, dat de middelen om al die oorlogsuitgaven te dekken aanwezig, ten minste aangewezen waren.
Want dit was noodzakelijk, al moest men dan ook, hij
erkende het, alles overhebben voor 't behoud van 's lands
onafhankelijkheid.
Nu ontspon zich tusschen hem en den minister Pels
Rijcken een zeer belangwekkend debat. De laatste erkende,
dat de IIe Kamer geen gelden tot herstel der vloot geweigerd had, maar zinspeelde erop, dat zulke aanvragen ook
nog ergens anders kunnen worden afgewezen : in den
Ministerraad. Was dat nooit gebeurd ? Scherp antwoordde
Thorbecke, dat hij deze vraag zou hebben voorbijgezien,
als een indiscrete, wanneer zij niet ware gesteld geworden
door eenen minister. Nu zou hij niet zwijgen, maar conduit
verklaren dat, zoolang hij zelf in den Ministerraad gezeten
had, nooit een aanvraag tot herstel der marine daar was
geweigerd.
Onwrikbaar hield hij vast aan de voorwaarde, dat de
minister verklaren zou geen actieve zeemacht, d.w.z. een
slagvloot voor open zee, na te streven. Toen hij dit niet
verkreeg stemde hij tegen de begrooting, die echter met
44 tegen 26 werd goedgekeurd.
Ook bij „Oorlog" kwam het tot persoonlijkheden. De
Minister vroeg waarom Thorbecke, als hij zoo geweldig
hechtte aan legerorganisatie bij de wet, dit dan niet doorgedreven had terwiji hij zelf minister-president was. Het
antwoord luidde, dat hij herhaaldelijk bij zijn betrokken
ambtgenooten had aangedrongen, doch vruchteloos en hij
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had hen toch niet kunnen dwingen. Ook begreep hij hun
moeilijkheden op dit terrein best — zij zagen de noodwendigheid niet zoo goed in en bovendien was 't Departement van Oorlog op 't stuk van organiseeren en wetgeven
noch vaardig, noch stork. Thorbecke bepleitte voorts nog
een bevordering der gymnastische oefeningen van de jeugd
en een geconcentreerd vestingstelsel. — Aan de eindstemming over Hoofdstuk „Oorlog" nam hij dit jaar geen deel.
Het werd ditmaal aangenomen met 57 tegen 14.
Toen vervolgens het ontwerp-schutterijwet in behandeling kwam, zijn, ontwerp, dat echter door Heemskerk en
Van den Bosch was verbeterd, o.a. door de sterkte te verdubbelen en het aantal oefeningen uit te breiden maakte
hij geen bezwaar tegen die veranderingen, vermits men
zijn hoofdbeginsel: het plaatselijk karakter der schutterij en,
onaangetast liet. Hij stemde dus voor en bij de verdediging
van het ontwerp in de Ie Kamer beriepen beide ministers
zich uitdrukkeqk op Thorbecke's goedkeuring. Het mocht
echter niet baten, de Senaat verwierp het voorstel, omdat
het aantal oefeningen z.i. of te groot, Of te klein was
genomen te groot n.l. voor een schutterij, die slechts
rustbewaarster behoefde te zijn, te klein voor eene, die
als een soort landweer wilde aangemerkt worden. Zelfs
het dreigement der Regeering, dat zij, ingeval van verwerping, zou moeten komen met een voorstel tot uitbreiding
van het militie-contingent met 3000 man schrikte de
Ie Kamer niet af. Misschien dacht zij : Z66 iets laat de
IIe toch niet door !
De Regeering hield echter voet bij stuk en diende
reeds bij Koninkl. Boodschap van 7 October 1867 een
ontwerp tot bovengenoemde wijziging der Militiewet in.
En zij liet het niet bij contingentverhoogiiig tot 14000
man doch wenschte het kader voor 3 uit de militie te
vormen, de nummerverwisseling te verbieden en de plaatsvervanging zeer te bemoeilijken. De ontwerp-begrooting
voor „Oorlog" kondigde het voornemen aan den opleidingstijd der Infanterie-militie tot 10 maanden nit te breiden
(d.i. te verdubbelen).
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Inmiddels viel het ministerie-Heemskerk over de
Begrooting van Buitenlandsche Zaken ; aldus werden de
beide militaire hoofdstukken in December als credietwetten
behandeld en kreeg het nieuwe Ministerie Fock-van Bosse
in Juni 1868 de definitieve begrootingen gemakkelijk goedgekeurd.
Gelijk men weet, had Thorbecke dit Kabinet geformeerd, doch was hij er buitengebleven opdat (zooals hij
zelf verklaarde) de persoonlijke strijd, die gedurende de
laatste jaren zooveel kwaad gebrouwen had, niet wederom
op den voorgrond zou treden. Daarom ook waren bijna
alle Ministers nieuwe mannen, ook die van Marine (Brocx).
Den Minister van Oorlog echter kende men in de IIe
Kamer, waarvan hij lid geweest was. En dit verzekerde
tevens het voordeel, dat men ongeveer wist wat hij vermoedelijk zou voorstellen tot verbetering der weerbaarheid.
De generaal Van Mulken toch had, zooals wij reeds zagen,
tijdens het 2e ministerie Thorbecke een plan ontwikkeld ;
nu Thorbecke hem gekozen had, mocht men veronderstellen dat, met diens machtigen steun, dit plan in hoofdzaak zou worden uitgevoerd. Wie mocht vreezen voor al
te hooge financieele eischen, kon zich geruststell en met de
gedachte, dat Mr. Van Bosse wederom de koorden van de
beurs hield.
-Hit de ontwerp-begrootingen voor 1869 bleek, dat de
Minister Brocx de lijn van zijn voorganger volgde, doch
wat zuiniger meende te kunnen huishouden. Minister Van
Mulken zag daartoe geen kans, wenschte evenals Van den
Bosch 10 maanden oefening voor de Infanterie, herhalingsoefeningen en nog eenige andere hervormingen.
Het V. V. der IIe Kamer was niet ongunstig, het
verlangde zelfs weder indiening van het militiewetsontwerpVan den Bosch behalve de uitbreiding van het contingent,
doch wierp ook weder den ouden twistappel : legerorganisatie
bij de wet in het politieke gewoel. — En ziedaar ! Van
Mulken bleek or niets voor te gevoelen, bovendien wilde
hij van het vestingstelsel weinig loslaten en v66r herziening
der militie-wet wilde hij de invoering eener nieuwe schut-
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terij wet. Wat de geoefendheid der troepen aangaat (waarop
hij als lid der IIe Kamer tegenover Blanken zoo had afgedongen) deze zou, na de herhalingsoefening, zeer voldoende
wezen. De omzetting van een paar batterijen Rijdende in
meerdere batterijen Veld-Artillerie, waarvoor hij evenzeer
als Kamerlid zoo had gepleit, vond thans in hem geen
voorstander weer ! Ten slotte ontpopte hij zich als een
ietwat gewijzigde Blanken, minus diens onverzettelijkheid.
Intusschen gingen beide begrootingen er ditmaal met glans
door. Thorbecke stemde v66r, doch sprak niet. De groep
zijner volgelingen verbond echter bij monde van Mr. Dullert
aan hare goedkeuring voor een volgend jaar de voorwaarde
van legerorganisatie bij de wet.
Een der belangrijkste hervormingen welke dit Ministerie
op 't gebied der landsverdediging heeft weten tot stand te
brengen was die nopens het onderwijs aan de Militaire
Academie. Thorbecke trad op als voorzitter der commissie
van rapporteurs en verdedigde o. a. met klem de stelling,
dat de algemeene ontwikkeling der tot de officiersopleiding
toe te laten adspiranten nooit lager wezen mocht dan die,
gewaarborgd door het eindexamen H. B. S. met 5-jarigen
cursus. Wilde men hiervan afwijken, dan zou hij tegen de
geheele wetsvoordracht stemmen. Trouwens, in dit opzicht
is hij inderdaad altoos consequent geweest ; hij wenschte
dat ons officierskorps wetenschappelijk minstens gelijk zou
staan met die van andere staten, liefst nog hooger. Het is,
ook voor thans nog, interessant zijn adviezen over dit
vraagstuk te lezen. Bij art. 15 (bestuur der Academie) deed
zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat Thorbecke
op de bres kwam. om het militaire element te verdedigen
tegen den afgevaardigde De Roo (een officier) die als directeur van studien een burger wilde voorschrijven. Het geldt
hier vakstudie, zeide Th., en daarom zij de leider een officier.
Toen de begrooting voor 1870 aan de orde kwam
be yond de Regeering zich in moeilijke omstandigheden.
's Lands geldelijke toestand werd slechter ; de belastingen
drukten zwaar ; de steeds veldwinnende nieuwe koers in
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de koloniale staatkunde vorderde dringend dat men zich,
hoe eer hoe beter, onafhankelijk maakte van de Indische
batige sloten in 't Noorden des lands ontstond een beweging tegen de hoogere defensieuitgaven en toch voelde
ieder een ernstig Europeesch conflict naderen, waarin
Nederland zeer wel zou kunnen betrokken worden !
Bij de openbare behandeling werd van verscheidene
kanten op bezuiniging aangedrongen. De Minister van
Oorlog vooral kreeg 't hard te verantwoorden. Hij was
Been hervormer, hij was zijn tijd 30 a 40 jaren ten achter,
beweerde de heer Stieltjes. Deze en De Roo wilden een
klein leger van vrijwilligers en daarnaast een militie op
Zwitserschen voet en .spiegelden voor, dat zulks minder
kosten zou dan men op dat oogenblik betaalde. Ook Thorbecke liet zich hooren. Hij sloot zich voornamelijk aan bij
de, voor den minister vriendelijke, redevoering van den
generaal Knoop (lid der IIe Kamer) en betoogde, dat men
thans weer behoorde uit te geven dan eenige jaren te
voren, omdat de onafhankelijkheid der kleine Staten grooter
gevaar liep sedert de gebeurtenissen van 1864 en 1866.
Men mocht dus z. niet toegeven aan de volksbeweging
in 't noorden tegen de defensie-lasten. Doch wel putte hij
daaruit een nieuw argument voor zijn oude, liefde organisatie bij de wet. Men zou dan niet elk jaar bij de begrooting over de grondslagen der verdediging kunnen haspelen.
En 't yolk zou gewilliger dragen als de wet die grondslagen
had vastgesteld. Wat de begrooting voor 1870 zelve aangaat, hij vond het eindcijfer te hoog, maar 't was al iets
lager dan in 't vorige jaar en in de begrooting stale veel
goeds een wet op 't vestingstelsel werd beloofd, hij meende
iets te bespeuren dat geleek op belofte van een wet ook
voor de legerorganisatie — hij vertrouwde, dat de minister
dit wat duidelijker zou willen zeggen . .
En de heer Van Mulken luisterde verstandiglijk naar
dit zoet gefluit, hij beloofde zijn best te zullen doen na
aanneming der Vestingwet zulk een ontwerp-organisatiewet
in te dienen. Overigens handhaafde hij zijn standpunt en
kreeg zijn begrooting er door met steun 66k van Thorbecke,
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die o. a. medehielp een amendement-Stieltjes, dat inkrimping der cavalerie beoogde, af te stemmen.
Het ministerie deed werkelijk zijn best; nadat reeds
een Schutterij-ontwerp was ingediend, volgde bij Kon.
Boodschap van 26 April 1870 een wetsontwerp tot regeling
van het Vestingstelsel, in de M. v. T. waarvan eindelijk
ook de door Thorbecke gevraagde belofte van een voorstel
tot legerorganisatie bij de wet uitdrukkelijk werd gegeven.
In dezelfde maand had de He Kamer met 55 tegen 13
stemmen de gelden voor aanschaffing van nieuwe geweren
toegestaan en de aangenomen begrooting hield o. a. een
bedrag in van f 200000 voor zwaar kustgeschut. Ook de Yolksverteg;enwoordiging was dus niet karig men scheen thans
eindelijk op weg om de landsverdediging te verbeteren in overeenstemming met de verlangens van de groote meerderheid
van het Parlement, al heerschte op minder belangrijke punten
de gebruikelijke oneenigheid, vooral bij de deskundigen.
Daar kwam. de Duitsch-Fransche oorlog in den zomer
van 1870 bet werk verstoren. Nederland verklaarde neutraal
te willen blijven, mobiliseerde de zee- en de landmacht
en 21 Juli werden aan de Staten-Generaal de, door de
Grondwet gevorderde, wetsontwerpen aangeboden tot good.keuring van het doen samenblijven van de opgeroepen
militie-lichtingen 1866—'69. De loop van den oorlog wendde
echter vrij spoedig bet gevaar voor ons af, zoodat de militie
na enkele maanden kon huiswaarts keeren en alles weder
op voet van vrede kon worden teruggebracbt. Doch voor
de Regeering, in 't bij zonder voor den Brij zen generaal Van
Mulken kwam thans een geweldige donderbui opzetten !
Bij de mobilisatie waren tal van gebreken aan den dag
gekomen en — vooral die bij het leger — in 't openbaar
besproken, tot verwijten, beschuldigingen gemaakt. Bij de
begrootingsdebatten in December zou hij zich zeker ernstig
hebben to verantwoorden. Als eerste vrucht van de lessen
des oorlogs (immers de Kon. Boodschap, die het ontwerp
vergezelde, was gedateerd 22 Sept. 1870) ontving de He
Kamer bij de opening der nieuwe zitting een nieuw wets-
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ontwerp tot regeling der Schutterij en — met het vorige
verschilde dit in hoofdzaak hierdoor, dat nu de sterkte
gebracht werd op 3 tot 6 % der mannelijke ongehuwden
tusschen 25 en 39 jaren oud, terwijl een nieuw artikel was
ingelascht, bepalende dat de Regeering bevoegd zoude zijn
de Schutterij tot buitengewone oefeningen te verplichten,
zoodra de militie krachtens art. 184 der Grondwet onder
de wapenen werd geroepen. Het ging dus een stap verder
in de richting Schutterij-landweer, doch behield het plaatselijke karakter der instelling.
De Regeering toonde aldus zoo spoedig mogelijk, dat
zij met de ervaring van den nog in gang zijnden oorlog
haar voordeel wilde doen en de toestanden verbeteren,
zonder dadelijk overdreven eischen aan de bevolking te
stellen. Zou de Vertegenwoordiging in kalmte kunnen medewerken ? Uit het debat over 't adres van antwoord op
de Troonrede in de IIe kamer bleek weldra het tegendeel.
Reeds in de defensie-paragraaf van dat adres wilde de heer
De Roo een afkeurende critiek op het beleid van den
Minister van Oorlog plaatsen ; Thorbecke hielp mede om
dit te verhinderen. In het Voorl. Verslag der IIe Kamer
uitte zich evenwel het misnoegen tegen den generaal Van
Mulken zoo scherp, dat deze in zijn Memorie van Antwoord
verklaarde daarin aanleiding te hebben gevonden den
Koning om ontslag te verzoeken. En wie het Voorl. Verslag
leest, zal zich over 's Ministers besluit niet verwonderen :
immers daarin wordt o. a. gezegd, dat uit de mobilisatie
gebleken was, dat wij met een half geoefend, gebrekkig
uitgerust en gewapend, onvoldoend geencadreerd leger,
Diet eens van de noodige patronen voorzien, tegen den
vijand hadden moeten oprukken, terwijl uit het ontwerpVestingwet bleek, dat geen enkele vesting in orde was.
Men wilde nu wel den heer Van Mulken niet tot zondebok
maken, niet de schuld geven van alles, maar men nam 't
hem zeer kwalijk dat bij het debat over 't Adres van
Antwoord nog had volgehouden, dat de toestand niet slecht
geweest was. Hoewel men eerst vermoeden kon, dat de
heftige aanval op den Minister voornamelijk uitging van
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de beide, liberale deskundigen, die hem ook de voorgaande
jaren reeds voortdurend hadden bestreden (De Roo en
Stieltjes), bleek door een verklaring van den heer Fransen
van de Putte, dat wel is waar De Roo het Verslag had
opgesteld, doch dat alle rapporteurs het hadden goedgekeurd ! De Oorlogsbegrooting werd nu als Credietwet aangenomen. Daarop kwam een ontwerp tot verhooging der
begrooting-1870 aan de orde (de kosten der mobilisatiemaatregelen). Toen nu hierbij de heer Van Voorthuysen
den Minister eenige vriendelijke woorden wijdde en de
hoop uitsprak, dat de Koning hem niet zou laten heengaan — het vinden van een opvolger scheen moeilijk —
daar achtte Stieltjes een debat noodzakelijk, juist om 't
aanblijven van Van Mulken onmogelijk te maken en hield
hij een lange afkeurende redevoering over diens 2 2 jarig
bestuur en onthulde zeer onbehaaglijke dingen, die bij de
mobilisatie waren gebeurd. Neen, het Voorl. Verslag der
Kamer was geenszins te scherp, het was veeleer te flauw,
zeide hij. En Van Mulken, die als afgevaardigde den minister
Blanken zoo had gecritiseerd, verdiende nu op zijn beurt
geen verschooning. Ten slotte verklaarden vele leden, dat
zij het ontwerp zouden goedkeuren, doch daarmede geenszins het beleid van den Minister.
En Thorbecke, zal men vragen? — Hij sprak .geen
woord. Maar wat zal er in hem zijn omgegaan gedurende
dit onverkwikkelijk getwist? Hij toch had Van Mulken
tot de leiding der defensie geroepen en hem herhaaldelijk
gesteund; indien er gezondigd was in de laatste twee jaren,
dan was gezondigd sub auspiciis van Thorbecke.
(Slot volgt.)

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

De Instorting.

Wijd in de bosschen en de duinen ligt, met vrome stilte, 't
veld in den luister van den nacht. Zijn open wezen rijst, in algedurig mysterieus gebed, gemeenzaam tot den valen koepel op die
met de sterren vol behangen is. Rondomme schimmen, peizelijk,
de hooge boomen uit den zwarten rand. Geluiden die des daags
verloren gaan in 't ruchten, lekken nu, als droppels na de bui,
verneemlijk : Een hond bast, mijlen ver ; een trein rolt ergens ;
een wilde eend, in 't diepe zwart van 't kronkelwater, klept even
met zijn vlerken.
Maar telkens strijkt de stilte dit, grootmachtig-zacht, weer weg.
De maan glijdt uit de boomen op.
Ze schuift de lange schaduwen over 't veld.
Dat blijft in diepe extase.
En deze wereld lijkt, in ongemeenen vrede, de werelden daar-

boven te aanzien.
Is 't werkelijkheid dat, buiten al-rondom, de wereld staat te
branders van den oorlog ? Al onze naaste Buren Duitschland, Belgie,
ginds achter de omveiligende duinen en de hoorbaar ademende
zee ook Engeland ; en Frankrijk, Rusland in zijn sombere verten
zonder einders ; en Oostenrijk dat Nederlandsche journalisten nog
geen jaar geleden op een zonnereis te gast had, Servie, 't kleine
Montenegro. . . . alles brandt.
't Is onbeseffelijk. Want hier, de dingen die de naaste waarheid zijn, die duinen en die boomen en dat veld, dat 's vrede,
vrede. Ik kan het uurwerk tikken hooren in mijn zak want de
allerflauwste stem heeft hier een woord. Dit alles, hier nabij, is
Loch de werkelijkheid. En 't is een vredes-adoratie.
Maar morgen komen de kranten vol van andere werkelijkheid
van de kanonnen die daar in het Zuiden bomden, van de geweren
die daar knepten, van de cohorten die daar dreunden over dezelfde
aard die hier een zomeravond-idylle is.
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En een benauwenis drukt, met dat weten, in de hersens neer

en doet op eens den vrede p ier verschimmen tot een huicheling.
Neen, dit waarneemlijke is schijn.
De werkelijkheid is : 't onzienlijke. En ongelooflijke.

* *
Lang zal, wat ook nog moge gebeuren, de week van 1 tot 8
Augustus 1914 ons heugen. Wij zullen er onze kinderen en kindskinderen van verhalen met mijmerende ontzetting in onze stem en
onze oogen. Zooals zij, die de jaren van Napoleon beleefden,
daarvan gesproken hebben.
Daar is een troost in al de ellende die wij nu beleven : Het
moest eens komen, al geloofden wij er allengs niet meer aan, en
nu bet gekomen is, blijkt het z6,5 ontzettend dat, als bet voorbij
zal wezen, onze kinderen en kindskinderen meteen er voor gespaard
zullen zijn. Misschien zullen ze nog geslachten lang de gevolgen
voelen. Fortuinen zullen wellicht ingestort, vermogens weggesmolten,
families verarmd en zelfs berooid zijn. Maar de vreeselijke

feiten,

de mokerslagen van het noodlot die dat deden, die het nu doers,
die ons in die eerste week van Augustus als snelie donderslagen
verbijsterden en onze ziel ontredderden en die ons, sedert dies, in
't tergend tempo van 't gemethodiseerde onheil, de zenuwen met
hun spanning knellen

dãârvoor zal 't nageslacht gespaard zijn.

Want veel meer dan de Napoleontische oorlogen slaat deze
millioenenkrijg Europa tot stukken en put het haar diepste krachten
uit. Wij zijn een, voile eeuw verder in vredesbeschaving . en in
oorlogstechniek. lionderd jaar geleden kostte een Europeesche
oorlog heel wat minder, militair en economisch. Honderd jaar
geleden waren bet internationale verkeer en bet internationale
crediet ook nog lang niet zoo uitgegroeid en was er dus ook nog
niet zoo veel to vernielen als nu. Europa heeft een eeuw lang
onophoudelijk voortgebouwd aan de uitvoerigste vertakking van
zijn vredesorganisme . . . en aan de middelen om dat met een
slag to vernielen. Het is de Europeesche Armageddon die over ons
is gekomen. En die zal in afzienbaren tijd niet weerkeerem
De moreele, maar niet minder de economische terugslag waarborgt dat. Zien wij maar naar ons eigen land.
De groote kordaatheid van onze Regeering, de wakkerheid
van onze naast betrokken diplomaten — want die mag nu óók
wel eens worden erkend — en bovenal: de voortreffelijke voorbereiding der mobilisatie door onzen generalen staf, hebben ons,
voorshands, buiten den oorlog gehouden. Een toestand die voor ons
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het nadeel heeft dat wij niet, als Be]gie, aan de geweldige bezieling
die er uitgaat van groote daden een verjonging van onze yolkskracht, van ons nationaal bewustzijn zullen kunnen ontsteken.
Moreel zijn wij naast Belgie slecht af. Maar materieel zijn wij in
't voordeel. Wij kunnen, als neutraal land, met iedereen nog handel
drijven en dat zal allengs ook wel weer gebeuren. Toch heeft de
schok van die eerste Augustusweek bij ons precies dezelfde verschijnselen van chaos, van totale ruine veroorzaakt als in de oorlogvoerende landen. Uit geen enkel bericht heeft men den indruk
gekregen dat de economische toestand in die landen thans erger
is dan bij ons.
Wij kunnen dus veilig zeggen : zooals wij ons nu bevinden,
zoo moet het in heel Europa zijn. Door dezen oorlog van vijf groote
en drie kleine mogendheden is de heele economische structuur van
Europa stuk geslagen. De arbeid van een eeuw tijds is met een
slag vernield. De echo van het Servische revolverschot heeft zoo
geweldig weergalmd tusschen de muren van Europa dat alles is
ingestort. En wat Zola schreef van het Frankrijk van 1871 kunnen
wij met zooveel te meer recht zeggen van het Europa van 1914:
C' est tout un monde a refaire.

Overal zal men, uit de puinhoopen van 't verleden, van den
grond af weer aan 't bouwen moeten gaan.
Wee dengenen die er dan onder zullen liggen.
En er kraakt nog heel wat dat nu, wankelend, nog staat.
En er zal nog heel wat vallen.
* *

De rechte beteekenis van wat zoo kort pas is geleden, valt
nog niet te schatten. Ik wil dan ook maar, in een Kroniek van
uiterlijke gebeurtenissen, de feiten doen geheugen en hier en daar
wat onderstreepen. Daarbij vermeld ik tevens de buitenlandsche
feiten voor zoover die aan het uitbreken van den oorlog vooraf
gingen omdat onze binnenlandsche gebeurtenissen daarmede onmiddellijk verband houden.
Op 23 Juli overhandigde de Oostenrijksche gezant te Belgrado
het ultimatum, of althans de bekende krasse nota van eischen, aan
Servie. Onze beurs had toen, evenmin als die in andere landen,
den ontzettenden omvang van het opkomende onweer en de razende
sneiheid waarmede het naderde, voorzien. Op dien 23 sten Juli,
d. w. z. vOOrdat het overhandigen van de nota van eischen bekend
was, noteerde de 5% Oostenrijksche April-Octoberrente 81 1 2 en.
de 4% Russen (Hope en Co.) stonden 83j, 16 De 3% Ned. Wer-
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kelijke Schuld stond 8971 8 . Geld was zeer ruim : de prolongatierente
stond op 21 4 -2 1 2 %, lager dan ze sinds vele maanden was geweest. Maar ook den volgenden dag reageerde de beurs nog
nauwelijks : Oostenrijkers bleven staan op 81 1 / 2, d e 4% Russen
verloren een kleinigheid en kwamen op 82 3 /8 , Ned. Werk. Schuld
ondervond eveneens slechts een kleine daling tot 89 1 /8 en de prolongatie toonde slechts een flauwe neiging tot rijzen : 2 1/9-23 1 4 %.
Op 25 Juli gaf Servie het door Oostenrijk onbevredigend geachte antwoord, verliet de Oostenrijksche gezakt Belgrado en werd
de mobilisatie van bet Servische leger gelast.
Reeds op Maandag 27 Juli, dus nog voor dat de bladen iets
gemeld hadden van eenigerlei militaire maatregelen in andere
landen met uitzondering van Servie, werd bekend dat Kier te laude
de eerste voorzorgsmaatregelen (bewaking van bruggen enz.) waren
genomen. Niemand zag toen nog ernstig den Europeeschen oorlog
voor zich; ooze Beurs blijkelijk ook niet : de 5% Oostenrijkers
stonden nog steeds op 81 1 / 2 , de Nederlandsche Werkelijke Schuld
noteerde 891/4 en de prolongatierente was weer nauwelijks gerezen :
tot 2 t ' 2 a 3%. Aileen waren de 4% Russen gezakt tot 76%.
Den volgenden dag, 28 Juli, den dag van de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servie en van het bekend worden der gedeeltelijke mobilisatie in Rusland, begon de opwinding op de Beurs.
De zooeven genoemde koersen veranderden nagenoeg niet in de
officieele beursnoteering maar geld werd opeens aangeboden tot
4 1 2 a 6% docli ook tot dien laatsten koers niet genomen. En in een
excutorialen verkoop die op dezen dag werd gehouden, werd een
honderdje Nicolas-spoor voor 74% verhandeld (tegen een beursnoteering van 86) terwiji trouwens de 4% Oost. Kronenrente. (Jan.—
Juli) zakte van 78 1 , 2 op 72 1 / 4 a 741,' 4 . Onze zoo tijdig ingezette
militaire maatregelen werden op dien dag vervolgd met het schorschen van den overgang uit den dienst der oudste lichtingen van
militie en landweer.
Eerst op Woensdag 29 Juli begon zich voor iedereen de ernst
van den toestand of te teekenen. Dat was de dag van Duitschlands
vraag om opheldering aan Rusland, toen nog slechts bekend geworden uit een bericht van den Berlijnschen correspondent der

Frankfurter Zeitung.

Belgie riep drie lichtingen op. En bij ons be-

leefde men het sedert 1848 ongekende feit dat de Amsterdamsche
Beurs werd gesloten. De Ned. Bank rekende op dien dag voor
geld op korte beleeningen 6%, op buitenlandsche effecters 51 , 2%,
op binnenlandsche 5%. Op de volgende dagen werd nog geaarzeld
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en vergaderd over heropening van de Beurs maar men liet haar
wijselijk gesloten. Het ontzettende onweer kwam dan ook van toen
af met vervaarlijke snelheid op.
Op 30 Juli verschenen de berichten omtrent een gedeeltelijke
mobilisatie in Frankrijk en Duitschland. Bij ons begon de dwaze
stormloop op de spaarbanken. Onze grens- en kustwacht werd
opgeroepen en 'savonds werd, in Den Haag, de conferentie gehouden tusschen de Regeering, de directie van de Ned. Bank en de
Ned. Handelmaatschappij en eenige groote financiers waarin werd
besloten tot het oprichten van het Consortium van 200 millioen
ten einde den eersten ruggesteun voor zwakke financieele posities
te vormen en een debacle dus voorloopig te stuiten.
Op 31 Juli werd de algemeene mobilisatie in Rusland bekend
en verklaarde dientengevolge de Duitsche Keizer bet Rijk in oorlogsgevaar terwijl tevens de ultimatums aan Rusland en Frankrijk
werden gesteld. Op dienzelfden dag werd in Nederland (en ook
in Belgie) 's middags de algemeene mobilisatie gelast tegen den
volgenden morgen en werd generaal Snijders tot opperbevelhebber
benoeind. De verklaring van Nederland in staat van oorlogsgevaar
was 's morgens reeds verschenen. Tevens werden twee besluiten
uitgevaardigd, het eene tot verbod van gouduitvuer en het andere
tot verlaging van de hooge metaaldekking der Ned. Bank van
40 op 20%. Dien dag begon de stormloop op de Ned. Bank met
het doel om metaal te bemachtigen en, in verband daarmede, de
depreciatie van het papieren geld.
Zaterdag

1 Augustus -werd de algemeene mobilisatie geprocla-

meerd in Duitschland, Frankrijk en Zwitserland en verklaarde
Duitschland aan Rusland den oorlog. De Ned. Bank rekende toen
voor beleening op binnenlandsche effecten

61/2, voor die op buiten-

landsche en voor korte beleening 7 %.
Den volgenden dag reeds vielen de Duitschers in Luxemburg,
werd het dilemma : gedienstigheid of — oorlog, aan Belgie gesteld
(dit werd bier echter eerst op Maandag bekend) en werd door
onze Regeering een verbod van uitvoer uitgevaardigd voor paarden,
hooi, stroo, haver, steenkolen en cokes.
Op Maandag 3 Augustus had de gedenkwaardige vergadering
plaats van de Staten-Generaal waarin, binnen een halven dag tijds,
zonder slag of scoot eenige zoo belangrijke wetsontwerpen werden
aangenomen als er anders in geen weken zouden zijn af te praten.
Over die ontwerpen zoo aanstonds nog een paar opmerkingen
thans eerst de voortzetting van deze kroniek. Dienzelfden dag, des
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avonds, wees Belgie het Duitsche dilemma af, antwoordde Duitschland daarop met een definitief ultimatum en verklaarde het den
oorlog aan Frankrijk.
Den volgenden dag besloot onze Regeering, wegens den
nijpenden metaalnood in de circulatie, tot het uitgeven van zilverbons van f 1,—, f 2,50 en f 5,—. Op dien dag defileerde de
rnarschvaardige troep in Den Haag voor de Koningin. En op dienzelfden dag overschreden de Duitsche troepen de Belgische grens
en verklaarde Engeland aan Duitschland den oorlog. De Europeesche
oorlog was daarmee een voldongen feit.
De uitgifte van zilverbons werd op 6 Augustus door de StatenGeneraal goedgekeurd. Trouwens hielp men zich hier en daar reeds
gedeeltelijk met kassiersbriefjes of met gemeentelijke zilverbons.
In Amsterdam werden deze laatste, tot bedragen van f 1,– - en
f 2,50, op dienzelfden dag uitgegeven.
In 't licht van dit sombere en sobere lijstje zijn de vooruitziendheid en voortvarendheid van onze Regeering zoowel op financieel en economisch als op militair gebied bewonderenswaard geweest. Blijkelijk tijdig en goed gewaarschuwd door onze gezanten,
heeft de Regeering haar militaire voorzorgsmaatregelen reeds genomen toen er voor 't publiek nog geen groote kans scheen op
uitbreiding van het Servisch-Oostenrijksche conflict. De mobilisatie
bleek uitstekend voorbereid en liep zoo vlot en goed van stapel
dat ze, op 1 Augustus begonnen, den 2 den was afgeloopen. De
vloot was 3 Augustus oorlogsvaardig. En zoodra de eerste teekenen
van den flnancieel en en economischen storm zich vertoonden, werden
door het driemanschap Treub—Bertling—Ort waarvan eerstgenoemde
de leider is en de ziel, wettelijke maatregelen van verweer genomen.
De belooning voor dit prachtige werk heeft de Regeering
voorshands gevonden in de uitingen, zoowel in de Pers als in het
Parlement, van algemeene hulde en vertrouwen, uitingen die haar culminatiepunt hebben gevonden in het schoone epigram van Mr. Troelstra : „ De nationale gedachte overheerscht de nationale geschillen".
En voorts zal eenmaal zeker de historieschrijver getuigen dat
Nederland, in deze bange dagen, de beste Regeering bleek to
bezitten die eenig land in zulk een tijd maar kon verlangen.

* *
Thans over de genomen buitengewone maatregelen nog een
kort woord.
Niet over de militaire maatregelen, ook niet voor zoover ze
van wettelijken aard waren (onder de wapenen houden en inlijven
O. E. XIV 9

31
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van dienstplichtigen). Alleen zij opgemerkt dat hierbij het talmen
zich wreekte van vorige Regeeringen ten aanzien van de landstormorganisatie. Nu de Landstormwet nog maar een jaar oud was,
vond men zich wel genoodzaakt om de legerreserve aan het andere
uiteinde te zoeken, nl. niet onder de ouderen maar onder de jongeren :
door het vroeger oproepen van de lichting '14 en zelfs van de
ingeschrevenen voor de lichting '15.
De militaire maatregelen spreken echter vrij wel voor zichzelven.
Bijzondere aandacht verdienen de financieele en de economische.
Daar is ten eerste het crediet van 50 millioen op Hoofdstuk
VIII. Een bedrag dat zeker verre zal worden overschreden. De
mobilisatie alleen kost millioenen en wanneer men het onderhoud
van ons leger berekent op den gebruikelijken voet van f 6 per man
en per dag dan kan men becijferen dat na een drietal weken de
50 millioen al zoowat op moeten zijn.
Voorts de wettelijke sanctie van het uitvoerverbod. Aan dit
laatste heeft men, in zijn definitieve redactie, een geheel algemeenen vorm gegeven. Wijselijk. Het geldt alleen voor „oorlog
of oorlogsgevaar" en in zoo'n geval moet de Regeering de handen
zooveel mogelijk vrij hebben.
Trouwens, de Regeering is, in zulke buitengewone omstandigheden,
wel genoodzaakt hier en daar zich vrijheid te nemen buiten de wet
om. Het verbod van gouduitvoer was een arbitraire maatregel. Maar
het was absoluut noodzakelijk. Immers, eenerzijds was de vergrooting van het beschikbare metaalsaldo bij de Ned. Bank (door verlaging van de voorgeschreven metaaldekking) noodig geworden
met het oog op de geldbehoeften van het Rijk en van de geldmarkt
en trouwens bij een solide bankpolitiek ook voor normale tijden
nog zeer wel verdedigbaar. Doch anderzijds bracht die verruiming,
bij het groote aantal in 't buitenland in omloop zijnde wissels op
Nederland, het gevaar mede dat het vlot komende en in 't binnenland
zoo dringend noodige goud goeddeels naar 't buitenland zou vloeien.
Een zeer exorbitante maatregel, een die het gansch buitengewone van de tijdsomstandigheden wel scherp teekende, is het
aannemen geweest van de wetsbepaling (wijziging van het Bankoctrooi) volgens welke, ingeval van oorlog of oorlogsgevaar, de
Ned. Bank bij bestuursmaatregel voor een bepaalden termijn kan
worden vrijgesteld van de verplichting om haar biljetten te verzilveren. Het kan wenschelijk zijn, zoo redeneerde blijkelijk de
Regeering, dat de Bank niet, door een dwaze metaalkoorts van
het publiek, zulk een aderlating ondergaat dat ze in de meer
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reeele behoeften minder goed kan voorzien. De overweging lijkt
juist alleen mag het betreurd worden dat ze niet vroeger, in tijden
van rust, is opgekomen zoodat deze wettelijke maatregel thans
moest worden genomen terwijl meer dan ooit alles moest worden
vermeden wat het vertrouwen in de solvabiliteit der Bank bij het
publiek kon verzwakken.
Nog veel meer teekenend voor het catastrophe-karakter van
den toestand is de wet die nu al bekend is onder den naam van
Levensmiddelenwet. Officieel draagt deze wet den onschuldigen
naam van „Aanvulling der Onteigeningswet ter voorkoming Tan
vasthouding en prijsopdrijving van waren". Doch ze is inderdaad
een revolutionneering niet alleen van ons onteigenings- en dus van
ons eigendomsrecht, maar ook van ons gemeenterecht en van onze
bedrijfsvrijheid...
zij het dan ook slechts in geval van oorlog of
oorlogsgevaar. Wie zou ooit, in normale tijden, hebben durven
gewagen van een bevoegdheid, bij ministerieele machtiging aan
burgemeesters toegekend om „levensmiddelen, grondstoffen van
levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en brandstoffen", door een
paar schatters te doen taxeeren en „onmiddellijk en zonder eenige
formaliteit" in bezit te nemen ? Wie zou gedacht hebben aan de
mogelijkheid dat een burgemeester 66k zoo iets zou kunnen worden
bevolen door een Minister... en dan nog wel door dien van Landbouw en dat deze laatste het zoo noodig buiten den burgemeester
om kan doen ? En wie zou het, in onze dagen, mogelijk hebben
geacht dat levensmiddelen enz. van overheidswege zouden worden
uitgereikt tegen prijzen, vastgesteld bij Ministerieel besluit ? Een

pojszetting. Men moet daarvoor teruggaan tot de tijden
tot die, misschien, van na de stichting der socialistische gemeenschap.
Toch is ook deze maatregel te billijken. Hier en daar hielp
het publiek zichzelf door in een Winkel waar woekerprijzen werden
gevraagd, alles kort en klein to slaan (dit is in Den Haag gebeurd).
Maar de Regeering kan ordelijker ingrijpen en kan beter op de
hoogte komen van wat redelijkerwijze mag worden gevraagd, ook
al zal zij daarbij wel eens vergissingen hebben gemaakt.
Naast deze wettelijke voorzieningen van zoo buitengewone
strekking dat daarnevens het amnestiewetje nauwelijks eenige aandacht vond, zijn een tweetal financieel-justitieele maatregelen van
Diet minder beteekenis genomen. Namelijk de aanschrijving van den
Minister van Justitie aan het 0. M. en aan de rechterlijke colleges
betreffende voorkoming van faillissementen en de arbitraire maatofficieele

van

voor de Fransche Revolutie of. .. vooruitloopen
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regel van de particuliere bankiers om geen deposito's uit te betalen
dan voor noodzakelijk levensonderhoud. Beide zouden natuurlijk in
normale omstandigheden enormiteiten zijn. De aanschrijving van
den Minister omdat zij, hoe zacht en voorzichtig ook gesteld (in
den vorm van een aandacht vestigen op zekere wetsbepalingen)
toch altijd een zekere regeeringsbemoeienis met den rechter beteekent. En het besluit der bankiers, genomen in overleg met de
Regeering, natuurlijk omdat dit een ongehoorde censuur over het
bezit van burgers door andere burgers beteekent.
Zijn al deze maatregelen goed en voldoende?
Wat het voldoende belangt : Velen achten een moratorium
noodig. Maar op dit punt schijnt men zichzelf al vrij aardig te
helpers door eenvoudig, ten deele beveiligd door de circulaire van
den Minister van Justitie, niet te betalen als men niet kan .....
en helaas ook wel wanneer men 't wel kan 1). Welke verandering
zou een moratorium daarin kunnen brengen ? Trouwens, men kan
een grossier wel verbieden om betaling te eischen maar niet hem
dwingen tot verkoop aan wie hem niet aanstonds solvabel lijkt.
Overigens lijken mij de genomen maatregelen in 't algemeen
juist. Misschien ware hier en daar critiek te oefenen maar daarvoor
is het nu de tijd niet.
* *
De toestand is thans (half Augustus) zoo : Ons Leger blijft

waakzaam gereed aan de grenzen om elken belager van ons grondgebied terug te werpen — of te ontwapenen.
Daarbinnen is de eerste geweldige emotie voorbij, begint men
den inventaris • der economische verwoesting op te makers en te
zinnen op reparatie voor zoover de zware financieele en economische
druk dit mogelijk maakt. Tienduizenden zijn, door de mobilisatie,
aan de productie onttrokken, en eveneens misschien tienduizenden
zijn er uitgeworpen door het afbreken van den internationa l en
handel en het internationaal verkeer. Dit laatste vergt het dringendst
voorziening. Het is zeer schoon dat, op aanstichting van de Koningin,
een Nationaal Steuncomite is gevormd ten bate van de slachtoffers
der crisis. Maar wanneer handel, industrie en verkeer niet spoedig
weer worden opgewekt en in nieuwe barren geleid voor zoover de
oude gebarricadeerd blij ken, dan zal eindelijk iedereen in Nederland
behoeftig zijn en het Steuncomite zijn eigen leden moeten steunen.
Want wie weet, bij het internationalisme van het crediet, nog
1) Nadat dit werd geschreven heeft het gevaar voor misbruik van de
Ministerieele circulaire geleid tot een verduidelijkende aanvulling.
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precies hoeveel hij eigenlijk bezit ? Tot hoeveel — of hoe weinig
— zouden de 7 milliard waarop ons nationaal vermogen eenigen
tijd geleden werd geschat, thans zijn gedeprecieerd? Geld, dat de
menigte in de eerste dagen van Augustus wanhopig greep en vasthield (het is inmiddels al meer en meer vlot gekomen) heeft op zichzelf geen waarde hoegenaamd. Het is slechts

waarden.

ruilmiddel van productie-

Wanneer de productie, en haar onafscheidelijke tweeling-

zuster de distributie, stilstaat, kan men ten slotte arm zijn te
midden van de goudstukken.
Er zijn gelukkig teekenen die wijzen op eenigen herbouw van
handel en verkeer. Maar er is een reuzenwerk te verrichten. Juist
met de meeste oorlogvoerende landen was ons handelsverkeer zeer
groot ; onze invoer uit Belgie, Frankrijk, Duitschland, Rusland en
Engeland beliep 2066 millioen op een totalen invoer van 3613 millioen
(Jaarcijfers over 1912), onze uitvoer naar die landen 2580 millioen
op een totaal van 3113. Waarlijk :

„C' est tout un monde a refaire".

In een week tijds is dit alles stukgeslagen. Het wederopbouwen zal maanden, misschien jaren kosten.
En nog moeilijker, want veel subtieler, zal het herstellen van
ons crediet- en geldwezen zijn. Men heeft daarover nu voorloopig
maar een wade gespreid : De Beurs is nog gesloten. Maar iedereen
vraagt zich met vreeze af: Wat zal er te zien komen als dat doek
er af wordt gelicht ? Wat zal er, als 't mechanisme weer aan den
gang gebracht moet worden, gebroken blijken . . . en (MD nog breken ?
Er zal zich allengs wel een

self-help

opdoen in den vorm van

incourante noteering. Reeds op 7 Augustus heeft men een lijstje
van Vraag en Aanbod onder de advertenties van het

Handelsblad

kunnen lezen dat waard is om als curiosum te worden herdacht.
Ik geef het hieronder met, daarnevens, de ofticieele beursnoteering
van dezelfde fondsen op 23 .Tuli :
Vraag. Aanbod. Koers 23 Juli.
3 % N. W. S.

70

771/16-1/2

3 % Belgic

60

4 % Hong.

53

56

733/14
78

4 % Oost. (Jan.-Juli)

50

541/2

795;8

4 % Rusl. Hope en Co.

54

591/2

833/16

4 % Nicolai

51

531:2
85

881/11G
90

3 1 / 2 % Amsterdam

8i)

4 % Den Haag

88

90

98

Aand. Incas go-Bank

89

100

110

Steels

41

441:2

60 1 2
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Wanneer de geldhandel zich op deze wijze allengs mocht gaan
voorthelpen dan zal de gelegenheid beter worden om de heropening
van de Beurs zonder te groote schokken te doen geschieden.
Maar wij moeten ons op eenige instortingen toch zeker voorbereiden.
Intusschen zijn de ongelukkige prolongatiehouders er aan alle
kanten ellendig aan toe. Wordt de Beurs heropend, dan zullen zij,
zij 't ook geholpen door het Consortium (als dit alien kan helpers !)
moeten bijpassen of het onderpand vergrooten. En zoo lang de
Beurs dicht blijft hebben zij de onmenschelijk hooge rente te
betalen die door de Vereeniging voor den Geldhandel afgekondigd
is op 9 % hetgeen, met de provisie mede, beteekent: 10,2 1). En dat
voor menschen die nog even vO6r den oorlog 3 112 % betaalden
(inclusief provisie) en die waarlijk niet alien voor speculatiegenoegen hun effecten in onderpand hebben moeten geven.
Had men de compensatie, in plaats van alleen in deze geweldige renteverhooging, niet ook kunnen zoeken in de gelegenheid
tot vermeerdering van onderpand ? Had men niet de keuze kunnen
laten tusschen renteverhooging en een aanvulling van het onderpand tot bij voorbeeld (voor buitenlandsche effecten) een marge
van 50 % naar de laatste Beurskoers ?
* *

We zijn midden in 't ontzettende geweld der feiten. En nieuwe,
ongekende monsterfeiten groeien in het duister van den komenden
tijd. Er is geen toekomst meer. En nauwelijks zijn we zeker
van het heden.
Maar in de bosschen en de duinen ligt, met vrome stilte, 't
wijde veld.
De wereld wentelt andere werelden voorbij.
En eenmaal zal ook dit schrikkelijk gigantische, tijdelijk-vernielende, voorbij zijn.
Een ondergang van 't heden.
Een blad in de geschiedenis.
Een rimpel in de eeuwigheid.
C. K. ELOUT.
1) Er is, sedert dit werd geschreven, ook in dit opzicht eenige ontspanning gekomen.

LEESTAFEL.
E. D'Oliveira. „De Jongere Generatie" (vervolg op „De
Mannen van 80"). Gelllustreerd. Nederlandsche Bibliotheek
onder leiding van L. Simons. Amsterdam. Maatsch. v.
Goede en Goedkoope Lectuur.
De schrijver moet tot zijn spijt in zijn inleiding beginnen den
lezer op een teleurstelling voor te bereiden.
In den tweeden druk (6e— 8e duizend !) Loch van De Mannen
van 80 had hij een synthese beloofd van de voornaamste beginselen onzer nieuwere literatuur. In dit werk gaf hij den indruk
weer van gesprekken met Lodewijk van Deyssel, Willem Kloos,
Albert Verwey, Frederik van Eeden, Frans Netscher, Marcellus
Emants en Aug. Vermeylen. Bij de samenstelling daarvan „ging
hij uit van de meening, dat een auteur, — al dient hij instinctief
het schoone, — met name in onzen tijd zich bewust behoort te
zijn van zijn positie als geestelijk leider, van de roeping zijnen
artistiek voelenden medemenschen een beter leven, een waardige
taak voor te houden met zijn kunst" (hi. 5). Doch de ondervraagde
auteurs bleken in dezen allesbehalve eenstemmig. Daarom hoopte
hij in een volgend werk de gewenschte synthese te bereiken.
In dit vervolg : De Jongere Generatie, moet hij echter erkennen
deze synthese helaas niet te kunnen geven. Vooreerst wilden de
socialistische kunstenaars zich niet laten interviewen. Mevrouw
Henriette Roland Hoist en Herman Gorter in het geheel niet, en
Herman Heyermans maar half. Want deze stond den schrijver wel
te woord, maar vond hem niet een in alien deele getrouw weergever. Behalve dezen weigerde Louis Couperus zijn medewerking,
omdat deze de hem toegezonden leiddraad met eenige vragen
aldus beantwoordt : „Werkelijk, ik heb over de meeste dingen die
u mij vraagt nooit nagedacht ; eigenlijk denk ik nooit na en laat
ik mij leven volgens mijn gevoelens, want ik geloof dat ik meer
voel dan denk" (bl. XV). En bij dit schrijven zijn portret voegt
met dit bijschrift : ,,Aan den Heer E. d'Oliveira met de groeten
van zijn ontsnapt siachtoffer, Louis Couperus". Nu, met onwillige
honden is het slecht hazen vangen. De gewenschte synthese blijft
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dus uit. Ook al, gelijk de schrijver wel weet, omdat „nog wel
enkele persoonlOtheden, maar dan weer op zichzelf staande figures,
voor opname in deze verzameling zijn aan te wijzen" (bl. XVIII).
Toch kan de lezer dankbaar zijn voor het gebodene. Want De
Jongere Generatie geeft hem in 267 bladzijden de tot zeer leesbare
opstellen verwerkte interviews met Johan de Meester, Karel van
de Woestijne, Josine A. Simons-Mees (enkele uitlatingen van het
gesprek in woorden van den schrijver), Cyriel Buysse, Frans
Bastiaanse, Herman Robbers, Is. Querido, Carel Scharten, Adama
van Scheltema, P. N. van Eijck en Dr. J. D. Bierens de Haan.
Van Johan de Meester tot Dr. Bierens de Haan ja, de schrijver
heeft zijn boog wel wijd gespannen. De brug die de synthese legt
tusschen naturalisme en philosophie, moet nog wel heel wat langer
zijn dan die over den Moerdijk. Om niet te vergeten dat zoovele
schrijvers (niet de meesten?) zich houden aan het bier niet genoemde
woord van Bilderdijk : „Mijn dichtkunst is gevoel, . . Ik zing en
ken Been ander doel".
Al is dus pier niet bereikt wat den schrijver oorspronkelijk
voor oogen stond, en al schijnt mij ook de ondertitel van De Jongere
Generatie: Tevens een Enquete naar Enkele Beginselen in ons Nationaal
Geestelijk Leven nog ruim veelbelovend, toch mogen we dankbaar

zijn voor dit werk.
Met groote pieteit en onverdroten ernst heeft zich de schrijver
van zijn vrijwillig aanvaarde taak gekweten. Hij heeft onze
schoone letteren lief en geeft zelf zijn voile belangstelling aan den
officieel zoo weinig gewaardeerden arbeid onzer schrijvers en daarom kan hij ook die belangstelling van zijn lezers vragen, en zal
G. F. H.
hij ze verkrijgen ook.
Atlas sekolah Hindia-Nederland, terkarang oleh W. van
Gelder. Tjetakan jang kasembilan. Tahoen 1914.
In Mei jl. vestigde ik de aandacht op van Gelder's schoolatlas
van Ned. Indic.
De verschijning van den negenden druk der Maleische uitgaaf,
die op de inlandsche scholen gebruikt wordt, geeft mij eene welkome
aanbieding tot herstel van een fout, welke ik in de vorige aankondiging beging. Ik stelle daar n.l. de vraag, of Zuid-Australia zich
niet tot de N. Kust uitstrekt, zooals inderdaad van 1863 tot 1907
het geval is geweest. Maar het was mijne aandacht ontgaan dat,
in laatstgenoemd jaar, het „noordelijk territorium" weder van ZuidAustralie werd gescheiden.
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Dat de beer van Gelder er steeds op uit is, zijn werk
te verbeteren, blijkt o.a. uit eene vergelijking van blad 11 in
de beide uitgaven : de nieuwste is verreweg de beste ; of ook, uit
de vergelijking van de registers der plaatsnamen, waarvan de
nieuwste veel vollediger is (vooral wat de letter T betreft!) en ook
duidelijker gedrukt werd.

E. B. K.

Onze koloniale landbouw. VII. De koffiecultuur, door J.
Hagen. Haarlem. H D. Tjeenk Willink en Zoon, 1914.
In de reeks „populaire handboekjes over Ned.-Indische landbouwproducten" neemt, dunkt mij, dit deeltje in menig opzicht een
eereplaats in ; hier is blijkbaar een practisch man aan het woord,
die alles van de koffie weet en zijne kennis op duidelijke wijze
aan anderen weet mede te deelen.
Ik heb maar eene bedenking, en deze geldt, wel beschouwd,
Diet de zaak-zelve. De schrijver geeft n.l. bij wijze van inleiding,
een hoofdstuk „geschiedenis", dat vier bladzijden telt en, althans
wat ooze Oost betreft, bijzonder onjuist is. Had hij die vier
bladzijden maar weggelaten !
Zoo vernemen wij : „Het belang der Compagnie bracht een
snelle uitbreiding der cultuur mede" ; „Onder het bewind van
den Engelschen landvoogd Raffles werd de koffie van alien dwang
ontheven" . . En dan volgt dat „Eerst in 1830, met de invoering
van het cultuurstelsel, de uitbreiding opnieuw krachtig (werd) ter
hand genomen en doorgezet".
Hoe het toen verder gegaan is ? „Het zou ons te ver voeren,
de inrichting en de werking van het cultuurstelsel hier te behandelen''..
Laat mij met betrekking tot de eerstaangehaalde woorden
slechts opmerken dat men, nit vrees voor overproductie, in 1726
de inkoopsprijzen met cc. 40 pCt. verminderde, en in 1733 met
den vorst van Mataram overeenkwam, dat de koffieboomen in zijn
rijk zouden worden uitgeroeid. „Er is een tijd om te planten en
een tijd om het geplante uyt te roeyen", zoo schreef men toen in
eene instructie ; West-Java gaf genoeg koffie. En in 1739 werd
besloten tot „extirpatie" van de helft der koffieheesters in Cheribon ; wegens de daardoor gewekte ontevredenheid werd het besluit
niet doorgezet, doch wel worden aanplantingen opgeruimd in de
Preangerlanden.
De geheele 18e eeuw ging het eigenlijk zoo door : nog in
1799 werd last gegeven zooveel boomers te rooien als er sedert
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het vorige jaar meer waren, — uit vrees, dat de koffiemarkt overvoerd zoude worden.
Daendels gaf groote uitbreiding aan de gedwongen cultuur,
doch het gevolg was een drukkende last voor het Indisch bestuur,
dat zijne pakhuizen wel vol koffie kreeg maar, door het continentaal stelsel, deze niet geregeld en tegen behoorlijken prijs verkoopen kon. Raffles moedigde dus de gedwongen cultuur geenszins aan, beperkte haar tot de Preangerlanden, en deed er ook
Kier niet de hand aan houden. Maar dit veranderde met de wijziging van de staatkundige toestanden in Europa: toen daar de
koffie weer afzet vond, werden allerlei maatregelen genomen om
haar teelt uit te breiden en zich van het product te verzekeren ; in Cheribon, Tegal, Pasoeroean werd de verplichte levering
hersteld.
Hoe komt de heer Hagen er toe, te zeggen dat onder Raffles
„de koffie van alien dwang ontheven" werd?
Hoe het met de koffie op Java ging na het herstel van het
Nederlandsch gezag, kan voldoende worden afgeleid uit de bekende,
behoorlijk toegelichte zinsnede in het „kolonisatie-rapport" van Du
Bus (1827) : „dat er ten slotte in deze geheel vrije koffiecultuur
op Java niets te vinden is dat vrij mag heeten, dan de naam
alleen". En al werden nu door Van den Bosch openlijk dwang en
monopolie gedecreteerd en geregeld, zij bestonden feitelijk allang
voor het cultuurstelsel.
Men heeft, ter wille der geldelijke voordeelen voor den fiscus,
ze zoolang mogelijk trachten in stand te houden, maar zich ten
slotte verplicht gezien ze meer en meer te beperken ; thans staat
de gouvernementskoffiecultuur op Java op het punt, geheel te
verdwijnen.
Ook in de Minahassa (1822-99) en ter Westkust van Sumatra
(1833-1908); ook in Gorontalo (1832-70) en in Bengkoelen
(1833-72) heeft cue dwangcultuur heerschappij gevoerd.
Genoeg om aan te toonen dat het boekje van den heer Hagen
niet in waarde zou hebben verloren, wanneer hij de paar bladzijden
„geschiedenis" had achterwege gelaten.
Maar, overigens, al le hulde aan den schrijver!
E. B. K.
Van Vrouwenleven (1813-1913). Groningen. Romelingh
en Co., 1913.
Werkelijk al te lang ligt dit boek al op een woord van aan-
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kondiging te wachten. Het wil „den ontwikkelingsgang van het
leven en werken der vrouw in Nederland en de kolonien" aantoonen
in een tiental artikelen, bewerkt door eenige deskundige dames, met
een korte eenvoudige inleiding van freule A. v. Hogendorp. Deze
zelve gaf uit de rijke familieherinneringen een korte levensbeschrijving van twee „wegbereidsters" — zooals zij ze, naar ik meen,
niet geheel terecht noemt — : de moeder van Gijsbert Karel en hare
eigene moeder, welke laatste op het gebied van zending en philanthropie veel gewerkt heeft. Freule De Bosch Kemper wijdde een
artikel aan Christina Kemper, de vrouw van den Leidschen hoogleeraar. Mej. Maclaine Pont behandelde „de vrouw in de philanthropie" ; mej. van der Meer van Kuffeler getuigde van de „veranderde maatschappij en politieke verhouding" der Nederlandsche
vrouw ; mej. Naber schreef over de haar zoo wel bekende „vakopleiding" ; mej. De Man over ,,de vrouw als medailleur", welk artikel
hier weinig thuis behoort ; freule Caen en de dames Kooy-Van
Zeggelen, Van Zuyleu-Tromp en Conradi handelden over de vrouw
in Oost en West. Het geheel vormt een weinig samenhangende en
allerminst volledige maar toch interessante bijdrage tot de kennis
der vrouw in de 19de eeuw.

P. J. B.

D. J. van Zuiden. De Hoogduitsche Joden in 's Gravenhage. Den Haag. Levisson, 1913.
Een soliede bewerkt en met aardige illustraties versierd boekdeel, voornamelijk uit de Haagsche archieven geput en loopend
over de Joden in Den Haag sedert het begin der 1 7de eeuw, of
liever sedert bet einde daarvan, want eerst van omstreeks 1675 af
zijn de gegevens in samenhang te rangschikken. Biografische en
genealogische aanteekeningen omtrent joodsche geslachten, dokumenten van beteekenis, historische opmerkingen wisselen elkander
af in dit belangrijke maar met geringe kunst van compositie samengestelde werk.

P. J. B.

Mr. C. P. van Rossum, Beau Brummell, the Prince of
Dandy's, en Giacomo Casanova. Utrecht. Bruna en Zoon,
1914. (Bruna's Hist. Bibl.)
In een handig en sierlijk gedrukt boekje gaf de heer Van
Rossum ons een goed geschreven overzicht van bet leven van den
beroemden ,dandy" uit den tijd van den regent, later koning George
IV van Engeland, den beruchten fat, speler en modevorst, die na
lange schittering aan het Engelsche hof in 1840 te Caen krank-
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zinnig stierf; na zijn loopbaan te Londen was hij in Mei 1816 wegens
schulden naar Calais gevlucht maar hij bleef nog lang het model
van het Engelsche dandy-isme. Nog aardiger is wel het overzicht
van het leven van den beruchten Venetiaanschen avonturier Casanova,
die half Europa door zijn fantastische verhalen, zijn onbeschaamde
leugens, zijn grenzenlooze brutaliteit, zijn gewaagde intriges en
liefdesavonturen in het midden der 18de eeuw heeft weten te bedriegen en nog altijd voor zijn meer dan leugenachtige, maar goed en
boeiend samengestelde Memoires tal van op avontuurlijke literatuur
beluste lezers weet te vinden. Het boekje zal met genoegen worden
P. J. B.

doorgelezen in een verloren uur.

J. C. van Eerde, Koloniale Volkenkunde, Eerste stuk :
Omgang met inlanders. Uitgaven van het Koloniaal Instituut
te Amsterdam. 1914.
Zooals ook uit dit sympathiek geschrift blijkt, is de heer van
Eerde een man, en van wetenschappelijke ontwikkeling, en van
practische ervaring ; wat hij zegt, verdient de aandacht van alien,
die in een of ander opzicht tot ooze kolonien in betrekking staan,
en vooral van hen die, in welken zin ook, met de inlandsche bevolking in aanraking komen.
Van de woorden van professor Kern, als motto achter den
titel geplaatst, hoort men als het ware op elke bladzijde den weerklank. „Wij — Europeanen en inlanders — moeten elkaar leeren
verstaan, opdat geen Misverstand de goede verstandhouding.store
wij moeten den weg weten te vinden tot het hart van onzen medemensch, zal onze wederzijdsche omgang nuttig voor beiden zijn".
En wat zegt ons nu de heer van Eerde, na ampele toelichtingen?
Aan bet slot van zijn eerste hoofstuk,

Aanrakiny met inlanders,

lezen wij (bl. 44) : „aanhankelijkheid van den inlander verwerft
slechts hij, die vertrouwd is met de landstaal en de volksgebruiken".
Aan dat van het tweede,

Inlanders en vreemdelingen,

wordt gezegd

(hi. 87): „dat or geen beter middel is voor het win non van vertrouwen dan het spreken van de landstaal en de kennis van de den inlanders dierbare begrippen, zeden en gewoonten". Aan dat van het
derde,

Regeeringsinzieht

(bl. 130): „nu is het toch voor elkeen dui-

delijk, dat voor den Europeeschen landsdienaar, ja voor iederen
kolonialen westerling, die zijne wereldlijke of geystelijke zending
in den lande van overzee naar behooren vervulleri zal, twee dingen
geheel onontbeerlijk zijn ; te weten, kennis van de inlandsche taal
en kennis van den inlandschen gedachtenkring, van het inlandsch
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gemoedsleven, van den inlandschen zin voor religie en kunst, van
de inlandsche vatbaarheid voor ontwikkeling, van den inlandschen
hang naar recht, van alles wat de wetenschap van den inlandschen
mensch betreft".
En eindelijk wordt ons in het vierde en laatste hoofdstuk,

Volkenkunde, opuieuw voorgehouden: „Om het geheele inlandsche
ontwikkelingsproces to begrijpen blijft de studie van de taal en de
studie van de volkenkunde onontbeerlijk" (bl. 153); aan het slot
(bl. 176): „Slechts een ding is noodig: een juist oordeel omtrent
hen met wie wij samenwerken" .
Zooals men ziet, als een roode draad loopt door alle bespiegelingen en mededeeling van feiten dezelfde vermaning been.

En

de schrijver deed goed, die vermaning telkens weder to doers booren, want hoe weinig is zij tot nu toe eigenlijk nog in acht genomen!
Twee-derde duel van de inlandsche soldaten van het Indisch
leger bestaat uit Javanen, die bij hunne indiensttreding niet anders
dan Javaansch spreken Fleeft men, bij de opleiding der officieren,
met dit felt ooit eenigszins voldoende rekening gehouden? Integendeel, zou men haast zeggen : invloedrijke personen drongen aan op
„fusie" der Nederlandsche en Ned.-Indische officierskorpsen, ofschoon
de officieren, voor bet Nederlandsche leger opgeleid, niets van
inlandsche talen of van inlandsche opvattingen zouden hebben vernomen
Beckon als dat van den heer van Eerde moeten wel bijdragen
tot de begrafenis — ik hoop voor goed! — van dergelijke fusiekbeelden
Na lezing en overweging van het door den heer van Eerde
medegedeelde is er haast niets wat meer bij mij is blijven hangen
dan de indruk, dat er in Indic vaak slecht gediend wordt.
Als de personen dezelfde zijn, zal ginds slechter worden gediend
dan bier, omdat zij aan to veel verplaatsingen onderhevig zijn : verlof,
pensioen, overlijden van enkelen maakt overplaatsingen van anderen
noodig, en de verlofsbepalingen worden steeds ruimer. Bovendien
trekt de bestuursacademie geregeld een aantal bestuursambtenaren
— en zeker niet de minsten! — naar den Haag.
De omstandigheden zijn dus niet gunstig, en er in de laatste
jaren ook lang niet gunstiger op geworden. Maar daarbij komt dat
er, als in alle klassen der maatschappij, velen zijn die contrOle
noodig hebben. In Nederland vinden zij die, door het beperkte
terrein hunner werkzaamheid, ook bij bet publiek ; in Indic missen
zij haar dikwijls al to zeer, met het gewone gevolg.
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Als de regeering in 1904 haar wensch te kennen geeft, dat
aan de „overdreven hormat-eischen van vele ambtenaren op Java"
(bl. 114) een einde kome, leggen de ambtenaren de aanschrijving
vrijwel naast zich neer: sommigen matigden zich een weinig, slechts
enkelen handelden overeenkomstig de voorschriften, terwijl verscheidenen geen wijziging in hun gedragslijn brachten, zoodat

veroordeelde gebruiken en misbruiken in zwang bleven

de

(bl. 116).

Als de regeering, in 1890 reeds, er op aandringt, de Nederlandsche taal te bezigen in den omgang met inlandsche ambtenaren
welke haar verstaan, zijn, naar de uitdrukking van een der dagbladen in die dagen, de Europeesche ambtenaren wel „zoo verstandig" (!) de aanschrijving naast zich neer to leggen ; en nog in 1907
of 1908 was doze nog vrij wel een doode letter. In 1913 volgde
alweer een „nieuwe aanschrijving" (M. 118).
Dat het zoo moeilijk is, „de voorschriften met betrekking tot den
juisten omgang met inlanders ingang to doen vinden bij alle Europeesche ambtenaren". wijst op eene tuchteloosheid, die gevaarlijk
kan zijn. Wanneer de ondergeschikte landsdienaren hunne meening
stellen in de plaats van die der verantwoordelijke regeering, dan
zijn in de bestuursmachine vele schroeven los en is het slechts
aan het toeval to wijten dat er goon ongelukken gebeuren.
Wij hebben daarvan in 1903 een sterk staaltje gezien. De
Indische regeering had zich jarenlang steeds nadrukkelijk op het
standpunt gesteld, dat met de Bandjermasinsche sultanspartij slechts
mocht worden onderhandeld op dozen grondslag onderwerping
kan niet anders worden aangenomen dan op voorwaarde dat
die partij verwijderd wordt uit het gew est. Maar desondanks
bericht de resident haar dat, bij algeheele onderwerping, haar zou
worden toegestaan, ter hoofdplaats Bandjermasin verblijf te houden;
en de Gouverneur-Generaal „zag zich wel genoodzaakt, ten einde
aan de inlandsche bevolking niet alle vertrouwen op het woord der
bestuursambtenaren to ontnemen, de gevolgen van 's residents belofte tot op zekere hoogte to aanvaarden''. De resident had het
zelfs niet noodig geacht, per telegraaf machtiging to vragen tot
afwijking van de bevelen der regeering, hij stelde haar eenvoudig voor een voidongen feit.
Gelukkig is het niet zoover gekomen als er reden was te vreezen ; de meeste leden der sultanspartij verschenen niet, en van
hare vestiging to Bandjermasin kwam dus Diets. Maar heeft men
ooit sterker staaltje gezien van ambtenaars-eigenwaan? Toch word
de bedoelde resident ongeveer tezelfder tijd tot eene hoogere betrekking geroepen !
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Wanneer wij op bl. 117 bij den heer van Eerde lezen, aan
welke ongehoorzaamheid sommige ambtenaren zich durven schuldig
maken, is het dan geen tijd daaraan door het stellen van voorbeelden paal en perk te stellen? Eene regeering moet zich doen
gehoorzamen ; en den ambtenaar, die niet weet te gehoorzamen,
mag geen gezag worden toevertrouwd.
In het hoofdstuk

Volkenkunde geeft de heer v. E., onder anderen,

belangrijke opmerkingen omtrent de moeilijkheid, het karakter van
den inlander te doorgronden. De beoordeelaren zijn veelal te subjectief. „Bij Junghuhn kan de Javaan niets goeds doen ; hij laat
geen gelegenheid voorbijgaan om iets onaangenaams over hem te
zeggen ; ja, hij ziet in een boek over de Bataks nog kans, een geheel zondenregister van den Javaan op te maken. Bij Multatuli
daarentegen omgeeft den inlander de stralenkrans van den martelaar. Tusschen deze beide uitersten nu liggen wel vele schakeeringen van meeningen"

(Ind. Genootschap 10 Febr. 1885).
Algemeen Han-

Anderen zijn onbetrouwbaar. Zoo vertelde het

delsblad

van 19 Febr. 1893 van een Fransch boekje over West-

Java en de Soendaneezen, geschreven door een Nederlander die
in de Soendalanden had gewoond en er dus wat van weten kon;
deze „deskundige" had echter volstaan met een uittreksel nit Veth's
Java, waarbij hij „Javaan" en „Maleier" door „Soendanees" verving!
Zoo ergens, dan moet bij de studie der karaktereigenschappen
van andere volkeren wel het kaf van het koren worden gescheiden,
maar ook dat reeds is een moeilijk werk.

E. B. K.

Uren met Schopenhauer. Een keur uit stukken zijner
werken, vertaald en van een inleiding en aanteekeningen
voorzien door Dr. B. H. C. K. van der Wijck. Baarn.
Hollandia drukkerij, 1913.
Door omstandigheden buiten ooze schuld wordt dit eerste deel
van de onder den eenigszins aanstellerigen titel „Boeken van Wijsheid en Schoonheid" verschijnende serie eerst nu hier besproken,
nadat reeds eenige der volgende deelen het licht hebben gezien.
Schopenhauer zegt in de voorrede van zijn hoofdwerk „Die
Welt als Wille and Vorstellung", dat men het minstens tweemaal
moet lezen om den inhoud van het werk geheel in zich op te
nemen. De hoofdgedachte van het geheel toch ligt zoozeer in elk
onderdeel ervan opgesloten, dat de afzonderlijke gedeelten niet
goed to begrijpen zijn, zonder door een eerste lezing van het boek
zich reeds voorioopig met de hoofdgedachte van het geheel te heb-

488

LEESTAFEL.

ben vertrouwd gemaakt. Voor een grondige studie van de wijsbe
geerte van Schopenhauer zal dit ook wel het geval zijn. Maar
iemand, die zich minder hooge eischen stelt, zal wellicht concludeeren, dat hij niet het geheele werk behoeft te lezen en wel met de
lectuur van gedeelten kart' volstaan, daar toch de gedachte van het
geheel in de afzonderlijke gedeelten ligt opgesloten en dus daaruit
te kennen is. En ook in deze conclusie ligt misschien iets waars.
Er zullen wel niet veel philosopher zijn, wier werkzaamheid men
nit een aantal fragmenten uit hun werken betrekkelijk zoo goed
kan kennen als Schopenhauer. Daartoe is natuurlijk noodig, dat die
fragmenten op juiste wijze gekozen zijn. Voor deze juiste keuze en
voor de vertaling der fragmenten heeft Prof. van der Wijck zorg
gedragen. Bovendien heeft hij het boekje van een voorrede voorzien, waarin de groote tegenstelling, die Schopenhauer van de denkers der aan hem voorafgaande periode scheidt, die van voluntarisme tegenover intellectualisme, wordt verklaard en door voorbeelden van oudere voluntaristische denkers wordt toegelicht.
NV.
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THESE, SYNTH ESE, ANTITHESE,
DEMOCRATIE
DOOR

Mr. Mr. H. SMISSAERT.

Met de these is de antithese gegeven. Elke actie wekt
reactie. Maar wanneer aan de geschilpunten steeds meer
'n absoluut karakter gegeven wordt, breekt gaandewe g de
tijd aan voor het inzicht in het betrekkelijke onzer pr ogramma's. Ook dringt de voortgang van het leven telk ens
andere zij den der kwesties op den voorgrond ; we stellen
de vragen anders en we stellen andere vragen. De oude
indeelingen zijD. niet meer adaequaat met de nieuwe levensphaze. Zoo nadert vanzelf het uur voor de synthese : het
samengroeien tot hooger eenlieid van wat antithetisch
tegenover elkaar stond. Maar di.e synthese is slechts partieel ; zij is 'n nieuwe these, waarmee opnieuw een antithese
gegeven is. Doch de vormen wisselen, de groepeeringen
wijzigen zich, de grenslijnen loopen anders, het leven gaat
langs nieuwe wegen. En daarbij ligt de nadruk op de
these. Men wil vooral opbouwend werken.
Wie de „antithese" in onze vaderlandsche politiek
geschiedkundig wil verklaren, behoeft niet verder terug -Le
gaan dan tot den tijd van het Reveil, de bekende beweging
uit de veertiger jaren der vorige eeuw ; zij droeg in haar
geheel een methodistisch karakter; daaraan ontleende ze
0. E. XIV 10
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haar warmte en stuwkracht. Naar de opvatting van het
Revell heeft de ,,geloovige" in den Bijbel het „onfeilbaar
woord van God", dat hem antwoord geeft op alle vragen.
De roeping der geloovigen is mee te werken aan de komst
van het Godsrijk op aarde. De invloed der religie moet
het geheele leven beheerschen ; alles moet overeenstemmen
met het in de Openbaring gegeven stelsel. De geloovigen
strijden „voor God en voor Christus".
Tegenover dit „Christelijk volksdeel" stond met groote
scherpte en vol zelfgevoel „het denkend deel der natie"
als de belichaming der zegevierende verlichting. Het was
de tijd der invasie van het naturalisme, ook in kerk en
theologie, de tijd ook van het wassend materialisme. Daarbij
kwam de aanwas der arbeiders-bevolking in de industrieele
centra, welker paus Karl Marx is . .
Ziedaar enkele factoren van het proces dat ten slotte
leidde tot de antithese-bacchanalian van den kerkelijken
en politieken partijstrijd der laatste jaren. Ten onrechte
verheft men daartegen de leas dat de invloed van den
godsdienst moet beperkt blijven tot het private stemmingsleven. Niet de Revolutie, maar de Reformatie kan het
Roomsche beginsel overwinnen. Niet het ongeloof, maar
het geloof kan van bijgeloof verlosser. Men erkenne dat
het methodisme vaak 'n macht ten goede en velen tot
zegen is geweest; wereldsch christendom is bederf van het
beste ; dat de boven besproken richting dit sterk aan het
licht bracht, was haar kracht; haar zwakheid was, dat ze
dit eel] zijdig deed en er aanleiding toe gaf andere elementen
van het Christelijk leven buiten werking te stellen. Zeker,
het innerlijk leven met God openbaart zich naar buiten ;
in den levenden godsdienst ligt de onweerstaanbare drang
alles in zich op te nemen, alles te doordringen, ieder
levensgebied te beheerschen. Wie dit ontkent, weet niet
wat religie is ; zij verliest haar werkelijkheid, wordt 'n
illusie, als gij haar buiten aanraking houdt met de reeele
levensverhoudingen. Maar de waarachtige religie openbaart
zich in noodwendig van allerlei factoren afhankelijke en
in rijke verscheidenheid zich voordoende vormen.
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De mensch, die met God in aanraking komt, maakt
zekere bevindingen door, Welke bij den een nooit dezelfde
zijn kunnen als bij den ander. Hier treedt het persoonlijke
op den voorgrond, ook bij de uitwendige gedragingen van
den geloovige. Het innerlijk leven komt aan den dag in
de uitwendige gedragingen, maar hoe dit geschiedt, hangt
van de persoonlijkheid af. Zullen (ook pier) trekken van
overeenkomst bij velen of sommigen op te merken zijn,
men make daarvan geen kenmerken, want dat zou tot
onbillijk oordeel en onrechtvaardige behandeling Leiden.
Verschillende motieven kunnen voeren tot gelijk gedrag
en gelijke motieven tot verschillende gedragingen. Men
verwarre toch niet het Christelijk leven met het aannemen
van een houding en legge toch niet stereotiep vast, wat
niet mag. Wat voor den 'een zonde is, behoeft dat nog
niet voor den ander te wezen, en omgekeerd. Een godsdienstoefening kan werelddienst en een muziekuitvoering
een godsdienstoefening zijn. De tegenstelling tusschen de
wereld en het koninkrijk Gods is niet topografisch, of hoe
ook uitwendig, maar zedelijk.
De religie, radicale omzetting in het centrum der
levende persoonlijkheid, openbaart zich (dus ook) in de
sfeer van het intellect ; de religieuze mensch wil zich (en
anderen) rekenschap geven van zijn geloof; gelooven met
het hart voert tot belij den met den mond ; zonder confessie
is de religie incompleet. Nergens waar het Christendom
wezenlijk ingang vond, bleef op den duur een Christelijke
confessie, dogmatiek, wereldbeschouwing uit. Is dan daarin
de vaste maatstaf voor „Christelijkheid" te vinden ? Zeker,
er is eenige overeenstemming tusschen wat de „geloovigen"
,,gelooven", maar als maatstaf is zij nog ondeugdelijker
dan eenige andere. De beteekenis der gebruikte woorden
is allerminst een constante grootheid ; bovendien : de gedachten zelve zijn onbruikbaar als vaste maatstaf voor
iemands innerlijk leven, want men kan zich nooit in de
gedachte van een ander geheel indenken. Verschil in leer
is geen bewijs voor verschil van leven, kan dat wel zijn,
is het niet noodwendig. Ook kan men van iemands gedachten
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niet terugbesluiten tot iemands innerlijk leven. Het „geloof"
in den zin van „de leer" is evenmin als iets anders geschikt als maatstaf voor het Christelijk gehalte van de
persoonlijkheid der menschen.
Het absolutisme van de godsdienstige leer is niet alleen
in hooge mate fel en vervolgziek, maar ook een niet te
overschatten gevaar voor het godsdienstig leven. Een voorbeeld (maar een van centrale beteekenis) : het historisch
onderzoek der laatste tijden toont aan dat het Christendom
optrad in de vormen (ook de denkvormen), die het in de
cultuurwereld en in het land bij zijn optreden vond. Legt
men het Christendom in dien openbaringsvorm vast, eischt
men de overneminc, daarvan als voorwaarde voor een
modern cultuurmensch om in het Christendom te worden
opgenomen, dan maakt men dit voor velen, en van de
beo ten, buitengewoon moeilijk ; wie dit eischt, denkt voor
het Chiistelijk geloof te strijden, dock strijdt voor een versleten cultuurvorm ; de onontvankelijkheid, waarop hij
stuit, is meestal niet ongevoeligheid voor religieuze invloeden,
maar is gevolg van het totaal inadaequate van den vorm,
waarin ze worden geoefend. Omgekeerd gaat veler vijandschap tegen het Christendom feitelijk tegen rudimenten
van 'n vorige cultuur-periode, waarmee men hun heeft
geleerd het te verwarren.
De vorm, los van het leven, krijgt zelfstandige beteekenis, wordt aangezien voor het wezen, ontaardt tot leegen.
schijn. Het persoonlijk geloof wordt het aanvaarden van
stellingen, die men moet aanvaarden on]. met God op goeden
voet te komen. Men gelooft in het geloof in plaats van te
gelooven in God en men waant dan een geloovige te zijn.
Zeker, wie het Christendom predikt, moet dat altijd doen
in een bepaalden vorm, maar uw doel moet niet zijn den
ander te doen denken en zeggen als gij, maar hem met
God in aanraking te brengen.
De religie moet het geheele leven beheerschen, haar
invloed op ieder gebied doen gelden. Maar voor wie in de
Godsopenbaring levensmededeeling ziet, beduidt dit heel
wat anders dan voor hem, die meent dat God zinnetjes,
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waarheden, stelsels geopenbaard heeft de eerste bezit geen
modellen en kan dus ook niet de Bingen daarnaar willen
conformeeren. Door de persoonlijkheid p een doet het
Christendom z'n invloed gelden. Het verkeer met God
voedt 's menschen inn erlijk leven, wijdt en heiligt zijn
persoonlijkheid; daarbij is de Bijbel van nooit genoeg te
waardeeren beteekenis. Maar een kostelijke gave Gods
wordt misbruikt, als gij uitspraken, opvattingen, regels
uitwendig gaat toepassen op onastandigheden en toestanden,
waarop ze niet slaan en waaraan oorspronkelijk niet is
gedacht. Wij missen alle recht ons stelsel van wereldbeschouwing, wetenschap, kerkleer, politiek, oeconomie in
tegenstelling met alle afwijkende het Christelijke te noemen.
De „Christelijkheid" moet voor alles verlost worden nit
de aanhalingsteekens. Slechts in de Roomsche kerk is
„Christelijk" = Christelijk, maar Protestanten hebben zich
van het gezag dier kerk losgemaakt, daarmee principieel
afstand doende van elken uitwendigen maatstaf voor het
geloof op straffe van ongeloof ten opzichte van het eigen
beginsel . .....
Den medemensch 'n uitwendigen maatstaf des geloofs
aanleggen, staat gelijk met hem 'n wet opleggen. Wie dat
doet, kan hem niet het Evangelie, ten minste niet het
voile Evangelie brengen. Het Christendom kan aileen leven
in de sfeer van de vrijheid.
Met dit alles wordt niet gepleit voor een of ander
soort van „gematigdheid" in den zin van slapheid, ook niet
gepleit tegen de een of andere opvatting omtrent God en
Christus, maar tegen het aanleggen daarvan als uitwendigen maatstaf van Christelijkheid .
Wanneer de „Christenen" verschrikt te hoop loopen,
zich antithetisch tegenover „de wereld" stellen, zich organiseeren om Naar met hun stelsels op het lijf te vallen,
wordt daarmee niets gewonnen, al zijn 't vaak deels zeer
eerbiedwaardige motieven, die hen daartoe leiden. De geestelijke invloed van de „Christelijke" „partij-actie" — ook
waar zij succes heeft, vaak met middelen, waarop juist zij
weinig reden heeft trotsch te zijn — is gering. Het „cleri-
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calisme" om dat woord voor die beweging te gebruiken — werkt miskenning van en vijandschap tegen den
godsdienst in de hand, gelijk omgekeerd vergrooting
van de Daacht der godsdienstlOosheid bijdraagt tot overheersching van het clericalisme. Die twee leven van elkaar,
hou.den elkaar in stand ; absolutisme leidt ook pier tot
anarchie .
Maar aan beide zij den der scheidingslijn, door de voorstanders van de oude antithese getrokken, groeit het aantal
van hen, die elkaar weten te vinden in een ongedachte
geestverwantschap ; die beseffen dat de moderne cultuur
alleen hierom den mensch te machtig is geworden, omdat
hem de ware levensbodem aan de voeten ontzonken is ; die
in gebrek aan religie den grooten ncod van den tijd hebben
herkend ; die overtuigd zijn dat alleen het Christendom de
religie is, waarin ons geslacht bevrediging kan vinden ; die
van de herleving van het Christendom als levensmacht de
verjonging onzer cultuur verwachten ; die verzekerd zijn
dat het Christendom niet verouderd is doch nog onvermoede toekomstmogelijkheden in zich bergt; die niet meer
vragen : zij n wij nog ChristeneD ? maar : zijn wij reeds Christenen ? Dezen begrijpen dat in 'n beeldstormer meer vroomheid kan schuilen dan in den bigotten, voor het beeld
geknielden vereerder ; zij verstaan dat 'n amoralist zedelijker kan zijn dan een zedelijkheidsapostel. Het is hun
duidelijk geworden dat het Christendom niet is gebonden
aan een bepaald oeconomisch noch ook aan eenig ander
stelsel. Zij weten ook dat des menschen hoogere aanleg,
als de weg naar boven voor hem afgesloten is, zich wel
in aardsch utopisme moet verliezen. Hun taak is niet dit
alles te fnuiken en weg te dringen, maar het geestelijk
te doordriDgen en op hooger peil te brengen. Die taak is
moeilijk. Wie Naar aanvaarden, moeten zich niet laten
verwarren, wanneer zij van rechts „vrijgeest", van links
„reactionair" gescholden worden. De door hen beoogde
synthese , is geen Iogisch gedachtenspel, niet in 'n formule
te geven, geen nieuw ineengeknutseld stelsel. De dingen
zijn niet af, doch in wording. Stichting van een nieuwe
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partij is niet de bedoeling dezer mannen. Wat zij willen,
is : voor hun deel de ontwikkeling van 'n nieuwe, zich
aankondigende mentaliteit bevorderen, den groei eener
levenssynthese in de hand werken waar talloos velen met
groot verlangen naar uitzien en waarvan de omtrekken
zich (nauwelijks) beginnen of te teekenen. Voor den vuurbrand der wereldgebeurtenissen, zonder welks gloeihitte
geen nieuwe levenssynthese haar vast bestand krijgt, zal
God zorgen te Zijner tijd.
Al het bovenstaande is niet anders dan een beknopte
samenvatting van „Synthese" door Dr. A. J. de Sopper,
zijnde No. 1 van de, onder denzelfden naam verschijnende
reeks geschriften, die onder redactie van Prof. Dr. Ph.
Kohnstamm en den schrijver van het eerste hummer op
ongeregelde tij den het licht zullen zien 1). Wij beijverden
ons den auteur in zijn eigen taal te doen spreken, namen
daartoe zooveel mogelijk zijn woorden, zijn zinnen over,
volgden in ons kort bestek zijn betoog getrouw op den
voet, van de 76 blz. druks slechts enkele overslaand, Welker
inhoud niet in rechtstreeksch verband tot het gevoerd
pleidooi staat.
Want een pleidooi is dit geschrift, een warm en levendig,
ook een rederijk pleidooi, waarin telkens de uitgesproken,
de uitgesponnen gedachte in een kort, aphoristisch zinnetje
met enkele rake woorden wordt bijeengetrokken. Een pleidooi voor wat ? In 't algemeen : voor vrijheid, voor ruimte
en lucht, voor breedere opvattingen ; een waarschuwing
tegen de cliches en de etiquetten en loketten, tegen de
aanhalingsteekens . . . En als zoodanig velen, ook ons,
hartelijk welkom, gegrepen uit het hart. Een eerlijke
poging ook, om klaarheid te brengen in die velen ten
onzent verwarrende en verstrikkende samenkoppeling van
godsdienst en politiek. Behoort een geloovig man niet rechts
te staan en rechts te stemmen? Behoort hij, zoo al niet
Kuyper, dan Loch Lohman te volgen ? Hier hebt ge het
1) Haarlem. De Erven F. Bohn, 1914.
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antwoord. Het innerlijk leven met God openbaart zich naar
buiten en in den levenden godsdienst ligt de onweerstaanbare drang ieder levensgebied te beheerschen, maar er is
verscheidenheid van vormen, van bevindingen. Welken
maatstaf voor het christelijk gehalte van de persoonlijkheid zult gij aanleggen? Die van de leer? Van het geloof?
De „christelijkheid" moet verlost worden uit haar aanhalingsteekens. Onze „christelijke" politiek werkt godsdienstloosheid in de hand, gelijk zij door haar wordt gevoed. Laat uw hart niet hangen aan de oude leuzen, de
versleten vormen waan niet dat de Bijbel eenig stelsel
van politiek, oeconomie of wat ook leeraart; de waarlijk
godsdienstige mensch moet voor zichzelf weten waarheen
hij zijn 'even sturen zal, gij kunt en moogt een ander uw
stelsel, uw leer niet opdringen. Slechts kunt gij ervan
getuigen wat gij zelf — gij, persoonlijk — over de groote
levensvragen denkt in het licht van uw eigen geloof.
Het is goed, dat dit gezegd is, in dezen vorm en door
dezen man. Nog eens gezegd. Want velen hebben het voor
hem gezegd en nog veel meer hebben het voor hem gevoeld. Dr. de Sopper maakt immers ook niet aanspraak op
een nieuwe vondst. Hij spreekt tot de lieden, die denken
en voelen als hij, en tot anderen, om die te overtuigen.
Zal hij velen winnen ? Nu reeds winnen ? Of wellicht later,
als de tijden daartoe rijper zijn dan thans ? Er is reden
deze vragen te stellen, al zijn ze niet van overwegend belang voor de innerlijke beteekenis van dit getuigenis.
In zijn betoog vindt men geschiedkundig verklaard
hoe de „antithese" ten onzent is opgekomen : Revell,
methodisme . maar niet, waarom zoovelen daaraan blijven
vasthouden, in gemoede overtuigd dat zij — geloovigen —
dit „ter eere Gods" vasthouden moeten dat het zonde voor
God zou zijn dit los te laten. Is het alleen omdat zij gelooven in hun geloof en niet gelooven in God ? Of moet
men zeggen : omdat zij anders gelooven dan Dr. de Sopper?
Zal dit geschrift velen winnen ? Zal het niet velen
afkhrikken ? Laat ons een concreet voorbeeld nemen. De
dat
schr. zegt ergens, gelijk wij zagen — en terecht
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het bij wonen van een muziekuitvoering een godsdienstoefening kan wezen en een godsdienstoefening werelddienst
kan zijn een beeldstormer kan meer vroomheid bezitten
dan de vereerder, de amoralist zedelijker zijn dan de zedeliAheidsapostel. Tegen wanneer mag men verwachten dat
dit door breede scharen van „geloovigen" zal worden toegegeven ? Eischt niet de instemming met uitspraken als
deze eene ruimte van inzicht, die thans nog niet veler
deel is? En zal deze consequentie van het gevoerd betoog
niet velen den indruk geven dat zij zich op een hellend
vlak wagen, wanneer zij luisteren naar deze stem ?
Eerbiedwaardige motieven zijn het goeddeels, die hen
hiervan zullen weerhouden. Het gaat bij deze dingen om
het hell, om de redding van hun onsterfelijke ziel. Mag
men, waar dat de inzet is, iets wagen? Wie dat hoogste
goed najaagt, wi g. zekerheid. Die zekerheid biedt hem het
geloof, dat dan smalend het „geloof" moge worden genoemd, het geloof-in-het-geloof, maar dat dan toch vastigheid geeft, voor nu en voor de eeuwigheid.
Is het dan dat alle, dat verreweg de meeste Christenen
Roomsch zijn beginsel? Hebben ook de Protestanten
niet „principieel afstand gedaan van elken uitwendigen
maatstaf voor het geloof"? Was het een te stou.te gedachte, die der Hervorming, dat er niemand staan mag
tusschen u en uw God? Een gedachte, waarvoor de menschen toen niet rijp waren, nog niet rijp zijn en in lengte
van jaren nog niet rijp zullen wezen? De mensch, staande
tegenover de dingen der eeuwigheid, is kleinmoedig, zal
hij alleen op zichzelf durven bouwen? zelf gaan staan voor
het aangezicht van zijn God en in eigen kracht alleen den
weg vinden? Wee hem, zoo hij dwaalde! Hier komt een
ander mensch, heel een groep, die gelooven als hij, van
wier vroomheid en oprechtheid hij in gemoede overtuigd
is; zij hebben de waarheid vastgelegd, zij hebben zich
leiders gekozen, die altijd in deze dingen bezig zijn. Is het
niet veiliger dezen te volgen? Denk aan de allerhoogste
belangen, waarom het hier gaat! leder mensch zelf en
alleen rechter over eigen leven, eigen daden? alleen han-
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delend naar de uitspraak van de stem-daarbinnen, die hem
zegt wat voor hem goed is te doen en goed is te laten,
al noemt ook een ander, al noemen duizenden anderen,
kwaad wat hij goed heet en omgekeerd ? Die geestelijke
zelfstandigheid gemeengoed der massa ? Tegen wa-nneer ?
De kreet, door Dr. de Sopper in dit geschrift geslaakt,
is de gewetenskreet, die door alle eeuwen is gehoord. De
roep van het individu, van de persoonlijkheid om het
volstrekt-persoonlijke ; de volstrekte afwijzing van all e gezag,
dat zich stellen wil tusschen den enkelen mensch en zijn
God; het fier protest van den waarlijk vrijen geest, die
eigen redding langs den eigen weg wil yin den. Men kan
meenen dat in onzen tijd weer dan vroeger dit individueele,
die afwijzing, dat protest op te merken zijn, dat deze
beweging veld wint. Er zijn ook redenen om het te betwijfelen.
Hoevelen zijn. nog gevangen in dit geloof in het geloof,
hoe weinigen daarvan geemancipeerd ! Hoe bleef telkens
de beweging steken eer zij zich nauwelijks had baan gebroken ! Staan wij dan nu aan den dageraad van andere
tijden ? Is het geen zins - , geen gezichtsbedrog, te meenen
dat wij, w ij, thans, verder op dien weg zullen komen ? Hoe
vaak hebben profekn als deze schrijver dien dageraad reeds
zien lichten en ziet, telkens bleef de massa achter, niet
durvend, angstvallig zich vastklemmend aan het oude, imniers beproefde. .!
Ga tot den eenvoudigen, gemoedelijken geloovige en
zeg hem : uw Bijbel geeft niet antwoord op alle vragen,
die het leven u stelt ; zeker, als Christen zult gij in alle
dingen, in al uw doen en laten u laten leiden door wat
naar uw inzicht Christenplicht is, maar gij moogt van uw
inzichten, ook al worden zij door velen gedeeld, geen kenmerken maken voor de Christelijkheid van anderen; wat
voor u zonde is, behoeft dat niet te zijn voor een ander;
in 'uw confessie mag geen maatstaf voor anderen worden
gezocht ; verschil in leer is geen bewijs voor verschil in
leven ; gij mist alle recht om uw stelsel in afwijking van
alle andere Christelijk te noemen, een ander een wet op
te leggen, wat bovendien uw Protestantsch beginsel u ten
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eenenmale moet verbied.en . Ga tot dien geloovige en
zeg hem dit alles en wacht of welken indruk dit op hem
zal waken. Rekent gij op instemming van breede kringen ?
Maar het is immers zoo echt menschelijk te meenen dat
men „de waarheid" heeft gevonden. De een heeft die waarheid geerfd van zijn ouders en bewaart haar als het kostbaarst erfdeel zij ner vaderen, die met die waarheid in de
hand leefden en stierven, als goede Christenen geleefd
hebben en gestorven zijn; de ander heeft haar zichzelf
verworven, door wanhoop, verbijstering, twijfel en vertwijfeling heen, maar nu is zij dan ook zijn onvervreemdbaar,
zijn eigen-verworven goed, dat hij zich door niemand meer
zal laten ontrooven. Anderen weer zijn langs nog andere
wegen tot de waarheid gekomen. Maar allen bezitten zij
haar ; voor hen alien is zij de volstrekt eenige, de volmaakte, echte, ware waarheid, waarnaast al het andere
logen is of bedrog, zelfmisleiding of verlokking van den
Booze. Mocht hum waarheid maar het deel van alle menschen zijn ! Mochten maar niet zoovelen zijn verstrikt in
die treurige, afschuwelijke valsche leerstellingen. Is bet
niet de plicht, de heilige roeping van hem, die de waarheid
bezit, aan anderen ze te brengen ? Moen hij niet hen
dwingen in te gaan ? Is ruimte van opvatting, verdraagzaamheid vereenigbaar met een sterk en stellig geloof ?
Kan, wie zelf een in het diepst van zijn ziel gewortelde
overtuiging heeft, aannemen dat de gansch andere overtuiging van een ander juist kan zijn ? Het is velen te
moeilijk. In den geloovige is altijd iets van den drijver,
den zeloot, den ketterjager. Onze menschelijke natuur
schijnt te eischen dat we anderen winnen voor de zaak,
die ons gewonnen heeft. Slechts de lauwen zijn geen propagandisten. En hoe diep zit juist in ons y olk de zin voor
theologische disputen ; hoe weinig schijnen juist wij, Hollanders, voorbestemd om ooit eene natie te vormen, in
welker midden de leer leeft, dat den eenen mensch over den
anderen geen enkel zeggenschap in geloofszaken toekomt !
Zoo is er dan wel reden om de vraag te stellen : of
de schrijver van „Synthese" velen winnen zal, thans reeds
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winnen Maar van overwegend belang voor de innerlijke
beteekenis van dit getuigenis is die vraag, is het daarop
door ons of anderen te vinden antwoord niet. Want men
kan zeggen dat men aan vooruitgang ook op dit gebied
gelooven moet om niet te wanhopen, om niet onder te
gaan of in doffe berusting Of in stil verzet. En men kan
dus zeggen dat men wel hopen rdoet, ook al zou men niet
gelooven, dat deze kreet in breede kringen zal worden
gehoord en verstaan. Dit kan men zeggen. Maar men
moet, dunkt ons, na de lezing van dit bezield en bezielend
geschrift, vooral zeggen : dat hier geen nieuwe „partij"
wordt gesticht, die aanhang en „Anklang" zoekt en vinden
moet op straffe van tinders weer weg te zinken ; dat de
beteekenis van een „cri du coeur" als deze niet afgemeten
wordt naar de toejuiching der schare ; dat het den schrijver
niet te doen is om succes, maar om getuigen, om protesteeren. En zoodanig protest heeft zijn waarde in zichzelf.
Het komt op tijd, wanneer men ziet dat uit de leerstellingen, waaraan de menschen zich vastklampen, het leven
geweken is of te wij ken begint. Wanneer wij daaraan toe
zijn, dan is een daartegen rijzend protest geen belangwekkend academisch betoog voor het goed recht van
gewetensvrijheid ; dan is het de vraag niet of gij met uw
woord slechts een elite bereiken zult of tot breedere lagen
doordringen, maar dan is die kreet om vrijheid, om vrijmaking en vrijlating de roep, die uitgaat over een wereld,
waarin de vorm dreigt te overheerschen, het dogma den
weg wijst, de waarheid in een loketkast is opgeborgen. En
dan staat gij, als mede-strijder voor de vrijheid op geestelijk
gebied, naast den man, die daarvoor zijn stem verheft en
gij dringt twijfelvragen, die in u oprijzen, terug, omdat gij
voor alles en boven alles hem de hand wilt drukken, die
met het gezag van zijn woord en van zijn naam zoo goed
en zoo luide juist nu te zeggen moist, wat juist nu moet
worden gezegd.
Juist nu. Zien wij niet dat partij-doctrine en -praktijk
bezig zijn het leven te verstikken ? Zien wij niet dat door
Dr. de Sopper waarlijk geen al te streng en toch een ver-
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nietigend vonnis over de „Christelijke" politiek ten onzent
wordt geveld? Zien wij niet dat aan een krachtige beweging ruimte wordt ontzegd? Daartegenover wordt hier
gepleit voor het leven tegen de vormen, voor de vrijheid
tegen den dwang. En zoo staat deze pleiter als een man
midden in het strijdgewoel onzer dagen en herhaalt de
oude lens, die door alle eeuwen heeft geklonken, omdat
juist nu en juist hier, in het Nederland onzer dagen, de
menschen noodig hebben te worden opgeschrikt uit den
dommel, te worden vrijgemaakt van gezag en gezagsgeloof,
te worden bezield tot leven.
De dageraad eener nieuwe mentaliteit.. Wie licht
en warmte liefheeft boven duisternis en koude, zal het
gloren van deze mentaliteit met geestdrift begroeten.
In het tweede nummer der reeks is prof. Kohnstamm
aan het woord. „Democratie" is de naam van zijn geschrift. Mijne taak — zoo zegt hij in den aanhef — is
niet een of meer bepaalde politieke partijen te verdedigen,
maar geestelijke stroomingen in hun politieke uiting te
beschrijven, ze wijsgeerig te ontleden, naar ons inzicht te
ontvouwen wat onder de mentaliteit der democratie is te
verstaan.
Beschrijving dus, ontleding, ontvouwing. Geen verdediging. Geen aanprijzing. Heeft de schr. zich aan dat
program gehouden?
De democratie, zoo hooren wij van hem, gaat niet uit
van de gelijkheid der menschen, de gelijkheidsidee is onhoudbaar. Er is ongeqkheid onder de menschen. Maar
zij zijn gelijkwaarclig. Wat bepaalt 's menschen waarde?
Wat is het essentieele in hem? Kracht? Artistieke aanleg?
Intellect? Met dat ailes is het essentieele niet getroffen.
Dat essentieele ligt niet in datgene, waarin een mensch
van zijn medemenschen verschilt; het ligt slechts in datgene, waarin hij met hen overeenkomt. Die menschenwaarde
is onmetelijk. „Gepaard met de overtuiging van de volstrekte onwaarde van elken mensch gaat deze andere, dat
toch in hem sluimert iets van onvergankelijke, gansch
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onvergelijkbare waarde, hoog verheven boven alles wat
gewrocht wordt door wetenschap of kunst." Er bestaat dus
geen essentieel waardeverschil tusschen menschen daarom
ook mag den mensch geen essentieele macht gegeven over
den anderen, d. w. z. geen macht in zaken, die essentieel
zijn. Menschelijk gezag mag geen inbreuk maken op het
essentieele, op de menschenwaarde van den medemensch.
Welke zijn die essentialia ? Gewetensvrijheid, het recht
om zelf het eigen gezin te vormen en zijn kinderen op te
voeden ; ook : „het uiting geven aan het rechtsbewustzijn
der gemeenschap, het richting geven aan Naar wetgeving",
want ook dit is een van „de essentieele functies" van elk
lid der gemeenschap, een van de dingen, die elk zelf moet
doen, zelfs op het gevaar of dat hij het minder goed doet
dan zijn buurman. Niet op grond van het belang van den
staat stelt „de democraat" dien eisch, hoogstens op grond
van zijn onbelangrijkheid zou hij van dien eisch kunnen
afzien. Niet op grond van het staatsbelang, want dit is
veel weer betrokken bij het niet-sluiten van verkeerde
huwelijken, bij het niet-verkeerd opvoeden van de kinders
dan bij het niet-afvaardigen van verkeerde volksvertegenwoordigers voor een vierjarige periode. Ook de moeilijkheid der beslissing mag niet van algemeen stemrecht weerhouden ; ook de opvoeder staat voor moeilijke beslissingen
en hem wil men Loch niet het werk uit handen nemen ?
Het gaat en bij opvoeding en bij politiek niet om verschillen van redelijk inzicht alleen of voornamelijk, maar
om irrationeele elementen : om intultie en wil, want die
bepalen onze houding tegenover de groote problemen.
Daardoor geleid handelt ook de kiezer; hij heeft niet de
middelen tot bereiking van zeker doel te bepalen ; dat is de
moeilijke, groot intellect eischende taak der regeerders ;
de kiezer heeft aan te geven naar Welke doeleinden moet
gestreefd worden, wat recht, wat zedelijk is in onze groote
maatschappij ; die beslissing rust, als elk zedelijk oordeel,
in laatste instantie op andere dan rationeele motieven. In
laatste instantie berust alle democratie op dit geloof: dat
elke duurzame scheiding van een y olk in vol- en half-
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of niet-gerechtigden. die onderdrukte helft doet schade
lij den in haar ziel. Tegen die overtiiiging is geen utiliteitsoverweging, geen raison-d'etat opgewassen
Onderbreken wij pier even des schrijvers betoog voor
een enkele kantteekening. Kern van dat betoog schijnt
ons de uitspraak (blz. 84), dat het antwoord op de vraag :
wat 's menschen waarde bepaalt en wat het essentieele in
hem is, tevens iemands denkbeelden over staat en staatsbestuur bepalen moet. Hier is o.i. eene verwarring van
begrippen, doordat eene op zeker gebied geldende waarheid wordt „getransponeerd" (om een woord van Dr. de
Sopper te bezigen) op een gansch ander gebied en daar
als volstrekt geldend wordt aangenomen. De gelijkwaardigheid der menschen is eene waarheid op zedelijk gebied.
Voorzoover de staat, als organisatie-vorm der gemeenschap,
het zedelijk gebied bestrijkt, heeft hij met die waarheid
rekening te houden, op strafe van anders wetten uit te
vaardigen, die strijdig met zedelijke waarheden, die onzedelijk zouden zijn. Geen gewetensdwang mag dus de wetgever invoeren of dulden, want dat doende zou hij de op
zedelijk gebied geldende waarheid der gelijkwaardigheid
van alle menschen verkrachten. 1Viaar voorzoover de staat
andere gebieden betreedt, heeft hij niet de zedelijke waarheid zich als norm te stellen, maar moet hij letten op de
voor elk van die gebieden als vaststaand aangenomen waarheden. Dat de gelijkwaardigheid der menschen een beginsel
van zedelijken, van religieuzen aard is, erkent de schrijver
zelf, waar hij zegt (blz. 87) dat het eenig essentieele van
den mensch (dat, waarin alle overigens ongelijke menschen
onderling overeenstemmen) gelegen is in hetgeen de Heidelberger Catechismus met zoo eenvoudige woorden leert:
„dat hij is ganschelijk onbekwaam tot eenig goed". Maar
moet deze gedachte, deze waarheid des wetgevers norm
zijn voor alle gebied, dat hij betreedt
Neemt men met den schrijver aan, dat des menschen
gezag over een ander nooit mag raken aan het essentieele
van dim ander, aan zijn menschenwaarde, dan blijft toch
nog te bewijzen over dat tot die essentialia behoort het
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kiezer-zijn, dat den niet-kiezer tekort wordt gedaan in zijn
menschenwaarde, dat het van kiesrecht verstoken volksdeel
schade lijdt in zijn ziel.
Voor de wenschelijkheid, billijkheid, noodzakelijkheid,
„urgentie" van algemeen kiesrecht zijn reeds velerlei pleidooien in vroeger en later tijd gehouden in allerlei toonaard.
Het betoog van Prof. Kohn stamen is alweer zulk een
pleidooi. Het kan — zoo zagen wij — aldus worden samengevat : voor God zijn wij alien onbekwaam tot eenig goed ;
daarin (in die onwaardigheid) zijn wij gelijkwaardig; in het
essentieele mag dus niet de een den ander verdringen of
op zij schuiven ; medezeggenschap in 's lands bestel behoort
tot dat essentieele ; dus moogt gij niemand van die medezeggenschap uitsluiten. — Slechts in het voorbijgaan merken wij op, dat deze redeneering het meest „algemeen",
het meest onbeperkt kiesrecht toelaat, neen, vordert. Inderdaad, waarom zoudt gij gefailleerden verbieden hun stemrecht uit te oefenen ? Waarom bedeelden? Gevangenen ?
Waarom zelfs krankzinnigen ? Zijn zij niet „gelijkwaardig"
met anderen, al zijn zij hun „ongelijk" 1) leder gevoelt wel
dat er voor uitsluitingen als deze of andere goede gronden
kunnen bestaan, maar de leer der gelijkwaardigheid kan
die gronden niet leveren, staat aan het zoeken daarnaar
in den weg, verbiedt ze te zoeken. Ziet men dan niet in,
dat de regeling van het kiesrecht een vraagstuk is, welks
beantwoording niet kan gevonden worden door de gelijkwaardigheid te stellen als de praemisse, welke die regeling
moet beheerschen ?
En aangenomen al, dat mee-kiezen een „essentieel"
1) Schr. spreekt verderop in zijn betoog over de ook z. te rechtvaardigen uitsluiting (niet van bedeelden, maar) van „Vagabunden and berufslose Rentiers" ; dezen toonen zich medezeggenschap onwaardig door zichzelven te plaatsen buiten de gemeenschap. — Maar, vragen wij, zijn zij
daarom niet „gelijkwaardig" ? Wordt dan hun gelijkwaardigheid, hun menschenwaarde, het essentieele in hen beheerscht en bepaald door de houding,
die zij tegenover de gemeenschap innemen ? Zoo ja, dan is hier dus een
geheel nieuw element, een gansch andere factor in werking, welke de
gelijkwaardigheid opheft of althans er toe leidt met haar geen rekening te
houden.
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iets is voor den mensch, mag de Staat nooit en nimmer
aan het essentieele raken ? De opvoeding der eigen kinderen
is een essentieele. Toegegeven. Maar leerplicht en kinderwetten beperken der ouders „jus abutendi". Zijn dit antidemocratische wetten, omdat zij tornen aan het essentieele ?
Schr. zelf zal die vraag Loch wel niet bevestigend bea-ntwoorden .
Nog een enkele opmerking ter zake. Ook bij politiek
(gelijk bij opvoeding) gaat het, volgens prof. Kohnstamm,
niet alleen of voornamelijk om verschillen van redelijk
inzicht, maar om irrationeele elementen, om de intultie en
den wil, die onze houding tegenover de groote problemen
bepalen. Daardoor geleid handelt ook de kiezer; niet hij
heeft uit te waken Welke middelen tot bereiking van zeker
doel moeten worden gekozen ; die keuze komt voor rekening der regeerders en die keuze vordert groot, scherp
intellect ; de kiezer geeft het na te streven doel aan, wijst
aan wat recht en zedelijk is ; zijn beslissing daaromtrent
berust in laatste instantie op andere dan rationeele motieven . . . Maar: hoever gaat deze scheiding tusschen de
intuitie van den kiezer, die slechts het doel aangeeft en
het intellect van den regeerder, die het middel kiest ? De
kiezer wordt tot de stembus geroepen, omdat „in hem sluimert iets van onvergankelijke, gansch onvergelijkbare waarde,
hoog verheven boven alles wat gewrocht wordt door wetenschap" (of kunst). Hij is een mensch, de gelijkwaardige
van alle andere menschen, een persoon, een persoonlijkheid,
met een onvervreemdbaar en onaantastbaar recht op citing
van zijn persoonlijkheid. Dat is al. Gij moogt hem geen
eischen van „geschiktheid of maatschappelijken welstand"
stellen, want aldus doende zoudt gij het essentieele in hem
aanranden, het uitgesloten volksdeel doen schade lijden in
zijn. ziel. Van dien kiezer dan, wiens naam is Elk-en-eeniegelijk, wordt verlangd dat hij, naar de stembus gaande
om A of B te kiezen, uit de diepte van zijn persoonlijk
leven, de richting van het staatsbestuur zal aangeven ; zijn
int-III-tie en zijn wil hebben zijn houding tegenover de groote
problemen bepaald ; zijn stembillet wijst uit, wat naar zijn
2
0. E. XIV 10
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in laatste instantie door andere dan rationeele motieven gevormd inzicht, recht is en zedelijk. Meer dan dit wordt
van hem noch verlangd, noch verwacht het gaat slechts
om doel en richting. De keuze der middelen ligt buiten
zijn steer; die keuze behoort tot de taak van de daartoe
liefst met groot intellect begaafde regeerders . . . . Nog eens :
waar zal practisch de scheiding zijn en waarheen zal deze
idealistische democratie den staat voeren? Hoe zult gij
den kiezer die zelfbeperking leeren, welke hem met het
stembillet in de hand doet zeggen intuitief wil ik naar
zeker doel gestuurd zien, en welke hem weerhoudt invloed,
liefst rechtstreekschen en grooten invloed op de keuze der
middelen uit te oefenen ? Noem het b.v. een groot probleem
hoe voorzien moet worden in de nooden van oude behoeftigen. Des kiezers intultie zal hem doen verklaren dat die
voorziening inderdaad een na te streven doel is, dat het
recht is en zedelijk, daarvoor te zorgen. Maar meent gij
dat de kiezer met het doen van zulk een academische
uitspraak genoegen zal nemen en de keuze van het middel
vol vertrouwen zal overlaten aan het intellect der regeerders ?
Meent gij dat in des kiezers geest eenig doel te scheiden
is van het niiddel? Meent gij dat hij, die niet is een
papieren abstractie, niet een op twee beenen zich voortbewegende intultie, maar een mensch van vleesch en bloed,
die zijn stembillet zoo nuttig mogelijk wil gebruiken, meent
gij dat hij niet allereerst zal letten op de zeer concrete,
tastbare middelen, dock alleen en uitsluitend op het door
recht en zedelijkheid aangewezen ideeele doel? Wanneer
gij den kiezer onbevoegd acht tot de keus van het middel,
omdat gij in uw doorsnee-kiezer niet het daartoe noodige
intellect, slechts den voor doel-aanwijzing vereischten intultieven wil aanwezig acht, welke teleurstellingen moet u
dan elke „stembus-strijd" bereiden .! — Maar stappen
wij hiervan af.
Op het begrip van „gelijkwaardigheid" als grondslag
der democratie is het gansche betoog van den schrijver
gefundeerd en wij behoeven daarom het verdere betoog
niet op den voet te volgen. Algemeen kiesrecht is slechts
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de eerste eisch van democratisch staatsbestuur. „Het democratisch inzicht zal niet alleen den staat, maar ook de
maatschappij, ja het geheele denken en leven hebben te
doordringen". Ziedaar de grondstelling en den grondtoon.
En de slotsom : „Ook 1) wij achten de kern van de Christelijke moraal gegeven in de waarde der persoonlijkheid
juist omdat wij daarin de kern der Christelijke, d. w. z.
van onze moraal zien, zijn wij democraten. En juist omdat
het bier gaat om de heiligste belangen der menschheid,
ja ten slotte om het eenig belangrijke, dat er is in het
menschelijk leven, mogen wij niet lijdelijk toezien, maar,
doende vat onze band vindt om te doen, trachten wij door
deze „Synthese" voor te bereiden de groote synthese, die
zal komen, als iij, die alle dingen leidt, haar noodig acht."
Wil dit zeggen : het „Christendom" is „democratisch"
en zoo gij geen „democraat" zijt, zijt gij geen „Christen" ?
Reden om die vraag te stellen, is er; de bewoordingen,
waarin de slotsom, de slot-zin is vervat geven, als heel de
opzet en de gang van het betoog, aanleiding tot de meening
dat dit inderdaad des schrijvers bedoeling is. Mocht dit
zoo zijn, dan zou voor ons dit tweede nummer der „Synthese"-reeks na het eerste een teleurstelling zijn. Dan zou
Prof. Kohnstamm de waarschuwingen van Dr. de Sopper
in den wind hebben geslagen, zijn waarschuwing n.l. tegen
de „aanhalingsteekens", met name waar het de christelijkheid betreft doch ook in Sneer algemeenen zin; zijn waarschuwing ook tegen het etiket, het loket, tegen de gedachte dat A zou mogen meenen de waarheid in pacht te
hebben en het recht zou bezitten B, C en de rest van het
alfabet te verketteren; zijn waarschuwing ook tegen de
lieden, die hun stelsel van wereldbeschouwing, wetenschap,
kerkleer, politiek, economie in tegenstelling met alle afwijkende het Christelijke noemen, terwijl Loch de Bijbel
zoodanig stelsel niet geeft zijn waarschuwing eindelijk
tegen het misverstand, dat uit het gebruik van woorden
1) N.1. evenals Prof. Bavinck; eene instemming, die herinnert aan
Dr. de Sopper's woord : dat het nog niet hetzelfde is, als twee hetzelfde
zeggen.
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ontstaat : „ieder, die dieper leven kent, weet dat onze
woorden meer aanduiden dan uitdrukken, eer vermoedenswekken, dan te-kennen-geven. Het woord openbaart en
verbergt. Het is bevrijding, maar ook vervreemding". Moet
onze indruk zijn dat Prof. Kohnstamm inderdaad den democratischen aard van het Christendom heeft willen vaststellen, dan heeft hij zich vergrepen aan de aanhalingsteekens, waartegen Dr. de Sopper's protest uitgaat.
Een teleurstelling is dat dan. Natuurlijk staat het
Prof. Kohnstamm vrij, te zeggen : ik ben Christen, dus
ben ik democraat. Maar even natuurlijk staat het ieder
ander vrij, te zeggen ik ben Christen, dus ben ik niet
democraat. Wanneer naar Dr. de Sopper's woord de Bijbel
geenerlei stelsel, noch van politiek, noch van economie
bevat, heeft de eene uitspraak evenveel of even weinig
bestaansrecht als de ander. En teleurstellend is dan die
uitspraak van Prof. Kohnstamm, omdat alsdan het tweede
nummer der „Synthese"-reeks na de ruimte, die het eerste
opende, aanstonds eene beperking bevat. „Christen, dus
vrij", dat is de korte inhoud van No. ; vrij ben ik in
mijn leven en leer en wandel, want ik ben alleen aan God
verantwoording schuldig voor wat ik doe en laat en geloof;
geen ander mag mij de wet stellen, evenmin als ik hem;
ik ben vrij den Bijbel te lezen en te verstaan, gelijk mijn
gemoedelijke overtuiging mij dat ingeeft ; ik ben vrij van
alle leerstellingen, als ik voor mijzelf maar geloof; ik ben
vrij, als en mits ik Christen (ook zonder aanhalingsteekens)
ben, in mijn denkbeelden over wat in politicis betamelijk
is ; de Bijbel geeft geen stelsel, dringt geen politiek of
economie op .... Maar No. 2 schijnt te zeggen : als
„Christen" moet gij „democraat" zijn ; de gelijkwaardigheid
der menschen moet uw denkbeelden over staat en staatsbestuur, moet heel uw leven, al uw denken en handelen
beheerschen en doordringen ; dat is de nieuwe synthese en
gij kunt een der onzen niet zijn, als gij Diet met ons aldus
oordeelt . .
Maar wij hebben opzettelijk ons pier slechts veronderstellenderwijze uitgesproken en gevraagd of inderdaad Prof.
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Kohnstamm's betoog den democratischen aard van het
Christendom vaststelt. Er is ook eene aanwijzing, in den
tekst der beide geschriften gelegen, Welke eene andere
opvatting aannemelijk maakt. De beide redacteuren van
„synthese" verklaren dat elk stuk, ofschoon door ieder
hunner afzonderlijk geschreven, hun beider overtuiging
weergeeft. Wanneer dan onze samenvatting van No. 2
strijdt met den geest van No. 1, moet men wel aannemen
of dat aan Dr. de Sopper die strijdigheid is ontgaan —
en deze oplossing is natuurlijk verwerpelijk als gegrond
op twijfel aan scherpzinnigheid van dezen schrijver — Of
dat onze samenvatting van No. 2, hoezeer dan steun vindend
in o.i. ondubbelzinnige woorden van dat geschrift, niet
juist de bedoeling van den steller weergeeft.
Welke kan dan zijne bedoeling geweest zijn Deze :
dat de eisch van onzen tijd, dat de nieuwe synthese voor
komende jaren de democratische richting voor het Christendom aanwijst. Heeft Prof. Kohnstamm ons dat willen betoogen, dan is hij daarmee niet in strijd met Dr. de Sopper, want deze wijst op het tijdelijk recht der antithese,
wijst ook op de noodwendigheid thans eener nieuwe synthese, erkent het tijdelijke, betrekkelijke, historische. :
„gaandeweg loreekt telkens weer de tijd aan, dat we het
betrekkelijke van de waarde onzer programme's en belijdenissen, onzer artikeltjes en zinnetjes inzien", „de omstandigheden wijzigen zich de verhoudingen wisselen het perspectief verschuifL ; nieuwe stroomingen doen zich gelden",
de oude antithese kwam menigmaal uit het leven voort en
gaf 'n leant aan de dingen to zien, dien ze werkelijk hadden, maar wij kunnen ons in de oude indeelingen niet
meer vinden. Ziedaar de erkenning van het betrekkelijke
in het goed recht der oude antithese . en der nieuwe
synthese. Heeft dan ook Prof. Kohnstamm willen zeggen
dat pro hoc et nunc democratie de signatuur van het Christendom zal moeten zijn, maar dat wijziging der omstandigheden, wisseling der verhoudingen, verschuiving van het
perspectief, het zich doen gelden van nieuwe stroomingen
later weer den tijd zal doen aanbreken dat wij het betrek-
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kelijke der waarde ook van dat programme inzien a Wij
hebben in zijn geschrift geen erkenning, zelfs geen aanduiding
van dat betrekk-elijke gevonden, maar nemen aan dat zoodanige erkenning in zijn bedoeling kan liggen, al verzuimde hij daaraan uiting, te geven. Wellicht mag men
zich ook hier Dr. de Sopper's vermaning te binnen brengen : „het kost dikwijls heel wat moeite de bedoeling te
benaderen van uitdrukkingen, die in vroeger tijd of zelfs
in onzen tijd door anderen gebezigd worden" „het woord
openbaart en verbergt het is bevrijding maar ook vervreemding". — Misschien ook is Prof. Kohnstamm van
nature een te vurig propagandist om er toe te komen aan
zijne prediking het voorbehoud toe te voegen dat zij niet
de voor alle tijden geldende waarheid geeft, dat zij straks
voor eene andere prediking zal moeten wijken, dat zij
zonder aanhalingsteekens moet worden gelezen en verstaan,
— al zal hij na het uitspreken van zijn betoog u toegeven
dat natuurlijk dit voorbehoud moet worden en moest zijn
gemaakt.
Is dan de stelling deze: dat de tegenwoordige eisch,
de nieuwe synthese thans voor het Christendom wijst in
democratische richting, ook dan kan men tegen die stelling beden.kingen in 't midden brengen en b.v. vragen of
in deze geestelijke, christelijke wending der democratie
inderdaad in de eerste plaats algemeen kiesrecht opgesloten
ligt Ook : of, indien de kern van de Christelijke moraal
gegeven is in de waarde der persoonlijkheid, de democratie
meer dan eenig ander stelsel die waarde der persoonlijkheld zal blijken te eerbiedigen door haar als wezenlijken
grondslag voor haar instellingen te nemen
Maar wij dringen deze en andere vragen, die hier
rijzen, terug. Vooreerst toch mogen wij niet voorbijzien
dat, naar de redactie in haar woord-vooraf verklaart, beide
geschriften „krabbels, geen teekeningen" zijn en dus een
meer uitvoerige schildering van het geopend perspectief
ons voorshands is onthouden, zoodat het geen zin heeft
thans reeds daarover beschouwingen te gaan leveren. Ten
tweede : die uitvoeriger schildering is ons toegezegd : na de
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waarschuwing dat deze stukken krabbels zijn, wordt ons gezegd dat de verdere in uitzicht gestelde publicaties zelve ons
de nadere verklaring en breedere uitwerking brengen zullen.
Bijdragen, zoo lezen zijn reeds beloofd door Dr. J. D.
Bierens de Haan, Prof. Dr. H. Brugmans, Prof. Dr. P. D.
Chantepie de la Saussaye, Dr. H. T. Colenbrander, Prof.
Dr. Is. van Dijk, Prof. Dr. B. D. Eerdmans, Prof. Dr. D.
van Ernbde-n, Dr. J. H. Gunning Wz., Dr. G. J. }leering,
Dr. A. H. Kuiper, Dr. J. Lammerts van Bueren, Prof. Dr.
H. Th. Obbink, Prof. Dr. B. J. H. Ovink, Prof. Mr. P.
Scholten, Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Dr. P. Smit en
J. Visser (Amersfoort). Onder deze mannen is er meer dan
een, van wiens hand wij een duidelijke vingerwijzing mogen
verwachten voor de richting, waarin deze nieuwe synthese
gaan zal. Qui vivra, verra.

MR. J. R. THORBECKE ALS VERZORGER
VAN 'S LANDS WEERBAARHEID
DOOR

Mr. W. J. M. BENSCHOP.

(II, Slot.)
En ziet — daar trad, benoemd bij K. B. van 4 Januari
1871, een nieuwe Regeering op met Thorbecke als leider.
Men haalde hem in als redder uit den nood, zelfs zijn oude
vijanden in de Ie kamer juichten hem toe, nu hij, de meer
dan 70 jarige „met 't geweer op schouder" 's lands vergaderzaal binnentrok, de verbetering der weerbaarheid als
eerste zorg vooropstellend. En 't was waarlijk een moedige
daad, een daad van zelfverloochening , want niemand zal
wel durven zeggen dat 't hem nu om de macht to doen
was. Grijsaard, zwaar getroffen door den dood van zijn
vrouw en van anderen, die hem dierbaar waren, vermoeid
van den politieken, vaak persoonlijken strijd, in de laatste
jaren ook gegriefd door aangroeienden tegenstand uit het
eigen tramp, moest hij thans een poging doen tot afdoende
verbetering van vrij algemeen afgekeurde toestanden, op
een gebied, waarop hij niet deskundig, dat zelfs eerst in
de laatste jaren voorwerp van zorg voor hem geworden
was. De ironie van 't noodlot wilde dat hij, die zijn gan-
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sche politieke leven lang gestreden had tegen hooge oorlogsuitgaven, aan 't eind van zijn loopbaan gedrongen
werd zijn naam te verbinden aan hervormingen, die stellig
kostbaar zouden wezen, omdat jarenlange verwaarloozing
moest worden ingehaald. Heeft het moeilijke van den toestand hem ten slotte misschien juist aangetrokken Heeft
hij wellicht zijn prestige overschat — Hoe dit ook zij,
zijn optreden was een ferme daad — een „stoute greep"
om 's mans eigen terminologie te bezigen — en verdient
onzen eerbied. Doch de uitvoering is, helaas, van dien aard
geweest, dat zij en voor Thorbecke's naam, en voor dien
der volksvertegenwoordiging, en dit vooral — voor
's lands belang, beter ware achterwege gebleven.
Bij de vorming van zijn Kabinet had Thorbecke den
Minister van Marine, Brocx bestendigd en voor „Oorlog"
den man gekozen, dien men allerwegen als den meest
geschikten legerhervormer aanwees : den kolonel Booms,
die tijdens de mobilisatie als hoofd van den Staf bij het
Veldieger vele tekortkomingen onder de oogen had gezien
en er in geslaagd was door bekwaamheid en geestkracht
zeer veel in 't rechte spoor te leiden. Parlementaire
ervaring ontbrak hem, doch daarin kon door den steun
van Thorbecke worden voorzien.
Doch 4 Januari 1871 opgetreden vroeg en verkreeg de heer Booms reeds op 21 Januari zijn ontslag —
officieel luidde het: wegens gezondheidsredenen. Aan de
waarheid hiervan is dikwijls getwijfeld. Uit goede bron is
ons echter bekend, dat de generaal Booms voor en vooral
tijdens zijn ministerschap aan koortsaanvallen leed. Was
dit echter de eertig e oorzaak
1)
1) In de(n) Militaire(n) Spectator van 1897 bl. 363 vindt men een
artikel over den generaal Booms, waaraan wij bet volgende ontleenen :
Reeds in 1868 was B. door Th. gepolst over het zitting nemen ale
Minister van Oorlog, hij had toen echter als voorwaarden gesteld; afschaffing
der plaatsvervanging en verhooging van het jaarlijksch contingent met 3000
man, waarop Th. telegrafisch antwoordde „onaannemelijk". Toen in 't
najaar van 1870 de Minister v. Mulken ontslag had gevraagd, bood de heer
Fock wederom aan B. de portefeuille aan. Deze bedankte, ook bij herhaald
verzoek, om redenen van gezondheid en wegens den stand der partijen in
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Men vond een nieuwen titularis in den kolonel Engelvaart, gouverneur der Kon. Mil. Academie en op 28 Februari
stelde het Kabinet zich eindelijk aan de lie Kamer voor,
met een korte rede van Thorbecke, waarin hij 't leader
waarin zij optraden, kern achtig uitdrukte door van zichzelf
en van den Minister van Financien Blusse te spreken als
van „twee oude soldaten uit uw kamp". Onomwonden stelde
hij de landsverdediging bovenaan in de zorgen der Regeering
en even eerlijk kondigde hij een wetsontwerp tot herziening
de He Kamer, vooral om de door Th. aangenomen houding. Wel gaf B.
den heer Fock de beginselen aan, naar welke men z. 's lands weerbaarheid zou moeten hervormen, n.l. wettelijke organisatie der levende en doode
strijdkrachten, een geconcentreerd defensiestelsel, afschaffing der plaatsvervanging, verhooging van het contingent, inkrimping der schutterijen, eene
leening ten behoeve van voltooiing der vestingen. Hij noemde den heer
De Roo ale den aangewezen man voor de portefeuille van Oorlog. (Wij
merken op, dat B. in elk geval voor wettelijke organisatie was).
Op 1 Januari 1871 ontving B. mondeling een verzoek van Th. zelf om
M. v. 0 te worden. B. stelde voorwaarden. Th. ging dadelijk accoord met
de 2 hoofdeischen, die hij in '68 onaannemelijk had verklaard en de komende
Min. v. Financien Biased, had geen bezwaar tegen een leening voor het
vestingstelsel. — Toen B. op zijn zwakke gezondheid wees, sprak Th. van
plicht om in de gegeven omstandigheden aan te nemen, hij stelde ook een
langdurig verlof in uitzicht. B. zwichtte voor dezen drang. Bij nadere
overweging spijt gevoelende ging hij op 3 Januari weder naar Th. en vroeg
ontheffing van zijn belofte. ,,Onmogelijk" was 't antwoord „de benoeming
is reeds naar de Staatscourant".
B. aan 't hervormingswerk tijgende, had op vele punten medewerking
van Th. (Binnenl. Zaken) noodig. Hij ging dus eenige dagen na het optreden
van het Kabinet, met dezen erover spreken en zeide, als noodmaatregelen,
dadelijk te willen voorstellen : lo. voorloopig niet pasporteeren van de
oudste lichting, 2o. uitbreiding van het contingent met 3000 man, 3o. afzonderlijke organisatie en oefening van de ongehuwden uit de le ban der
Schutterij.
Th. hoorde B. aan, maakte geen bedenking tegen de indiening, dock
zeide ongeveer dit : „Het is mogelijk, dat een M. v. 0. de beide eerste
punten met overtuiging voordragende, in de Staten-Generaal slaagt. Maar
het

Kabinet moet er buiten blijven, 't is een zaak van den M. v. 0. allèên."

Hij beriep zich daarbij op art. 182 der toenmalige Grondwet — Booms
wees op den noodtoestand, op 't feit dat Th. zeif de defensie vooropstelde
en op de weinige kans van slagen ale de M. v. 0. allOën stood. Doch Th.
bleef onverzettelijk.
Bij bespreking met andere leden der Regeering kreeg B. den indruk,
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van het belastiligstelsel aan, opdat men dadelijk weten zou,
dat voor de te verwachten uitgaven inkomsten zouden
worden aangewezen. „Het Ministerie legt zich er op toe",
zoo sprak hij, „om de ontwerpen van inrichting onzer
defensie, van herziening der militiewet, van nieuwe regeling
der schutterijen tot stand to brengen." Tevens diende hij
zeif spoedig een wetsontwerpje in tot tijdelijke uitbreiding
der oefeningen van de schutterijen.
Het wooed was thans aan de TIe Kamer. Bij de algemeene beraadslaging en. over de definitieve Staatsbegrooting
voor 1871 deed zich al tegenstand gevoelen, komende uit
de eig,en gelederen. 't Begon met verwijten, dat de Regeering nog zoo weinig gedaan had — 't was nu 25 April —
hoewel zij de defensie als hoofdzaak beschouwde. Den volgenden dag antwoordde Thorbecke, dat zulks hem eveneens
speet hij had gehoopt deze begrooting voor Paschen te
kunnen afdoen, dan nog voor de verkiezingen de Vestingwet en in de volgende zitting wellicht de verdere organisatie,
de schutterijwet en de militiewet. Hij had deze volgorde
gekozen, omdat de Kamer het aldus wenschte en was er
dus slecht over te spreken, dat de heer De Roo nu op
eens de levende strijdkrachten eerst wilde zien reorganiseeren.
Bleef hier 't verschil van gevoelen nog zakelijk, op 29
April meende de heer Stieltjes goed te doen, door Thorbecke's persoonlijke antecedenten tot onderwerp te kiezen
voor een scherpe critiek. Hij verweet hem na 1864 niets te
hebben gedaan, hoewel hij door Stieltjes zeif en vele anderen
dat het Th. geen ernst was met de defensie. Mr. Jones (Justitie) bijv.
was tegen afschaffing der plaatsvervanging en wilt niet, dat Th. dit reeds
had goedgekeurd! Toen B. nu ook, nog elders onaangename bejegening
ondervond en zijn gezondheid slecht bleef, gaf hij het op.
Deze voorstelling van zaken is zeker niet gunstig voor Th. En zij
werpt een eigenaardig licht op 't geen verder gebeurd is. Toch zij men
voorzichtig bij het trekken van een slotsom, want de schrijver is een bewonderaar van Booms en heeft zijn gegevens van dezen zeif verkregen. Al
twijfelen wij geen oogenblik aan de waarheidsliefde van den heer B., noch
aan die van den geachten en sympathieken schrijver (den generaal van
Dam van Isselt) toch zou men ook de andere partij moeten hooren. En
ooze vraag op dit punt is onbeantwoord gebleven.
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qdig was gewaarschuwd. Het eenige goede, dat z. onder
Thorbecke's bestuur voor de defensie was tot stand gebracht
een sluis bij Wijk — had men nog te danken aan den
beer Storm van 's Gravesande.
Vervolgens kwam De Roo heftiger terug op de traagheid der Regeeri-ng. Hij herinnerde aan Thorbecke's ijver
op een ander gebied 1 Februari 1862 was het tweede
ministerie Thorbecke opgetreden en reeds eind April kon
het verklaren, dat de ontwerp-wet op het M. 0. gereed
lag, die toch ook een omvangrijk werk moet gekost hebben, terwijl er niet zooveel spoed noodig was. Nu nijpte
het, men was al 4 maanden aan 't roer en nog was niets
gedaan.
Op 20 Mei 1871 werd de Marinebegrooting vrij gemakkelijk doorgelaten, al kreeg de heer Brocx 't een en ander
te hooren wegens niet liberale maatregelen. Op 22 Mei
opende de minister Engelvaart zelf het debat over „Oorlog"
door 't beantwoorden van de redevoeringen van Stieltjes,
De Roo c.s. bij de algemeene beraadslagingen. De Vestingwet moest voorgaan, zeide hij, want eerst daarna kon men
de sterkte der militie vaststellen. Stieltjes had wel beweerd,
dat het er niet op aankwam of de militie een paar duizend
man meer of minder telde, doch zoo dacht de Regeering
er niet over. Men moest het y olk Been hooger lasten opleggen dan noodig was. Bleek de Minister van Oorlog in
zoover homogeen met den leider van het Kabinet, aldra
zou men gewaar worden, dat daaraan toch iets haperde.
De afgevaardigde Van Sypesteyn herinnerde aan de belofte
van 't vorige Kabinet om een legerorganisatie bij de wet
voor te dragen. Nu mee-nde hij uit al wat men tot dusver
van het Departement van Oorlog had zien uitgaan, tot de
gevolgtrekking te mogen komen, dat de tegenwoordige
bewindsman daarmede niet zoo'n haast wilde maken en
vooral kon hij niet duidelijk zien of de minister de zaak
regelen wilde bij de Wet of bij K. B. Hij, Van Sypesteyn,
verlangde volstrekt niet naar een wet, maar wel naar
spoedige regeling. En de heer Nierstrasz wees er op, dat
het eenige goede in de begrooting: de herhalingsoefeningen,
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in de practijk niets had opgeleverd, daar de Regeering ze
had afgelast wegens de pokken. Zoo bleef ten slotte als
verbetering der weerbaarheid niets over dan het onnoozele
ontwerpje over de Schutterijoefeningen, gedurende 3 maanden 3 maal per week eene oefening voorschrijvende —
doch gedurende de maanden April, Mei en Juni! April was
al voorbij, Mei bijna eveneens, dus Ms het werd aangenomen zou men er dit jaar niets aan hebben. Hij noemde
dezen maatregel een parodie, waarmee niets veranderde
aan de gebrekkige organisatie noch aan de tucht. Nog
anderen spraken na hem en 't was haast niet anders dan
afkeuring en hatelijkheden. De minister Engelvaart beging
nu de onvoorzichtigheid om te verklaren, dat hij bezwaar
had tegen wettelijke legerorganisatie, als z. strijdig met
den geest der Grondwet en bovendien onpractisch. En
geprikkeld door den toon van zijn bestrijders, liet hij zich
een wrevelige opmerking ontvallen over de meesterachtige
en bittere wijze van spreken van den p eer De Roo. Dadelijk
vroeg deze het woord voor een persoonlijk feit en protesteerde met kracht tegen 's Ministers woorden. Z. Exc. had
hier niet te cloen met den kapitein, doch met den afgevaardigde. Terwij1 dit incident de stemming nog onaangenamer had gemaakt kwam Dr. Jonckbloet terug op
's Ministers verklaring inzake legerorganisatie bij de wet.
Hij vroeg hoe de Minister van Oorlog met zulk eene overtuiging omtrent een voor Thorbeclte hoogst belangrijk
vraagstuk in dit Kabinet had kunnen zitting nemen. Het
antwoord luidde, dat hij, Engelvaart, dit punt niet van
zoo overwegend belang had geoordeeld.
Voor 't oogenblik was de quaestie nit. Men keurde
de begrooting met kleine meerderheid goed. En 't zittingsjaar eindigde zonder dat iets was tot stand gebracht.
Bij den aan van; van de nieuwe zitting, in September
1871 bleek echter, dat men aan „Oorlog" hard gewerkt
had. Bij missive van 20 September hood. de Minister der
Tie Kamer een Verslag aan nopens de mobilisatie in 1870.
Hierin werd het bestaan van gebreken ruiterlijk erkend,
de militie was te weinig talrijk, de schutterij ongeschikt
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voor dadelijk optreden, het aantal Staf- en Intendanceofficieren te gering enz. Wonderlijk doet echter aan de
bewering, dat men bij het voorbereiden van den oorlogstoestand 't allermeest belemmerd was geworden door . . . .
wettelijke bepalingen. En dat nog wel speciaal bepalingen
uit de Onteigeningswet van 1851 en de Inkwartieringswet
van 1866, beide nit de werkplaats van Thorbecke afkomstig i De bewering leek tendencieus, 't was of een tweede
periode-Blanken werd ingeluid. Tot onderzoek van dit
Verslag wees de He Kamer eene commissie van 4 deskundigen aan (Storm, de Roo, de Bieberstein en Stieltjes).
Het rapport dezer commissie, opgesteld door De Roo, was
scherp en sprak de slotsom van het Ministerieel Verslag
volkomen tegen; niet de wetter van 1851 en 1866 waren
de struikelblokken geweest, maar het slechte beleid van
het departement gedurende tal van jaren.
Inmiddels zond minister Engelvaart aan de IIe Kamer
toe wetsontwerpen tot wi-jziging der Militiewet, tot aanschaffing van artillerie-materiee] en vuurwapenen enz. en
tot beperking van het Vestingstelsel. In hoofdzaak kwam
dit alles neer op een uitgaaf van bijna 40 millioen en
verhooging van het contingent tot 13000 man, onder afschaffing der plaatsvervanging en nummerverwisseling,
terwijl men zou aansturen op het verkrijgen van militiekader.
Van al dit moois zou echter niets terecht komen,
want nit de ontwerp-begrooting voor 1872 bleek, dat alles
gebaseerd was op eene nieuwe organisatie en als vervolg
op het in Mei te voren gevoerde debat, wenschte nu het
Voorl. Verslag der IIe Kamer mededeeling of deze organisatie zou worden ingevoerd bij de Wet, dan wel bij K. B.
Hierop volgde bij de Memorie van Beantwoording in het
le lloofdstuk het bescheid, dat de bedoelde organisatie
slechts een soort avant-projet was, later met de Wetgevende
Macht te behandelen !
Bij het algemeen debat op 13 November kwam de
heer Van Houten daaroy terug en zeide van den Minister
van Oorlog een beslist antwoord te verlangen omtrent
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diens op dit punt al dan niet eensgezind zijn met de overige
leden van het Kabinet. De Minister beloofde hieraan te
zullen voldoen v66r de regeling der levende strijdkrachten
aan de orde kwam. Doch daarmede was Dr. Jonckbloet
niet voldaan. Immers in de reeds genoemde 1Viemorie van
Beantwoording op hoofdstuk I der Begrooting had Thorbecke verklaard, dat hij de oude quaestie als in zijnen zin
opgelost had beschouwd, na de belofte van den vorigen
Minister (v. Mulken) om de legerorganisatie bij de wet te
zullen voordragen. Daarom was er niet over gesproken bij
de vorming van het Kabinet, nOch bij het zitting nemen
van den hoer Engelvaart. Doze onToorzichtigheid liet Jonckbloet nu daar, doch — zoo vroeg hij nadat in Mei
gebleken was hoezeer de hoer Engelvaart tegen wettelijke
organisatie gekant was, had men toen althans de vraag
ernstig overwogen ? Hij betwijfelde het. Want men scheen
den Minister van Oorlog geheel de vrije hand to hebben
gelaten doze steunde zijn begrooting op eon geheel nieuwe
organisatie en nu beweerde de IRegeering (Thorbecke) wel
is waar, dat 't slechts eon avant-projet was, doch het leek
J. in alle opzichten eon afgewerkt plan.
Nu moest Thorbecke op de bres komen. Men had,
zeide hij, in Mei den hoer E. a bout portant die vraag
gesteld, waarop hij, onvoorbereid, zoo onvoorzichtig was
geweest dadelijk to antwoorden, in stede van to zeggen, dat
hij overwegen zou of zoo iets. Ja, er was verschil in meening tusschen E. en zijn ambtgenooten, maar dozen hadden
hem „een gouden brag gebouwd" en hoopten, dat hij
daarover komen zou. Waar reeds zoovele deskundigen op
dit punt veranderd waren, daar twijfelde Th. niet of de
heer E., die immers voor de vestingen enz. wel een wetsvoorstel had gedaan, zou dit ten slotte voor de legerorganisatie
ook wel goedkeuren. Daarom vroeg Thorbecke om voor 't
oogenblik niet verder aan to dringen. En Dr. Jonckbloet
deed er het zwijgen toe.
Ongelukkig kwam thans een ander lid der Kamer, de
zeer gezaghebbende hoer Storm van 's Gravesande zich in
het debat mengen. Hij persoonlijk was tegen wettelijke
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organisatie, maar zeide te erkennen dat de meerderheid
der Kamer er thans v6Or was. De vertegenwoordiging had
er recht op te weten hoe het met de overtuiging van den
Min. v. Oorlog te dezer zake stond, betoogde hij.
Thorbecke hernam : De Regeering wit organisatie bij de
wet, de Minister van Oorlog weifelt nog. De schets-organisatie was werkelijk ontijdig ingezonden, maar men kon
haar laten voor 't geen zij was. Men had immers Loch eerst
de vestingwet en de militiewet te behandelen. Niemand
had er dus belang bij nu al een antwoord van den heer
Engelvaart te eischen.
Maar Storm hield vol: De begrooting rust op die ontwerp-organisatie. VO6r de begrooting aan de orde komt
moeten wij dus wel degelijk weten of de Minister zijn
overtuiging prijs gaf. En hij voegde er veelbeteekenend bij :
„Dit is niet alleen in zijn, belang, maar ook in dat van het
geheele Kabinet". Waarop Thorbecke : „Neen, uitsluitend
in zijn belang! De Minister van Oorlog zal nu wel weten
wat hem te doen staat en zeker, ITO& zijne begrooting in
behandeling komt, zich beslist verklaren".
Nu Wilde men nog weten wat Thorbecke bedoeld had
met „een gouden brug bouwen". Doch daarover liet deze
zich niet uit. llij gaf nog eens een overzicht van zijn strijd
voor 't beginsel „legerorganisatie bij de wet", zeide dat hij
nooit anders dan door overreding gepoogd had dit ingang
te doen vinden, vestigde er de aandacht op hoezeer hij
terrein gewonnen had en zelfs vele deskundigen, die 't
vroeger als een ongelooflijke ketterij hadden betiteld, nu
hetzij overtuigd waren, hetzij tot overweging bereid, terwij1 zijn felle tegenstander op dit punt, de heer van
's Gravesande (zoo noemde Thorbecke den heer Storm altijd)
zelfs erkende, dat de meerderheid der Kamer er thans v6Or
was; hij eindigde met het verzoek Engelvaart niet te dringen. Waarom, vroeg hij, requireert men nu wettelijke organisatie, waar ik mij ook nu nog tevreden stel met pleiten!
Dit was de laatste maal dat Mr. Thorbecke over de
landsverdediging het woord voerde. Zijn eigen begrooting
heeft hij aan het eind van November nog met groote
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meerderheid zien aannemen, doch toen op 4 December de
Marine-begrooting aan de orde kwam, was de leider der
Regeering ziek. De heer Brocx kreeg ook ditmaal zijn
voorstellen goedgekeurd. En toch had hij beslist geweigerd
mede te werken tot wettelijke organisatie van het vlootpersoneel en stond hij dus feitelijk op juist hetzelfde standpunt, dat de generaal Engelvaart drie dagen later zou
blijken nog altijd in te nemen.
Op 7 December n.l., voordat het Ville Hoofdstuk aan
de orde kwam, verzocht deze het woord om te verklaren
dat hij, bij zijn vroegere overtuiging gebleven zijnde, en
dus niet weer passende in dit Kabinet, den Koning om
ontslag had gevraagd. Hij voegde er evenwel bij, dat hij,
ook zonder 't misverstand op dit eene punt, de portefeuille
zou hebben neergelegd wegens den toon en de strekking
der stukken, welke zijn departement in de laatste weken
van de Kamer had ontvangen. Vooral het Verslag over
zijn mobilisatierapport ademde zulk een geest van kleinachting, dat hij zich niet wilde verwaardigen er op te
antwoorden.
Niet alleen Stieltjes, die het Verslag had opgesteld,
maar ook de voorzitter der commissie (Storm) maakte zich
hierover boos. De stemming in de Kamer werd hoogst
onaangenaam en 't was maar gelukkig, dat de heer Fransen
van de Putte voorstelde de debatten te sluiten de Minister
stond alleen (zeide hij) en drukte zijne bedoelingen nogal
onhandig uit, hij was nu toch demissionair, men moest
hem maar met rust laten. Wel verzette zich Storm, doch
de meerderheid ging met het voorstel mede. Het debat
werd gesloten en Hoofdstuk VIII van de agenda gevoerd
om den Minister gelegenheid te geven het tot een credietwet om te werken.
De politieke en persoonlijke vijanden van het Kabinet
en van Thorbecke waren daarmede echter geenszins tevreden.
Op 13 December volgde eene interpellatie van den heer
Van Zuylen van Nijevelt, die het reeds meermalen genoemde
bescheid van Thorbecke, dat men met een avant-projet te
doen had, branclmerkte als „een uitvlugt, een staatsman
O. E. XIV 10
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als Thorbecke onwaardig". Hij vond het niet eerlijk van het
Kabinet om den Minister van Oorlog te veroorloven een
begrooting in te dies en, geheel naar zijn opvattingen ingericht en hem dari later te d6savoueeren. En wat de „gouden
brug" betrof, hij voelde nu wel wat hiermede bedoeld was :
Als de heer Engelvaart maar Wilde toegeven op 't punt
van organisatie bij de wet, zouden de anderen hem steunen
bij zijn eischen van ± 38 millioen gulden en 2000 miliciens
(per jaar) meer. Doch hij had nog een grief. Terwijl men
aldus voor de defensie vele milioenen beweerde te zullen
uitgeven, deed men tevens een voorstel tot amortisatie van
10 millioen staatsschuld. Hoe was dat mogelijk ? De heer
Fransen v. d. Putte was hierover ook al gestruikeld en
had gevraagd of dit wel een Regeeringsvoordracht was, of
dat men het soms niet meende ? Toen hij, Van Zuylen,
deze ondeugende woorden hoorde, dacht hij den Minister
van Financien hoogst verontwaardigd te zullen zien opstuiven : Wat, de Regeering, die nog wel bij monde van een
Thorbecke de defensie vooropgesteld had, zou het met die
Vestingwet niet ernstig meenen ? Maar de Minister van
Financier' had doodbedaard geantwoord, dat de defensie
nu niet aan de orde was, dat men maar met zijn vragen
wachten moest tot hoofdstuk VIII aan de beurt kwam.
Daarom vroeg hij thans : „Is de Regeering nog altijd van
beginsel de weerbaarheid te verhoogen en daarvoor desnoods
38 millioen aan vestingwerken enz. uit te geven ?"
De Minister van Kolonien Van Bosse sprak namens
de Regeering, doch maakte zich er of door er op te wijzen
dat niet hij, doch Thorbecke het Kabinet had gevormd en
dat hij dus niet zoo met alle kleinigheden vertrouwd was,
terwijl men den ernstig zieken formateur niet kon lastig
vallen. Nog andere leden der Kamer vroegen meer licht,
maar men kwam alleen nog te weten, dat Van Bosse zelf
de ontwerp-Oorlogsbegrooting voor 1872, toen ze bij den
Ministerraad was ingekomen, niet had ingezien. Hetgeen nogal
vreemd is bij iemand, die jaren lang Financien had beheerd
en tegen oorlogsuitgaven gestreden, terwijl Kolonien toch
van nabij belang heeft bij de legerorganisatie bier te lande.
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Nog denzelfden dag werd de credietwet met 61 tegen 8
stemmen door de IIe Kamer aangenomen. Minister Engelvaart kreeg 20 December het gevraagde ontslag, maar in
de Ie Kamer zou nog een nagalm weerklinken. Op 27
December n.l. vroeg de heer Hartsen daar nadere inlichting, omdat z. i. het antwoord der Regeering op de vraag
van den heer Van Zuylen niet duidelijk was geweest,
terwijl ook de Minister van Financien toen had gezwegen,
hoewel het ging om vele millioenen.
Wederom trad Van Bosse voor het Kabinet op. Hij
zeide niet te begrijpen hoe men nog kan spreken van
onduidelijkheid inzake het incident legerorganisatie. Thorbecke had het Ministerie gevornad, ieder die eenig belang
stelde in de politieke vragen van den dag moest weten
hoe hij over dit vraagstuk dacht. Men mocht dus vermoeden, dat de heer Engelvaart het ook moist en dat hij,
door zitting te nemen in een kabinet-Thorbecke, blijk gaf
met diens beginselen in te stemmen. Nu bleek dit later
een vergissing te zijn geweest. Moest men daarom E.
dadelijk tot aftreden dwingen ? Neen immers, waar hij
overigens een bekwaam medewerker was en men nog werk
genoeg voor zich had (de vestingwet, de militiewet enz.)
waaraan hij, volkomen homogeen met de anderen, zijn kracht
kon wijden voor de quaestie-legerorganisatie bij de wet
aan de orde kwam ! Ten slotte verklaarde Van Bosse
namens het Kabinet, dat men van plan bleef de weerbaarheid te verhoogen, de levende strijdkrachten nit te breiden,
voor de vestingen enz. te zorgen, dat men zich wel niet
aan een bepaald cijfer binden wilde, doch zelfs voor groote
offers, indien zij noodzakelijk mochten wezen, niet zou
terugdeinzen.
Maar het is bij goede voornemens gebleven. Wel vond
het Kabinet nog een opvolger voor Engelvaart in den
kolonel Delprat, die waarschijnlijk een voorstander zal geweest zijn van legerorganisatie bij de wet, doch deze begon
met de meeste ontwerpen van zijn voorganger te wijzigen
en dus de behandeling te vertragen, zoodat, toen de IIe
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Kamer de inkomstenbelasting van Blusse verwierp, en het
Ministerie daarmede otnverstootte, op het gebied der defensie nog altijd niets was tot stand gebracht. Toch zou dit
wel mogelijk zijn geweest als de Kamer had gewild. limners
op 11 Maart 1872 had zij de ontwerp-militiewet met nota
van wijzigingen terugontvangen en stelde de heer Van
Wassenaer van Catwyck voor, dit ontwerp dadelijk in de
afdeelingen te onderzoeken. Maar zijn. voorstel verwierf
niet meer dan 9 stemmen, alle van conservatieven. 37 leden
stemden tegen en 't was voornamelijk De Roo van Alderwerelt, die zich tegen de behandeling verzette. WI de
cijfers ziet men tevens hoe groot de belangstelling der
heeren reeds was geworden voor dit onderwerp !
De volksvertegenwoordigers hadden echter reeds bij
voorbaat de schuld van alles op de Regeering geladen.
Wie de „Handelingen" van 1871-72 opslaat, vindt op
bladz. 611, met in 't oog vallend zware letters gedrukt,
de volgende woorden uit eene redevoering van het Kamerlid Nierstrasz : „Ik wil dus constateeren, dat aan het Kabinet
alleen en uitsluitend de vertraging te wijten is welke de
regeling onzer defensiemiddelen ondervindt en dat, wanneer tengevolge van gebrek aan tijd, later mocht blijken,
dat onze defensie niet op den behoorlijken voet is geregeld
en daardoor het Vaderland in groot gevaar zou komen, dit
uitsluitend de schuld is van het tegenwoordig Kabinet".
Waarachtig, zoo staat het er. Aileen en uitsluitend de
schuld der Regeering van 1871. Men moet maar durven !
Zeker, het 3e ministerie-Thorbecke kan niet worden
vrijgesproken van verzuim ten aanzien der landsverdediging.
Het heeft de taak, welke het als eersten plicht beschouwde
niet met den noodigen ernst opgevat, terwijl wat meer
wilskracht bij de uitvoering billijkerwijze wel mocht worden
gevorderd. Doch de schuld ligt geenszins alleen bij Thorbecke, noch bij de meerderheid der Regeering. Allen zijn
schuldig en, naar 't ons voorkomt wel allermeest de IIe
Kamer. Thorbecke had niet molten vergeten den heer
Engelvaart te polsen over de vraag : legerorganisatie
bij de wet. Van een hooggeplaatst officier als Engel-
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vaart mocht evenwel gevergd worden, dat hij wist, hoe
Thorbecke over de voornaamste vraagstukken op defensiegebied dacht. Doch wat te zeggen van volksvertegenwoordigers, die zulk een misverstand opspeuren, aanblazen,
voortdurend gaande houden en ondanks dringend verzoek
van de Regeering niet rusten voor de tweespalt is gebleken
onheelbaar te zijn ? Thorbecke's antecedenten op militair
gebied waren Diet gelnkkig, daarin had de heer Stieltjes
gelijk, doch waartoe diende het dit nu zoo herhaaldelijk
en zoo breed uit te meten Ook de andere militair-deskundige
leden der Kamer hadden beter gedaan kalm en desnoods
met opoffering van wat eigen voorkeur met de Regeering
mede te werken. Zelfs de heer Storm van 's Gravesande,
overigens gedurende al die jaren van strijd met Thorbecke
zulk een sympathieke persoonlijkheid, gaat voor 1871 niet
vrij nit. Waar hij zelf erkende dat de meerderheid organisatie bij de wet verlangde, had hij zich in 's lands belang
daarbij kunnen neerleggen — althans had hij aan Thorbecke's verzoek om uitstel behooren gevolg te geven. En
ook die meerderheid laat zich van een weinig fraaie zij de
kennen. Want hechtte zij zoozeer aan het beginsel, dan
had zij ook den Minister van Marine tot heengaan moeten
dwingen, die reeds voor Engelvaart bekend stond als
tegenstander van wettelijke organisatie.
Doch p ier treft men vermoedelijk de kern van al dat
onvaderlandslievend bedrijf ! Bij Marine kwam het er minder
op aan, omdat de vloot nagenoeg uitsluitend door vrij willigers
bemand werd. Verbetering der landmacht echter was niet
te verkrijgen zonder afschaffing der plaatsvervanging en
dat, nog wel gepaard met contingent-uitbreiding, dat Wilde
men niet, daarvoor voelde slechts een kleine minderheid.
En dan een uitgave van bijna 40 millioen ! En wat nog
erger was : een inkomsten-belasting. Ach neen, die ij ver
van zoo velen omtrent het beginsel legerorganisatie bij de
wet is tastbaar van verdacht allooi. Waarom moest men
Thorbeckiaanscher zijn dan Thorbecke zeif, waarom kon
men niet, zooals hij verzocht, afdoen wat zonder eenig
bezwaar 66k met den Minister Engelvaart kon worden
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afgedaan? Het antwoord moet luiden : Omdat de Nederlandsche burgerij, die door haar vertegenwoordigers het
heft in handen had, ten slotte voor de landsverdediging
niet wilde toestaan, wat noodig was. Thorbecke had langen
tijd evenzoo tegenover dit vraagstuk gestaan, misschien
dankte hij voor een deel zijn populariteit juist daaraan.
Eindelijk waren hem de oogen geopend, nu wilde hij wel
anders, maar nu werd hem ook zijn verleden tot een last.
Zelf geroepen om te behartigen wat hij zoo lang verwaarloosd had, bleken zijn krachten te gering. Zijn derde
ministerie werd een droevige mislukking.
Tragisch einde voor zulk een schitterende loopbaan !
Moge het echter dienen als een les voor de nog zeer velen
onder Nederlands burgerij, die over de voorbereiding tot
's lands weerbaarheid denken, zooals hun grootste vertegenwoordiger tot kort voor zijn dood gedacht heeft. Mogen
ook zij tot beter inzicht komen niet alleen, maar vooral
in staat blijken om, met terzijdestelling van politieke twist
en persoonlijke eerzucht, een algemeen belang gelijk 's lands
weerbaarheid afdoende te behartigen, eer het te laat is.
Den Haag. April/Mei 1914.

HET PRAGMATISME VAN
WILLIAM JAMES
DOOR

Prof. J. D. VAN DER WAALS

JR.

I.
Het Pragmatisch waarheidsbegrip en zijn toepassing.
Bij het beoordeelen van een wijsgeerig stelsel kan men
van verschillend standpunt uitgaan. Men kan in de eerste
plaats objectief wetenschappelijk nagaan in hoeverre men
de in het stelsel uitgesproken stellingen voor waar houdt.
Men kan zich echter ook meer afvragen, welke zijn de
problemen, waarop de schrijver een antwoord gezocht heeft,
welke zijn de tegenstrijdighede-n in zijn levensbeschouwing,
de onzekerheden in zijn leven, die hem tot nadenken
brachten, en waarvoor hij een oplossing trachtte te vinden,
en in hoeverre is hij in het vinden van een bevredigende
oplossing geslaagd? Bij deze tweede probleemstelling vraagt
men dus niet zoozeer naar de juistheid als wel naar de
beteekenis van het stelsel voor onze levensbeschouwing.
Het is duidelijk, dat elk van beide beschouwingswijzen
zijn voordeel heeft. De eerste, de intellectualistische
methode belooft een meer objectieve beoordeeling van het
stelsel en heeft minder gevaar zich in vaagheden en subjectiviteiten te verliezen. Maar daar staat tegenover, dat
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zij nooit tot in de diepste beteekenis van een stelsel kan
doordringen : de behoeften van het gemoed, die den denker
een prikkel tot zijn wij sgeerig denken gaven, en zijn persoonlijke aanleg en karakter, die voor een groot deel beslissend zijn voor de opvattingen, waartoe hij komt, liggen
buiten haar gebied.
Het zal wel niet voorkomen, dat iemand een van deze
twee methoden met algeheele uitsluiting van de andere
toepast. Wie wil nagaan of een stelling juist is, zal niet
kunnen nalaten na te gaan, wat degene, die die stelling
opstelde, er eigenlijk mee Wilde. En nog duidelijker is, dat
men niet kan beoordeelen of een wijsgeerige overtuiging
een bevredigende oplossing van een moeilijkheid bevat,
zonder zich ervan rekenschap te geven of men die overtuiging voor juist houdt. Maar toch komt het mij voor een
groot onderscheid te maken, welke van de twee probleemstellingen bij een beoordeeling predomineert.
Wanneer wij trachten ons rekenschap te geven van
de wijsbegeerte van William James is zeker de tweede
probleemstelling degene, die het meest op den voorgrond
moet treden. Hij zelf toch is zich bewust, dat zijn wij sbegeerte niet is een product van het zuiver intellectueele
denken, maar een uitvloeisel van zijn persoonlijkheid. „The
history of philosophy", zegt hij, „is to a great extent that
of a certain clash of human temperaments. Of whatever
temperament a professional philosopher is, he tries, when
philosophizing, to sink the fact of his temperament. Temperament is no conventionally recognized reason, so he
urges impersonal reasons only for his conclusions. Yet his
temperament really gives him a stronger bias than any
of his more strictly objective premises... There arises
thus a certain insincerity in our philosophic discussions :
the potentest of all our premises is never mentioned. I am
sure it would contribute to clearness if in these lectures
we should break this rule and mention it, and I accordingly feel free to do so" 1).
1) Pragmatism, a new name for some old ways of thinking. By
William James. Longmans, Green and Co., 1908. Page 6 sequ.
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James heeft dus niet naar een objectief intellectualistisch stelsel gestreefd en wij begrijpen hem zeker niet,
wanneer wij zijn wijsbegeerte als zoodanig trachten op te
vatten. Toch is het niet doenlijk hier een levens- of persoonsbeschrijving van James te geven. Daarvoor moet ik
verwijzen naar beschouwingen over James en zijn werken
als die van Boutroux 1) en Flournoy 2). Hier moet ik mij
ertoe beperken aan te geven welk probleem de meest centrale plaats inneemt in het denken van James. En dan
komt het mij voor, dat zijn wijsbegeerte er het meest op is
aangelegd een antwoord te geven op de vraag naar de betrekking, die er bestaat tusschen godsdienstige wereldbeschouwing en empiristische kenleer. Hij is erdoor getroffen,
dat empiristische kenleer meestal met materialisme gepaard
gaat, terwij1 omgekeerd denkers met een godsdienstige
wereldbeschou wing veelal 'leer tot rationalistisch denken
geneigd zijn. Dit komt hem ongemotiveerd voor.
James is de zoon van een predikant, en de religieuze
opvoeding, die hij heeft genoten, heeft zijn denken zijn
leven lang voor een groot deel bepaald. Ik zou niet graag
de vraag moeten beantwoorden in hoeverre hij zelf een
religieuze natuur kan genoemd worden maar zeker is, dat
hij iedere athelstische en materialistische wereldbeschouwing
voelt als te zijn „out of key with the world's character",
en dat hij overtuigd is dat de diepere en waardere opvatting van het leven aan de religieuze zijde is te vinden.
Maar waar zijn vader predikant is, is hij zelf physioloog en wel physioloog in hart en nieren. Hij is enthusiast
natuuronderzoeker en hartstochtelijk aanhanger der natuurwetenschappelijke methode, die hij gaarne voor de eenige
methode houdt, volgens welke waarheid is te vinden.
Nu is dit op zich zelf niets bijzonders. Er zijn meer
geloovige physiologen. Maar James stelt zich niet tevreden
eensdeels geloovige, anderdeels physioloog te zijn. Hij is
tevens een radicaal en voor niets terugdeinzend denker.
1)

Emile Boutroux. William James. Libr. Armand Colin, Paris, 1911.

2)

Th. Flournoy. La Philosophie de William James. Libr. Fisohbacher,

Paris, 1911.
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Hij vraagt naar de „geloofsbrieven" van zijn geloof. En
buitendien is hij een ongebroken natuur en een man uit
een stuk. Hij wil geen tweeerlei waarheid erkennen. Een
denkwijze, die op een gebied tot waarheid leidt, moet dit
altijd doen en mag niet op een ander gebied terzijde gesteld worden. Wordt de empiristische methode eenmaal in
de natuurwetenschap als methode aanvaard, dan wordt zij
voor hem ook de methode om waarheid te vinden. Zoo
wordt het probleem dus niet eenvoudig : hoe is het mogelijk
religieus mensch en physioloog tegelijk te zijn, maar : hoe
is het mogelijk het religieuze denken en het natuurwetenschappelijk onderzoek beide te rechtvaardigen en wel beide
te rechtvaardigen van uit eenzelfde gezichtspunt?
De richting, waarin James de oplossing van dit probleem
meent te vinden is gelegen in wat hij noemt het pragmatisch waarheidsbegrip. Onder pragmatisme als methode
verstaat hij, dat men bij een dilemma steeds vraagt : wat
is het practische gevolg ? Wat is er anders in de wereld
wanneer de eene, of andere oplossing van het dilemma als
waar wordt aangenomen ? Is er niet zulk een practisch gevolg aan te wijzen, dan is het dispuut Pragmatisme
is dus de raad ons van het denken over „zuiver akademische kwesties" te onthouden. Maar behalve deze vrij triviale
beteekenis heeft het woord pragmatisme nog een meer
speciale, wanneer men er onder verstaat het aannemen van
het zoogenaamde pragmatisch waarheidsbegrip.
Om dit begrip duidelijk te maken zullen wij beginnen
met na te gaan, wat men in de natuurwetenschap eronder
verstaat, wanneer men zegt, dat een natuurwet waar is.
Wij zullen als voorbeeld nemen de wet van Ohm, die zegt,
dat de electrische stroom evenredig aan de electromotorische kracht is. Wij vragen : „Is dit waar ?" Indien wij
het antwoord op die vraag willen vinden, zullen wij niet
anders kunnen doen, dan het experimenteel na te gaan.
Voor metalen vinden wij, dat het uitkomt. Welnu dan is
daarvoor de wet van Ohm waar. Voor gassen bij geringe
electromotorische kracht eveneens. Maar bij toenemende
electromotorische kracht komt er bij gassen een oogenblik,
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dat de stroom minder s-nel toeneemt dan deze. Zelfs is er
een maximale stroomsterkte, die niet meer toeneemt, wanneer men de electromotorische kracht nog hooger opvoert.
Hier is dus van evenredigheid geen sprake meer. Welnu
dan is voor gassen bij hooge electromotorische kracht de
wet van Ohm niet waar. Die wet is dus waar, voor zoover
zij uitkomt, voor zoover zij zich verifieeren laat. Ja men
kan verder gaan en zeggen, dat men onder de waarheid
der wet hier niets anders verstaat, dan dat zij geverifieerd
kan worden. Waarheid is hier verifieerbaarheid. Zoo zijn
wij gekomen tot de eerste definitie, die James van het
pragmatisch waarheidsbegrip geeft: waarheid beteekent verifieerbaarheid.
Het weglaten van het woord hier en het daardoor
generaliseeren van de stelling is niet boven bedenking verheven. In andere gevallen zal men niet zoo licht toegeven,
dat waarheid niets anders dan verifieerbaarheid is. Wanneer
men zegt „hier staat een tafel" laat zich inderdaad verifieeren, of de tafel er staat. Nu heeft men veelal tegen James
in het midden gebracht, dat men kan verifieeren, dat de tafel
er staat, omdat het waar is, dat zij er staat. „Neen," zegt
James, „het is waar, omdat het zich verifieeren laat". Men
zou bijna geneigd zijn op te merken, dat James hierbij zijn
pragmatische methode een beetje uit het oog verliest en
dat het niet veel verschil in de wereld maakt of het nu
waar is, omdat het zich verifieeren laat, of dat het zich
verifieeren laat, omdat het waar is. En inderdaad, indien
wij bij deze eerste definitie van waarheid bleven staan,
geloof ik, dat men te recht zou kunnen zeggen : „het dispuut is ijdel".
Maar toch is in de eerste plaats wel in te zien, waaron]. James meent zijn formuleering te kunnen volhouden,
en in de tweede plaats, waarom hij er zooveel aan hecht
dit te doers. Hij meent haar te kunnen volhouden tengevolge van zijn empiristische kenleer. Volgens hem bestaat
toch niets anders dan het direct in de ervaring gegevene,
en direct in de ervaring gegeven zijn alleen onze voorstellingen, onze wenschen, enz., kortom alles, wat wij
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doorgaans den inhoud van ons bewustzijn noemen. Zoo
kan er dus volgens James geen waarheid zijn buiten onze
voorstellingen en hij maakt geen verschil tusschen waarheid en ware voorstelling. Met dit verschil bedoel ik het
volgende: Stel, dat aan een klas van dertig jongens de
stelling van Pythagoras wordt uitgelegd, en dat zij het
alien begrijpen. Er is dan in ieders geest een voorstelling
aanwezig van den inhoud der betrekking door de stelling
van Pythagoras uitgedrukt. Dit zijn dus dertig ware voorstellingen, die tijdens die les ontstaan zijn. Maar er is
geen waarheid ontstaan. De stelling van Pythagoras is
een waarheid, maar zij was al waar, voordat de dertig
leerlingen haar begrepen hadden. Ja de betrekking, die
door haar wordt weergegeven, was al waar voordat Pythagoras 11 aar voor het eerst had uitgesproken.
Dit nu ontkent James 1). Hij erkent alleen ware
voorstellingen als waarheden. Hij vat het woord verifieeren
dan ook in den etymologischen zin op. Een niet geverifieerde voorstelling behoort in de rubriek „problematische
1) Tenminste in het hoofdstuk over verificatie in „Pragmatism" wordt
dat verschil niet aangenomen. In een artikel over „Humanism and Truth",
opgenomen in „Essays in radical Empiricism", p. 248 noemt James het
woord „truth" dubbelzinnig, omdat het eensdeels kan beteekenen, wat wij
boven waarheid, anderdeels wat wij ware voorstelling noemden. Verder
erkent hij in dit opstel ook, dat de stellingen veelal reeds waar zijn, voor
zij door ons als zoodanig erkend worden. Ik heb mij in den tekst met deze
en dergelijke tegenstrijdigheden 'lever niet opgehouden en alleen rekening
gehouden met de meening, zooals die in „Pragmatism" is uitgedrukt.
Een bijzondere reden, waarom James in „Pragmatism" van geen andere
waarheid dan van ware voorstellingen wil weten is de antipathie, die hij
als empirist koestert tegen de Platonische ideeen. Het bestaan van deze
buiten en boven de ervaarbare wereld zwevende wezens kan hij niet aan.nemen. En indien nu de stelling van Pythagoras al waar was v6Or Pythagoras haar opstelde, dan kan men ook zeggen, dat de waarheid van die
stelling al bestond. Maar hoe bestond die waarheid ? James schijnt haar
niet anders te kunnen opvatten, dan als een wezentje, dat heet „de waarheid
van de stelling van Pythagoras", en dat op de wijze van een. Platonisch idee
een afzonderlijk bestaan zou voeren. En tegen het bestaan van zulk een
wezentje komt hij op. „Truth is no entity", verklaart hij herhaaldelijk.
En deze beschouwing brengt hem ertoe het bestaan van „eeuwige waarheden" of de tijdelooze geldigheid van waarheden te loochenen.
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voorstelling,en" thuis. Is zij geverifieerd en waar bevonden
dan gaat zij in de rubriek „ware voorstellingen" over. Zi.j
is dus in den letterlijken zin waar gemaakt en wel waar
gemaakt door een verificatie-proces. Dat wil zeggen zij is
waar, omdat zij geverifieerd is.
Zoo meent James zijn formuleering dus te kunnen
handhaven. En nu waarom hij er zooveel aan hecht. Dit
doet hij mijns inziens, omdat hij niet bij haar wil blijven
staan, maar haar wil gebruiken om gemakkelijker tot een
tweede opvatting fe kunnen overgaan, waaruit belangrijker
gevolgen zijn af te leiden. Deze tweede opvatting, schijnt
volgens hem op hetzelfde neer te komen als de eerste.
Althans hij spreekt maar over een waarheidsbegrip 1), waarvan hij verschillende formuleeringen geeft. Inderdaad is
deze tweede opvatting van waarheid in vele gevallen ook
nauw aan de eerste verwant. Ook tot haar kan men langs
natuurwetenschappelijken weg komen. En men is in de
natuurwetenschap ook inderdaad tot haar gekomen onafhankelijk van James of andere pragmatisten.
Letten wij om haar af te leiden niet op een natuurwet
maar op een hypothese, d.w.z. een onderstelling, die niet
direct uit de waarnemingen is af te leiden, maar die Loch
wordt aangenomen, omdat zij een verklaring van de waarnemingen geeft. Als voorbeeld van zulk een hypothese
kunnen wij nemen de onderstelling dat de lichamen uit
zoogenaamde atomen zijn opgebouwd. Die hypothese is
ingevoerd, omdat de gevolgen, die men eruit kan afleiden,
in veel opzichten overeenkomen met de verschijnselen, die
men werkelijk in de natuur waarneemt. Maar om die verschijnselen, zooals zij zich werkelijk voordoen, te verkiaren,
moet men aan de atomen allerlei eigenschappen toekennen
en telkens, wanneer een nieuw verschijnsel wordt ontdekt,
moet men weer nieuwe eigenschappen aan de atomen toekennen, opdat ook dit nieuwe verschijnsel verklaard worde.
Daardoor is men langzamerhand vrij sceptisch geworden
aangaande de waarde der voorstellingen, die men zich van
1) Andere schrijvers meenen bij hem meerdere waarheidsbegrippen te
moeten onderscheiden. Een spreekt zelfs van dertien „pragmatisms".
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den bouw der atomen maakte. De ware aard der atomen,
meent men veelal, zal voor ons niet kenbaar zijn. De v oorstellingen, die men zich ervan maakt, zullen alleen een
practische beteekenis hebben. Zij zullen namelijk toestaan
een gemakkelijker overzicht over de verschijnselen te verkrijgen, en zij zullen nieuwe vragen suggereeren, die door
verder experimenteel onderzoek opgelost kunnen worden.
Bij hypothesen moet men niet vragen of zij waar zijn, maar
of zij practisch zijn, zegt de groote physicus Boltzmann in
de voorrede van zijn boek over gastheorie. Drukt men dit
radicaler nit, dan komt men tot de formuleering : Het verschil tusschen hypothesen, die men als waar of als onwaar
verwerpt, ligt daarin of de gevolgen ervan bij verificatie
uitkomen of niet, dat wil zeggen, of het practisch is ze
aan te nemen of niet. Zoo komt men van het verifieerbaar
zijn (van de gevolgen) tot het praktisch zijn. James zegt
eenvoudig waar zijn van een voorstelling beteekent niets
anders dan praktisch zijn, of goed werken.
Van uit een ander geziehtspunt kan men misschien
nog beter begrijpen hoe James tot deze formuleering komt.
De bovengenoemde voorbeelden zijn aan de natuurkunde
ontleend. Maar James is geen natuurkundige doch bioloog
en als zoodanig een hartstochtelijk aanhanger van de
evolutieleer. De evolutieleer houdt in, dat weer gedifferentieerde, zoogenaamd „hoogere" organismen uit „lagere" ontstaan zullen zijn. Een nieuwe soort is slechts dan levenskrachtig, wanneer de eigenschappen, die haar van de reeds
bestaande soorten onderscheiden, zoodanig zijn, dat zij haar
geschikter makers om in den strijd om het bestaan te zegevieren. Indien nu logisch denkende wezens uit wezens ontstaan, die het logisch denkvermogen nog missen, dan moet
dat denkvermogen iets zijn, dat hen voor het voortbestaan
geschikter maakt. Zoo zijn al meerdere biologen tot de
conclusie gekomen, dat logisch denken, dat wil zeggen
denken, dat tot waarheid leidt, niets anders is, dan zoodanig denken als praktisch is, als nuttig is voor het voortbestaan van individu en soort. Zoo komt men dus ook langs
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dezen weg tot een volledige formuleering van het pragmatisch waarheidsbegrip.
Deze beschouwing klinkt materialistisch genoeg. Maar
hierin ligt mijns inziens nu juist de groote beteekenis van
James, dat hij haar eensdeels aandurft, maar anderdeels
haar in zijn handen geheel, van strekking doet veranderen.
Het is een „Umwerthung aller Werthe". Deze materialistisch
klinkende stelling wordt in zijn handen een wapen ter
verdediging van het idealisine.
James zelf erkent volkomen, dat dergelijke beschouwingen een materialistischen indruk maken. Maar dat is
toch voornamelijk zoo, zegt hij, wanneer men uitsluitend
op de ontstaanswijze van het waarheidsbegrip let. Men
moet het echter niet beoordeelen naar datgene, waaruit
het ontstaat, maar naar datgene, wat het vermag te presteeren, naar datgene, waar het heenwijst. Aan de vruchten
kent men den boom, is zijn geliefkoosde spreuk. Een redelijk mensch is er niet minder redelijk om, indien zijn
voorvaders niet-redelijk waren.
Waartoe leidt nu het pragmatisch waarheidsbegrip ?
James' antwoord op deze vraag vindt men in een bundel
opstellen, samengevat onder den titel „The will to believe"
en vooral in „The Varieties of Religious Experience",
waarin hij het gebruikt om zijn standpunt tegenover godsdienstige overtuigingen te rechtvaardigen. Zijn deze overtuigingen waar ? Zie hoe zij werken. Verheffen zij den
mensch of het yolk, dat erdoor bezield is, stellen zij hem
tot grooter krachtsinspanning in staat, tot geduldiger
drag-en van tegenspoed, dan zijn zij waar en wel waar in
den letterlijken zin des woords.
Van anti-godsdienstige zijde wordt godsdienst dikwijls
voor een weinig mannelijke houding verklaard. Mannelijker
is een waan, die niet op objectieve feiten steunt, overboord
te werpen, al moge het nog zoo aangenaam, bevredigend
en geruststellend zijn hem aan te nemen. Volgens James
is dit een averechtsche beschouwing. Is een overtuiging
werkelijk bevredigend en heeft zij goede gevolgen voor
onze levenshouding, dan is zij ipso facto waar, en wel waar
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in denzelfden zin, waarin wij zoogenaamde „feiten" waar
noemen.
Ligt er een huis aan het einde van dezen weg ? Ziedaar eon op een eenvoudig feit betrekking hebbende vraag.
Volgens James beteekent dit niets anders dan : Indien gij
in een huis wilt zijn, ga dan dezen weg. Vindt gij dan
een huis, dan blijkt de onderstelling „er zal wel een huis
liggen" practisch, want zij leidde n op den weg naar het
huis, waar gij wezen wildet. Zij was dus waar.
Tot goede gevolgen leiden is waar zijn, en dit geldt
gelijkelijk bij de vraag naar de ligging van een huis als
bij die naar de waarheid van godsdienstige overtuigingen.

II.
Kritiek op het pragmatisch waarheidsbegrip.
In het bovenstaande heb ik getracht het pragmatisch
waarheidsbegrip zonder to veel tusschen gevoegde kritiek
uiteen to zetten. Volgens Brugmans 1) is James hoofdzakelijk uitgegaan van het biologisch waarheidsbegrip. Ik
wil dit niet bestrijden, maar het komt mij lastig voor to
zeggen, hoe iemand aan een denkbeeld komt. Dit ontstaat
Loch veelal in het onbewuste. Ik heb dan ook geenszins
bedoeld in het bovenstaande de gedachtengang van James
zoo n.auwkeurig mogelijk to volgen. Ik heb slechts getracht
de strekking en de beteekenis van het begrip to demonstreeren en daartoe het meest nadruk gelegd op de toepassing in de „Varieties", hierin de pragmatische methode
van James zelf toepassende. Ik heb hierbij veel buiten beschouwing moeten laten, wat ook wel vermelding had
verdiend. Zelfs heb ik een zeer belangrijken karat van het
waarheidsbegrip buiten bespreking gelaten, hoewel het
juist van die zijde bezien een veel rationeeler aanzien vertoont. Dat is het verband tusschen James' waarheidsbegrip
en zijn werkelijkheidstheorie. Ik kom misschien in een
1) H. J. F. W. Brugmans. De Waarheidstheorie van William James.
Een samenvatting en beoordeeling. Dissertatie. Groningen, 1913.

49

HET PRAGMA.TISME VAN WILLIAM JAMES.

volgend artikel op deze kwestie terug, maar om niet te
uitvoerig te worden meende ik mij te moeten onthouden
van een poging om thans ook die werkelijkheidstheorie te
bespreken. En ik meende haar terzijde te mog en laten, omdat James zelf in „Pragmatism" op dezen kant van het
waarheidsbegrip weinig of geen nadruk legt, en dat het
mij voorkomt, dat hij het pragmatisme bedoelt als een afzonderlijke leer, die ook zonder zijn metaphysica begrepen
en beoordeeld ka p. worden.
Wanneer wij dan het pragmatisch waarheidsbegrip
bezien, dan merken wij er dadelijk aan op, dat het zich
als paradoxaal aan ons voordoet. Het is in strijd met de
begrippen van het „gezond verstand". Pit is James zich
ook wel bewust, maar hij houdt het niet voor een bezwaar.
Volgens hem toch zijn de „common sense" begrippen, volgens Welke wij bijvoorbeeld onderscheid maken tusschen
„gedachte" en „voorwerp", tusschen „ding" en „eigenschap"
volstrekt niet noodzakelijk juist. Zij vertegenwoordigen naar
zijn meening slechts de wijze, waarop de spraakmakende
gemeente onze ervaring heeft gerangschikt, en die, doordat
zij in de taal is vastgelegd, zoozeer al onze denkgewoonten
is gaan beheerschen, dat wij ons er niet meer los van
kunnen maken, en dat wij ze (ten onrechte) als vanzelf
sprekend zijn gaan aannemen.
Zonder deze opvatting der common sense begrippen
met James te deelen zal ik het paradoxale karakter van
het pragmatisch waarheidsbegrip niet als kenmerk van
onjuistheid opvatten, en thans door nadere beschouwing
van enkele toepassingen trachten na to gaan in hoeverre
het aannemelijk is.
Ik wil dan twee bezwaren tegen de redeneeringen van
James, waardoor hij tot het pragmatisme komt, in het
midden brengen.
le. Hij kiest zijn voorbeelden tendentieus. Hij kiest
gevallen, waarin de wijze waarop wij naar waarheid zoeken,
vrijwel met het pragmatisch waarheidsbegrip is te rijmen
en generaliseert die dan. Had hij andere voorbeelden ge0. E. XIV 10

4
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kozen, dan zouden die hem niet in de richting van het
pragmatisch waarheidsbegrip gewezen hebben.
Nemen wij om dat aan te toonen het voorbeeld van
het pad, dat naar het huis leidt. James werkt het veel
verder uit, dan ik in het bovenstaande heb weergegeven.
Hij spreekt ervan dat wij dwalen in een groot bosch
en van dorst versmachten. Dan vinden wij een pad, dat
wij vermoeden, dat naar een huis zal leiden, waar wij onzen
dorst zullen kunnen. lesschen. Wij volgen het pad en yinden het huis. Onze dorst wordt gelescht en wij ondervinden
satisfactie. Onze onderstelling was dus waar.
Maar als wij nu eens niet van dorst versmachten, en
wij het huis zien zonder satisfactie, is de onderstelling, dat
het er staan zou dan niet waar ? Of wel wij hebben wel
dorst en vinden aan het eind van het pad niet het verwachte huis maar een bron of een kar met sinaasappelen.
De onderstelling „er zal wel een huis zijn" heeft ons den
weg doers kiezen en ons zoo de satisfactie bereid onzen dorst
te kunnen lesschen. Was die onderstelling nu waar ?
James heeft dergelijke bezwaren wel voorzien en komt
er gedeeltelijk (maar mijns inziens slechts ze4r gedeeltelijk),
aan tegemoet door zijn theorie van de „extra-truths".
Jets kan op het oogenblik niet voor ons van belang zijn
te weten, maar later wel van belang worden. In dat geval
noemen wij het een „extra-truth". Van dien aard, zegt
James, is het grootste deel van den inhoud van handboeken en encyclopaedieen. Hij had ervan kunnen toevoegen, dat ook de kennis, dat het huis aan den weg staat,
wanneer wij geen dorst hebben, van dien aard is. Maar de
naam extra-truth is niet juist gekozen. James had moeten
zeggen, dat die dingen nog niet waar zijn, maar (misschien,
als wij er behoefte aan krijgen) waar kunnen worden. Maar
dan was d-uidelijk gebleken, dat wat wij doorgaans waar
noemen iets geheel anders is, als wat onder James' definitie valt.
En buitendien, welk gegeven hebben wij om na
gaan, welke onderstelling satisfactie zal geven, wanneer
een behoefte ontstaan zal zijn, die nu nog niet bestaat
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Volgens aanhangers van het „common sense" waarheidsbegrip is dat eenvoudig genoeg. Hoogst waarschijnlijk zal
de ware voorstelling satisfactie geven. Althans zal het
nuttiger zijn de waarheid te kennen dan in dwaling te
verkeeren. Maar Welk kenmerk heeft een aanhanger van
het pragmatisch waarheidsbegrip ?
Maar dit is slechts een incidenteel voorbeeld. Misschien
is het wenschelijk erop te wijzen, dat er geheele klassen
van oordeelen zijn, waarop de theorie van James in letterlijken zin juist is, andere waarbij zij in wat minder letterlijken
zin nog wel zou zijn toe te passen, en weer andere, waarop
zij volstrekt geen betrekking heeft. Van de eerste soort
zijn de physische wetten, zooals wij reeds zagen, van de
tweede de physische hypothesen. Van de eerste gold, dat
zij waar waren voor zoover zij zich verifieeren laten, van
de tweeden zouden wij wel niet zeggen, dat zij waar, maar
dan Loch dat zij aannemelijk waren, voor zoover hun gevolgen met de waargenomen feiten overeenstemmen. Maar
dan zijn twee hypothesen ook even aannemelijk, wanneer
hun gevolgen evengoed met de waarnemingen overeenstemmen. En zulke gevallen komen voor. Zoo hebben
wij in de physica in den laatsten tijd heel wat geleerd
aangaande electronen, kleine electrisch geladen lichaampjes,
zoo ik er het woord „lichaam" voor mag gebruiken. Wij
stellen ons die bolvormig voor. Laat ons eens aannemen,
dat wij dat terecht doen. Dan zijn er nog twee mogelijke
hypothesen. le. De lading zetelt uitsluitend op de oppervlakte. 2e. De lading zetelt ook binnenin door den geheelen bol peen. Wij kunnen niet in het bolletje zien
om te onderzoeken of daar lading zetelt. En ook kunnen
wij geen enkele gevolgtrekking uit de twee onderstellingen
afleiden, die ons in staat zou stellen te beslissen, welke de
ware is. Beide zijn evengoed met de waargenomen verschijnselen in overeen stemming. Een physicus zal nu zeggen:
Neem dan maar een van beide aan, het doet er niet toe
welke, en maak met behulp daarvan uw berekeningen, dan
komt gij goed uit. Volgens het pragmatisch waarheidsbegrip zou men zelfs moeten zeggen, dat zij even waar zijn.
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Maar denk nu, dat wij een voorbeeld niet aan de
theoretische natuurkunde, maar aan de praktijk in de
rechtzaal hadden ontleend. In een bosch is iemand door
een revolverschot vermoord. Er zijn twee mannen in den
nacht van den moord in het bosch geweest behalve de
verslagene. Een van die twee moet den moord begaan
hebben, maar er is geen enkele aanwijzing wie. De onderstelling, dat de een, of dat de ander het gedaan heeft, is
even goed te rijmen met alle gegevens. Zal men hier nu
ook zeggen: neem dan maar het een of het ander aan,
wat is onverschillig? Sluit den een op of sluit den ander
op ? Niemand zal eraan denken.
Vanwaar die geheel verschillende houding bij de physische hypothese en bij de feitelijke vraag in de rechtzaal?
Het komt mij voor, dat James moeite zou hebben deze
vraag te beantwoorden. Juist gevallen nit de rechtzaal
lijken mij een rubriek, waarbij zijn definities geheel in de
steek laten.
Maar hoe wordt deze verschillende houding verklaard
volgens ons gewone waarheidsbegrip ? Zijn er dan verschillende soorten van waarheid ? Zeker niet. - Waarheid
beteekent altijd hetzelfde. Maar de absolute waarheid is
voor ons onbereikbaar, en bij ons zoeken naar waarheid
stellen wij ons op verschillende gebieden van kennis met zeer
verschillende benaderingen tevreden. Soms stellen wij ons
tevreden met waarschijnlijkheid. Soms met het feit, dat
de ervaring ons niet zal logenstraffen (als bij de onderstellingen aangaande de electronen). Maar in andere gevallen stellen wij weer andere eischen, en in de rechtzaal
bij voorbeeld zijn wij er zeker niet mede tevreden dat de
ervaring ons niet logenstraft.
Wij hebben gezien, dat James door zijn empiristische
methode er toe gebracht wordt geen waarheid buiten
ons denken aan te nemen. Slechts in ons denken zal
waarheid zijn, en de wijze, waarop wij denken en naar
waarheid zoeken wordt dus „raaszgebend" voor wat waarheid is. Maar dan had hij ook moeten opmerken, dat wij
op verschillende gebieden een zeer verschillende opvatting
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hebben, van wat wij als (voldoende benadering voor) waarheid aannemen. Hij had moeten concludeeren, dat wat
wij in verschillende gevallen waarheid noemen iets zeer
verschillends is. En dat doet hij nu joist niet. Hij geeft
wel verschillende definities van waarheid, maar ziet niet in,
dat deze op verschillende gevallen betrekking zouden moeten
hebben. Wat hij meent te vinden bij de vraag. „staat er
een huis aan dit pad" past hij toe bij vragen, die zich
voordoen bij de beoordeeling van de waarheid onzer religieuze
overtuigingen.
Over het tweede bezwaar, dat ik tegen de redeneeringen
van James wil aanvoeren, moet ik kort zijn. Waar ik de
psychologie en de metaphysica van James buiten beschouwing heb gelaten, kan ik op dit bezwaar niet deep ingaan.
Ik wil echter trachten in algemeene trekken aan te geven
waarop het neerkomt.
James is empirist, en wel hij noemt zich zelf „radical
empiricist". Hij meent, dat vele anderen, die zich empirist
noemden niet consequent genoeg aan de ervaring vasthielden. De een zal alleen de zintuig, elijke waarneming als
ervaring laten gelden en van alles, wat verder in ons bewustzijn voorkomt en dus wel degelijk direct ervaren wordt,
zich afmaken met de woorden, dat dat er slechts bij gedacht is. Een ander zal alleen op de afzonderlijke gewaarwordingen letten, en de vloeiende overgangen ertusschen
verwaarloozen. .,To be radical, an empirism must neither
admit into its constructions any element that is not directly
experienced, nor exclude from them any element that is
directly experienced" 1). En dit toepassende zegt James over
het begrip „change", iets wat letterlijk evengoed op het
begrip waarheid van toepassing. is : „To be a radical empiricist means to hold fast to this relation .. The holding
fast to this relation means taking it at its face value,
neither less nor more and to take it at its face value
means first of all to take it just as we feel it, and not to
1) William James. Essays in Radical Empiricism. pag. 42.
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confuse ourselves with abstract talk about it, involving
words that drive us to invent secondary conceptions in
order to neutralize their suggestions and to make our
actual experience again seem rationally possible" 1).
Deze gulden regel door hem zelf gesteld heeft . James
mijns inziens bij het waarheidsbegrip zeer slecht opgevolgd.
Het geheele boekje „Pragmatism" is niets anders dan
„talk about" de waarheid-relatie. Nemen wij de waarheidrelatie „juist zooals wij haar voelen" dan komen wij zonder
eenigen twijfel tot het common-sense-waarheidsbegrip.
Juist daarom noemen wij het common sense, omdat ieder
instinctmatig (of uit gewoonte, die een tweede natuur is
geworden, volgens James) zoo denkt. En nu heeft James
een heele boel „talk about" waarheid noodig om ons ertoe
te brengen dit begrip „just as we feel it" op te geven. Hij
gebruikt daarbij allerlei „secondary conceptions" als nuttigheid, die Loch zeker niet in ons denken aanwezig is,
wanneer wij zeggen, „dit of dat is waar". En hij doet dit
om onze ervaring, in casu de door ons gevoelde overtuiging, dat jets waar is, van uit zijn standpunt rationeel te
laten schijnen.

Conclusies.

In „Zekerheid en Twijfel" heeft la Saussaye eens gezegd :
„Het is niet de vraag of wij kunnen zeggen : dit of dat is
zeker, maar of wij kunnen zeggen : ik ben zeker van dit of
dat." Deze uitspraak heeft zekere verwantschap met de
overtuiging van James. Beide onttrekken onze overtuiging
aan de contrOle van het verstand alleen, en makers ervan
een zaak van ons karakter en onzen wil. James verklaart
nadrukkelijk, dat ons karakter invloed heeft en ook invloed
hebben moot op onze wijsbegeerte en dat deze niet uitsluitend een intellectualistisch product van het discursieve
denken moet zijn. Waar voor ons is, wat onzen wil be1) 1. C. pag. 48.
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vredigt, wat met onzen aard overeenkomt. En in een reeks
voordrachten eischt hij voor „the will to believe" het recht
van bestaan op. Hij is niet bang, gelijk meer intellectualistisch aangelegde denkers, dat onze wil de uitkomsten van
ons wijsgeerig onderzoek zal vertroebelen en onbetrouwbaar
maken. Zonder medesprekenden persoonlijken wil komen wij
slechts tot een dood agnosticisme.
Maar toch is er een eigenaardig verschil tusschen die
uitspraak van la Sanssaye en het stelsel van James. Misschien is het het verschil tusschen een denker van de oude
en een van de nieuwe wereld. Zou een bewoner van „het
land van de onbeperkte mogelijkheden" beweren, dat wij
niet kunnen zeggen : dit is zeker? Zou hij waarheid voor
onbereikbaar verklaren, al zij het dan met de bijvoeging,
dat persoonlijke verzekerdheid wel te bereiken is, en dat
deze ook volkomen genoeg is, ja beter dan intellectueel
ingeziene waarheid ? James kan hiertoe niet besluiten. Is
hij ergens van overtuigd, dan moet het waar heeten en
wel waar in denzelfden zin, als w ij feiten waar noemen.
Maar om hiertoe te geraken moet hij het begrip waarheid
van beteekenis doers veranderen, en zoo wint hij niet anders,
dan dat hij het woord waarheid aan z ijn overtuigingen toekent, zonder dat de aard dier overtuigingen daardoor nog
veel verandert. De graad van zekerheid blijft dezelfde of
men haar waarheid noemt of niet.
En zoo komt het mij voor, om tot een conclusie te
komen, dat er voortrelfelijke elementen in het denken van.
James zijn. Voortreffelijk is zijn afkeer van dorre abstracties en zijn liefde voor de voile levende werkelijkheid. Hij
gaat daarin zoover, dat hij zich God liever eindig, maar
levend en werkelijk voorstelt, dan hem tot een bloedelooze
abstractie als „het absolute" te laten verdampen. Ook in
onze levensbeschouwing, onze overtuigingen en onze gedachten ziet hij realiteiten, die hun werk in de wereld
moeten volbrengen. En als wij er rekenschap van moeten
geven, dan is dit niet in intellectualistischen zin, dat wij
moeten kunnen aantoonen, dat onze overtuigingen op
logische wijze uit behoorlijke gegevens zijn afgeleid, maar
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in moreelen zin, dat wij moeten kunnen aantoonen, dat zij
de strekking hebben ons ertoe te brengen het goede te
bevorderen.
Maar zwak komen mij zijn redeneeringen voor, wanneer
hij onze feitenkennis op een lijn met deze moreele overtuigingen plaatst, waartoe hij het waarheidsbegrip moet
ombuigen tot een andere beteekenis, en ons denken geweld
aandoen.
Het in den meest wij den kring bekende gedeelte van
James' wijsbegeerte, zijn „pragmatisme" komt mij dus voor
een van de zwakste elementen daarvan te zijn.

NICOLAAS HEINSIUS IN ITALIE

(1646-1648)
DOOR

Dr. A. H. KAN.

(Slot).

Het zal den lezer niet ontgaan zijn, dat het eigenlijke
wetenschappelijke werk, door Heinsius in Italie verricht,
tot dusver buiten bespreking is gebleven. De stof liet zich
moeilijk stadsgewijze indeelen, waarbij nog komt, dat het
weinig verschil maakt, of ieraand handschriften in Italie
dan wel elders vergelijkt, en philologische bijzonderheden
slechts den vakgenoot kunnen interesseeren. Ook heeft,
zooals ik reeds in den aanvang van mijn opstel zeide, het
Italiaansche intermezzo in Heinsius' loopbaan als philoloog
geen ommekeer gebracht. Hij heeft slechts zijn verzamelingen met nienwe varianten en lezingen uitgebreid, waarvan de uitgaven van Claudianus en Ovidius, respectievelijk
in 1650 en 1652 verschenen, hebben geprofiteerd. Heinsius
was een door en door kundig Latinist, onvermoeid in het
bijeenbrengen van philologische hulpmiddelen, voorzichtig
en scherpzinnig in het maken van coniecturen, vaak zelfs
geniaal maar de methode, die hij bij het vaststellen van
den tekst der door hem uit to geven schrijvers volgde,
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heeft voor ons nog slechts historische beteekenis. Indien
een plaats bedorven is, voelt hij dit gauw genoeg hij
duikt dan in zijn schatkamer van collectanea om een betere
lezing te vinden en slaagt daarbij dikwijls wonderwel. Hij
heeft er echter geen denkbeeld van door zorgvuldige vergelijking der handschriften den oudsten vorm van den
tekst te benaderen. Hem hiervan een verwijt te maken
zou belachelijk zijn. Eerst tweehonderd jaar later heeft
Lachmann de wetten voor den tekstkriticus vastgesteld.
Mijn doel was alleen mij te verontschuldigen, dat ik uit
de zeer vele philologica, waarvan Heinsius' correspondentie
wemelt, slechts zeer weinig zal meedeelen.
E4n enkele coniectuur waag ik aan te voeren, ofschoon
ze slechts door philologen op haar waarde zal word.en geschat, als staaltje van de handschriftenkennis, fijn gevoel
en divinatie, die vereenigd den kriticus uitmaken. In een
brief aan Gronovius uit Napels vertelt Heinsius, hoe hem
onder het vergelijken van handschriften allerlei coniecturen invielen, o.a. deze : Een plaats uit de Metamorphosen
van Ovidius luidde in de gedrukte uitgaven :
. . . . Currus quoque carmine nostro
Pallent et pallet nostris Aurora venenis.
De heks Medea beroemt zich, dat door haar tooverkracht „de wagen en Aurora verbleeken." Erg duidelijk
was dit niet. Sommige handschriften, o.a. een uit Napels
en een van de Barbarina te Rome gaven : „Pallent aut
pallet", maar ook deze lezing bracht weinig baat en daarbij
bleef het vers : „minder fraai afgerond, dan een vers van
Ovidius betaamde". In dit A V T ontdekte Heinsius echter
de juiste lezing A V I. Het woord Pallent aan avi voorafgaan d had oorspronkelijk pallet geluid en was eerst veranderd,
nadat avi door aut was verdrongen, om de versmaat te
laten uitkomen. Medea zegt dan, dat de wagen van haar
grootvader d.w.z. van den zonnegod verbleekt, wat in verband met het volgende Aurora een uitstekenden zin geeft.
De verbetering overtuigt door haar eenvoud en heeft haar
weg in onze tegeuwoordige uitgaven gevonden.
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Philologische ontdekkingen heeft Heinsius eigenlijk
in Italie niet gedaan, tenzij men het vinden van den
grammaticus Arusianus Messius als zoodanig wil beschouwen.
Hij was er zelf erg mee in zijn schik, Gronovius en Vossius
begroetten geestdriftig „de blijde boodschap" en de eerste
tied hem aan zijn vondst uit te geven. Waarom Heinsius
dien raad niet opvolgde, weet ik niet. De grammaticus
heeft talrijke brokstukken uit verloren werken der Latijnsche litteratuur bewaard.
Een groote moeilijkheid voor den zeventiende eeuwschen philoloog bestond in het verzamelen der boeken, die
vaak voor zijn studie onmisbaar waren. De internationale
boekhandel was nog in haar kindsheid, zoodat de geleerden geregeld elkanders hulp plachten in te roepen voor
het leenen of het aankoopen van boeken, en iedere gelegenheid om hun bibliotheek te verrijken met beide handen
aangrepen. Gedurende de eerste maanden, die Heinsius in
Italie doorbracht, deed hij groote inkoopen. Hit Florence
zond hij een heel vat met boeken over zee naar Holland.
hit de lage prijs van vrij kostbare boeken moet niet zoozeer worden afgeleid, dat het aanbod ruim, als wel dat de
vraag Bering was, zelfs in een stad als Bologna, die Loch
nog altijd op haar oude universiteit kon Bogen. Het diepe
verval der philologie in Italie schildert een brief nit
Bologna aan Daniel Heinsius gericht :
De Italianen kunnen tegenwoordig alleen jets in de
dichtkunst presteeren, voor de overige geleerdheid
hebben zij om. zoo te zeggen minachting. Grieksche
schrijvers vinden hier geen trooper, daar de Italianen
zich meestal van hun vertalingen bedienen, en worden
doorgaans aan handelaars in zoute visch en drogisten
verkocht. Ik hoor, dat hetzelfde zal gebeuren met de
bibliotheek van een professor in de Grieksche letteren,
die pas is overleden. Ik zal zorgen, dat ik haar onder
de oogen krijg, en als ze me aanstaat, zal ik die voortreffelijke schrijvers voor een smadelijk lot vrijwaren,
daar ze voor een kleinigheid kunnen worden losgekocht.
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Ook in andere steden van Italie heeft Heinsius veel
boeken van zijn gading gevonden en aangekocht ; uit
Venetie zond hij een kist vol naar het vaderland en evenzoo uit Genua.
Veel meer moeite, beleid en geld vereischte het bijeenbrengen van antiake munten. Terloops heb ik reeds over
Heinsius' aankoopen in Rome en Napels gesproken en ook
verteld, hoe hij zich van Italianen als tusschenpersonen
bediende om niet al te erg te worden afgezet. Te Rome
werd hij door Cassiano dal Pozzo voortgeholpen ; te Florence hielden Andrea Cavalcantes, Doni en Carlo Dati voor
hem een oog in 't zeil. Dati, oorspronkelijk handelsman,
nam later Doni's katheder in en is bekend als schrijver
der „Vite de' pittori antichi" (Florence 1667). Bij den.
Nijmeegschen predikant en oudheidkenner Johannes Smetins klopte Heinsius nooit vergeefs aan om deskundigen
raad, zooals hun drukke briefwisseling bewijst. Nu en dan
was het mogelijk een goeden slag te slaan, wanneer de
eigenaar van een „studio" (penningkabinet), zelf geen liefhebber of keener zijnde, zijn schat eenvoudig naar de
smeltkroes wilde verwijzen. Dit gebeurde nog al eens, nu
de belangstelling voor de oudheid in Italie snel aan het
uitdooven was, maar om op het juiste oogenblik de hand
op een dergelijke verzameling te leggen ging zoo gemakkelijk niet. Toch slaagde het Florentijnsche drietal er in
eenige collecties op te sporen, die de eigenaars tegen een
aannemelijken prijs wilden van de hand doen. Een daarvan
had. toebehoord aan een zekeren Passigniani, een Florentijnsch edelman en schilder ; ze bestond uit 112 gouden
en ongeveer 750 zilveren munten — het aantal wordt verschillend opgegeven een keurcollectie, wel niet groot,
maar looter zeldzame exemplaren gedurende een lang leven
(Passigniani was negentig jaar geworden) met veel kennis
van taken uitgezocht. Heinsius was niet van plan dit buitenkansje te laten schieten. Er kwam echter een kink in
de kabel. De erfgenaam wilde alleen het kabinet in zijn
geheel verkoopen, terwij1 de zuinige Heinsius weinig zin
had in de gouden munten, die den prijs geweldig opdreven,
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en de koop zou zoo goed als zeker zijn afgesprongen, als
niet Smetius door zijn relaties in de numismatische wereld
een uitweg had geopend. Toen Heinsius hem de moeilijkheid had uiteengezet, wist hij iemand te vinden, die wellicht geneigd zou zijn de gouden munten over te nemen.
Het was de Engelsche baron Sir Symonds d'Ewes, lid van
het parlement, antiquaar en schrijver van een merkwaardig
dagboek, waarin hij als ooggetuige de then zoo gewichtige
politieke gebeurtenissen van zijn land heeft opgeteekend.
Ofschoon de som, door den baronet aangeboden, Heinsius
te laag scheen, besloot hij toch maar aan de onderhandelingen te Florence, die al langer dan een jaar sleepten,
een einde te maken. 28 April 1648 berichtte hem Cavalcantes en twee dagen later Dati, dat de koop was afgesloten tegen een prijs van 490 scudi (een scudo f 2,50),
wat zeker niet te duur was. Voor de betaling, die binnen
twee maanden moest geschieden, bleven. Cavalcantes en
Dati naar alle waarschijnlijkheid aansprakelijk. Heinsius
ging er onder gebukt, dat hij niet in staat was, zoolang
zijn verblijf buitenslands duurde, zijn verplichtingen binnen
den bepaalden termijn na te komen en heeft daarom zijn
thuisreis in een sneller tempo volbracht, dan oorspronkelijk
zijn bedoeling was. De beide Florentijnen van hun kant
gedroegen zich als ware gentlemen. Zij bezwoeren hem zich
niet om hunnentwil te overhaasten maar rustig het werk
te voltooien, dat hij nog onder handers had, „opdat de
republiek der letteren rijker vrucht daarvan zou plukken."
Van zijn eerlijkheid en nauwgezetheid hielden zij zich ten
voile overtuigd. — De g,, ouden munten heeft Heinsius per
slot van rekening niet aan d'Ewes overgedaan, maar aan
Christina van Zweden aangeboden.
Overigens kan ik zeer kort zijn, wat betreft de nitstapjes van Heinsius op archaeologisch terrein. Antieke
sculptuur liet hem totaal onverschillig. 1k herinner me
geen plaats uit zijn brieven, waar hij ook maar met een
enkel woord erover rept, en dat terwijl hij dagelijks te
Rome en Florence de prachtigste kunstwerken voor oogen
had. Jets meer schijnt hem de architectuur te hebben
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aangetrokken, maar wat hij voor haar voelde, was toch
slechts de intellectueele belangstelling van den conscientieuzen geleerde. Te Rome gaat hij elken middag trouw
de rulnes bestudeeren, maar dat de statige zuilen van den
Castortempel en de massale ronding van het Colosseum,
afstekend tegen het diepdonkere groen van den Palatinus
en het wazige blauw der verre bergen, hem aesthetisch
iets te genieten gaven, waag ik te betwijfelen. Inscripties
lagen meer in zijn lijn. „Niets doet mij zooveel genoegen"
schrijft Isaac Vossius hem naar Rome, „als dat ge u voor
oude inscripties interesseert. Ook ik heb daar veel pleizier
in, omdat mij haar nut grooter schijnt dan dat van munten, al zijn die ook aangenamer voor het oog." De glorierijke traditie van Gruterus en Scaliger be yond zich bij deze
beide jonge Hollanders in veilige handen. Heinsius was
doordrongen van de groote beteekenis, die de onwraakbare
ketuigenis der antieke steenen voor onze kennis der oudheid bezit. Toch heeft hij zich in Italie weinig met epigraphie bezig gehouden. Een enkele keer schrijft hij aan
Holstein over de Nehalenniasteenen en stuurt hem een
copie der inscripties, die een jaar te voren bij Domburg
aan het strand waren opgedolven dat is alles.

IV.
Wie de gemoedsgesteldheid en stemmingen van Heinsius in verband met huiselijke omstandigheden gedurende
zijn Italiaansche jaren_ wil leeren kennen, vindt in de
brieven tusschen hem en zijn vader gewisseld een rijk
vloeiende en zuivere bron. Hij teekent zich zelf in zijn
brieven met zijn warme liefde voor zijn vader, zijn kleine
gevoeligheden en zeer vergeeflijke ijdelheid. Legt men nu
naast de correspondentie der Heinsii de brieven van hun
schoonzoon en zwager Willem Goes, den nuchteren en
praktischen jurist, dan is het betrekkelijk gemakkelijk
zich een objectief oordeel over de verhouding tusschen
vader en zoon te vormen. De eerste lijdt aan seniele aftakelin.g, is daardoor tobberig en dikwijls onbillijk, de tweede,
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die van zijns vaders toestand geen heldere voorstelling
heeft, voelt zich miskend, wordt neerslachtig en prikkelbaar. Maar de uittreksels uit eenige brieven, die ik hier
laat volgen, zullen den lezer meer zeggen dan mijn beschouwingen. Ter juiste beoordeeling van de voornaamste grief,
waarop Nicolaas telkens en telkens weer terugkomt, nam.
het niet geregeld beantwoorden van zijn brieven, nog slechts
dit : Nicolaas Heinsius correspondeerde graag en veel, en
was op dit punt tegenover zijn vrienden bepaald veeleischend. Herhaaldelijk dreigt de goede verstandhouding
te worden verstoord, wanneer zijn correspondenten eens
een poosje verslappen. Niet alien namen de zaak even
gemoedelijk op als de imperturbabele Isaac Vossius, die
zijn zwijgen aldus verontschuldigde : „Juist mijn nalatigheid
kan u tot bewijs strekken voor mijn groote genegenheid.
Want als ik minder van u hield, zou ik niet met zooveel
gerustheid het er maar op laten aankomen." Doch het
woord is thans aan de familie Heinsius.
1646 Aug. 21. Nic. H. aan Dan. H. uit Florence naar
Leiden.
• • • • Ik betreur het echter, dat u, terwij1 u toch schrijft
mijn bundeltje 1 ) door de welwillendheid van den boekdrukker Le Petit te hebben gezien, mij tot dusver uw
oordeel onthoudt, ofschoon ik er u zoo dikwijls om
heb gevraagd en zoo dikwijls met de vurigsLe gebeden
erom heb gesmeekt. Wat moet ik er van denken, dat
mijn zwager in zijn brief schrijft, dat uw boekje tegen
De Croy nog niet naar Venetie is gezonden, omdat het
papiertje is weggeraakt, waarop ik de namen der Venetiaansche kooplui had gezet, aan wie het pakje moest
gezonden worden. Om u conduit te zeggen, hoe ik daarover denk : die verontschuldiging had niet veel om
het lijf, naar het mij voorkwam.
Hij geeft nog eens uitdrukkelijk het adres op :
1) De te Parijs verschenen gedichten.
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to recommanderen aen de beleeftheyt van de Heer
Lucas van de Poll, ten huyse van de Heeren Strijcker
en de Willem.
Venetia.
1646 Sept. 15. Dan. H. aan Nic. H. uit Leiden. (antwoord op den vorigen brief en voorzien van het adres
woordelijk, zooals daarin is opgegeven).
Na een soort verontschuldiging, dat hij zoo weinig
schrij ft •
. . .Daar ge uit Parijs geschreven hadt, dat ge nauwelijks vier brieven van ons hadt gekregen, heb ik mijn
knecht voor uw tante en mij laten komen, die met
voile zekerheid heeft verklaard, dat hij er wel tien of
twaalf heeft bezorgd. Dat was onder andere ook een
reden, dat ik minder dikwijls dan het behoorde heb
geschreven, omdat ik meende, dat mijn brieven Of
werden weggemaakt of ergens anders werden opgehouden.
. . . Er is geen liever kind dan onze Johannes Goes 1).
Tjw zuster, mijn hartelief, laat u groeten. Zij lijdt nog
aan melancholie en wel van de lastigste soort.
1646 Sept. 18. Dan. H. aan Nic. H. uit Leiden. (als
boven).
.11w gedichten, die ik niet van u maar van Le
Petit heb gekregen, hebben ons bij zonder bevallen ;
over elk van hen afzonderlijk bij een andere gelegenheid.
1646 Sept. 22. Nic. H. aan Dan. H. uit Florence
naar Leiden.
_Dr wil verder nogmaals de proef nemen met gebeden, of ik iets bij u vermag, ofschoon ik dikwijls
vergeefsche moeite heb gedaan en mijn hoop op niets
is uitgeloopen. Ik bid en smeek u derhalve bij de rechten der natuur, bij uw vaderlijke gevoelens, dat u in
het vervolg vaker en uitvoeriger schrijft dan tot nu
1) Zijn kleinzoon.
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toe is gebeurd, tenzij u wilt, dat ik van droefheid verteerd word en geheel wegk-wijn.
1646 Nov. 7. Dan. IL aan Nic. H. uit Leiden naar
Rome. (antwoord op den vorigen brief).
. . . Ten tweede male heb ik iets van u gekregen, dat
eerder een lange jammerklacht dan een brief mag
heeten. Alsof het mijn schuld is, dat mijn brieven, hoewel ik geen enkele gelegenheid om te schrijven heb
overgeslagen, in het geheel niet bezorgd worden.
.Uw zuster heeft onlangs den eersten brief van u
gehad, naar zij zeide, uw tante nog geen een, voorzoover ik weet. Geen van beiden echter heeft zich bij
mij daarover beklaagd. Gij daarentegen doet mij verwijten, omdat de brieven, die ik zoo dikwijls al geschreyen heb, niet bezorgd worden.
1646 Nov. 12. Dan. H, aan Nic. H. uit Leiden naar
Rome (als boven).
Hij klaagt over een doorgestane ziekte en het op
handen zijnde vertrek van Goes naar Amsterdam en eindigt :
Want als hij weggaat en ook uw here zuster en mijn
lieve kleinzoon, zal ik hier jammerlijk verlaten achterblijven. Daar komt nog bij, dat mijn zuster al reeds
eenigen tijd met den dood worstelt. Als zij mij wordt
ontnomen, zal ik tweemaal weduwnaar zijn.
1646 Dec. 27. Dan. H. aan Nic. H. uit Leiden naar
Rome.
Mijn zoon,
Ik schrijf nu maar een enkel woord. Bij het ongeluk,
dat mij onlangs door het overlijden van mijn Here,
eenige zuster heeft getroffen, is ziekte en wel vooral
een heftige aanval van podagra gekomen. Die heeft
mij gedwongen een tijd lang te bed of bij het haardvuur te blijven. Verwonder u daarom niet, dat ik eenigen
tijd heb laten voorbijgaan zonder te schrijven. Ik ben
O. E. XIV 10
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ziek en kan ook, van elke hulp verstoken, het huis
niet verlaten.
1647 Jan. 12. Nic. H. aan Gaudenzio Paganini uit
Rome naar Pisa.
. . . De eenige zuster van mijn vader, van wie hij
zielsveel hield, een voortreffelijke, brave vrouw, is heengegaan. Zij had gedurende eenige jaren ons huishouden
bestuurd, mijn zuster en mij na den dood van onze
moeder opgevoed, en het geniis der afgestorvene verzacht, een tweede moeder voor ons. Toch ben ik niet
zoo zeer bedroefd om mijzelf, als wel om mijn goeden,
ouden vader. Tot nog toe placht hij binnen zijn studeerkamer te blijven en er was niets, waarmee hij zich
minder bezig hield dan het behandelen van huishoudelijke zaken, waarvan de zorg geheel op mijn tante neerkwana.
1647 Jan. 25. Nic. H. aan Dan. H. uit Rome naar
Leiden. (antwoord op den brief van Dan. H. 1646 Dec. 27).
^ .Ik ben door het bericht van het sterfgeval in onze
familie en van uw ziekte zoo terneergeslagen en gebroken, mijn beste vader, dat het mij onmogelijk is te
studeeren of vrienden op te zoeken.
Einde 1646 en aanvang 1647. -Mt brieven van Nic.
aan. Dan. H. uit Rome naar Leiden.
• Indien u mij niet lief bebt, doe dan tenminste, als
hadt u mij lief. Want wat moet ik per slot van rekening wel van u denken, als het AI te lastig is een klein
briefje te schrijven om iiw zoon genoegen te doen
als ik zulk een kleinen dienst niet van u kan gedaan
krijgen?
Hij geeft nog eens nauwkeurig zijn adres op :
Al molto magnifico Signore, it Signor Gisberto van
de Poll, mercante flamingo.
Roma.
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..Bedenk, Vader, dat u na den dood van mijn
moeder en tante niemand hebt behalve mij, mijn zuster
en mijn neefje, Wien u met meer recht uw genegenheid
kunt schenken. Het onverbiddelijke noodlot heeft u maar
weinigen gel aten om lief te hebben : daarom moet uw
liefde des te teederder zijn. Het zijn geen groote schatten, waarom ik vraag, slechts korte briefjes, die onbekenden aan onbekenden, vijanden aan vijanden dagelijks
plegen te zenden. U schrijft, dat u een tijd lang ziek
bent geweest, en dat ik u daarom moet verontschuldigen, daar. bet gewoonte is, dat slechts zij schrijven,
die gezond zijn. TT waart natuurlijk vergeten, Vader,
dat ik te Marseille aan u heb geschreven, zelfs toen
ik met den dood worstelde. Maar dat daargelaten, mijn
eerste bede is, dat u gezond moogt zijn; mijn tweede,
dat ik moge weten, dat u gezond bent. Om evenwel
gezond te zijn, is het noodig, dat uw geest rustig is.
Aan veeten moet u geen voedsel geven, uw vijanden
moet u verachten. Want ik geef u de heilige verzekering, dat als het u niet wel gaat, het vaderland voor
mij niets aantrekkelijks zal hebben. TJ bent het eenige
doel voor mij, waarheen mijn gedachten en verlangens
zich richten. Als ik dat genot niet heb, kan ik mijn
vaderland best missen, en wel met het grootste pleizier.
Want wat heb ik met dat vaderland uit te staan, waar
vruchtbare talenten op geen belooning hoeven te rekenen
en eruditie thans in minachting is 1' Nu nog blijft die
lompheid (ik gebruik het zachtste woord) diep in mijn
gemoed gegrift, waarmee zij, die ik voor mijn vrienden
hield, mijn gedichten hebben opgenomen. Niemand
waarlijk, behalve enkele van mijn tijdgenooten en jongelui, heeft zich verwaardigd ook maar met een paar
woorden mij daarvoor te bedanken. Om van de rest te
zwijgen, heel wat lieden in Frankrijk hebben zich
erover verbaasd, dat ik telkens weer zoo mijn genegenheid verkwist om den Heer van Zuylichem 2) op te
1)

Het bundeltje in 1646 te Parijs uitgegeven.

2)

Constantijn Huygens.
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hemelen. Overal zing ik uit voile Borst zijn lof. Ik heb
hem ook het bundeltje laten zenden en er een brief
bij gedaan, waarin ik hem dringend verzocht heb mij
zijn oordeel over dit voortbrengsel van mij n talent, het
zij dan goed of slecht, niet te onthouden. Heeft hij
zich soms verwaardigd mij te antwoorden ? Heeft hij
mij ook maar door een ander laten bedanken ? Wat bij
iemand anders lompheid zou heeten, is bij een hoveling
hoogmoed. Ik heb er daarom geen berouw van, dat ik
me in Frankrijk een beschermheer heb gezocht, niet
iemand van die gewone grootheden, maar een zeer
doorluchtig man 1). Hem was werkelijk dat geschenk
zoo aangenaam, dat niets zoo moeilijk is, of hij meent
het als wederdienst voor mij te moeten doers. Een paar
dagen geleden kreeg ik een allervriendelijksten brief
van hem. Ik zend dien hierbij dan kunt u eens zien,
hoe hoog ik bij hem sta aangeschreven.
1647 Febr. 28. Willem Goes aan Nic. H. Uit Leiden
naar Rome.
Waarde broeder.
Ge weet niet in wat voor vrees en gevaar ons dagelijks de oude man brengt, voor Wien, zooals u wel
bekend is, de dood van ooze tante een vreeselijke slag
is geweest. Want nu eens dreigt hij op reis te zullen
gaan naar andere landen, dan weer denkt hij over een
of ander huwelijk, sours maakt hij ook plannen voor
andere dingen, die allerminst voor hem deugen. Daarom
zou ik niets liever willen dan u zoo gauw mogelijk in
het vaderland terug te zien om hierover te zamen te
beraadslagen.
1647 Mei 15. Nic. H. aan Dan. H. Uit Napels naar
Leiden.
.Ik beken langen tijd de vaste overtuiging te hebben gehad, dat u mij totaal waart vergeten en uw liefde
op iemand anders hadt *overgedragen. In die overtuiging werd ik versterkt door een gerucht dat mij hevig
1) De markies van Montausier.
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deed ontstellen, namelijk, dat u ernstig over een tweede
huwelijk dacht. Het verheugt mij, dat ik thans van die
vrees, zoo niet geheel, dan toch zeker voor een groot
deel bevrijd ben.
1647 Mei 30. Willem Goes aan Nic. H. Tilt Amsterdam naar Napels.
.Ik verbaas mij er ten zeerste over, dat ge zoov eel
geld besteedt voor munten en boeken, daar de reis op
zich zelf al kostbaar genoeg is.
Volgt een gedeelte in het Nederlandsch met raadgevingen om zuinig te zijn (over geldzaken schrijft Goes
altijd in het Nederlandsch, w.s. ter geheimhouding) en
spoedig terug te keeren ook al wegens den onrustbarenden
toestand van Dan. Heinsius.
Want de oude man, zooals ge zelf heel goed weet,
kan absoluut niet tegen de eenzaamheid, die hem misschien nog eens tot een of ander verkeerd plan zal
brengen. Immers hij heeft ons meer dan eens gedreigd
naar andere landen te zullen verhuizen, omdat hij
gelooft, dat hem daar de hoogste eerbewijzen en ik
weet niet Welke kin derachtige toejuichingen zullen ten
deel vallen. En terwijl hij er uit zich zelf al te veel
toe overhelde daarop te hopen, hebt gij hem toch door
uw brieven nog meer geprikkeld, doordat ge hem veel
te uitvoerig verslag hebt gedaan van al de beleefdheid,
die u in het buitenland is bewezen. Want al is dat
waar, dan moet het toch steeds voor hem verzwegen
worden.
Goes heeft zich veel moeite om Daniel Heinsius nit de
handen van een „femina vilissima" te houden, die hem
met alle geweld wil trouwen. Daarom stuurt hij zijn vrouw
en zijn zoontje naar Leiden tot gezelschap voor den
ouden. man.
1647 Juni 25. Nic. H. aan Dan. H. uit Napels naar
Leiden.
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Nadat hij eerst in tamelijk krasse termen zijn vader
heeft gewaarschuwd tegen het „ondier", dat op hem aast,
gaat hij verder :
. .1k verbaas mij niet, dat de eenzaamheid u zwaar
valt, daar u van zulk een goede zuster en dochter beroofd zijt. Bedenk echter, Vader, in wat voor een toestand u zoudt zijn, als u geen vrouw hadt gehad, of
als u het eenige kind van uw vader waart geweest.
Bedenk, in wat voor een toestand u zoudt zijn, als u
aan uitheemsche stranden woondet, verstoken en verlaten van alle bloedverwanten. Die roem, waarmee u
nagenoeg de heele letterkundige wereld hebt vervuld,
heeft u noodzakelijkerwijs tot een publiek personnage
gemaakt. Waar u ook maar per slot van rekening
moogt leven en zijn, een gewoon particulier zijn kunt
u niet :
„Oogen, ooren trekt ge tot u ;
wat ge zegt, wordt opgeteekend".
. . . Indien u geen voldoenden steun in uw eigen wijsheid vondt, dan hadt u toch bij u thuis zooveel stille
leermeesters, zooveel vorsten der wijsbegeerte, waaruit
de voorschriften voor een rustig leven konden worden.
geput. Wat mij aangaat, zal ik er voor zorgen, dat u
na het einde van dezen zomer verder geen last meer
van mijn langdurige afwezigheid ondervindt. Want ik
zal me onmiddellijk tot u spoeden, als u dat verlangt.
In een postscriptum :
Bericht me, wat u denkt van mijn Pausilypus en
ook van mijn elegie op uw verjaardag.
. . . Van mijn zuster heb ik een allerliefsten brief gekregen.
1647 Aug. 1. Dan. H. aan Nic. H. uit Leiden naar
Napels.
. Over een huwelijk heb ik, sinds uw goddelijke
moeder, mijn eenige onuitsprekelijke liefde is heenge-
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gaan, zelfs nooit gedacht, zoodat alien die standvastigheid in hooge mate bewonderen — behalve die eene,
die aan u geschreven heeft, dat ik thans over een
huwelijk denk, en wel een, dat, zooals ge schrijft, bijna
een schande zou zijn. Dit was, naar mijn meening wel
het stomste, wel het meest onware, dat men kon verzinnen. Daarom waarschuw ik u, en vraag u om toch
vooral met een dergelijk slag van lieden voorzichtig te
zijn. Immers hoewel een zoon niets minder past dan
dat hij zijn vader hierin eenige wetten zou willen voorschrijven, is het toch nog veel ongepaster voor een
zoon en ongehoord, dat hij bijna geloof schenkt aan
den eersten den besten, die hem le-ugens vertelt of
schrijft.
...Ik peins niet zelden bij mij zelf over den eerbied,
dien ik zoo goed als de grootste liefde aan mijn vader
heb betoond, en ik meen, dat die ook alien goed zou
staan.
1647 Nov. 15. Willem Goes aan Nic. H. uit —2 naar
ou it sera.
. . . Want dat lange en bijna voortdurende reizen
buitenslands is wel het domste, wat ge kunt verzinnen.
Vooral daar ge al op een leeftijd zijt, dat ge eindelijk
eens moet gaan denken over een vaste positie voor
het leven.
. En laat ook het zwijgen van uw vader u er, als
't u belieft, niet toe brengen iets te doen, waarover ge
later spijt zult hebben. Want zijn gevoel voor -El is niet
veranderd, maar een soort van seniele verlamming en
verslapping heeft zich van hem meester gemaakt, zoodat hij niet alleen een afschuw heeft van alles wat
schrijven is, maar ook van lezen. Ilw plicht is het, als
ge naar mij wilt luisteren, om dit te dragen, evengoed
als de andere gebreken en zwakheden van uw vader,
niet er op te schimpen. Immers ons hangen, indien we
zulk een ouderdom bereiken, niet minder zware rampen
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boven het hoofd, waarvoor wij ook toegeeflijkheid zouden willen inroepen.
1647 Dec. 26. Willem Goes aan Nic. H. uit Leiden
naar ou it sera.
. Wat betreft hetgeen ge over uw liefde 1) schrijft,
moet ge toch eens bedenken, of ge dit in waarheid
kunt verzekeren, en of men u niet met veel meer recht
zou kunnen tegemoet voeren wat bij de rechtsgeleerden
een vaste regel is : een bewering, die met een handeling strijdt, geldt niet. Want als ge die liefde voor
uw vader gevoelt, waarover ge het hebt, dan weet ik
toch niet, of ge hem wel zoo lang zoudt kunnen alleen
laten, en zoudt kunnen verdragen, dat die oude man
onder de eenzaamheid gebukt
1648 Jan. 1. Nic. H. aan Dan. H. uit Padua naar
Leiden.
.. TT bent nog in de kracht van het leven en ik
smeek nederig God Almachtig, dat u dit nog lang
moogt zijn. U kunt het dus niet aan uw ouderdom
wijten, dat u u aan uw plicht om te schrijven onttrekt.
.Ik zal binnenkort u een exemplaar daarvan 2) met
afgesneden randen per post doen toekomen. Ofschoon
dat voor u en mij kosten zal meebrengen, acht ik het
toch geraden het langs den kortsten weg te zenden,
opdat het niet weer eindeloos onder weg blijft en u
mij de nalatigheid van anderen verwijt, wat te Parijs
gebeurd is.
1648 Febr. 6. Dan. H. aan Nic. H. nit Leiden naar
Padua. (antwoord op den vorigen brief).
. Uw laatsten brief heb ik ontvangen met uw gedichten, die ik terstond met warme bewondering heb
doorgelezen. Ga zoo voort, en neem met groote schreden
uw weg tot roem en een onsterfelijken naam.
1)

voor Dan. Heinsius.

2)

De Italica.
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1648 April 22. Nic. H. aan. Dan. H. uit Milaan naar
Leiden.
. . . U hebt overvloed van vrijen tijd, als wat mij verteld wordt, waar is, dat Curatoren der Leidsche Academie -II van het collegegeven hebben vrijgesteld.
1648 Mei. Dan. H. aan Nic. H. uit Leiden naar —?
(antwoord op den vorigen brief).
.Ge schrijft ook, dat ik overvloed heb van vrijen
tijd. Iemand, die dat las, zou denken, dat het niet
door een zoon aan zijn vader was geschreven, maar
door een vader aan zijn zoon, die niet wil deugen.
1648. Juni 13. Nic. H. aan Dan. H. nit Genua naar Leiden.
Waarde Vader,
Dit is de laatste maal, dat ik u uit Italie schrijf.
Want ik ben al bezig mijn bagage te pakken, om, denk
ik, overmorgen naar Frankrijk over te steken.
. ..Ik ben niet zoo'n verachtelijk schepsel en zoo
ongevoelig voor minachting, dat ik lui, die toch zullen
blijven zwijgen, tegen hun zin zou willen uitnoodigen
tot schrijven, terwijl ik al zoo dikwijls mijn hoofd heb
gestooten. Als ik aan een Kardinaal of welken vorst
ook in Italie schreef, ben ik er zeker van, dat ik antwoord zou krijgen.
. . . Toen ik te Milaan was, heeft zijn Doorluchtigheid,
Markies Marcellino Visconti, uit het oude huis der
Hertogen van Milaan, mij niet alleen zijn vriendschap
waardig gekeurd, maar zich ook naar mijn woning
gespoed om mij zijn opwachting te maken.
Ook in Genua wordt hij door de bloem van den adel
met onderscheiding bejegend.
Is er nog een commentaar noodig bij deze fragmenten?
Ik heb ze, vlei ik me, zoo gekozen, dat ze, ondanks hetgeen
ik heb moeten weglaten, een joist, zij het geen volledig,
beeld geven van Heinsius' karakter, zooals het tegenover
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zijn familieleden tot uiting kwam, en de wijze, waarop
dezen reageerden. Dat ik ook den invloed, dien zij van
hun kant op hem oefenden, naar voren bracht, was niet
te vermijden, maar ik geef toe zoo doende tot de grenzen
te zijn genaderd, waarbinnen dit opstel zich client te
houden. Daarom waag ik het slechts met eenigen schroom
nog iets te citeeren uit een brief, door Goes aan zijn schoonbroeder kort na ,diens terugkeer uit Italie gericht :
. . .Ik verbaas me er zeker over, dat uw vader u den
raad geeft, om u in den Haag te vestigen zonder er
evenwel bij te voegen, of hij wil, dat ge u aan de rechtspraktijk zult wijden dan_ wel een betrekking aan het
Hof zoeken. Want ge moet zelf maar eens zien, of het
in uw belang zal zijn, dat ge daar zonder iets uit te
voeren uw tijd zoowel als uw geld verdoet. Indien ge
het mij vraagt, moet ge in de allereerste plaats hiervoor
zorgen, dat ge een vrouw krijgt dan kunt ge naderhand uw leven zoo inrichten, als u beiden het beste
voorkomt. Als hierbij, of ook in eenige andere zaak,
mijn hulp u van dienst kan zijn, zult ge bevinden, dat
ik ben
uw zeer toegenegen en dienstwillige broeder,
Willem Goes.
Vader en zwager waren het er over eens, dat aan dat
onsoliede zwerven een einde moest komen. Nicolaas Heinsins is echter noch een deftig regent, noch een eerzaam
huisvader geworden. Misschien vind ik later gelegenheid
over zijn verderen levensloop iets meer te vertellen.

DANTE GABRIEL ROSSETTI
DOOR

J. C. G. GR A. SE.

Het is zeker niet gemakkelijk, meer dan een klein
aantal namer_ to noemen van mannen, die zoowel op het
gebied der schilder- als der dichtkunst, onder de allergrootsten mogen worden gerekend, en zeldzaam zijn de
gevallen waarin hun verdiensteu reeds bij hun leven worden
gewaardeerd. Slechts een enkele van deze weinigen heeft
het mogen beleven, door de schilders als meester te worden
geprezen, door de dichters als een der eersten onder hen
te worden erkend. Deze onderscheiding is tegen het eind
der vorige eeuw to beurt gevallen aan een kunstenaar, die
op zijn twintigste jaar door den spot der critiek er toe
gebracht was zijn werk niet meer in het openbaar ten toon
te stellen, die eerst op gevorderden leeftijd kon worden
overreed zijn verzen, die hij getracht had te vernietigen,
te laten drukken. Dante Gabriel Rossetti, in zijn eigen
land lang een onbekende gebleven, spreekt ook thans bij
ons nog niet tot zulk een grooten kring van vrienden en
vereerders, als zooveel andere Engelsche dichters zich hebben weten to verwerven.
Het geven van een volledig beeld van zijn arbeid is,
in een beperkte ruimte, natuurlijk uitgesloten de volgende
bladzijden maken hierop dan ook in de verste verte geen
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aanspraak. Wel is misschien te. bereiken, het geven van
een algeheelen indruk van zijn werk, met behalp van
eenige aanhalingen uit de bij ons weer bekende gedichten,
en hier en daar een beschrijving van een enkele schilderij.
Dat Rossetti behoorde tot de groep van dichters, gewoonlijk aangeduid als Pre-Raphaelitisten, weet zelfs de
„schooljongen van Macaulay" ; minder bekend is het, dat
Rossetti op lateren leeftijd zich vaak ietwat korzelig jegens
zijn vriend Hall Caine uitliet omtrent „al dat gepraat"
over de „Pre-Raphaelite Brotherhood", en de ijdelheid van
een zestal „jongens", die alleen „voor de aardigheid" onder
dien naam hadden saamgewerkt.
Het is geen oogenblik aan te nemen, dat hij de ernstige pogingen dier jonge schilders in 1847 en volgende
jaren, in een bespottelijk daglicht zou hebben willen stellen.
Wat hem hinderde, waren de verwarde begrippen, die bij
het publiek omtrent de beteekenis van dien naam bestonden, en het verkeerde dat er lag, in het blijven toepassen
ervan op die groep schilders, en op de dichters Morris,
Swinburne en hemzelf. Zijn gevoelens en zijn werk hadden
in 25 jaren aanmerkelijke veranderingen ondergaan, moor
merkbaar nog in zijn schilderijen, dan in zijn poezie. En
hoewel zijn teruggetrokkenheid en afzondering veel tot het
behouden der verkeerde benaming hadden bijgedragen, kon
hij in intiemen kring niet nalaten, telkens te protesteeren,
wanneer zijn werk het uitvloeisel van Pre-Raphaelitisme
word genoemd.
Wat hebben wij dan eigenlijk onder dien naam to
verstaan
Op een zomerdag in 1848 zaten drie 18 jarige enthousiaste schilders in een atelier te London bijeen, citing
gevend aan hun idealen, en de Royal Academy afbrekend.
Zij hadden al veel geschilderd en veel gepraat en zouden
nu een manifest de wereld inzenden : hun geloofsbelijdenis.
Het begon aldus :
„Wij ondergeteekenden verklaren, dat de volgende lijst
„van onsterfelijken den geheelen inhoud van ons geloof
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„weergeeft en dat er geen andere onsterfelijkheid bestaat
„dan die which is centred in de namen der genieen en helden
„in deze lijst vervat : Jezus Christus, de schrijver van het
Homerus,. . Dante, Boccacio,
„boek Job, Jesaia,....
„Chaucer, Fra Angelo, Da Vinci,. . .. Goethe,. . . . Kosci„usko,. . . Keats,. . . . Jeanne d'Arc,. . Raphael,. . .. de
„Dichters van de Oud-Engelsche Balladen, Koning Alfred,
„Shakespeare,. . Newton,. . . . Thackeray,. . . Longfellow,
„Washington,. . . . Columbus, Browning, Tennyson." Er
waren een zestigtal Damen, waarvan de voornaamste door
een of meer sterretjes aangeduid waren, — alleen die van
Jezus door 't grootste aantal. De onderteekenaars, Holman
Hunt, Millais en Rossetti, waren van meening, dat g e w o n e
stervelingen, in tegenstelling met onsterfelijken, hun levenstaak reeds volbrachten, door den menschen voedsel, kleeren
en gebruiksartikelen te verschaffen.
Niet alleen de tijdsvolgorde is interessant : belangwekkend is het ook te zien, wie in deze lijst geen plaats
gevonden hebben. Beethoven ontbreekt in deze onmuzikale,
hoofdzakelijk twee-talige wereld van onsterfelijken; evenals
Rembrandt, Coleridge, Dickens.
Maar het jonge drietal was ontstemd door en geergerd
over het felt, dat de Engelsche schilders van hun tijd zich
niet van hun hooge roeping bewust waren. — Wilde men
zijn schilderijen in de Salons van de Royal Academy geplaatst zien, dan had men zich in zijn werk aan bepaalde
voorschriften te houden, die heetten te zijn afgeleid uit
het „navolgenswaardige" werk van Raphael. Op de tentoonstellingen kreeg men als achtergrond voor een portret,
een gedrapeerde kolom tegen bruine boomers, met afhangende takken te zien, of groepen, waarvan de figuren in een
S vormigen slinger conventioneel opgesteld en belicht waren,
met onnatuurlijk duistere gedeelten. Als het onderwerp
geen landschap of portret was, moest het strekken om een
gemoedelijke stemming bij den toeschouwer op te wekken :
het waren scherpe tegenstellingen tusschen arm en rijk, of
grootvaders, die hun kleinkinderen uit den familie Bijbel
voorlazen — en de netheid der kleeren was steeds boven
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alien lof verheven. Hoe volkomen de techniek ook mocht
zijn, zulk werk getuigde van een gebrek aan verbeeldingskracht en aan diepte van gevoel : — hetgeen de jonge schilders in opstand bracht. Die ontbrekende eigenschappen nu
hadden zij juist gevonden in de werken van de Italiaansche
schilders der 14de eeuw : in die van Raphael, voor .hij het
groote aantal leerlingen had, dat hij naar bepaalde voorschriften liet werken, en in die van zijn voorgangers. War
vonden zij, al was de techniek niet volmaakt, een innige,
sours kinderlijke nalveteit, een zinrijke symboliek.
Rossetti wilde de „beweging", die zij gingen beginners
Early Christian noemen, maar Millais stelde den naam
Pre-Raphaelisme voor, dien Hunt wijzigde in Pre-Raphaelitisme, om te doen uitkomen, dat zij streden tegen de verkeerde gevolgtrekkingen nit Raphael's voorbeeld gemaakt.
Dit woord was niet geheel nieu.w, want Hunt had
reeds door zijn leermeester Madox-Brown kennis gemaakt
met de Duitsche school van dien naam, die Overbeck en
Cornelius in het begin der 19 de eeuw in Rome hadden
gesticht, gelnspireerd door de innige vroomheid der kerkelijke kunst in de 13 de en lode eeuw.
Het toeval heeft gewild, dat ook de jonge Engelsche
schilders in deze kunst der Middeleeuwen hun ideaal zagen,
in de „vergeestelij king der natuurgetrouwe voorstelling."
Maar noch de toevallige aanwezigheid van eigenaardigheden
aan de middeleeuwen ontleend, noch de natuurgetrouwe
uitvoering eener schilderij alleen drukken er, volgens Hunt,
het stempel op van Pre-Raphaelitisme ; en alle schilders
die in dezen stijl werkten, Pre-Raphaelitisten te noemen,
was een miskenning van de beteekenis der beweging, waartegen hij later vaak is opgekomen.
Het was niet het zoeken naar het nieuwe en het
bizarre, dat de leden der jonge broederschap verbond, maar
het streven naar het onopgesmukte, het ongekunstelde in
hun voorstellingen, het verlangen in de open lucht, in het
voile daglicht den rijk dom v an afwisseling in de
natuur te schilderen, met de devotie en verbeelding van
den kunstenaar : „to add", wat Wordsworth genoemd had,
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„the light that never was on sea or land". — Geen kunstenaar, die niet een reinen geest en een rein hart bezat,
kon goed werk leveren. Hunt's kernachtige definitie van
hun streven luidde: „een verheven onderwerp met
„ernst te behandelen."
Houdt men de gegeven omschrijving van Pre-Raphaelitisme in gedachte, dan zal het blijken, dat Rossetti zeker
niet de schilder is geweest, die de beginselen in den aanyang der beweging zoo luide verkondigd, het strengst heeft
gehandhaafd: hj sloeg later in poezie en in symbolieke
schilderingen wegen in, die lit.inrecht hiertegen in gingen.
De conscientieuse opvattingen der Pre-Raphaelitistische Broederen bracht hen er toe, hun werk stukje
voor stukje af te waken, een fout die Rossetti in de cornpositie van zijn gedichten naisschien als een deugd nag
worden aangerekend, maar de minutiense teekening der
onderdeelen geeft aan hun eerste schilderijen jets hards,
jets scherps, wait de tafereelen die zij voorstellen, nooit
kunnen hebben gehad. Hierin vertoont hun werk een zekere
overeenkomst met de hoekigheid en de stijfheid der VroegItaliaansche schilders, welke hoedanigheid door het publiek
ten onrechte als een hoofdkenmerk van hun kunst werd
beschouwd.
Hun weigeren om de kunst, in de philanthropische en
sociale stroomingen van hun tijd, aan maatschappelijke
doeleinden dienstbaar te niaken, zooals zooveel dichters en
schrijvers van dit tijdperk deden, gaf aanleiding tot een
zich afwenden van het tegenwoordige, een genieten van
het verledene. Hun teruggaan in schilder- en dichtkunst
op vroegere tijden, hun kunstig herscheppen van de wereld
der Romantiek, deed een nieuwe, een verfijnde kunst
ontstaan.
Dat zij in hun werk het alledaagsche verwierpen, gaf
alweer ten onrechte bij het publiek voedsel aan de meening,
dat het Pre-Raphaelitisme streefde naar het buitengewone,
het bizarre, en Pre-Raphaelitistisch wera synoniem met
„precieus".
VOcir het opstellen van het Pre-Raphaelitistische ma-
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nifest had Rossetti uit Keats' Hyperion het gedeelte voorgedragen, waar Oceanus aan Saturnus duidelijk maakt,
waarom hun reuzen-ras als gevolg van den natuurlijken loop
der dingen, was komen te vallen voor Jupiter en Apollo
en het heir van nieuwe Goden :
We fall by course of nature's law, not force
Of thunder or of Jove,

en waar deze aan de gevallen Titanen voorhoudt, dat
schoone, nieuwere vormen oudere, minder volmaakte moeten vervangen :
As Heaven and Earth are fairer, fairer far
Than Chaos and blank Darkness, though once chiefs;
And as we show beyond that Heaven and Earth
In form and shape compact and beautiful,
In will, in action free, companionship,
And thousand other signs of purer life;
So on our heels a fresh perfection treads,
A power more strong in beauty, born of us
And fated to excel us....
Rossetti had in Modern Painters gelezen, hoe Ruskin
de grondbeginselen der Royal Academy veroordeelde. Nu

voelden de jonge enthousiasten zich gerechtigd nieuwe
wegen in te slaan : er ontstond bij hen een gevoelsreaktie,
waary an het stichten der „Pre-Raphaelite Brotherhood"
het gevolg was. Zij lichtten het wezen van het Pre-Raphaelitisme reader toe in de reglementen der P. R. B. —
Het tijdschrift dat zij besloten uit te geven : The Germ;
Thoughts towards Nature, kondigde in de inleiding aan :
„The object we have proposed to ourselves in writing
„on Art, has been an endeavour -to encourage and enforce
„an entire adherence to the simplicity of nature, etc."
Rossetti schilderde drie stukken waarin hij deze beginselen in praktijk bracht, waarvan er echter slechts een in
een openbare verzameling is te vinden.
Van het eerste dier schilderijen kan men zich een
voorstelling maken. uit de twee sonnetten : Mary's Girlhood,
waarin hij de symboliek ervan toelicht.
De laatste vier regels van het eerste sonnet:
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.... till one dawn at home
She woke in her white bed, and had no fear
At all, — yet wept till sunshine and felt awed :
Because the fulness of her time was come,

wijzen op zijn volgende schilderij : „Maria Boodschap", in
de National Gallery in Londen, dat algemeen als het eenige
volmaakte Pre-Raphaelitisch werk van den leider der beweging wordt beschouwd.
In een vertrek met witte wanden en blanken vloer,
staat het helder witte rustbed van Maria tegen den muur
bij het open raam. Het zwakke ochtendlicht valt naar
binnen langs een smal blauw gordijn, dat eenige schAduw
op haar gelaat werpt. Ofschoon de tinten van het loof
buiten aanduiden, dat het daar reeds helder dag is, brandt
daarbinnen nog boven het bed de lamp, die volgens oud
gebruik tot wering van booze geesten, zelden gedoofd
werd. Aan het voeteneinde staat het borduurraam met een
half afgewerkte witte lelie op een hel-rooden ondergrond.
Maria, uit haar slaap of gemijmer gewekt door het binnenkornen van den glanzenden engel met de vlammende
voeten en de duif, het symbool der Boodschap, is naar
achteren gedeinsd en staart peinzend voor zich uit. —
Hier geen keurig gekleede of met juweelen overdekte
Hemelkonin.gin onder gebeeldhouwden baldakijn hier geen
aartsengel met kroon en scepter en groote vleugels, zooals
andere schilders ons gaven. Rossetti gaf Maria geen ander
ornament dan den gouden nimbus om het donker bruine

haar, dat losgeraakt bij de komst van de Duif, over haar
schouders en borst neerhangt. Het wit linnen gewaad, dat
de armen bloot laat, verraadt geen weelderige vormen ;
hartstocht is haar vreemd. Gabriel staat daar met stralend
hoofd, rijzig, zonder vleugels, in een eenvoudig wit kleed,
rustig en met kalm gelaat, de lelie die hij brengt, in de
hand; een waardige figuur, met niets demonstratiefs in de
houding, niets dat naar schrilheid van Loon zweemt.
De harmonie tusschen kleur en stemming is volkomen.
Rossetti had geen traditioneele voorstelling willen geven,
en had geschilderd wat, naar hij meende, werkelijk to
O. E. XIV 10

6
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Nazareth gebeurd kon zijn. Maar voor hen, die schittering
in aartsengelen en gratie in Maria's verlangden, moet de
eerste indruk van zijn „Maria Boodschap" wel onaangenaam
zijn geweest.
De Times sprak van „eccentriciteit en affectatie van
eenvoud"; het Athenaeum vond het werk „godslasterlijk".
Dickens in zijn Household Words toonde zich diep geschokt in zijn godsdienstige gevoelens; Macaulay's oordeel
was vernietigend. De stemmen zwollen aan tot een geweldig koor, en toen 66.n. der P. R.-Broederen de belofte van
geheimhouding omtrent de letters verbrak, waren uitdrukkinpn als „verwaande beeldstormers" de zachtste der
liefelijkheden aan hun adres gericht.
Toen nam Ruskin het voor de jonge schilders op tegen.
deze „voorlichting" der pers. Hij gaf toe wat gezegd werd
omtrent het ongewone, het harde maar hij verlangde dat
men onbevooroordeeld zou bezien, en nog eens bezien, het
werk van een ernstig kunstenaar, die zich onder het schilderen zeker zelf ook wel van den eersten indruk van zijn
schilderij bewust zou zijn geweest.. . en die toch had
doorgewerkt.
Rossetti was diep teleurgesteld door de kritiek en gekrenkt door de lasterlijke aantijgingen.
Hij had enkele jaren te voren eenige gedichten, waaronder the Blessed Damozel, aan Leigh Hunt gezonden, en
den ouden dichter om raad gevraagd bij zijn beroepskeus:
of hij zou gaan schrij ven of schilderen; en het zeer waardeerend antwoord had ook deze zinsnede bevat: „Poetry
„is not a thing for a man to live upon while he is in the
however immortal it may render him in spirit".
Toen nu de „Maria Boodschap" met zulk een vernietigende kritiek ontvangen werd, sloeg een natuur als
die van Rossetti van enthousiasme over tot twijfel aan
zichzelf en tot aan wanhoop grenzende vrees ooit iets als
schilder te zullen bereiken. Van zijn treurige gemoedsstemming kunnen wij ons een voorstelling vormen uit zijn
Hand and Soul, een verdicht verhaal, waarin hij toen de
intiemste overtuiging van zijn kunstenaarsgemoed uitstortte.
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Een jong, schilder te Pisa, Chiaro, had jaren lang geschilderd „for the sake (in Rossetti's woorden) of the life
„he saw in the faces he loved". Niet voldaan over zichzelf
besloot hij alleen zulk werk voort te brengen, dat door
„moral greatness should influence the beholder; and to
„this end he multiplied abstractions and forgot the beauties
„and passions of the world. But the works, though more
„laboured than his former pictures, were judged cold and
„unemphatic, bearing marked out upon them the measure
„of that boundary to which they were made to conform".
De moreele strekking van zijn schilderwerk had niet de
minste uitwerking op zijn stadgenooten. Hij was er getuige
van, hoe de fresco's, allegorische voorstellingen van den
Vrede, die hij op de muren van het voorportaal der kerk
had geschilderd, in een straatgevecht der twee partijen in
Pisa, met bloed bespat en geheel bedorven werden ; en
droevig wendde de gegriefde „prediker" zich of en zat
neder met de handen voor het gelaat.
Zoo zat hij langen tijd in stilte, totdat hem plotseling
een gevoel van vrees en ontzag overviel. De stilte werd
hem een „painful music". Opziende zag hij een vrouwengestalte voor zich staan, de han den gevouwen, het hoofd
gebogen. En plotseling scheen het hem toe, alsof de eerste
gedachten, waarvan hij zich ooit bewust was geweest, tot
hem waren gekomen uit haar oogen, nu wist hij opeens
dat hear haar de gouden sluier was, waardoor hij zijn
droombeelden had gezien.
Langzaam zonk Chiaro op zijn knieen neder. Zij sprak
tot hem, en hij hoorde haar, — die zijn ziel was, — „niet
„uit haar mond of in zijn ooren en toch volkomen duidelijk"
deze woorden tot hem zeggen „ Wat het doel betreft,
„dat gij U voor oogen hadt gesteld, het prediken van die
„onsterfelijke waarheden, wildet gij, een mensch, in
„koude vormen tot 's menschen geest zeggen, wat God
„zelf met zooveel warmte tot zijn hart heeft gesproken ?
„Heeft hij U om hulp gevraagd ? Geef God niet meer,
„dan wat Hij van U vraagt, maar geef den mensch ook,
„wat den mensch toekomt. .
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„Chiaro, dienaar van God, dien hem door mij te
„schilderen, zooals ik ben."
En hij deed gelijk zij hem beval.
De storm over de P. R. B. heengegaan, had ten gevolge
dat de samenwerking tusschen de „Broeders van de Tafel
Ronde" werd verbroken ; zij hebben hun richting gewijzigd.
Hunt heeft spoedig de manifest-uitspraak omtrent onsterfelijkheid herroepen, maar heeft tot zijn dood zichzelf als den
eenigen waren P. R. B. beschouwd. Millais is lid geworden
van de Royal Academy en heeft het net aangekleede
bellen-blazende jongetje geschilderd, dat nog voor Pears'
Zeep als advertentie dienst doet.
Rossetti heeft nooit meer geexposeerd. De volgende
jaren werden een overgangsperiode voor zijn kunst : zij
werd decoratief, en de hoekigheid verdween geleidelijk uit
zijn werk. Voortaan behandelde hij romantische of fantastische onderwerpen uit de Middeleeuwen, in hooge mate
gestyleerd, en alleen te begrijpen door hen die met poezie en
legenden vertrouwd zijn; een scherpe tegenstelling met hun
vroegere verklaringen omtrent „den rijkdom van afwisseling
„in de natuur, in het voile daglicht geschilderd".
En het toeval heeft gewild, dat het publiek juist aan
deze kunst; die zoo gereedelijk aanleiding gaf tot overdrijving
en karikatuur, den naam van Pre-Raphaelitisme zou verbinden. Rossetti had echter spoedig, zooals later zal blijken,
met den overgangsvorm in zijn kunst afgedaan.
Bij het aanbrengen der thans verdwenen muurschilderingen in de Oxford Debating Union kwam hij in aanraking
met Morris en Burne Jones, en in een kring van nieuwe
vrien den rijpte in 1860 het plan, waarvan de verwezenlijking
later verder strekkende gevolgen heeft gehad, dan eenige
andere daad in Rossetti's levee : het stichten van de Firma
Morris en Co. Door zijn toedoen werd zij opgericht, van
hem ging de stuwende kracht uit in deze kunstenaarsgroep,
die de omwenteling heeft teweeg gebracht in architectuur,
n woninginrichting, in boek-sier-, en boek-drukkunst.
Geheel Europa heeft den invloed gevoeld van deze beweging
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Wier geschiedenis algemeen bekend is, een invloed die zich
ook in onze huizen sterk heeft doen gevoelen en dit nog doet.
De nationaliteit van Rossetti's ouders heeft grooten
invloed op de tweetalige kinderen van hun gezin gehad ;
zij waren voor driekwart Italianen. De vader, om politieke
redenen uit Napels gevlucht, ontving elken banneling nit
het Zuiden, die hem het vrijmetselaars-teeken gaf. In dezen
kris g, thuis, leerde de jonge Rossetti, die nooit in Italie
was geweest, het zuidelijk karakter kennen, dat hij in zijn
A Last Confession, zoo goed blijkt begrepen te hebben : het
karakter van den zuideling gevormd door „all things to„gether that a man needs for his blood to ripen : a game
„to , play, a love to clasp, a hate to wreak”. Het gedicht
geeft het bekende verhaal van den Italiaanschen patriot
uit den tijd der worsteling tegen Metternich : Nauwelijks
meer dan een jongen, heeft hij een kind gevonden, dat
door de ouders in tijden van hongersnood en ellende verlaten was. Teerhartig, neemt hij de zorg voor het aanvallige
meisje op zich en brengt het groot. Hij vat een innige
liefde voor haar op, een liefde die sterker wordt, naarmate
zij den jonkvrouwelijken leeftijd nadert. Zij groeit op, mooi,
maar zinnelijk, en hij ziet zijn geluk bedreigd, als zij zich
schijnt te zullen geven aan een gehaten Oostenrijker. De
vrees, dat zij den weg van zooveel anderen zal opgaan,
de vernietiging van zijn hoop bij het hooren van het
hoonend lachen, waarmee zij de bekentenis van zijne liefde
beantwoordt, brengen den hartstochtelij ken Italiaan er toe
haar het mes, dat zij weigert als gift aan te nemen, in de
borst te stooten. Nu stort hij, zelf doodelijk gewond in
een gevecht, stervend zijn hart uit in zijn laatste biecht,
terwijl hij voortdurend weer de liefelijke gestalte voor zijn
oogen ziet en hem het hoonende lachen in de ooren klinkt,
van haar, die hij liever doodde, dan haar tot schande te
zien vervallen.
Father, you hear my speech and not her laugh
But God heard that. — Will God remember all?
She scarcely smiles but I shall hear her laugh
Soon, when she shows the crimson steel to God.
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De inhoud van het verhaal is eenvoudig, maar duidelijk komen in dit, een van Rossetti's eerste gedichten, verschillende superieure kenmerken van zijn schilder- en
dichtkunst aan den dag.
In de eerste plaats zijn dramatisch verhalend talent
dat zich hier misschien sterker dan in eenig ander zijner
gedichten vertoont, — het verraadt een merkwaardige
overeenkomst met de kunst van zijn lievelingsdichter
Browning, die in zijn monologen door fijne detailschildering
van uiterlijke omstandigheden het intense van een zielstoestand weet voor to stellen. Rosetti's verhaaltrant boeit
van de eerste regels af. Ziet hier het begin :
Our Lombard country girls along the coast
Wear daggers in their garters ; for they know
That they might hate another girl to death
Or meet a German lover. Such a knife
I bought her, with a hilt of horn and pearl.

Met romantische verbeeldingskracht weeft hij werkelijkheid en fictie dooreen. Het meisje vertelde haar beschermer, hoe :
Her parents kissed her long and had walked on
Into the great, red light: "and so," she said,
"I have come up here too ; and when this evening
"They step out of this light as they stepped in,
"I shall be here to kiss them." A.nd she laughed.
With that, God took my mother's voice and spoke,
And sights and sounds came back and things long since,
And all my childhood found me on the hills;
And so I took her with me.
Realistisch maar ingehouden tegenover den priester,
die het toch maar half kon begrijpen :
.... Father, you have not known
The dreadful soul of woman, who one day
Forgets what man remembers, and therewith
Forgets the man, ...
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is Rossetti's schildering van passie, en de uiting van zijn
hartstochtelijk kunstenaarsgevoel voor schoonheid van
vorm en kleur :
. . She gazed at me with eyes
As of the sky and sea on a grey day,
And drew her long hands through her hair and asked me,
If she was not a woman ; and then laughed :
And as she stooped in laughing, I could see
Beneath the glowing throat the breasts half globed
Like folded lilies deepset in the stream. . . .
Schilder en dichter spreken tot ons in :
. . She had a

mouth

Made to bring death to life, — the underlip
Sucked in, as if it strove to kiss itself.
Her face was pearly pale, as when one stoops
Over wan water ; . .

evenals in de regels, waarin wij reeds de beschrijving
meenen to lezen van een der schoone vrouwen-figuren
van zijn later schilderwerk :
Her body bore her neck as the tree's stem
Bears the top branch; and as the branch sustains
The flower of the year's pride, her high neck bore

That face made wonderful with night and day.
.... Her great eyes,
Which under the dark lashes evermore
Shook to her laugh, .

eindigen de met een van zijn innigst-teedere beelden en de
vergelijking :
As when a bird flies low
Between the water and the willow-leaves,
And the shade quivers, till he wins the light.
Hoe kinderlijk nalef spreekt Rossetti, evenals de geloovige schilders en dichters der middeleeuwen, zoo vertrouwelijk in hun omgang met God en de Engelen :
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....I know last night
I dreamed I saw into the garden of God,
Where women. walked....
Playing: .... Then a breeze flew in among them
As if a window had been opened in heaven
For God to give His blessing from.

Vindt men in A Last Confession verschillende der uitnemendste hoedanigheden van Rossetti's werk, het bevat
bovendien een lied, dat hij zoowel in het Italiaansch als
in het Engelsch gedicht heeft, waarvan Swinburne getuigde,
dat nog nooit te voren aan iemand de gave gegeven was
„to pour the wine of verse from the golden into the silver
„cup without spilling". — De beide talen werden beurtelings in het ouderlijk huis van den dichter gesproken en
de atmosfeer was er van Italiaansche poezie als doortrokken.
Rossetti's vader had een onbeperkte bewondering voor
Dante, en meende in de allegorieen en Liefde-symbolen van
diens werk allerlei politieke toespelingen te vinden. A.anvankelijk voelde de zoon zich weinig tot het bestudeeren.
van Dante aangetrokken, en las hij meer Duitsch en
Engelsch dan Italiaansch. Op zestienjarigen leeftijd vertaalde hij de Ballade, die reeds vroeger haar bekoring op
Walter Scott had uitgeoefend : Burger's „Leonore", en de
schrijver dien hij het liefst illustreerde was Shakespeare.
Maar spoedig begon hij ook Italiaansch te lezen ; hij nam
een Dante zonder kommentaren. Enthousiast van nature
als hij was, ging de jonge man nu geheel op in Dante en
de dichters van zijn tijd, die, in hun verheffing van Liefde
en Schoonheid boven alle andere levensmachten, aan het
koude wezen van den Engelschman zoo vreemd zijn.
Rossetti was een geboren vertaler en had toen hij
twintig jaar oud was zijn vertaling van de Vita Nvova en
de Early Italian Poets gereed. De Germaansche zijde van
zijn karakter werd bekoord door de dramatische kracht
der Duitsche balladen ; zijn Romaansche zin voor schoonheid van vorm rijpte instinctief bij het bewerken der
Italiaansche sonnetten. Dit vertalen werd hem een uitstekende oefenschool. Hij werd meester over den vorm,
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zooals blijkt uit zijn eigen latere balladen en sonnetten.
In de wereld der mystiek en symbolen gevoelde de toekomstige Pre-Raphaeliet zich in een liefelijker atmospheer,
dan in de omgeving waarin hij geboren was; evenals de
P. R. schilders en dichters is hij er in geslaagd — en
kunnen wij er met hem in slagen — aan het alledaagsche
daarin, te ontkomen.
Rossetti had al jong met het werk van den mystieken
schilder-dichter Blake, uit het eind der 18 de eeuw, kennis
gemaakt en hem aan het Engelsche yolk ontdekt. Nu
begon Dante een onweerstaanbaren invloed op het ontvankelijke gemoed van den romantischen jongeling te
oefenen, evenals de mystiek dat op zooveel dichters v6Or
hem had gedaan. En in dit eene opzicht gevoelen wij nu
Rossetti nauw verwant aan een dichter, met Wien hij
verder zeer weinig gemeen heeft, n.l. Wordsworth, wiens
gedachten steeds werden beziggehouden door „the wonder
„that hangs over common natural things, rocks, flowers .."
Wordsworth had reeds in zijn vroegste gedichten den
eersten stap gedaan, die naar mystiek leidt. In zijn Lines
written above 'intern Abbey spreekt hij van
.... that blessed mood
In which the breath of this corporeal frame,
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul, . . .
. . . . And see into the light of things; .. .

opgaand in een verheven spheer, die voor den dichter werkelijkheid is geworden, en waarin aan hem in de Natuur
is geopenbaard
.... a motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of all thought.
In een zijner sonnetten toont Rossetti zich te hebben
kunnen indenken in dezen zielstoestand van Wordsworth
St. Luke taught art to fold her hands and pray;
.... Art having wist
How sky-breadth and field-silence and this day
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Are symbols also in some deeper way,
She looked through them to God and was God's priest.
Maar wat voor den ouderen dichter de liefde tot de
natuur was, werd voor den jongere de liefde tot al wat
schoon is. Deze liefde, aan de beide Mystici Dante en Rossetti gemeen, was voor den laatste niet het einddoel, maar
een middel om door te dringen in het geheim, verborgen
achter de Schoonheid, die slechts een harmonische afschaduwing is van de Oorzaak aller dingen, aller menschelijke
gevoelens en hartstochten, h e t middel om door te dringen
tot het mysterie van de bestaansreden van al wat is, tot
den diepen ondergrond van alle werkelijkheid. Voor Rossetti
als voor Keats, voerde de Schoonheid tot Waarheid :
„Beauty is truth, truth beauty". De mystiek van
Rossetti uitte zich in symbolen : Symbolen die ons geheimen
openbaren, Welke buiten het bereik der subtielste woorden
liggen.
Het is deze Liefde tot het Schoone, die in de dagen
van zijn decoratief werk in Oxford, overheerschend werd
in zijn arbeid, die het karakter er van geheel veranderen
zou, en in plaats van de vroegere stijfheid en hoekigheid
de weelderigste vormen van schoonheid zou scheppen, die
de Engelsche kunst heeft voortgebracht.
De poezie van Wordsworth spreekt niet in de eerste
plaats tot ons v er s t an d, ook geeft zij niet alleen uiting
aan stemmingen van het gemoed, of is zij 'outer als het
product van dichterlijke verbeelding te beschouwen. In
Tintern Abbey heeft de ziener-dichter zich opgewerkt uit
de wereld van den verstands- en van den gemoedsmensch,
tot een spheer waarin hij het Allerhoogste nadert en zijn
persoonlijkheid geheel verdwijnt. Egoistische gevoelens kunnen pier niet bestaan. En ook Rossetti kan tot deze hoogte
stijgen, want zelfzucht was aan zijn natuur geheel vreemd.
Aan het einde van Hand and Soul lezen wij hoe Chiaro
gehoorzaamde aan de opdracht hem gegeven ook Rossetti's
hand heeft getracht zijn z i e 1 te schilderen.
In Soul's Beauty, een der schoonste sonnetten van de
reeks met den mystieken, astrologischen naam The House
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of Life, voelen wij de bezieling, die uitging van zijn „Vrouwe
Schoonheid", zijn
"Lady Beauty, enthroned under the arch of Life, where
love and death, terror and mystery, guard her shrine, —
whose gaze struck awe, (which he) drew in as simply as
(his) breath.
Hers are the eyes which, over and beneath
The sky and sea bend on thee, — which can draw,
By sea or sky or woman, to one law,
The allotted bondman of her palm and wreath.
In de Sibylla Palmifera, de schilderij, waarbij Rossetti
dit sonnet schreef, bemerkt men den wederzijdschen invloed
op elkander van den dichter en den schilder in Rossetti,
en de overeenkomst tusschen die beide. Zij geeft tevens
een duidelijk beeld van de weelderige phase van zijn kunst,
waartoe zijn werk in de Oxfordsche periode, zooals reeds
werd opgemerkt, slechts een overgangsvorm is geweest. —
Sibylla Palmifera stelt een edele Vrouwenfiguur voor, die
stil en bleek voor een altaar neerzit, als verdiept in de
overpeinzing van het mysterie van het leven. Een olijftak
hangt boven haar in de hand houdt zij een palmtak,
bestemd voor haar „allotted bondman". Naast haar brandt
een lamp, waarvan de vlam stil opgaat naar een guirlande
van rozen. Aan de andere zij de staat een wierookvat,
waaruit de rook langzaam opkronkelt naar een doodshoofd
met een krans van papavers. Een gouden en een bloedroode
vlinder — de liefde van den geest en van het vleesch —
zweven om haar schouders.
Zij is „Beauty, the Palmgiver", schreef Rossetti bij
de schilderij, „the Principle of Beauty, which draws all
„high-toned men to itself, whether with the aim of embo„dying it in art, or” (en hier meenen we reeds Walter
Pater, den impressionist van Lien jaar later to hooren) „only
„of attaining its enjoyment in life".
Deze laatste zinsnede bevat een belangrijk alternatief,
dat de kunstenaar Rossetti aan de woorden van den
mysticus Rossetti toevoegt.
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Voor Pater bestond geen hooger levensdoel, dan het
genieten van de aandoening van het oogenblik niet de
philosophie, niet de vrucht der beschouwing onzer waarnemingen en bespiegelingen over onze aandoeningen, maar
die aandoeningen z e 1 v e. Het on dervinden van de meest
verschillende en intense emoties, dat was voor hem : „Success
„in Life, in this short day of frost and sun". „Wij zijn
„toch alien ‘condamnes'," roept hij met Victor Hugo uit,
„ons doodvonnis, waarvan de voltrekking voor den een
„wat langer dan voor den ander wordt opgeschort, is
„geteekend. En de wijsten zoeken voor dit korte leven
„hun genot in kunst en poezie : de liefde tot de kunst ter
„wille van de kunst, het hartstochtelijk streven naar het
„schoone terwilie van het schoone, dat is de hoogste wijsheid".
Pater liet deze conclusie, waartoe hij in de eerste
uitgaaf van zijn Renaissance gekomen was, weg uit de
tweede, daar hij vreesde : „that it might possibly mislead
„some of those young men into whose hands it might fall"
— alsof hij een voorgevoel had, van wat Oscar Wilde
ons later to zien zou geven.
Het opgaan in het schoone van „sea and sky", en
vooral van „woman" is een kenmerk eigen aan de veelzijdige kunstenaars der P. R.-beweging : Morris, Swinburne,
Rossetti, Burne-Jones. Zij beschouwden den vrouwelijken
vorm als het karakteristiek omhulsel, het symbool van de
schoonheid zelve, bij tijden schitterend, bij tijden teeder
en weemoedig. In Sonnet LVI: True Woman, uit Rossetti
dit in deze woorden over de vrouw:
How strange a thing to be what man can know
But as a sacred secret. Heaven's own screen
Hides her soul's purest depth and loveliest glow.
Bij Morris vertoont zich deze eigenschap voor zijn
passie voor maatschappelijke actie omstreeks 1870, in zijn.
ietwat droomerig Earthly Paradise. Overigens zij Kier even
opgemerkt, dat er geen grooter tegenstelling denkbaar is
dan tusschen zijn zwevende wijdloopigheid en Rossetti's
bondigheid.
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Bij Swinburne met zijn sterksprekend zelfbewustzijn,
komt die eigenschap uit in zijn eersten bundel Poems and
Ballads. Rossetti evenals Burne Jones, voelde het aantrekkelijke der vrouw in haar gelaat en gestalte — in het lichaam
de ziel begeerend. Voor hem waren dit twee onafscheidelijke begrippen, belichaamd in zijn „Vrouwe Schoonheid",
Whose speech Truth knows not from her thought
Nor Love her body from her soul.

Om terug te komen op den invloed, die Dante's
poezie op Rossetti had, moge hier de beschrijving volgen
van een van zijn vele Dante-schilderijen, en wel van Dante's
Dream, de voorbode van Beatrice's dood, het eenige werk
uit die groep, dat in een openbaar museum te vinden is,
namelijk te Liverpool.
Even volkomen ails Rossetti bij het vertalen den geest
van het oorspronkelijke wist te verstaan, gaf hij deze in
zijn schilderijen weer. De gedachte vervat in enkele regels
uit zijn Dante and his Circle
—

. . . these phantasies
then carried me to see my lady dead.
Even as I there was led,
Her ladies with a veil were covering her;
And with her was such very humbleness
That she appeared to say : "I am at peace",

werd door den schilder op de volgende wijze uitgewerkt :
Achterwaarts geleund, alsof zij sluimert, ligt Beatrice,
zooeven ontslapen, de handen over de borst gevouwen,
terwijl een schat van goudblond haar over de schouders
afhangt. Op bet gelaat spiegelt lieftalligheid van uiterlijk
de liefelijkheid van haar gemoed af. Dante, aan de hand
van een pelgrim, Liefde in vlammend-rood gehuld,
nadert schijnbaar aarzelend de baar. Hij is in de kracht
van zijn levee afgebeeld, de dichter-krijgsman wiens gezicht
nog niet de strenge trekken van het bekende afgietsel
vertoont. Het afgetrokkene in zijn blik duidt erop, dat de
treurige werkelijkheid nog maar half tot hem is doorgedrongen. De gevleugelde Liefde, de mystieke uitbeelding
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van 's dichters hartstocht voor Beatrice, zijgt tusschen hen
beiden neer, en kust de lippen, die Dante nooit mocht
aanraken: in hun leven gescheiden, werden zij in den dood
vereenigd. Twee edelvrouwen spreiden het lijkkleed over
Beatrice uit, hun blikken vol medelijden. op Dante gevestigd houdend.
De vloer is bestrooid met papavers, emblemen van den
slaap waarin hij wandelt, waarin zij rust. De meidoornbloesems op het lijkkleed, de tak appelbloesem in de hand.
van Liefde, de viooltjes en rozen, boven langs den achtergrond en op zijde aangebracht, zijn de symbolen van de
maagdelijke reinheid van het jonge leven, in zijn lente
afgesneden. Langs een trap, die naar boven en beneden
leidt, fladderen duiven, van dezelfde vurige kleur als de
Liefde. Van de zoldering hangt een perkamenten rol open
neer, met de woorden door Dante zelf aangehaald uit de
Klaagliederen van Jeremia: „How doth the city sit soli„tary, that was full of people ! How is she become a
„widow, she that was great among the nations”.
In het midden hangt een bijna uitgebrande lamp, wier
laatste stralen verbleeken bij het Licht van den aanbrekenden
dag, als symbool van het weggevloden leven, dat het omhulsel waarin het gevat was, achterlaat.
Deze ietwat uitvoerige beschrijving van een van Rossetti's Dante schilderijen moge een idee geven van de
wijze waarop hij de aardsche liefde vergeestelijkte, en het
mystieke, het dwepende, het hartstochtelijke dat in hem
was, trachtte uit te beelden. Zooals reeds is opgemerkt:
zijn schilderijen kunnen Diet tot ons spreken zonder verklaringen. Hoe anders is dit bij de meeste van zijn verzen.
Een van zijn allereerste gedichten vertoont een scherpte
en helderheid van visie, zoo onmiddellijk sprekend tot elk
sympathiek gestemd gemoed, dat het zien van Rossetti's
afbeeldingen van de hoofdpersoon eerder storend dan verklarend schijnt te werden.
The Blessed Damozel, die in het oord van hen, „who
„are just born, being dead", hoopvol, verlangend uitziet
naar hem, die op dat zelfde oogenblik op aarde iii gepeins
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aan haar verzonken zit, is een beeld, zoo etherisch fijn,
zoo geheel vergeestelijkt, dat de schoonste werkelijkheid
daarnaast iets grofs vertoont, ietwat hard aandoet. Het
wekt herinneringen bij ons op, aan al wat wij ooit liefelijks in gestalte en uiterlijk zagen, en is toch met geen
enkele dier herinneringen te vereenzelvigen. Het is lieflijker in de verbeelding, dan in de werkelijkheid ; evenals
de onwezenlijke muziek, die wij in onze gedachten hooren
naklinken, de muziek, waarop Keats doelde in zijn : „Heard
„melodies are sweet But those unheard are sweeter."
Rossetti toont zich hier een volgeling van E. A. Poe, die
in The Poetic Principle het beginsel had verkondigd : „Het
„doel van poezie is, het verlangen naar het Schoone uit
„te drukken, niet van het Schoone dat wij zien, maar dat
„wij in ons droomen".
Rossetti schildert duidelijk. Met de geloovige overtuiging van den mysticus vertelt hij ons van God's woning,
dat „it lies in Heaven". Hij heeft het gezien, en hij teekent
zoo aanschouwelijk, dat ook wij meenen de afgestorvene
te z i e n, „standing on the ramparts of God's house", op
een afstand, waarvan geen cijfers der wetenschap ons zoo
de onmetelijkheid kunnen doen gevoelen, als de woorden :
Beneath, the tides of day and night
With flame and darkness ridge
The void, as low as where the earth
Spins like a fretful midge...
.....She leaned out
From the gold bar of Heaven,

en staarde in de peillooze diepte, waar
....

the curled moon

Was like a little feather
Fluttering far down the gulf; ...

meenen de woorden te hooren, die zij in „the
still weather" tot haar geliefde spreekt :
We

We

two will stand beside that shrine

Whose lamps are stirred continually

With prayer sent up to God ;
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And see our old prayers, granted, melt
Each like a little cloud.
We two will lie i'the shadow of
That living mystic tree
Within whose secret growth the Dove
Is sometimes felt to be, —

get-uigend van een liefde, waarbij het geslachtelijke geen
verheven als het mystieke vervolg:
rol speelt
While every leaf that His plumes touch
Saith His Name audibly.
De grens tusschen verdichting en werkelijkheid wordt
voor ons nog verflauwd, wanneer Rossetti den onmetelijken
afstand tusschen de twee naar elkander uitgaande zielen
op meesterlijke wij ze overbrugt, en ons tegelijkertijd in de
onmiddellijke nabijheid brengt van den levende, door het:
„We two....", van den ontslapene, als door den achtergeblevene gehoord, to laten beantwoorden met:
Alas, we two, we two, thou say'st !
Yea, one wart thou with me.. .
En de werkelijkheid schijnt bereikt in de schildering
van de jonkvrouw zelve, een schildering, die een mengeling
van verrukkelijke beelden en van symboliek biedt, aan. de
Maria- dienst der R. K. Kerk ontleend :
Her eyes were deeper than the depth
Of waters stilled at even
She had three lilies in her hand
And the stars in her hair were seven.
. . . . A white rose of Mary's gift
For service meetly worn
Her hair that lay across her back
Was yellow like ripe corn

een werkelijkheid, aan Wier indruk wij niet meer kunnen
ontkomen, wanneer wij haar z i e n vooroverbuigen,
Until her bosom must have made
The bar she leaned on, warm.
De kracht van Rossetti's verbeelding gaf zulk een
waarschijnlijkheid aan zijn voorstellingen, dat het beschre-
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vene werd aangezien voor inderdaad doorleefd. Spoedig
na het verschijnen, in 1870, van den eersten bundel verzen,
ontstond de legende dat The Blessed Damozel en The Portrait
in de treurige dagen na den dood van zijn vrouw zouden
zijn geschreven.
Vooral The Portrait droeg hiertoe bij. Wie de intensiteit van Rossetti's dichtersgevoel wil meeleven, leze en
herleze dit gedicht, dit model van stijl, met zijn keur van
beelden, beginnende :
This is her picture as she was:
It seems a thing to wonder on?
As though mine image in the glass
Should tarry when myself am gone.
De wij ze waarop Rossetti ons in The Blessed Damozel,
het begrip „oneindige ruimte en diepte" levendiger moist to
doen gevoelen, vindt hier zijn tegenhanger in:

Alas, even such the thin-drawn ray
That makes the prison-depths more rude;

even als het mystieke dien vindt in:
In painting her I shrined her face
Mid mystic trees, ....
Where you might think to find a din
Of doubtful talk, and a live flame
Wandering, and many a shape whose name
Not itself knoweth....
And your own footsteps meeting you.
Eenige jaren later schilderde Rossetti: How They met
Themselves, een illustratie van de oude Duitsche legenden
omtrent „Doppelganger" :

Twee gelieven wandelend in een somber woud, staan
eensklaps tegenover hun eigen schimmen een voorteeken
van den dood. Het is teekenend voor het ziekelijke, dat
wij sours bij Rossetti aantreffen, dat hij een vroeger door
hem ontworpen schets hiervan op zijn huwelijksreis heeft
afgemaakt.
Rossetti, die een groote bewondering koesterde voor
het werk van Poe, kan in diens William Wilson de aan0. E. XIV 10
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leiding gevonden hebben voor dit griezelige onderwerp.
Hij was reeds lang onder den invloed van dezen meester
der techniek. Zeker is het dat Poe's Raven Rossetti op de
gedachte bracbt een tegenhanger hiervan to maken in
The Blessed Damozel, maar met de rollers omgekeerd : de
wachtende is hier de afgestorvene.
Doch keeren wij terug tot The Portrait. Evenals The
Blessed Damozel vloeit het over van fijn gevoelde regels en
pracht van nieuw gevonden beelden, als :
The still movement of her hands,
en
Next day the memories of these things
Like leaves through which a bird has flown
Still vibrated with Love's warm wings,
herinnerend aan de „quivering shade" in de teedere ver.
gelijking met de vlucht van den vogel in A Last Confession.
De bondigheid van uitdrukking in
My soul won strength for words
Whose silence wastes and kills,

is reeds een voorteeken van wat Rossetti later zou bereiken
in den moeilijksten vorm voor den woord-kunstenaar : het
sonnet.
Het noodlot heeft gewild, dat er een profetie lag in
de uitingen van smart over het sterven eener geliefde, door
den jongen dichter, evenals door Poe, denkbeeldig doorleefd in latere jaren zou die denkbeeldige smart bittere
werkelijkheid worden.
De oorzaak van de groote, blijvende veran.dering in
Rossetti's kunst, waarop reeds gezinspeeld is, was de verschijning in zijn leven van Eleanor Elisabeth Siddal, en
haar vroegtijdige dood.
Tot nog toe had hij geschilderd en gedicht, uitsluitend gedreven door zijn kunstenaars-temperament. Thans
grijpt de tragiek van het leven in zijn kunst in, die van
nu of steeds onder haar invloed staat.
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Miss Siddal was zijn model. Hij ontdekte een talent
voor schilderen in haar zij werd zijn leerling zijn
vrouw. ;Het huwelijk heeft hun een kortstondig geluk gebracht. Enkele jaren, die door haar zwakke gezondheid
grootendeels een tijd van lijden voor haar waren, is zij
voor Rossetti meer dan een sympathieke echtgenoote geweest, hoe groot aanvankelijk het verschil in maatschappelijke positie tusschen man en vrouw, (zij was van zeer
eenvoudige afkomst) ook was. Hun zielen waren verwant,
te oordeelen ook naar de enkele gedichten, die zij heeft
nagelaten. Een schilderstukje van haar hangt in het Ashmolean Museum 1) in Oxford. Het stelt voor het hutje van
Wordsworth's We are Seven waarvan de eerste regels :
A little child,
What should it know of Death?
een weerklank vinden in het begin van Rossetti's
sonnet XXIV :
Even as a child, of sorrow that we give
The dead, but little in his heart can find. —
Na haar dood heeft hij in geen jaren eenige poezie
geproduceerd; het handschrift van zijn verzen liet hij met
haar begraven. Hij legde het tusschen de wangen en het
mooie haar van zijn lieve doode, zeggende :
„Zij zijn vaak geschreven terwijl zij lijdende was, en
„op oogenblikken, dat ik mijn tijd beter aan haar had
„kun.nen. geven".
Het sonnet LIII „What of her glass without her ?
„— What of the heart without her ?" geeft de gemoedsstemming weer, waarvan hij later jegens Hall Caine getuigde :
1) Het was een daad van piöteit dit stukje daar te plaatsen. Het
hangt bij een van Rossetti's Proserpinas, een van zijn lievelingsmotieven. De
Godin, in den Hades met den noodlottigen granaatappel in de hand, smaehtend om terug te kunnen keeren naar de menschen-wereld. Smart is haar
deel geworden, trots spreekt nit haar trek-ken, er is een wereld van weemoed in haar oogen. — De twee Sonnetten, Engelsch en Italiaansch, in de
lijst, verklaren de bedoeling van den schilder-dichter.
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cannot tell you at what terrible moment it was wrung
„from me", een gemoedsstemming die jaren lang overheerschend. was gebleven.
Zij n schilderijen zijn gaandeweg symbolische stemmingsbeelden geworden. De dramatische kracht, waarmede hij
in zijn jeugd zijn groepen op het doek rangschikte, scheen
geweken. Met uitzondering van Dante's Dream, de eenige
groepsvoorstelling uit de laatste kwart eeuw van zijn leven,
vertoonen zijn schilderijen niet meer dan een figuur. Soms
is het een portret, soms een drie-kwart-lengte vrouwenfiguur, — de uitdrukking van sommigen kalm, gelukkig,
blij, — van anderen mystiek van de Astarte Syriaca (de
naam zegt genoeg) tot een Beata Beatrice (in de National
Gallery te Louden), die hij kort na den dood van zijn vrouw
schilderde. Dit werk mag als een pendant van het gedicht
the Portrait beschouwd worden, en is een goed voorbeeld
van Rossetti's nieuwe richting een droombeeld zou men
het kunnen noemen.
Op een balkon, scherp uitkomend tegen het halfduister
van een vertrek zit Dante's Beatrice, wier geheimzinnig
starende oogen een visioen schijnen te zien. Het gelaat,
als uit was gevormd, schijnt de hoogste menschelijke gelukzaligheid te weerspiegelen. Het zonlicht gloeit in het
aureoolachtige donkerbruine haar. Een duff brengt naar
haar mat neerhangende handen, een witte papaver, het
symbool van dood en reinheid. Het gelaat vertoont zulk
een sprekende gelijkenis met Rossetti's vrouw, dat de schilder haar onder het werken, in den geest voor zich moet
hebben gezien.
Eerst langzamerhand is Rossetti er weder toe gekomen
om iets te schrijven. Toen zijn de meeste sonnetten ontstaan, die later onder den naam The House of Life zijn
verschenen. Zij hebben betrekking op allerlei toestanden en
stemmingen in het leven. In het inleidend sonnet zet Rossetti uiteen, wat voor hem een sonnet is : „de afspiegeling
„van een gemoedsstemming op een bepaald oogenblik, en
„van den invloed, die deze stemming veroorzaakt" :
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A sonnet is a moment's monument,
... A coin : its face reveals
The soul, — its converse, to what Power 'tis due.

De reeks sonnetten geeft ons een blik in Rossetti's
binnenste : dat van een mensch, nederig, vurig liefhebbend,
diep treurend, hoopvol arbeidend. Men' zoeke er echter
geen tijd-getrouwe autobiografie in. Zooals met Rossetti's
werken herhaaldelijk het geval is geweest, vormde het publiek bij hun verschijnen, zich een verkeerde meening : het
zouden autobiografie8n zijn — tot . dat zijn broeder, die ze
rangschikte, uitdrukkelijk verklaarde, dat hij hoogstens een
benadering kon geven van de volgorde, waarin deze gedichten ontstaan zijn. Zij trachten slechts een beeld te
geven van het leven in het algemeen : Hoop en vreugde in
de jeugd ; ruwe verstoring daarvan door den dood ; droefheid ; gelatenheid ; hoopvolle berusting.
Zij zijn evenmin een dagboek van zijn leven als een
fantasie, ontstaan buiten zijn ervaringen om. De dichter
geeft ons waarheid en droomen, herinnering en verbeelding
onnaspeurlijk dooreengeweven.
Wat den vorm betreft, schijnt de volmaaktheid der
techniek bereikt. De drie-kwart Italiaan heeft den Italiaanschen vorm van het sonnet gekozen, en bijna overal strikt
doorgevoerd ; de gedachte, de overweging der eerste acht
regels, vindt haar conclusie in de laatste zes. Sonnet XL
o. a., Severed Selves, geeft hiervan een. uitnemend. voorbeeld.
Deze volmaaktheid van techniek in Rossetti, heeft echter
haar schaduwzijde : het is ons bij het lezen der sonnetten
soms te moede, alsof de dichter het leven van een afstand
beziet. Het besef dringt zich vaak aan ons op, dat het
streven van den dichter afbreuk doet aan de gevoelens
van den mensch. Er zijn er, onder deze gedichten, die
koud als warmer schijnen, die men bij een ijs-paleis heeft
vergeleken, pijnloos heeft genoemd. Hoe diep ook Rossetti
de emoties moge gevoeld hebben, zijn sterk ontwikkeld
kunstenaarstalent geeft iets kouds aan de behandeling
van het innigst gevoelde : de kunst doet te kort aan de
teederheid. Bij alle wisselingen in gemoeds- en zielstoestan-
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den schept de kunstenaar steeds nieuwe symbolen, als het
suggestieve middel om te verkondigen, dat: „Love is Lord
of All".
Zoo vindt men in Sonnet LXXXVI The Last Days of
my life, hoe zal ik die terug zien? een opeenvolging van
beelden, die minstens even sterk tot het verstand als tot
het gemoed spreken. Een der oudere sonnetten : Love
Enthroned, geeft misschien wel het duidelijkste beeld van
zijn symbolisme. Achtereenvolgens verschijnen:
Truth with awed lips; —
Hope with eyes upcast, —
Fame, with loud wings, fanning
The ashen Past, to scare
Oblivion's flight;
Youth, with some single golden hair;
Life, wreathing flowers for
Death to wear. —
Rossetti richt zich tot die lezers van poezie, wier
kunstzin en neiging tot zelfbespiegeling niet alleen naar
uitspanning in hun lectuur verlangen. Zijn sonnetten geven
een kunstgenot dat, ten gevolge van hun ingewikkelden
gedachtengang, niet te verkrijgen is zonder intellectueele
inspanning, Welke echter zelf weer een bron van genot
wordt, onder het volgen van dien gedachtengang langs
afbuigingen naar tal van zijwegen, evenals de lijnen van
een ingewikkelde decoratieve figuur. En zij vergoeden die
inspanning bijna altijd, daar de moeilijkheid hoofdzakelijk
schuilt in de bondigheid van uitdrukking. Rossetti heeft
dit zelf gevoeld en gewild, getuige zijn woorden: „Probably
„the man does not live, who could write what I have
written, more briefly than I have done."
Zooals gezegd, volgt de bevrediging b ij n a altijd. Het
weergeven der fijnste nuances van onze gemoedsstemmingen,
is echter misschien alleen den componist gegeven. Onder
den indruk van een concert, heeft Rossetti in sonnet
LXXIX : The Monochord (het instrument waarmee de
musicus de verhouding der tonen kan bepalen) getracht
onder woorden te brengen de macht der muziek, om deze
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aandoeningen op te wekken, de wisselwerking tusschen de
muziek en de ziel. „Voelt het kleine golfje van mijn
„menschelijk bestaan, zich hier een deel van de machtige
„wereldzee ?" vraagt hij, „Wat is deze geheimzinnige macht,
„die den weg schijnt te kennen waarlangs ik gekomen ben,
„die herinneringen in mijn ziel wakker roept :
the flame turned

cloud, the cloud returned to flame,

„die beurtelings stralend geluk in donkere somberheid doet
„verkeeren, en omgekeerd."
Beelden en woorden zijn hier even geheimzinnig, als
de invloed, dien Rossetti tracht te beschrijven. Of het resultaat hem bevredigd heeft ? Of hij hier naar het onbereikbare
heeft gestreefd ? Dit sonnet blijft, ook na herhaald lezen
en herlezen, het duisterste nit de reeks.
In tegenstelling met de sonnetten en hun subtiele
schakeeringen van gemoedsleven in de kunstigste vormen
gedicht, komen in de balladen, zooals aan hun karakter
past, de elementaire hartstochten, die de kultuurmensch
met den natuurmensch gemeen heeft, aan den dag : haat,
vrees, liefde en jalousie , en dit alles in een taal, die
onmiddellijk tot ons spreekt. De lijst der onsterfelijken van
1848 bevatte, onder meer, de Dichters der Oud-Engelsche
balladen. Geen wonder, dat Rossetti, die zich in den vorm
zijner sonnetten van het Italiaansche model bediende, zich
in Sister Helen volkomen aanpaste aan de lengte en versmaat der regels van de oude ballade, met een eenvoud van
woorden, vrij van kunstgreepjes met verouderde vormen.
Aileen in het refrein veroorloofde hij zich de vrijheid,
voortdurende afwisseling aan te brengen , het is geen twee
maal gelijk.
Daar hij van jongs of van den geest der middeleeuwen
doordrongen was, is het zeer natuurlijk dat hij in Sister
Helen, een zijner eerste gedichten, tot onderwerp koos een
oeroud gebruik onder bijgeloovigen : het martelen van een
verren vijand, door het roosteren of verminken van zijn
elfigie. Helen, door Naar minnaar, Keith of Ewern, be-
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drogen en verlaten, wreekt zich op hem, door een wassen
beeldje enkele dagen boven een smeulend vuur te laten
smelten. De ongelukkige sterft een langzamen dood bij zijn
braid, niettegenstaande zijn bloedverwanten te vergeefs bij
Helen komen smeken om medelijden. Aan het einde, zinkt
ook zij, overmeesterd door haat en wraakzucht neder.
In de donkere eeuwen paste men dit hekserij-recept meermalen toe, soms gedreven door persoonlijke gevoelens van
haat, soms door godsdienstig fanatisme. Rossetti vermengt
en wijzigt de beweegredenen eenigszins. Hoewel Helen een
overeenkomst met de booze machten heeft gesloten, maakt
de dichter haar tot iets meer dan een gewone heks ; — zij,
de wreekster van onrecht, bereid zichzelf op te offeren in
de uitoefening der vergelding, staat hooger ; en wij kunnen
ook medelijden met haar gevoelen. Van fanatisme is bij
haar geen sprake. Aileen uit den achtergrond van het
verhaal blijkt, dat zij in het R.K. geloof is groot gebracht :
het refrein geeft aan, waar de gefolterde ziel tusschen
leven en dood zweeft.
(0 Mother, Mary Mother,
Three days to-day, between Hell and Heaven)

De handeling heeft plaats bij de Boyne, een omgeving,
die ons herinnert aan den fellen strijd tusschen RoomschKatholieken en ,,Orangemen." De Keiths dragen (toevallig ?)
den naam van een aanzienlijke Jacobijnenfamilie uit dien tijd.
In Sister Helen komt Rossetti's scheppend talent wel
op zijn krachtigst nit. En toch, hoe ingehouden is de
kracht, die de tragische atmosfeer schept.
De verschrikkingen van het drama schokken ons, zonder
dat Rossetti in zoovele woorden beschr ij ft , wat er gebeurt. Wij gissen en bouwen het zelf gaandeweg voor
ons op uit een afgeluisterd gesprek tusschen Helen, de
moordenaarster, binnen bij het vuur, en haar broertje, het
onschuldige kind, buiten : het smeltende wassen beeldje,
de maan achter de stormwolken, de rennende paarden, de
smartkreten der smeekenden. Hoe realistisch Rossetti dit
alles ook teekent, wij gevoelen ons toch in een onreeele
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wereld. Hoe aangrijpend het gedicht ook is, het bevat
van onartistieke griezeligheden geen spoor.
De uitwerking wordt verhoogd door den eenvoud
van de taal der sprekers : geheele coupletten bestaan uit
gewone 44nlettergrepige woorden met slechts enkele van
vreemden oorsprong. Rossetti heeft dit pier met Tennyson
gemeen, die in sommige Songs van zijn Princess de diepste
en teederste gevoelens ook in zulke woorden uitspreekt.
Twintig jaar later voegde hij aan zijn jongelings-werk
enkele coupletten toe, die het dramatisch effekt nog verhoogen, en wijzigde hij 44n regel tegen het Bind, die oils
nu doet voelen, dat ook Helen leed, dat zij niet geheel
onmenschelijk was. — In den eersten vorm van het gedicht
komen alleen de vader en de broeders van den gefolterde
om het behoud van zijn leven smeeken. Rossetti liet nu
ook de droeve figuur van de bruid verschijnen, zonder
uitwerking, weliswaar, op Helen's handeling ; maar, nadat
de woorden van de bruid haar haat hebben doen oplaaien,
breekt de herinnering aan haar liefde van voorheen voor
een oogenblik de felheid van haar wraakzucht. De oorspronkelijke vorm van een barer laatste uitingen
But Keith of Ewern is sadder still,
werd veranderd in :
But he and I are sadder still.
Rossetti heeft, zijn heele leven door, wijzigingen in
zijn verzen aangebracht, want hij was niet spoedig voldaan
over zijn werk. Van sommige gedichten bestaan zelfs drie
vormen. En hoogst interessant is het door een enkele
vergelijking eens een blik to kunnen werpen in de werkplaats van den dichter-kunstenaar, die zijn schilders-atelier
zoo angstvallig voor de wereld gesloten hield.
De regels, waarmede The Blessed Damozel begint,
Her eyes were deeper than the depth
Of waters stilled at even,
luidden oorspronkelijk :
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a)

Her blue, grave eyes were deeper much
Than a deep water even,

en in hun tweede gedaante :
b) Her eyes knew more of rest and shade
Than waters, stilled at even.
De woordkunstenaar ontwikkelde uit een klank van
het weinig-zeggende laatste woord „even" in a, een nieuwe
beteekenis, het mooie beeld in b. Het herinnert ons aan
het ontstaan van The Raven van Poe, Wiens fantasie den
geheelen inhoud van dit geheimzinnige gedicht opbouwde
op het welluidende woord „Nevermore", welks voile klank
hem bijzonder trof.
De vreemdeling moet veel en sympathiek geluisterd
hebben naar de klanken van Engelsche poezie, om al de
muziek to hebben leeren hooren in de voor onze ooren
minder welluidende Engelsche taal. Hij zal ze dan zeker
gewaar worden in die van Rossetti, zoo rijk aan afwisseling en toch in den regel zoo spaarzaam gebruik makend van
Romaansche woorden, ' — in regels als :
Sleepless, with cold commemorative eyes.
The silent, penetrative loveliness
(of Proserpina's face). • —
Forest and water far and wide
In limpid starlight glorified.
That last
Wild pageant of the accumulated past
That clangs and flashes for a drowning man.
Browning noemt den dichter „een kunstenaar, bevoorrecht boven. velen" : niet alleen bewerkt hij zijn grondstof,
hij schept ze zelfs gedeeltelijk.
Schoonheid van vorm was voor Rossetti een onafscheidelijke eigenschap der poezie, liefelijkheid van uiterlijke vorm en de sluier, waarachter het diepste levensgeheim
verborgen schijnt. Maar hij wilde niet tot de aesthetici
gerekend worden.
Opmerkelijk is de afwezigheid in zijn werk van al wat
Haar het sensationeele zweemt. Het moet hem wel geergerd
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hebben. zichzelf in 44n adem te hooren noemen met zijn
op sensatie beluste navolgers, die onder het motto „Art
for Art's sake" hun gekunstelde gedichten, het bizarre in
hun kleeding, kwijnende lelies en slappe poses voor PreRafaelitistische kunst uitgaven, de decad.enten, zoo heerlijk
in Punch en in Gilbert en Sullivan's operette Patience
geparodieerd.
Het was evenwel zijn lot door het publiek verkeerd
beoordeeld te moeten worden. Maar de man, die zijn leven
in de kleine wereld van rust en schoonheid leefde, heeft
dit met groote gelatenheid gedragen.
Een aanval heeft hem echter diep gegriefd : de onredelijke beschuldiging van zinnelijkheid, later ruiterlijk
herroepen, bij het verschijnen der sonnetten tegen hem.
geuit door den dichter Buchanan, die zich aan deze vermeende eigenschap te meer ergerde, daar hij er een
vreemden Franschen invloed in zag.
Daar is een zekere zijde aan het menschelijk karakter,
n..1. het bewonderen van en het genieten bij het zien van
lichamelijk schoon, waarvan de uiting door sommigen
zinnel ij k, zelfs onzedelijk wordt genoemd. Nu werd
Rossetti's belangstelling niet in de eerste plaats door de
materieele, of de moreele zijde van ons bestaan gewekt,
maar door de aesthetische, Welke wij gewaar worden bij
het zien van physieke schoonheid, die z in l ij k genot geeft.
Rossetti's moraal was niet die van een Puritein, die weigert het leven in zijn geheele breedte en diepte binnen
het rijk der poezie te betrekken ; daarvoor had hij te veel
Italiaansch bloed in de aderen. Bij het lezen van enkele
van zijn gedichten ontkomt men niet aan het gevoel, dat
hij genoot bij het aanschouwen van de „Beauty of the
Body", die hem de „Beauty of the Soul" zou ontsluieren,
dat hij het middel dat tot zijn doel leidde, niet versmaadde. Terecht echter tartte hij Buchanan een regel in
zijn verzen aan te wijzen, waaruit ongezonde hartstocht sprak.
Hij had reeds in de jaren van The Blessed Damozel en
de twee eerste Pre-Rafaelitistische schilderijen in Jenny een
onderwerp behandeld (een straatdeerne) met een afwezig-
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heid van preutschheid, die hem bij het verschijnen zijner
gedichten de aantijgingen der Buchanans berokkenen zou.
Maar, groot als de tegenstelling tusschen een Blessed Damozel en een Jenny is (Jenny bevat o.a. geen spoor van
mystiek), er dient met nadruk op gewezen, dat het motief
in beide gedichten het zelfde is : een vurig verlangen naar
ideale reinheid in de vrouw.
Verreweg het grootste gedeelte van het gedicht werd
op lateren leeftijd geheel door Rossetti omgewerkt. De
techniek en de verbeelding van den kunstenaar mogen
reeds vrij vroeg het volmaakte nabijkomen, — de behandeling van een raaatschappelijk vraagstuk, als hier aangeroerd, vereischt een rijpe levenservaring. Rossetti gevoelde
later zelf, dat het onderwerp hem to machtig was geweest
(„It was a world I was then happy enough to be a
„stranger to — a world, to most men unknown, though
„few consider themselves ignorant of it").
Hij schilderde hier het gevallen meisje in de groote
stad, in haar „huiselijke" omgeving, in haar weelderig bestaan, zorgeloos, behalve op momenten, wanneer gedachten
in haar opflitsen aan
the old days which seem to be
Much older than any history
That is written in any book.
In haar leven, zoowel als in dat van den dichter, zijn
oogenblikken van inkeer, waarin hun overpeinzingen
show
By a far gleam, which I can near,
A dark path I can strive to clear.

De mensch Rossetti ziet alleen den mensch in Jenny,
zij zijn van 64n maaksel.
De pottebakker vormt uit hetzelfde leem een wezen
als het hare, zoowel als dat van zijn zuster. Een machtig
gevoel van medelijden grijpt hem aan met haar, wier
vormen Raphael en da Vinci als model hadden kunnen
dienen
for preachings of what God can do.
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Het zien van wat er van haar geworden is, van
„what man has done" met zijn speelgoed, vervult .hem
met bitterheid tegen de oorzaak van haar val : den man,
aan wien hij de mogelijkheid van wedervergelding voorhoudt, de mogelijkheid eens een van zijn eigen kinderen
te zien
as frail and lost as she ;
His daughter, with his mother's eyes.
Met groote oprechtheid van bedoeling dorst Rossetti
dit beeld voor te houden aan den puriteinschen Engelschman, die met farizeesch gebaar de behandeling van een
dusdanig „Fransch" onderwerp afwees, als strijdig met zijn
gemonopoliseerde nationale zedelijkheid. En als Rossetti
bed enkt, hoe in ooze maatschappij „de vrouw" de zuster
behandelt, Wier
body and soul by man's doom
Must now comply with life-long hell,
bekent hij met smart en teleurstelling :
If but a woman's heart might see
Such erring heart unerringly
For once! — But that can never be.
Hij wil geen kunstmatig medelijden opwekken, door
Jenny beter voor te stellen, dan zij is. Hij weet, wat ze
van hem verwacht. Terwiji ze slaapt, laat hij haar een
paar goudstukken in 't haar glijden, omdat ook pier
waar is, dat
Love at first sight is vague, until
That tinkling makes him audible.
Zij veinst geen wroeging, zij spreekt geen wensch uit
om de genietingen van haar leven vaarwel te zeggen.
Chiaro was na zijn visioen geen zedemeester of hervormer;
Rossetti preekt niet tegen de „slechte" wereld, die haar
den rug toekeert. Maar zijn toorn richt zich, in dat gedeelte van het gedicht, dat onveranderd is gebleven, tegen
de „oorzaak van haar val", den man wiens hartstocht,
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. . .. lust,
Like a toad within a stone
Seated, while Time crumbles on ; —
Which always — whitherso the stone
Be flung — sits there, deaf blind, alone ;
Aye, and shall not be driven out
Till that which shuts him roundabout
Break at the very Master's stroke,
And the dust thereof vanish as smoke,
And the seed of Man vanish as dust :
Even so within the world is Lust.

Toen Rossetti, kort voor zijn dood, de woorden onder
de oogen kwamen, waarmede zijn vriend Hall Caine het
streven van den dichter had trachten te omschrijven : (as)
„of a poet who had been prompted primarily by the highest spiritual emotions, and to whom the sensations of
„the body were as nought, unless they were sanctified by
the concurrence of the soul", schreef hij in antwoord
hierop : „Your estimate of the impetus influencing my
„poetry is such as I should wish it to suggest".
Beschouwingen omtrent de maatschappelijke verhoudingen van den mensch, en die van den mensch tot de
natuur, zoo kenmerkend voor de Engelsche dichters van
de 19de eeuw, komen bij Rossetti weinig voor. Mystiek
als hij was aangelegd, geraakte de werkelijke wereld voor
hem vaak op den achtergrond. Hij zal echter in een tijd,
waarin Maeterlinck gewaardeerd wordt, allicht eerder bij
ons een grooten kring van lezers vinden, dan bij zijn
leven, Coen Ten Kate en Beets hun verzen schreven. Het
romantische element van Rossetti's „other-world poetry"
spreekt tot velen, die afkeerig zijn van tal van vormen,
waarin het moderne leven zich uit, — die het leven wenschen te bezien van wat voor hen de mooiste zijde is, de
gevoelszijde.
Al mogen wij, wanneer wij hem veel lezen, een verlangen naar „open lucht" in ons voelen opkomen, het blijft een
niet genoeg te waardeeren verdienste in hem, dat hij nieuwe
idealen in dicht- en in schilderkunst heeft geschapen.
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is ook, hiertoe gedreven door de zucht naar afleiding, de
eerste verzamelaar geweest van uitheemsche antiquiteiten
en curiositeiten, toen hij, na den dood van zijn vrouw, zijn
eenzaam, ledig nieuw huis vulde met kunstprodukten uit
Perzie, Indie, Japan, enz.
Hij was buitengemeen goedgeefsch. Hoewel hij gemiddeld
3500 per jaar verdiende, was hij vaak om enkele ponden
verlegen. Soms doet hij denken aan Robin Hood, die van
de rijken nam om de armen in hun overvloed te laten
deelen : hij gaf even gereedelijk voor anderen uit als voor
zichzelf. Als hij meende, dat een rijk verzamelaar een
schilderij behoorde te koopen van een vriend, liet hij den
Croesus geen rust v6Or het gekocht was.
Zijn zelfvertrouwen was geheel vrij van verwaandheid
hij schiint zijn sterken invloed op kunstenaars en critici
als Swinburne en Ruskin te hebben geoefend, zonder
dit met bewustheid te hebben gewild. Stand-aanbidding
was hem vreemd B een van zijn portretten stellen „vermaardheden" voor.
Bij al het romantieke en mystieke was er een harde,
intellectueele ondergrond in Rossetti.
Misschien kunnen geen woorden zoo naar „Waarheid"
den .mensch en den kunstenaar in hem teekenen, als de
paraphrase van enkele der voornaamste regels van zijn
Soothsay, kort voor zijn dood geschreven
„'s Menschen kennis is beperkt en onbetrouwbaar. —
„Aanbid geen rang of stand. — Voed geen niet te ver„wezenlijken hoop. — Breng den harten der menschen
„poezie en tracht ze er voor te winners. — Geef liefde, en
„hoop die te ontvangen. — Blijf u zelf gelijk. — Haat
„vleierij. — Wees trouw aan uw vriend. — Geef vrij elijk
„van uw overvloed, en weiger niet, uit valsche schaamte,
„die van anderen te deelen.” — (Het begrip „money-making"
komt in Soothsay niet voor.) „Geef door aanhoudend arbei„den steeds beter werk, opdat het werk ewer jeugd u niet
„beschame.” (Hij werd op later leeftijd soms korzelig
bij het lezen van The Blessed Damozel.) „Laat kerkgeloof
voor u zijn, wat het kan, maar weet :
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.... the Power that fashions man
Measured not out thy little span
For thee to take the meting-rod
In turn, and so approve on God
Thy science of Theometry.

„Wees dankbaar voor hetgeen gij hebt."
Would God I knew there were a God to thank
When thanks rise in me.
Zeker kunnen geen woorden zoo goed de moeilijkheid
teekenen van het geven van een beeld van den groo-ten
kunstenaar, als die, waarin Goethe den indruk beschrijft,
die Byron's Cain op hem gemaakt had: „Allein je tiefer
„man in das Werk eines solchen Geistes hineindringt, desto
„mehr empfindet man, wie schwer es sei, es in sich selbst,
„geschweige fur Andere, zu reproduzieren."

OORLOGSWEE
DOOR

Prof. Dr. P. J. BLOK.

Es ist eine alte Geschichte. . . Zij begint al bij Babel
en Nineveh en zij loopt aldoor met sprongen tot in de
laatste dagen. „Und dem sie just passiret, dem bricht das
Herz entzwei". Met ontzetting heeft de geheele beschaafde
wereld de verwoesting van Leuven, Dendermonde en Din ant,
thans weder van het oude koninklijke Rheims vernomen.
Zelfs al is de schade aan de Leuvensche, Mechelsche en
Rheimsche kunstwerken niet zoo zwaar als bij den eersten
schrik werd ondersteld en al is er misschien veel to „restaureeren", het verlies voor de algemeene cultuur blijft groot,
blijft ten slotte onherstelbaar. Want het echte oude en
echte schoone is er toch van af!
Is het wonder, dat na de eerste berichten een snerpende kreet van schrik, van verontwaardiging, van afschuw
tot uit de uiterste hoeken der beschaafde wereld opklonk ?
Is het wonder, dat kunstenaars en geleerden, dat regeeringen en onderdanen de stem luide verhieven en klaagden,
jammerden over dit onherstelbaar verlies P Is het wonder,
dat de verontwaardiging zich richtte tegen hen, die men
hield voor de onmiddellijke bedrijvers van de betreurenswaardige feiten, tegen Duitschland en zij n legers in het
algemeen ?
O. E. XIV 10
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Maar is dat laatste ook volkomen billijk, is dat laatste
zelfs-juist te noemen
Dat de onmiddellijk getroffen natien, de Belgen, de
Franschen, dat hunne bondgenooten, de Engelschen en
Russen, dat de zeer sterke anti-Duitsche partij alom onder
de neutralen deze vraag hartstochtelijk, verontwaardigd,
wanhopig bevestigend beantwoordden, is verklaarbaar, is vergefelijk. Het is ermede als met de verwoesting van dorpen
en landstreken in Belgie, een enkele maal ook aan de
noord- en oost-Fransche grenzen, waar intusschen veel
minder is voorgevallen. Wiens gemoed zal niet worden
getroffen door de vernieling van alles wat in jaren van
noeste viijt door de nijvere bewoners is bijeengebracht,
is opgericht, is ontwikkeld Door ruwe mishandeling van
onschuldige mannen, vrouwen en kinderen ? Door het nitdrijven uit stad en land van duizenden en duizenden, die
er rustig woonden in ijverige, dagelijksche werkzaamheid ?
Door de vreeselijke tooneelen van brand, vernieling en
plundering, sombere dagen en donkere nachten lang, die
zich afspeelden in het ongelukkige Belgische land, dat
zijn rampen in hoofdzaak alleen aan zijn ligging te wij ten
heeft, dat tot voor kort geen hooger illusie kende dan
nijver en rustig voort te leven het leven der kleine natien ?
Ons hart wordt door diep medelijden bewogen, diep
medelij den met die ongelukkigen, met die leden eener
grootendeels stamverwante en nauw bevriende natie zoo viak
aan onze grenzen. Wij doers wat wij kunnen om, te midden
van ook onze ernstige bezwaren, hun lijden aanvankelijk te
verzachten door liefderijken steun en hartelijke sympathie,
waardoor ten slotte ook de verklaarbare en daarom vergefelijke Belgische gevoelens van wrevel tegenover ons,
die totnogtoe ongemoeid bleven en naar alien schijn ongemoeid zullen blijven, begonnen te w ij ken. Te Eysden, te
Maastricht, te Oldebroek, te Veenhuizen en waar niet al
in onze Hollandsche steden zijn de Belgische vluchtelingen
met open armen ontvangen, gevoed, gekleed, in de gezinnen opgenomen, in geriefelijke kampen bijeengebracht.
Maar is dan alle schuld bij de Duitsche troepen, bij
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de „moderne Hunnen", bij de „woeste barbaren" zooals
zij door velen in woord en schrift worden uitgemaakt?
Verdienen zij, en zij alleen den smaad zoo heftig hun in
het gelaat geworpen ? Is het billijk de schuld in het aangezicht te slingeren van den Duitschen keizer, den „modernen Attila", en zijn militaristische „trawanten" ?
Laat ons deze vraag eens met de meeste onpartijdigheid onder de oogen zien. Wij, neutralen. Wij vragen
het antwoord erop niet aan de verbitterde partijen zelve,
die elkander — gelijk een mooie plaat van Braakensiek
het in den Boerenoorlog liet zien — wederzijds als gevaarlijke inbrekers met een dievenlantaarn in de eene en een
revolver in de andere hand plegen te beschouwen.
Bewijs, voldingend bewijs van voor of tegen te geven
is in deze tijden zelf zoo goed als onmogelijk. De een
beweert, de ander ontkent; de een zegt op schandelijke
wij ze door daden van verraad en geweld te zijn uitgedaagd,
de ander betuigt onschuldig te zijn aan het ten laste gelegde
beiden staan voor de waarheid hunner woorden in. Hoe is
het mogelijk de waarheid te vinden bij zooveel hartstocht,
in zooveel verwarring, te midden van zooveel ellende en
paniek ? De Belgische, Fransche, Engelsche, Russische
regeeringen, de voor de geallieerden gestemde correspondenten en „ooggetuigen" — past vooral op voor die gevaarlijke
personen ! — hebben natuurlijk geen woorden genoeg om
het bedrijf van den gehaten vijand te brandmerken. De
Duitsche en Oostenrijksche regeeringen met de haar welgezinde pers aan den anderen kant doen hun best om de
beweringen van den evenzeer gehaten vijand als leugenachtig, als van leugenfabrieken afkomstig, te bestrijden.
Aan welken kant is de waarheid ?
Het is — wij, Nederlanders, ondervinden het dagelijks,
— moeilijk om in dezen algemeenen oorlog neutraal te zijn
en te blijven. Er worden zelfs enkelen — gelukkig slechts
enkelen! — gevonden onder ons, die onze neutraliteit gevoelen
als een soort van smadelijke vernedering, als een soort van
slapheid, van lafheid. Zij wij zen op onzen „grooten tijd", toen
wij het zwaard aanstonds uit de scheede trokken — naar
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zij met hunne geringe geschiedkennis meenen — ten behoeve
van recht en gerechtigheid. Er zijn er onder ons, die een
openlijken oorlog zouden verkiezen boven een zoo strikt gehandhaafde onzijdigheid. Zij vergeten, dat „strikt" nog niet
„angstvallig" beteekent, dat onze wapening tot de tanden
toe ons recht geeft om te spreken van fiere vastbeslotenheid
om onze onzijdigheid, zoo noodig, met de wapenen te handhaven. Zij vergeten dat deze neutraliteit een geheel andere is
dan die van de 18de eeuw, Coen immers voortspruitend uit
angst en onmacht, uit overdreven zucht naar rust en
gemak, uit lust — de oud-hollandsche lust, waartegen de
Troonrede [waarschuwde — om, desnoods ongeoorloofd,
handelsvoordeel te plukken uit onze neutrale positie, om in
troebel water te visschen. Zij vergeten bovenal, dat Belgie's
voorbeeld ons leeren kan, wat een oorlog werkelijk is. 0, het
is zoo gemakkelijk om aan zijn schrijftafel of in gezelschap
met woorden van fierheid te schermen, om te wij zen op
vermeerdering van inwendige volkskracht, die het gevolg
van den oorlog kan zijn. Maar wie zoo lichtvaardig den
krijg predikt, hij leze zijn kraut en zie wat oorlog is. Het
zou een misdaad zijn ons, zonder dat men ons aanvalt,
zonder dat men onze onzijdigheid schendt, in den oorlog
te begeven : een misdaad tegenover ons zelven, tegenover
onze nakomelingen, een zelfmoord. Gelukkig hebben wij
een wijze, kalme, niet op oorlogsavonturen, niet op politieke
grootdoenerij gestelde regeering, die ons voor zulke gevaarlijke fantasieen zal weten te bewaren, die, als het niet
anders kan met behoud van eer en volksbestaan — maar
ook alleen dan — den oorlog zal aannemen zonder hem
te zoeken ! Amen ! Voor die enkele zenuwachtige oorlogskraaiers is er medische hulp te vinden.
Maar even moeilijk als de neutraliteit is de onpartijdigheld. En deze alleen kan ons helpen aan het begeerde
antwoord op de boven gestel de vraag.
Let men op de verschillen de berichten en leest men
soms zooals in zulke gevallen noodig is — tusschen
de regels door, dan is het duidelijk, dat, al mocht deze of
gene Duitsche „sabreur" — er zijn er zoo ! — zich te buiten
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gegaan hebben, al mocht dikwijls, te dikwijls een gewone
misdadiger in uniform, zooals er zich natuurlijk bij
alle legers bevinden, zijn slag hebben geslagen, over het
algemeen de kunstwerken in Belgie en Frankrijk door de
indringende Duitsche legers niet opzettelijk vernield zijn,
integendeel door het legerbevel zooveel mogelijk gezorgd is
ze te sparen of te redden. Zooveel mogelijk. Want waar
kerktorens en andere hooge gebouwen of deelen van gebouwen voor militaire doeleinden gebruikt zijn door de verdedigende Belgen of Franschen zelf: voor het geven van
seinen, het beschieten van vliegtuigen, het waarnemen van den
vijand, het plaatsen van artillerie ervoor of erbij, worden zij
daardoor alleen werken van militair gebruik en moeten door
een op zelfbehoud of zegepraal bedacht vijand als zoodanig
worden behandeld. Dat laatste nu is het smartelijke, maar
dat een onvermijdelijk gevolg is van den oorlogstoestand
en het is in verschillende gevallen blijkbaar verder kan
men niet gaan — oorzaak geweest van droevige schennis
van oude gebouwen. Een definitief oordeel over ieder
bijzonder geval is eerst mogelijk na volkomen betrouwbare
berichten, waarover wij in nog slechts zeer onvoldoende
mate beschikken. Ziedaar wat een onpartijdig oordeel zou
moeten verklaren.
Een geheel ander geval is het verbranden van hoeven,
dorpen en steden als straf voor beschieting door burgers
en mishandeling door burgers.
Niemand kan misbillijken, dat de Belgische, in het
bijzonder de opbruisende Luikerwaalsche bevolking in de
uiterste mate verbitterd is geworden door den onverwachten.
Duitschen inval. En het is natuurlijk, dat menigeen gemeend heeft zich persoonlijk tegen de indringers te moeten
weren, hen te moeten benadeelen, uitgetart of niet. Maar
het is even natuurlijk, dat de aangevallen Duitschers dergelijk optreden van niet als militairen erkende of te erkennen personen voorbeeldig en volgens streng oorlogsrecht
meenden te moeten straften. Of in oogenblikken van woede
en opwinding bij de aangevallenen of wel ten gevolge
van gruwelijk misverstand bij het hooren van een schot wel
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eens niet te ver is gegaan — dat behoeft ons niet te verwonderen. Het zijn alien menschen, menschen met temperement, menschen in buitengewone omstandigheden, in
oorlogsstemming. Het is alles onvermijdelijk oorlogswee in
een oorlog, die niet met glace-handschoenen wordt gevoerd,
wat trouwens den oorlogvoerenden ook niet ten voordeel
zou strekken een „menschelijke" oorlog is onmenschelijk
in zijn gevolgen van aard en duur, is een met zichzelf
strijdend begrip, helaas — dat wordt door alle deskundigen
erkend. Maar in ieder geval is wat in Belgie gebeurde
nog niet half zoo erg als de stelselmatige verwoesting en
vernieling van Transvaal en Oranje Vrijstaat door lord.
Roberts en lord Kitchener, als de hemeltergende vrouwenkampen, als de systematische poging tot uitroeiing der Boeren
in den laatsten Zuid-Afrikaanschen oorlog. Nog niet half
zoo erg ook als wat kort geleden nog op den Balkan is
gebeurd, al bereiden de berichten omtrent met messen vechtende Turco's ons op veel voor.
Oorlogswee, alles oorlogswee zooals iedere oorlog die
medebrengt, soms in dezen, dan weder in dien vorm. IJselijk
is wat ons dagelijks ter oore of onder de oogen komt.
Gruwelijk zijn de- slachtingen, die worden aangericht. Hard,
ondragelijk hard, is het lot, door talloos velen, jong en
oud, onverdiend, onschuldig geleden. Maar het is alles
onverbrekelijk verbonden met den oorlog, den gruwelijken
modernen oorlog met zijn helsche uitvindsels van alles
vernielend geschut, van ontplofbare bowmen uit vliegtuigen
soms lukraak nedergeworpen op bevolkte steden en dorpen,
van mijnen ter zee en te land, van duikbooten, torpedo's
en wat al niet meer.
Zal het mogelijk zijn dit alles tot het verledene te
doen behooren ? Aileen als men den oorlog zelf zou kunnen
dooden. Maar is dat denkbaar ? Hoofdschuddend moeten
wij daaraan twijfelen, lettend op wat er om ons heen gebeurt. Het eenige, wat wij kunnen doen, is het oorlogswee,
het droeve, het hartverscheurende, zooveel mogelijk te
verzachten in zijn gevolgen door hulpverleening aan zwakken
en ongelukkigen, aan gewonden en vluchtelingen., door
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het waken van verzachte:nde bepalingen, in de hoop, de
zwakke hoop, dat zij, zooal niet strikt opgevolgd, zooal niet
„scheurpapier," toch jets zullen uitwerken om de oorlogsellende te temperen. Die hoop geeft ons ten minste eenigen
moed, eenig vertrouwen op de werking van het oorlogsrecht.
Dat oorlogsrecht als deel van het volkenrecht moge in
tal van gevallen ter zij de gesteld worden door hen, die
den oorlog zelf voeren, het zal ten minste kunnen herinneren aan wat de mensch verplicht is tegenover zijn
medemensch en soms verzachting kunnen brengen in de
verwildering, die onafscheidelijk verbonden is aan elken
oorlogstoestand. Het zij zoo ! Maar laat ons niet zonder
meer de schuld werpen op hen, die ten slotte alleen de
raderen zijn, de werktuigen der gruwelijke oorlogsmachine,
die alles om zich heen vernielt en verwoest, verdelgt en
verslindt.
„Es ist eine alte Geschichte doch bleibt sie immer neu",
zoo zeggen wij droevig gestemd den dichter na. En wij
zeggen het niet tot verdediging, tot verontschuldiging van
deze of gene partij, alleen tot verklaring van wat wij zien
gebeuren wij zeggen het met smart in de ziel, met geringe
hoop, dat het ooit veel beter zal worden, ook al willen
wij, als menschen, blijven doen wat wij kunnen om menschelijkheid en verzachting te prediken tegenover woestheid
en geweld, waar wij die ook zien optreden. Laat ons
daarmee toch niet ophouden. Wie weet, wat het soms nog
kan uitwerken ? Laat ons doen, wat ooze hand vindt om
te doen. Hier of daar zal het gestrooide zaad opgroeien.
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Zorgen.
Er is, sinds de vorige maand, heel wat om en langs Nederland.
heengegaan. We hebben ons gehouden in de positie van den hutbewoner die rondom in de brandende huizen is ingeklemd en die
zijn perceeltje maar ijverig nat houdt. En tot nu toe bleven we
voor 't vuur gespaard.
Maar, gelijk zulk een perceel toch lang niet onbeschadigd blijft
en heel wat waterschade oploopt, zoo bleven wij, to midden van
den oorlog, waarlijk óók niet ongedeerd. De economische en de
financieele ellende trof ook ons land zwaar en is voorloopig zeker
nog niet t' einde. Regeering en particulieren deden wat ze konden
tot veering van werkloosheid, leniging van hood en voorkoming van
acute crisis. En met de opmontering van den volksgeest herleefde
ook weer de energie in zaken. Maar nog is 't mogelijke van zaken
doen met 't buitenland zeer, zeer beperkt terwijl daarbij 't onzekere
van onze positie verlammend op den handel werkt. Dat zal wel
niet veel beteren zoo lang de oorlog duurt.
* *
Hoe is inmiddels onze toestand, naar buiten en naar binnen ?
`'Vat onze buitenlandsche betrekkingen aangaat kan de toestand,
dunkt mij, z(56 worden geresumeerd : de dreiging van militaire
verwikkelingen is voorloopig verminderd, die van economische
moeilijkheden is vergroot.
De mogelijkheid van militaire verwikkelingen bestaat voor
ons hoofdzakelijk in die van neutraliteits-schennis in vier gedaanten :
doortocht van het Duitsche leger door Zuid-Limburg, onwillekeurig
overschrijden van onze Limburgsche en Brabantsche grenzen door
in den strijd gewikkelde troepenafdeelingen, neutraliteits-schennis
benoorden Antwerpen, en het opvaren van de Schelde door een
Engelsche vloot. Ware dit laatste geschied, dan zou men voor de
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moeilijke vraag zijn komen te staan, of wij de Engelsche vloot
moesten doorlaten omdat zij de neutraliteit van Belgie kwam helpen
handhaven, of haar moesten trachten te weren omdat ze immers
behooren zou tot de strijdmacht van een ooriogvoerend land. Voorloopig is het oplossen van deze hoogst onaangename puzzle, dank
zij Engelands houding en verklaring, ons bespaard gebleven.
Het verloop van den strijd in Belgie heeft ons voorloopig ook
voor de dreiging van een willekeurige, of onwillekeurige, overschriiding van onze grenzen door een vijandelijk leger behoed.
Voorloopig. Want als de Duitsche legers eens mochten worden
teruggedrongen, keert daarmede ook de dreiging in zekere mate terug.
Ook voor grensschennis benoorden Antwerpen behoeven wij,
naar 't schijnt, voorshands niet beducht te zijn. Zoo tang een
ernstig beleg van Antwerpen niet door de Duitschers wordt ondernomen en dezen zich bepalen tot het terughouden der Belgen op
hun rechterflank, is eenig militair gedrang bij de Antwerpsche
noordforten niet te wachten.
Wat het militair gevaar belangt, zijn wij dus, sedert het
begin van den oorlog, er op vooruitgegaan. En aangezien het dit
gevaar is dat — bet is opmerkelijk en voor de psyche van ons
yolk zeer teekenend — de eenige oorzaak . is geweest van den
panischen schrik en de geestesverplettering die zich in de eerste
week van Augustus van heel de Nederlandsche natie had meester
gemaakt, is nu, met het wijken van de militaire dreiging, ook de
stemming belangrijk opgevroolijkt. Indien niet enkele leugenfabrieken nu en dan zorgden voor het verspreiden van geruchten
omtrent ultimatums (nu eens heet het er een van Duitschland dan
weer een van Engeland), dan zou men zich bij ons nu weer haast
in Abrahams schoot gaan wanen. De zekere clubs in Den Haag,
waar men tegenwoordig voornamelijk bijeen schijnt te komen om
een wedstrijd in oorlogsnonsens te houden teneinde elkaar met
belangrijke gezichten naar huis te kunnen doen gaan, zou ik met
name kunnen noemen. In zooverre stichten echter zelfs deze kletspraatjes eenig nut als zij het yolk nu en dan opschrikken en het
bedacht houden op de mogelijkheid van gevaar.
Doch zij leiden de zorg of van het thans waarlijk bedreigde
punt.
Dat is niet het militaire maar het economische.
Want op dat punt is, wel niet de oogenblikkelijke toestand
maar zeker de mogelijkheid van dreigende verergering, er niet
beter op geworden.

122

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

Duitschlands tegenstanders, met name Engeland en Frankrijk,
die de groote Europeesche zeeen beheerschen, trachten begrijpelijkerwijze den handel van hun vijand zoo na mogelijk bij de vernietiging te brengen en vooral elken toevoer, in de eerste plaats
van levensmiddelen, of te snijden. De constellatie der oorlogvoerenden maakt hun dat tot op zekere hoogte gemakkelijk. Doordien niet slechts Duitschland maar ook Oostenrijk den vijand
vormt en deze beiden te zamen in 't Oosten geheel, in 't Westen
bijna geheel zijn ingesloten door vijanden, is de mogelijkheid van
toevoer tot de Teutoonsche middengroep beperkt. Zij kan alleen
geschieden, wat Duitschland betreft, uit Denemarken en Skandinavie benevens uit Nederland en uit Zwitserland en, ten aanzien
van Oostenrijk, uit Zwitserland, Italie, Roemenie en Boelgarije.
Aileen van laatstgenoemde landen heeft Oostenrijk een tegemoetkomende houding te wachten ; Italie zal zeker geen de minste inbreuk op zijn neutraliteit door grensfaciliteiten toelaten. En Zwitserland zal zich zeker even streng neutraal houden als de niet-belligerante buren van Duitschland ten opzichte van dat Rijk, met
uitzondering rnisschien van Zweden. Nu kan er door Duitschland
en Oostenrijk met de neutralen wel handel worden gedreven maar
ten eerste behooren zij, behalve Italie, alle tot de kleinere of zelfs
tot de zeer kleine mogendheden, die dus niet zoo heel veel kunnen
suppleeren en ten tweede zijn zij, op 't stuk van het belangrijkste
levensmiddel, bet graan, met uitzondering van Roemenie geen
exporteerenden maar importeerenden. Dat neemt niet weg, dat zij
op andere punten van export van veel belang zijn voor de oorlogvoerenden ; Nederland, Denemarken en Zwitserland zijn dat o.a.
in groote mate op 't stuk van den vee-export en van den uitvoer
van zuivelproducten. En dat heeft ons een deel van de economische
dreiging bezorgd waarvan zooeven werd gewaagd.
Het feit dat ons land, zoodra er van de tallooze afgeknapte
verkeersdraden weer eenige waren aangeknoopt, weer begon uit te
voeren naar Duitschland, heeft aanleiding gegeven tot herhaalde
venijnige en dreigende artikelen in de Fransche pers. Niet alleen
in tweede-rangs bladen maar ook in die van de meeste beteekenis
zooals de Figaro en de Temps. Wanneer de redacties van die
bladen zich op kalm nadenken en juist inzien hadden toegelegd,
dan zou de ongerijmdheid van hun verwijt hun aanstonds zijn gebleken uit deze twee nuchtere feiten :
lo dat niet alleen Nederland, maar ook de andere neutralen
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trachten, hun verbroken handelsrelaties met Duitschland weer aan
te knoopen,
2o dat Nederland (en dit geldt vermoedelijk evenzeer voor
andere neutralen) bij deze pogingen het non olet ten aanzien van
alle vreemde muntsoorten heeft toegepast en dan ook even goed
weer exporteert naar Engeland en Belgie als naar Duitschland.
Maar een billijk te eischen mate van waarnemingsvermogen
bleek hij de Fransche pers niet aanwezig. Zij verkeerde in een
toestand, waarin een oorlogsexponent was gezet op de treurige
onverschilligheid en onwetendheid, die zij steeds in vredestijd omtrent ons land aan den dag legt in tegenstelling vooral tot de
Duitsche maar ook tot de Engelsche pers. Deze onwetendheid in
't oorlogskwadraat verheven en vereenigd met de lichtgeloovigheid
en achterdochtigheid die Franschen ook ten aanzien van hun
binnenlandsche zaken plegen te toonen, gesteund bovendien door
voorstellingen van een zoo beleedigend sans-gene als de teekening in de
Matin waarop brutaalweg stond aangegeven dat de Duitschers door
Zuid-Limburg waren getrokken, deed de Fransche pers ons bij bet
Fransche yolk verdacht maken als stillen vennoot van Duitschland.
De groote gebreken op 't stuk van kennis van zaken en juistheid van oordeel die de Fransche pers t' onzen aanzien reeds in
vredestijd eigen zijn en die nu door de oorlogshitte nog een groote
expansie kregen, kunnen ons, zooals wij aanstonds zullen zien, duur
te staan komen. En de Nederlandsche pers, die thans alles behalve
vrij is in haar uiting, heeft dit zeer gevaarlijke kwaad niet voldoende kunnen bestrijden.
Opmerkelijk en zeer gunstig heeft, bij de houding van de
Fransche bladen, die van de Engelsche afgestoken. Ook zij hebben
ons doers en laten met scherpe aandacht gevolgd doch, van huis
uit gewoon om onze zaken kalmer en beter waar te semen dan
hun Fransche collega's, hebben zij de oprechtheid van onze neutrale
bedoelingen geen oogenblik betwijfeld en daarentegen eenige malen
waardeering ja zelfs bewondering geuit voor de krachtige maatregelen die onze Regeering heeft genomen en voor de zware offers
die wij ons getroosten ter wille van onze neutraliteit. Aanmerking
op ons handeldrijven met Duitschland (ik heb het nu nog alleen
over den uitvoer, niet over den doorvoer) is dan ook niet gemaakt
door den nuchteren Engelschman. . . die zelf 66k handel met ons
drijft. Dit is niet alleen niet geschied in de Engelsche pers maar
66k niet, naar ik met zekerheid meen te mogen zeggen, door of
namens de Engelsche Regeering.
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Maar intusschen zitten wij opgescheept met de gevolgen der
Fransche verblinding. En die hebben zich in zeer bedenkelijken
vorm getoond.
Rechtstreekschen uitvoer van neutralen naar Duitschland en
Oostenrijk kan een andere partij moeilijk beletten.
Maar van veel meer beteekenis dan de uitvoer is, in den
tegenwoordigen toestand, de doorvoer van kleine landen. Die moet,
onder een menigte van belangrijke producten, den twee grooten
mogendheden van midden-Europa het allerbelangrijkste leveren :
het graan, voor zoover Roemenie daarin niet kan voorzien. En
het vernietigen van Duitschlands eigen overzeesche handel werkt
Diet afdoende zoo lang de doorvoer door de neutrale gebieden niet
is verhinderd.
Hierop nu is de aandacht niet slechts van Frankrijk doch ook
van Engeland gevallen. Dit is begrijpelijk. Alleen schijnt het
vreemd dat, althans voor zoover uit de berichten is op te makers,
die aandacht veel meer op Nederland dan op een der andere
neutralen is gevestigd. Nu is er wel geen enkel neutraal land dat
zoozeer het voorportaal tot Duitschland vormt als Nederland maar
daartegenover staat dat, zoo lang de Duitsche vloot de Oostzee
beheerscht, niet alleen Denemarken doch ook heel Skandinavie
dienst kunnen doen als voorportalen. Terwijl het daarbij opmerkelijke is, dat, tegen de daadwerkelijke gedienstigheid van Turkije

jegens Duitschland, slechts met woorden is opgetreden en men
zelfs niets heeft gehoord van eenige wrijving met Roemenie welks
vorst zijn sympathie toch niet heeft verborgen. Vermoedelijk is
het dus ooze bijzondere ligging, die ons deze bijzondere aandacht
deed genieten.
Intusschen is deze zeer lastig. Ja ze kan zelfs het karakter
Van een zorgwekkenden toestand aannemen.
De zucht van Engeland en Frankrijk om Duitschland economisch gevangen te zetten, heeft een scherp toezicht tengevolge
gehad vooral op Nederlandsche schepen, waarbij de beide oorlogvoerenden naar believers de begrippen „contrabande" en „voorwaardelijke contrabande" konden in- en uitrekken. Tegen het nitoefenen van deze politie is niets in te brengen, wel echter tegen
de tvijze waarop ze, althans door Frankrijk, wordt uitgeoefend. De
houding van de Engelsche regeering is, in overeenstemming met
die van de Engelsche pers, in hoofdzaak deze geweest: zoowel
door de contrabande-bepalingen als door de politie ter naleving
van die bepalingen, zoo scherp mogelijk den doorvoer van goederen
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door het neutrale land (op onzen eigen uitvoer naar Duitschland
is, naar mijn weten, door Engeland geen captie gemaakt) naar
Duitschland to beletten. Aanvankelijk dreigde de Rijnvaart-acte,
met haar verplichting van absoluut vrij verkeer op den Rijn, ons
in moeilijkheden te brengen tusschen de tegenstrijdige belangen
van Engeland en van de dringende eischen onzer eigen proviandeering eenerzijds en die van Duitschland anderzijds. Doch deze
quaestie ging weldra van het acute in het chronische stadium over
en schijnt voorshands geen dreigend karakter te hebben. De doom
die onzen handel in 't vleesch steekt is de grensbepaling tusschen
doorvoer en invoer tot verbruik. En bier treedt het onderscheid
in houding to onzen aanzien tusschen Engeland en Frankrijk aan
het licht. Terwijl Engeland, wat b.v kolen- en graanvoorziening
belangt, blijkelijk er op uit is om ons ter wille to zijn wanneer
het maar de zekerheid heeft dat de invoer geen doorvoer wordt
en bovendien ook toont, het onderzoek van onze schepen niet
noodeloos lastig to willen maken, spreekt veeleer uit de gedragingen van Frankrijk het tegendeel. De zeer rekbare contrabandebepalingen worden door Frankrijk zoo ver mogelijk uitgerekt, als
het onze schepen betreft (hebben wij niet gelezen dat zelfs een
houtschip, met bestemming naar Nederland, was opgebracht?), en
de verregaande onhoffelijkheid, die betoond is zoowel in het tergend
Lang vasthouden van eenige groote schepen als in het nalaten van
elk berichtgeven van de aanhouding, is, in een natie, die een
naam heeft van bijzondere welgemanierdheid, niet anders op to
vatten dan als uiting van een zucht om ons to herinneren aan de
beteekenis van bet Fransche woord taquiner. Men kan dat woord
in 't Hollandsch vertalen met „plagen" of met het meer grimmige
„sarren". Ik geloof, dat we hier het laatste moeten kiezen. Mij
dunkt, dat er weinig twijfel kan zijn, of Frankrijk wil onder het
mom van politie op den doorvoer, onzen eigen invoer treffen omdat
het onzen eigen uitvoer naar Duitschland (die het dwaselijk beoordeelt) niet kan beletten en omdat onze houding ook in andere
opzichten door de Fransche pers is verdacht gemaakt.
Tegen deze onrechtvagrdigheid kunnen wij Diets doers dan —
vertoogen en protesteeren. Wordt op deze wijze voortgegaan dan
kan dit, vooral in ons koloniaal verkeer, ons weinig minder brengen
dan een calamiteit. Reeds schijnen de Nederlandscbe handelaars,
naar aanleiding van de bejegening der Tambora, naar Indie to
hebben geseind dat v oorloopig maar geen goederen meer moesten
worden verscheept. Het behoeft geen nader betoog, welk een
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buitengewoon ernstige zaak het stoppers van bet koloniaal handelsverkeer is voor de kolonie en voor het moederland. De Troonrede
getuigt : „De invoer (in Ned.-Indie) staat stil ; groote voorraden
uitvoerproducten wachten op verscheping en heropening der Europeesche ✓markten." Misschien vindt onze scheepvaart er iets op door
maar weer, evenals in vroegere eeuwen, den weg om de Kaap te
kiezen en, met vermijding van de ongastvrije Fransche wateren,
(iets dergelijks schijnt inderdaad te worden overwogen) desnoods
ook nog om Schotland been te varen. Als daar tenminste het
mijnengevaar niet te groot is. Misschien ook lukt het onze regeering nog, de stemming van Frankrijk te doen veranderen.
Maar voorloopig zijn wij ten aanzien van Frankrijk in een
toestand, die allerminst in ons voordeel kan heeten.
Het oorlogvoerende Belgie staat waarachtig in zijn scheepvaart
heel wat veiliger dan het neutrale Nederland.
En toen de Troonrede „dankbaar vaststelde" dat „onze vriendschappelijke betrekkingen met alle mogendheden ongestoord zijn
gebleven", waren daarmee wel alle praatjes omtrent ultimatums
en bedreigingen die al op ons zouden zijn afgeschoten, in een hoek
geveegd, maar konden wij toch, denkend aan Frankrijk, de verzuchting niet onderdrukken : Bewaar ons voor zulke vrienden. Onze
vijanden zullen we ons nog eer van 't lijf kunnen houden.
* *
Naar binnen bezien beeft de toestand eveneens tweeerlei
aspect. „Het economisch levee" zoo beet het in de Troonrede,
„ondervindt in al zijn vertakkingen de drukkende gevolgen van
den toestand, waarin Europa verkeert. Het handelsverkeer met het
buitenland is tot zeer beperkte afmetingen teruggebracht ; de
scheepvaart, voor zoover zij niet stil ligt, gaat met ongekende
moeilijkheden en gevaren gepaard; voor de zeevisscherij geldt dit
in niet mindere mate; landbouw en nijverheid vinden, voor zoover
zij voor export werken, haar afzetgebied voor een groot deel verstoord ; in den geld- en fondsenhandel bracht de toestand een
heftige crisis teweeg ; de toevoer van granen en van grond- en
hulpstoffen voor de nijverheid is zeer belemmerd".
Ziedaar het sombere beeld van den toestand in een neutraal land.
Daartegenover kan de Troonrede slechts gewagen van „eenige
verlichting" die er kwam in den druk. „Vasthouding en prijsopdrijving van levensmiddelen is in banen geleid, die de mogelijkheid van een geleidelijk verloop daarvan openen. Krachtige pogingen
worden aangewend tot beperking van werkloosheid en tot voor-
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koming en leniging van nood. Verschillende producten van landen tuinbouw en van de voedingsindustrie vinden weer afzet, zoowel
naar Engeland als naar Duitschland en Belgie."
Inderdaad is op meer dan een punt het binnenlandsch perspectief wat verhelderd, vooral in vergelijking met bet totaal gemis
aan uitzicht dat er in de eerste week van Augustus was.
Maar vooral op 't stuk der werkloosheid lijkt mij de toekomst
zeer zorgwekkend. In weerwil van de inderdaad „krachtige pogingen" die, door het Steuncomite en niet minder door particuliere
ondernemers, worden aangewend om de werkgelegenheid te behouden
en te vermeerderen, is het gebrek aan werk nu reeds ongetwijfeld
erg. Terecht zijn een paar simpele cijfers van de Rijksverzekeringsbank in dit opzicht sprekend geacht. Uit bet feit immers, dat die
Bank in normale tijden 280 gevallen per dag te behandelen krijgt
en thans slechts 180, kan men veilig afleiden dat de arbeidsgelegenheld althans in de verzekeringsplichtige bedrijven belangrijk is verminderd Daarbuiten vallen dan bedrijven zooals dat van den
landbouw dat vermoedelijk niet sterk maar ook zooals die van de
zeevisscherij en van de zeevaart die zeer sterk door de abnormale
werkloosheid zijn getroffen.
En nu zijn er nog bedrijven waarin loopende bestellingen
kunnen worden afgewerkt of waarin courante en niet aan bederf
onderhevige artikelen nog een weinig op voorraad kunnen worden
gemaakt. Maar als er straks geen nieuwe bestellingen meer komen ?
Wat dan ?
Mij komt vooral dit het zwarte punt voor in den binnenlandschen toestand.
Een ander punt van zorg, echter van veel mindere, is dat van
de groote financieele fasten die door den oorlogstoestand op de
bevolking zullen worden gelegd. Een vermogend vaderlander heeft
wel het schoone initiatief genomen tot het storten van vrijwillige
bijdragen met den wensch „dat het yolk dat om den tienden pen1) Dat die vermindering ongeveer 1 /3 bedraagt, zooals uit deze cijfers
is opgemaakt, schijnt echter niet vast te staan. Immers, het nagenoeg
stilleggen van een enkel bedrijf met hooge ongevallen frequentie ale dat
van den havenarbeid doet het gemiddelde ongevallencijfer natuurlijk opeens
sterk dalen. Daartegenover staat dat er ernstige werkloosheid in weinig
riskante bedrijven kan heerschen zonder dat het ongevallencijfer dit getuigt.
Overigens is, naar mij werd medegedeeld, ook bij de Centrale Werkgevers-Risicobank nagenoeg dezelfde daling van het daggemiddelde waargenomen, nl. van 300 tot 186.
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ping tegen Spanje opstond, nu ook den tienden penning zou willen
offeren ter wille van 's lands verdediging", maar voorshands heeft
de grootsche uitvoering van deze mooie gedachte nog bitter weinig
navolgers gevonden. En dat nog wel terwijl men velerlei voorbehoud mocht maken en terwijl in uitzicht is gesteld dat, bij
extra-belastingheffing, het vrijwillig gestorte in mindering zou
worden gebracht !
Er zal dus heel wat onvrijwillig zijn op te brengen.
En voorts blijft vooral de quaestie van den fondsenhandel en
van de mogelijke gevolgen eener heropening van de Beurs een
bedenkelijke zaak. In de benauwenis waarin kleine luyden kunnen
komen of reeds zijn gekomen doordien ze hun schulden niet kunnen
betalen, is zoo goed mogelijk doorzien door de „Uitwinningswet"
die, beter dan een globaal werkend moratorium het zou hebben
gedaan, uitstel verschaft daar waar de rechter het noodig oordeelt
maar ook alleen daar. Voorts heeft bet Steunsyndicaat velen geholpen terwijl het, blijkens de mededeeling van een zijner leden
(den heer Van Nierop) in de Eerste Kamer, nog lang niet au bout
de son latin is. Maar het lijkt mij lang niet onmogelijk dat, in
weerwil van de Beurswet, de 'heropening der Beurs toch nog pas
de meeste boomen zal doen vallen. Er zijn er thans wellicht die
schijnbaar vaststaan doch die bij 't kleinste stootje zullen vallen.
En als daaronder eens een paar heele groote mochten zijn, dan is
het restant der millioenen van het Steunsyndicaat in een ommezien op.
Overigens is het indienen en aannemen van de Beurswet stellig
een machtig middel geworden om ten eerste ontijdige heropening van
de Beurs tegen te houden en ten tweede het evenwicht in den gelden fondsenhandel zoo geleidelijk mogelijk te doen terug vinden.
Zoowel het openen der mogelijkheid van het vaststellen van Regeeringskoersen voor prolongatieopzegging als, anderzijds, het sanctionneeren van de herbeleeningspraktijk lijken mij verstandig gezien.
Wat het laatste betreft, waartegen nog al bedenking was gerezen,
komt het mij voor, dat de tegenstanders goeddeels tegen windrnolens vochten. Indien de herbeleeningspraktijk in strijd is met
ons pandrecht, dan was het toch thans wel het meest ongeschikte
oogenblik om opeens die praktijk te willen weren. En dan blijkt
veeleer uit het conflict van praktijk en leer der wet, dat de wet
achterlijk was en al lang had moeten zijn herzien.
* *

Intusschen moet ons land, bij al de zorgen en moeilijkheden
die het door anderen zijn veroorzaakt, onafgebroken met het geweer
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bij den voet blijven staan. Een paar honderd duizend man blijven
nog steeds aan hun werkkring onttrokken en moeten van Rijkswege
bezig gehouden worden. De posterij
gevoed, gehuisvest en....
functionneert beperkt, de dienst der spoorwegen is gebrekkig. Vrij
groote streken des lands zijn in staat van oorlog verklaara, sommige zelfs in staat van beleg, waarmee de militaire overheid dan
een vrijwel onbeperkt gezag in handen krijgt.
Ook de dagbladpers ondervindt in hooge mate den druk der
omstandigheden, niet alleen den economischen maar ook den. .
militairen druk. Ze staat, gelijk ik reeds te kennen gaf, vrijwel
onder een repressieve militaire censuur die ze zich laat gevallen
om alien autoriteiten in deze moeilijke omstandigheden hun taak
zooveel mogelijk te verlichten. Voor dengene, die weet, hoe deze
censuur wordt uitgeoefend (in den vorm van hoffelijk gestelde
vermaningen naar aanleiding van berichten of beschouwingen) en
van welk een buitengewone angstvalligheid zij getuigt, kan er
kwalijk aan te twijfelen zijn, of de grenzen van het noodzakelijke
zijn daarbij nog al eens overschreden. Men heeft — en dit geldt
zoowel de wenken, die van Regeeringswege als die welke vanwege den Opperbevelhebber werden gegeven, de censoriale microscopie te veel beoefend en zich geen rekenschap gegeven van het
psychologische feit, dat allerlei kleinigheden waarlijk geheel ondergaan in den bruisenden stroom der groote gebeurtenissen. Het
Heden — dat hebben we er ten minste van — is waarlijk te
groot om het, waar en hoe dan ook, onder de inicroscoop te nemen.
Eenigszins wonderlijk is de verhouding waarin, blijkens enkele
van deze daden van censuur, de Opperbevelhebber staat tot de
Regeering. Immers, de Opperbevelhebber heeft niet alleen wenken
gegeven omtrent onwenschelUke publicaties over ons eigen leger,
maar ook omtrent die betreffende vreemde legers.
Het komt mij voor dat hiermede het militaire gezag wel wat
buiten zijn oevers is getreden (die trouwens wettelijk niet heel
goed schijnen te zijn bedijkt). De autoriteit van den Opperbevelhebber strekt zich, m.i. uitteraard, niet verder uit dan het militaire
belang van ons land. De zorg voor het politieke belang — en
daaronder valt natuurlijk ook het voorkomen van ontstemming in
het buitenland — behoort te worden overgelaten aan ooze Regeering,
in 't bijzonder aan het Departement van Buitenlandsche zaken,
waar de vakmenschen zitten voor zulke zaken, evenals op 't Departement van Oorlog die voor militaire zaken.
Maar het schijnt dat de Regeering zich deze kleine militaristiO. E. XIV 10

9
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sche uitspattingen evenzeer laat gevallen als de Pers het doet.
Alles staat nu eenmaal min of meer op zij n kop. En de burgerlijke autoriteiten en de Pers worden nu zachtjes geringeloord door
de militairen, die anders in ons civiele landje zoo weinig hebben
in te brengen en van wie te begrijpen is dat ze het er nu een
weinig van nemen.
Het zij hun van harte gegund.
Al blijft de verhouding vreemd.
C. K. ELOUT.

GEDICHTEN
DOOR

JAN J. ZELDENTHITIS.

Voor Lenny en Rie.

I.

VOGELS
Wat floten jullie blij vandaag,
't Was me of de lente kwam ,
In zware kroon, in dichte haag,
In fel-heet zongevlam,
Al overal klonk luid gefluit,
Dat door geen rusttijd werd gestuit,
En schier geen einde nam.
Zweeg er een stil, een ander riep
Zijn loktoon door het woud,
Waar in der loov'ren diepste diep,
Langs 't statig beukenhout,
De koekoek Hoot zijn zoet refrein,
Dat keerde en keerde en steeds wou zijn
Vreugd' voor wie luist'rend liep.
Maar then de koelere avond kwam,
De zonne zonk. omlaag,
Heel even nog een purp're vlam
Glansde achter donk're haag,
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Zweeg plotseling elk vogellied,
A.ls keerde vreugde tot verdriet,
Dat juub'lend klonk vandaag.
Wel was na dag van vreugde en zon
Mij zoet der wereld rust,
Maar het verlangend hart nog zon,
Door daglust wild gekust,
Hoe het dien schoonen klankenschat,
Dien het dien dag bezeten had,
Opnieuw , genieten kon.
Nog dacht ik aan het blij gefluit
Der vogels overdag,
Toen in de stilte het geluid, —
Dauwperels in spinrag, —
Der nachtegalen, teeder, klaar,
Zong door de donk're bosschen, waar
De lente rustend lag.

II.

ALS VAN 'S LEVENS VREEMDE TOCHTEN....
Als van 's levens vreemde tochten
Eindelijk de lang-gezochte
Rust het zwerven einde geeft;
Als twee oogen mij aanstaren
Waar ik eenzaam tot der jaren
Jaar verlangend heb geleefd,
Waar ik met de Schoonheid enkel,
's Morgens tusschen dauw-gesprenkel,
's Middags onder stralend blauw,
's Avonds tusschen donk're boomen
Waar de nachtegalen droomen,
Menig jaar omdolen zou,
Zal ik tot dit levee zingers :
„Dank voor al uw schoone dingen,
Dank, en dan een kort „Vaarwel!"
Ziende naar der dagen prachten,
Die mij bij 11w liefde wachten
Aan des levees leven-wel
Als van 's levens vreemde tochten
Eindelijk de lang-gezochte
Brengt de v441-gesmade rust,
Zal ik IT de zangen geven
Van dat droom'rig zwerversleven
Voor het vond der kusten kust.

LIEDJE
De wind loopt door het graan
En met zijn breede handen,
Die, nu 't weer Mei is, branden,
Wiegt hij de halmen aan.
De ros-getinte pracht
Van nauw-gebogen arm
Beweegt in 't deinveld zacht,
Lucht of zij speelziek waren.
En boven alles uit
Klinkt over stille velden,
Den schoonen dag to melden,
Des leeuweriks gefluit ,
Zingt er een lied van licht,
Van wind-bewogen area,
Die door Been koorn-gewicht
Voor goed gebogen waren.
Dan zwijgt hij, maar in 't graan
Zie 'k heel den dag de handen
Van wind over de landen
Met teed're streeling gaan.

IV.

ME1-LIED
Ons heeft April de vreugd' geschonken.
Van het ontluikende eerste blad,
Dat, then de windselen nederzonken,
Glinsterde met het dauwen nat.
Nu brengt de Mei Naar vlucht'ge weelde
Van gouden groen in elke laan,
Waar om der zonne stralen speelden,
Praalt nu het kostelijk loover aan.
En waar de statige kastanje
Heft zijn gebladert zware kroon,
Breekt uit der knoppen bruin-oranje
't Gebloemt z66 teeder en z66 schoon,
Z66 blank, z66 lichtend-rood gespikkeld, —
Een bloesempracht als nooit tevoor,
Waarachter vlugge mees fijn tikkelt,
Al zoekend naar der torren spoor, —
Dat in verrukking 'k sluit mijne oogen,
Luisterend Haar der vogelen lied:
De leeuwerik jubelende omhooge,
De merel waar niet een hem ziet.
Tot straks, wanneer de lucht wordt donker,
De winden zwijgen overal,
Met duizend' sterren schoon geflonker
De nachtegaal weer zingen zal.
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Dan, als de perelende klanken
Storten nit een to vol gemoed,
Dat, om voor alle schoon to danken,
Z66 jubelen en zingers moet,
Dan, als de vreugde mij nabij is,
Die leed doet keeren tot haar licht,
En 't hart van alle zorgen vrij is,
Zing, zing, o Goddelijk gedicht !

V.

OUDE HERINNERING
„Als gij mij uw blanke handen
Op de blonde lokken legt
En, terwijl uw lippen branden,
Liefdes liefste dingen zegt,
Zou 'k zoo graag – zij 't eens – vergeten,
Dat de vreugd het leed opwekt,
En een weemoed, ongemeten,
Alles met haar waden dekt....
Zie ik in den vroegen morgen
Hoe de zon de kimmen kleurt,
Achter nevelen verborgen,
's Middags is het al gebeurd....
Hoor ik hoog den leeuw'rik fluiten,
Als zijn vlucht nauw speurbaar is,
Denk ik : „niets kan 't juichen. stuiten,
Dat zoo kristallijn-klaar is";
Denk ik, maar als last het duister
Over 't scheem'rend landschap glijdt,
Daalt de vogel en lieds luister
Sterft in de avond-roerloosheid....
'k Zou zoo graag – zij 't eens – vergeten,
Dat het leed de vreugden kent
En, aan een're disch gezeten,
Nimmer 't oog terzijde wendt.

138

GEDICHTEN.

Ads wij eindelijk weer rijzen
Van het kostelijk festijn,
Zijne handen trillend wij zen
Wat zou lang vergeten zijn....
Zeg mij liefdes liefste dingen,
Leg uw handen op mijn hoofd,
Laat uw ziel vol vreugde zing en,
Dat geen leed haar kracht kan dwingen,
Tot ge ook mij haar macht ontrooft !"

VERZEN
DOOR

P. OTTEN.

ELVEN LIEDJE.
Onze handjes tillen het nev'len gordijn
Bij het dageraen
Naar 't hooge plein,
Waar de wolken gaan;
En we tuimelen weer
Met de zon in den rug op de heuvelen neer.
En zacht door de rust van het middagbosch
Ruischt ons gewiek
Langs 't bronzen mos,
Of maakt hooge muziek
In het zilv'ren prieel
Van een stillen, zonwindverlaten abeel.
En vaak op een blanken, zonnigen dag
Klinkt aan de zee
Onze parelen lach
Met de branding mee,
En vlien we in een rist
Door het wijdspattend schuim als een gouden mist.
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En dan weer gaan onze scharen op
Uit den lichtenden dauw
Van een heuveltop,
En volgen in 't blauw
Met gonzend gezoem
Een dolende pluis van een paardebloem.
En herdenken wij wel in een donk'rende del
Der uren rij
Van ons wisselend spel —
Niets is zoo blij
In der dagen duur
Als het vlottend geluk van het eigen uur.

RONDEEL.
Aan de blanke morgenzee,
Waar de trage golven krulden,
En de schuimen vlokken guldden,
En een zonnig zeil verglee
Waar de meeuwen boven 't ruim.
Wiekten van de golve(n)dellen,
Rank als sneeuwige kapellen
Langs de bloesem van het schuim
Waar 'n ivoren wolkje voer
Door de waat'ren van den hemel
Naar het nevelig gewemel
Boven einders verre vloer
Aan den dorpel van den dag
Heb ik 't leven niet gevonden
Zoo verwonderlijk verwonden
Als ik het gewoonlijk zag.
Al de lied'ren smart en vreugd,
Die uw broed'ren met u zingen
In een zelfde schamel dringen
Naar vergetens leeg geneucht;
Al hun lied'ren vreugd en smart
loo et
willig off'rend, geven
Voor het neuren, aangeheven
In de stilten van uw hart;
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En door levens stagen vloed
Dit als eenig schoon beluist'ren,
Tot uw oogen komen duist'ren
Witte ving'ren, onvermoed. . . .
Ouder waarheid zilvr'en vree
— Nu om nimmer to vergeten —
Heb ik weer op nieuw geweten
Aan de blanke morgenzee.

LEESTAFEL.
Anna de Savornin Lohman. Ik zeg de waarheid. Amsterdam. L. J. Veen. z. j.
Meer nog dan vorige van Anna Lohman is dit boek, al naar
men 't noemen wil, heel zielig of zeer ergerlijk . of eigenlijk
allebei tegelijk, het een om het ander. Zielig is het, omdat —
blijkens het voorwoord „dit boek is" [de uiting van] „eene persoonlijke overtuiging gegrond op persoonlijke ervaringen" — maar
,,geen levensgeschiedenis". Die persoonlijke overtuiging, die de
schrijfster noopt „de waarheid" te zeggen, komt hierop neer dat
,,wij vrouwen" onbevredigd wanneer „het recht tot liefde"
onverhoord zijn roepende stem doet klinken uit dat onbevredigd
blijven spruit ,,al die naamlooze ellende" voort, die de moderne
„vrije vrouw" lijdt als eenzame, die zichzelf genoeg moet zijn. De
vrouwen-emancipatie heeft dit leed niet verzacht, maar verscherpt,
want daardoor is de vrouw in de keus van den man meer eischend
geworden en ook de man ziet er tegen op een zich zelfstandig
voelende vrouw te kiezen. Zoo moet dan de fatsoenlijke vrouw, die
niet „vallen" wil of durft, het huiselijk geluk van anderen aanzien,
zelf altijd daarvan verstoken, bij dat alles moet ze glimlachen en
doen alsof haar arbeid, beroep of nuttigheid haar volmaakt bevredigt.
Natuurlijk is de vrouw, wier persoonlijke overtuiging, op persoonlijke ervaringen gegrond, in deze klacht wordt weergegeven,
te beklagen om het gemis, dat zij voelt. Het is niet noodig de
vraag te beantwoorden, zelfs Diet haar te stellen, of de ongehuwde
vrouw tot dit lijden veroordeeld is, of er niet ook zijn — velen?
weinigen ? — die Diet of Diet meer onder deze smart gebukt gaan.
Al zijn of waren er slechts betrekkelijk weinigen, die Anna Lohman's
gevoel deelen, dan was het haar goed recht als schrijfster het beeld
te teekenen van de onbevredigde, die zich uitgesloten ziet van het
gehoopt moederschap, die zich te troosten tracht met allerlei andere
dingen, om aan haar leven vorm, inhoud, kleur, beteekenis, misschien zelfs wat poezie te geven, maar die toch onder dat alles
heel pijnlijk blijft voelen dat nuttigheid maar een heel pover surrogaat is en die in stilte blijft lijden, omdat zij het beste niet heeft
verkregen .. .

144

LEESTAFEL.

Men ziet, hoe bier de stof voor een heel treffende, diepgaande,
zielkundige roman voor het grijpen lag. Sober behandeld, had die
stof zich kunnen leenen tot het onderwerp eener aangrijpende tragedie
van innerlijken strijd, van onbegrepen vertwijfeling, van staag verzet, vruchteloos streven naar berusting. Maar die sobere behandeling heeft Anna Lohman niet gezocht, althans niet gevonden. In
haar boek dringt zij telkens bet zinnelijke, het sensueele en het
sexueele element op den voorgrond, wat allerminst noodig was
wij hadden wel begrepen, al was het geheel op den achtergrond
gebleven, dat het ook een element in de zaak is of zijn zal of zijn
kan. Daardoor is dit werk heel grof geworden. Klaarblijkelijk heeft
Anna Lohman dat gewild haar mentaliteit schijnt haar tot de
„overtuiging" te leiden, dat men schreeuwen moet, als men „de
waarheid" gaat zeggen. Natuurlijk is dit een dwaling ; zij zal met
haar forsch en ruw geluid niet velen bereiken, die wel ontvankelijk
waren geweest voor een op beschaafden toon gevoerd pleidooi. Zooals zij gemeend heeft haar „overtuiging" te moeten luchten, gaat
zij de grenzen van goeden smaak verre en verre te buiten en men
weigert allicht in de door haar ten tooneele gevoerde vrouwen
typen te zien ; zij schijnen eerder beklagenswaardige afwijkingen.
Of hoe moet men anders oordeelen over die zekere Dolly, die willens
en wetens zich in de armen werpt van een getrouwden schilder,

zonder zelfs te willen overwegen wat daarna met haar gebeuren
zal ? De ,,ik" in het boek welke „ik" niet is Anna Lohman,
want zij noemt boeken van „Freule de Savornin Lohman" — is
niet zoo : deze „ik" wil althans geen man toebehooren, dien zij niet
kan lief hebben en hoogachten.
Het was ook niet noodig, dat de schrijfster als omlijsting voor
haar tendenz-verhaal alweer koos dien uit haar boeken van de laatste
jaren ons reeds overbekenden kring van Haagsche anti-revolutionnairen met dubbele namen, die „Haagsche high-life", die „een doorloopend voorbeeld" is van allerlei „huichelare, „echtbreuk" en
andere denkbare „zonden". We hebben reeds vroeger het ooze
gezegd over de schildering van dit milieu.
Ergerlijk grof en om den opzet en om het stramien, waarop,
geborduurd is. Zij bad fijn en teer gezegd kunnen zijn, deze „waarheid", gezegd moeten zijn. Want wie gevoelt niet dat deze dingen,
die de diepste roerselen van de vrouwenziel raken, met schroom
en eerbied behooren te worden benaderd ? Maar daar heeft het in
dit boek heelegaar niets van !
H. S.
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Julie Simon. De levensroman van R. C. Bakhuizen van
den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door
door C. en M. Scharten—Antink. Amsterdam. P. N. van
Kampen en Zn.
Onze Eeuw, dat het eerst de uitgebreide Briefwisseling van
Bakhuizen van den Brink door Mr. S. Muller Fz. bezorgd, uitgaf,
mag de verzameling wier titel hierboven staat niet onopgemerkt
laten voorbijgaan. Ook over dezen arbeid van het echtpaar SchartenAntink staat Mr. S. Muller Fz. min of meer als peet, maar van
zijn eigen uitgaaf verschilt zij, doordat hij meer als geleerde de
brieven ordende en van de noodigste aanteekeningen voorzag,
terwijl de uitgevers van Julie Simon meer als kunstenaars op den
,.levensroman" licht laten vallen. Zij doen dit ook in hun prijzenswaardig sobere, verhalende bladzijden, waarin zij zoowel den draad
van 't gebeuren doen zien als ook hun oordeel niet terughouden.
Toch blijyen de brieven het voornaamste van wat ons hier wordt
aangeboden, ja, zij geven ons bet middel aan de hand om, ook
onafhankelijk van de uitgevers, soms misschien van hen afwijkende,
een eigen kijk te hebben op de hier sprekende personen en toestanden.
Reeds lang was de roep van wat wij nu eindelijk leeren kennen,
aan deze uitgaaf voorafgegaan. Voor jaar en dag had Potgieter
reeds aangekondigd, dat wanneer eens het zegel zou verbroken
worden van wat ons nu geschonken is, wij in het leven van den
stoeren, ruigen Bakhuizen een idylle zouden ontdekken, wier lieflijkheid ons zou verbazen en verrukken. Ik geloof niet dat de
indruk dezer correspondentie op hen die nu na 70 jaar er mede
kennis maken juist aan deze verwachting 't meest beantwoordt. Er
is eensdeels te veel pijnlijks in en anderdeels geeft zij te zeer aanleiding tot ernstige psychologische vragen. Wij kunnen best begrijpen dat zij die „Bakker'' persoonlijk hebben gekend, met groote
sympathie wijzen op de zachtere kanten die voor velen onverwacht
Kier aan het licht komen. Maar het is even begrijpelijk dat een
geslacht dat den ongeregelden zonderling alleen bij eenzijdige overlevering kent, eenigszins verlegen is met den levens- en liefdesroman,
waarin men allicht niet anders ziet dan jongensachtige verliefdheid
van een man in de 30, die al vrij wat achter zich had, op een
eenvoudig onervaren meisje van even 20. De Schartens hebben dit
wel gevoeld en zijn kwistig met het aanwijzen van het teere,
groote dezer liefde. Maar het moeten al fijner gestemde naturen
0. E. XIV 10
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zijn die de eentonige herhaling daarvan ruim 400 bladzijden lang
met belangstelling volgen.
Welnu, het boek, de levensroman, verdient deze belangstelling
ten voile. Het blijde drama dat er in ligt is de redding van een
ziel door de liefde, gelijk Truitje Toussaint had voorspeld dat met
Bakhuizen gebeuren kon, hopende dat zij het zou zijn die dit
reddingswerk zou verrichten, en gelijk, volgens een der beide
motto's van dit boek, Mr. S. Muller den hoofdinhoud samenvat.
Het hoofdbelang dezer brieven is dus psychologisch. In ongelijke mate en in verschillenden zin trekkers de beide hoofdfiguren
ooze aandacht.
Het meisje schijnt mij veel meer der moeite waard dan zij
meenen die over haar spreken als over een eenvoudig burgerkind,
min of meer „la premiere venue" die bet mysterie der liefde werkte
in 't hart van Bakhuizen. Het Luiksche winkelmeisje uit zijn
„ploerterij" heeft stellig nog door iets anders dan door haar frissche
jeugd, haar reeds toen eenigszins teringachtige gratie, den Hollandschen schipbreukeling die in haar wooing op de markt te Luik
was aangeland, bekoord. Zonder eenige uitgelatenheid, integendeel
ingetogen en schuchter, had zij toch een jong genoegen in dans en
spel, in grappen en snakerijen, een tevredenheid bij 't dagelijksch
werk, een genieten van uitgangen vooral naar buiten, een oog voor
de natuur, die van een echte gezonde inborst getuigden. Wij zien
hoe allengs, langzaam, met veel schroom, deze meisjesziel zich
voor de liefde ontsluit, maar ook, hoe zij, toen zij eenmaal haar
hart had gegeven, trouw blijft in beproevingen en bij tegenslag,
ook waar zooveel rechtmatige twijfel in haar moest oprijzen. En
toen donkere dagen kwamen voor haar en de haren, zien wij haar
innig bedroefd, zich vasthoudend aan het levee, door haar katholieke vroomheid gedragen, tevens de hoop die haar liefde in
haar hart had gewekt niet loslatend. Wij kunnen zoo begrijpen
dat haar minnaar in haar iets van een Mignon-gestalte zag.
En daarnaast de krachtige en luimige Frans-Halskop waarin
velen „Bakker" meenen te herkennen. Deze man wiens ongebonden
aard, ruwe scherts en luidruchtige uitvallen allerminst aan teerheid
doen denken, leeren wij nu uit de brieven aan Julie als den teersten
minnaar kennen. Nu ja, zoo zal men zeggen, het verschijnsel doet
zich meer voor. Maar dit geval spreekt bijzonder sterk. 't Is niet
de gewone losbol die een liefhebbend echtgenoot wordt, maar wat
de Schartens „het ontroerende wonder" der liefde noemen ontbloeit
bij dezen „al te menschelijken mensch" in gansch bijzonderen vorm.
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Stellen wij ons den toestand voor waarin de 33 jarige Bakhuizen op dien October dag 1843 te Luik aankwam. Het schijnt
wel, dat de nog jeugdige man zijn leven reeds heeft opgebruikt
en zijn toekomst verwoest. Hij heeft de schoonste verwachtingen
overtroffen en te gelijk beschaamd. Zijn schitterende studien hebben
de bewondering opgewekt van leermeesters die hem schier als
gelijke behandelen, 't geen voor 70 jaren nog vrij wat meer beteekende dan heden ; de reeds beroemde romanciere Toussaint is
zijn verloofde ; maar — dit alles is verijdeld en als weggevaagd
door zijn wilde leven, dat hem gedwongen heeft met de, ook voor
de niet geheel onbemiddelde familie niet te betalen, ongehoorde
schuldenlast van ruim 2 ton het land te verlaten. Zijn moeder
treurt om den eenigen zoon, Truitje Toussaint houdt zonder vooruitzicht aan hem vast, zijn vrienden, ook de Leidsche Proff. Bake
en Geel kunnen weinig voor hem does. Nu gaat hij naar Belgie,
karig ondersteund, en wijdt zich aan studies waaronder historisch
onderzoek in de archieven al meer de hoofdzaak is geworden. Toch
in deze schier wanhopige toestanden blijft Bakkes de optimist,
terwijl ook de belangstelling in zijn studie hem niet begeeft. Dat
hij in het gezin Simon te Luik met zijn gezelligen aard zich weldra
thuis gevoelt blijkt uit alles ; zelfs zich bij het carneval te verkleeden en met de meisjes grapjes en versjes te maken, Zwarte
Piet te spelen versmaadt de Leidsche Dr. in de letteren niet.
Doch het loopt ditmaal niet uit op wilde pret, de zachte Julie
boeit hem, en wat ons aantrekt is niet zoozeer dat de speelman
in weerwil van alles niet bij hem van het dak was, dan dat de
liefde tot Julie een refine vereering is geweest, waarin wij geen
onzuiveren toon vernemen, die jaren lang hem op 't rechte pad
houdt, waarvan hij zelf getuigt dat zij hem redt. Faust en Gretchen ? Neen, want Faust spreekt over het eenvoudige onschuldige
meisje als „Hans Liederlich", en wordt hij gelouterd, het is na
zware schuld. Doch het reserve kapitaal niet slechts van levenslust
maar van reinheid dat bij Bakhuizen door de aanraking met Julie
aan het licht komt : ziedaar wat ons in dit boek 't meest treft. Is
het niet jets soortgelijks, in anderen vorm, bij G. Sand in haar
„sereenen" ouderdom van „la bonne dame de Nohant" ?
Laat mij nu over het karakter dezer vernieuwing geen theologische of philosophische beschouwingen houden. Genoeg om de
liefde van Bakkes te karakteriseeren en er nog iets anders dan
een vriendelijke idylle in te zien. Ik sprak van een pijnlijken kant
in deze geschiedenis. Deze is door vele lezers der brieven gevoeld.
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Het verleden van Bakkes werpt een donkere schaduw op de jaren
zijner omzwerving. Deze schaduw toont zich vooral hierin dat hij
genoopt worth, als gedwongen, telkens en telkens weer zichzelf en
anderen met onwaarheden te paaien. Zijn verloving met Truitje
breekt hij niet hij verwaarloost haar in de hoop dat zij den
band zal losmaken. Zoo is hij tot haar doorgaande in een valsche
positie, terwij1 de band al vaster wordt die hem aan Julie ketent.
Maar ook tegenover daze is hij telkens onwaar. Als hij haar
zijn generale biecht aflegt in dien sprekenden brief p. 93 vlgg. zegt
hij haar toch niet de voile waarheid, maar kleedt ze in zoo dat
het licht toch anders valt dan wel met de werkelijkheid strookt.
En hoe paait hij haar in zijn brieven uit Weenen telkens met de
onvervulbare hoop op spoedigen terugkeer. En hoe eenvoudig groot
is daartegenover Julie. Zij doorziet meer dan hij meent, zij lijdt,
en. .. blijft hem trouw.
Ik weet wel dat men 't een en ander tot verontschuldiging
van Bakhuizen kan aanvoeren. Toch schijnen de Schartens mij toe
dit te veel to doen. Want het moge dan waar zijn dat hij, de
extreme optimist, zelf half dupe was van zijn onware voorstelling.
Er moge een zeker sparen en van Truitje en van Julie in zijn, die
hij niet met de harde waarheid kon wooden. Dit alles neemt niet
weg, dat hij liegt als gedrukt, en dat de „Finch der bOsen Tat"
altijd kwaad in haar gevolg to slepen zich ook bij hem stark toonde.
En toch — en toch. 1k acht dat bijna alien wier correspondentien ons zoo gul zijn gegeven, laat mij alleen Multatuli en Potgieter noemen, er minder goad afkomen dan Bakhuizen en. . . zijn
edele oude verloofde Bosboom-Toussaint. Al hangt zijn geheele
ziel aan Julie, hij wil haar Diet winnen ten koste van zijn
waardigheid : men zie den schoonen brief, p. 376 vlgg. waarin hij
haar belooft niet slechts vrijheid voor haar zelf om te gelooven
naar haar Roomsche opvoeding, maar ook haar de godsdienstige
leiding harer kinderen toezegt, maar zelf niet kan treden onder
't juk van Rome, door aan de kerk die belofte to doen. En dan
ziehier een dikke bundel met zeer persoonlijke brieven, maar
nergens achterklap, perfidie, overal een echte, refine, juiste opvatting
van werk, leven, mans then, verhoudingen. Doze geleerde is een
groote nobele natuur geweest, en met al wat in dit boek pijnlijk
1. S.
moge treffen blijkt dit ook uit zijn „levensroman".
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Frederik van Eeden. Wij-zangen (Gitanjali) van Rabindranath Tagore. Amsterdam. W. Versluis, 1913.
Frederik van Eeden. Rabidranath: de Hoovenier. Amsterdam. W. Versluis, 1914.
In zeer welluidende taal heeft van Eeden de Indische vroomheld van den door hem zoo hoog vereerden, met den Nobelprijs
begiftigden dichter Tagore voor ons vaderland vertolkt. De getrouwheid en de fijngevoelige zorg van zijne overzetting, die door
woordkeus, klank en zinsrhythme blijkbaar den toon van het origineel wonderwel bewaard heeft, stelt iederen lezer in staat zoowel
de gronden van van Eedens ontroerde bewondering te peilen als
voor zich zelven religieuzen troost te zoeken in Tagore's mijmeringen. Er zullen velen onder die lezers zijn, die spoedig de vaak
schemerig mystieke strofen van den Indischen Wijze ter zijde
zullen leggen om te grijpen naar de kloeker geloofsbelijdenis van
Psalmboek en Testament. Dit is begrijpelijk en uit onze ontwikkeling licht te verklaren, maar niet in alle opzichte gewenscht. Het
is een treffend en vruchtbaar werk om in deze Oostersche overpeinzingen de klanken van het geloofslied in nieuwen toon getransponeerd te hooren, en niet zelden drukt deze Indische poözie onze
eigene levenswaardeering zoo duidelijk en nauwkeurig uit dat wij
onwillekeurig de strofen van buiten leeren. Daarvoor zouden vele
voorbeelden zijn aan te halen ; men veroorlove mij een treffend citaat :
17 0p veele leedige dagen heb ik spijt gehad om verlooren tijd.
Maar ze is nooit verlooren, Heer ! Gij hebt elke seconde mijns leevens
in Uw eigen handen genoomen".
„In het hart der dingen verborgen voedt Gij zaden tot kiemen,
knoppen tot bloesems, en bloemen tot vruchtbaarheid".
„Moede en werkeloos sliep ik op mijn bed en meende dat
alle arbeid was gedaan. Des morgens ontwakend vond ik mijn
tuin vol bloemwonderen".
De poetische begaafdheid van Tagore, zijne wonderbare macht
om de natuur en de dingen rondom ons ook tot ons de woorden
te doen spreken die alleen de dichter in hun stilzwijgen boort, om
ook onze oogen te openen voor de geheimzinnige gestalten door
zijn „tweede gezicht'' bespeurd, heeft van Eeden ons doen kennen
in Tagore's „Hoovenier". Deze bundel is als een Indisch Hooglied.
De liederen zijn rijk in hunne schakeering van gloeiende — ofschoon
meestal in toom gehouden -- passie, en ontroerende schuchterheid,
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maar bovenal treffend door hun wondergrooten rijkdom van suggestieve verbeelding. Vooral in dit laatste ligt eene boeiende aantrekkingskracht: elk kort prozalied is als een levenstafreel, beelden
van een leven bloeiend onder een geheel anderen hemel dan de
onze, en toch zoo wonderbaar nabij, omdat wij snel leeren de stem
van den dichter to verstaan die ons toeroept:
„Ik kan u geen enkele bloem zenden van deze lenteweelde,
geen enkele gouden streep van gindsche wolken".
K. K.
„Oopen uw deuren en zie naar buiten".
Daan F. Boens. In witte gewaden. (Zonder jaartal of
uitgeversnaam).
In witte gewaden komen avond aan avond droomgestalten tot
dezen dichter; zij fluisteren hem de liederen in die zij honderden
dichters influisteren, liefde en leed, weelde en wee, ... ach wie
kent ze niet, daar immers honderde zangers nazeggen wat hun die
geesten verhaalden, velen beter dan deze dichter, niet weinigen
minder goed! De wereld wordt oud en verzadigd, maar nog altijd
voegen zich de klanken tot woorden, de woorden tot rhythmische
rijen — somtijds de rijen tot volkomen verzen. Ook in dezen bundel zijn wel verzen die mij, ondanks zekere schraalheid van toon,
volkomen, d. w. z. voldragen en afgewerkt schijnen, enkele slechts
treffen mij als poezie, als vrije spontane schepping. Zoo een wil ik
hier erkentelijk aanhalen.
STILTE.
Brooze wind Zijn liefde zegt,
En de zee moet luist'ren
Malve nacht zijn armen legt
Om het dage-duist'ren.
En de rust s]uit de oogen dicht
Onder 't fluist'rend deinen,
EOne ster haar slaap verlicht
En de wolken kwijnen.
Leed, dat altijd liefde vroeg
En geen lied mocht hooren,
Stilt, nu ik het droomen droeg,
Die geen stem zal storen.

Dit eerie voorbeeld, niet een van de minste liederen uit den
bundel, kenschetst, ook zonder storende kantte'ekening de verdienK. K.
sten en de zwakheden van dezen liederkrans.
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M. A. P. C. Poelhekke. Leerboek tot het bijbrengen van
inzicht in letterkundige verschijnselen. Vierde herziene druk
verlucht. Groningen. Wolters, 1914.
Dat van dit leerboek in vier jaar tijds vier drukken zijn verschenen is een zeer verblijdend verschijnsel. De directeur der
H. B. S. to Nijmegen is, naar mijne meening, een zeer betrouwbare, en blijkens het succes van dit werkje een zeer vertrouwde
gids op het gebied der poetische schoonheidswaardeering. Practisch
inzicht, paedagogische tact, veelzijdige belezenheid, frischheid van
opvatting en fijngevoeligheid van smaak maken dit leerboek tot
een boeiend leesboek, geenszins alleen voor leerlingen van H. B. S.
of Gymnasium, maar voor elkeen die zich wenscht rekenschap to
geven van de gronden op welke zijne bewondering voor litteraire
K. K.
kunst berust.
A. W. Stellwagen. Otto von Bismarck (Bruna's Hist.
Bibl.). Utrecht. Bruna en Zn., 1914.
De lezer van Onze Eeuw kent de wijze van behandeling dezer
stof door den schrijver, die hier een eerste deeltje gaf „tot aan
zijn optreclen als Staatsman" van Bismarck's biografie, waaraan hij
een grondige studie wijdde. Dit vlot geschreven overzicht van
Bismarck's jeugd en landjonker-tijd zal met genoegen worden gelezen ; het berust op nauwkeurige studie van de brieven en gedenkschriften van den ijzeren kanselier, wiens denkbeelden en daden
in dezen tijd zeker opnieuw de aandacht zullen trekken. De schrijver belooft ons een tweede deeltje over de twintig volgende jaren
P. J. B.
van Bismarck's leven.
Academia Groningana MDCXIV—MCMXIV. Groningen.
P. Noordhoff, 1914.
In een prachtig uitgevoerd monumentaal gedrukt deel komt
zich deze herinnering aan de Groninger academiefeesten aanbieden.
Het in kleuren uitgevoerd portret van Ubbo Emmius, den eersten
rector-magnificus, den geestelijken vader der Universiteit, staat
tegenover den titel, meer dan 50 foto's illustreeren de roemvolle
geschiedenis der eerbiedwaardige instelling. Prof. Huizinga gaf een
breed opgevatte studie over de geschiedenis der Universiteit in
hare derde eeuw, aantoonend, hoe haar invloed in ruimen kring
zich deed gelden en hare voornaamste hoogleeraren met vaste
hand teekenend naar schriftelijke en mondelinge bronnen. Haar
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leerling prof. Brugmans herinnerde aan de geschiedenis harer
stichting de hoogleeraren Nijhoff, Van Dijk, Simon van der Aa,
Moll en Symons behandelden, ieder voor zijne Faculteit, belangrijke
punten uit haar verleden en haar tegenwoordige. In een derde gedeelte beschreven ambtenaren en hoogleeraren hare gebouwen en
instellingen. Dit alles, door een zevental hoogleeraren als „commissie
uit den Senaat" bijeengebracht, vormt een waardige herinnering aan
het mooie feest, dat den naam van Groningen's oude universiteit in
alle hoeken der wereld heeft doen vermelden. Moge de thans meer dan
ooit bloeiende instelling in de vierde eeuw van haar bestaan aan
de hooggespannen verwachtingen harer talrijke vrienden en vereerders beantwoorden.
P. J. B.
Dr. P. Geyl. Christofforo Suriano. 's Gravenhage. Mart.
Nijhoff, 1914.
Deze Leidsche dissertatie behandelt een eigenaardige stof.
Zij is geput uit de diplomatieke correspondentie van een scherpziend Venetiaansch agent in Den Haag uit de dagen van pries
Maurits en Oldenbarneveldt, in het bijzonder uit die van het
Twaalfjarig Bestand. Suriano was in geregeld persoonlijk verkeer
met de beide groote persoonlijkheden en zag en hoorde veel door
zijn goede betrekkingen met menig staatsch regent en ambtenaar
in Den Haag. Groote wijziging in de opvatting omtrent de belangrijke staatkundige feiten dier bewogen dagen hij was hier van
1616 tot 1623 — zal men uit dit boek niet verkrijgen. Daarentegen
vindt men er veel over de beteekenis van menschen en dingen,
over het handelsleven en de scheepvaart, over de wijze van recruteering en schepenhuur ten onzent, ook over de praktijk der landsregeering. De inhoud der gebruikte brieven uit het Staatsarchief
te Venetiö toch loopt vooral over de onderhandelingen van Suriano
met betrekking tot het verkrijgen van schepen en soldaten voor
de Venetiaansche Republiek en de werking van het verbond van
den „Leeuw met het Boek" en „den Leeuw met het Zwaard" van
1620. Met talent en kunst van schrijven wordt ons dat alles uitvoeP. J. B.
rig, te uitvoerig misschien, uiteengezet.
Mr. A. de Graaf. Verpleging van zieken en van ouden
van dagen. Utrecht. A. Oosthoek, 1914.
A.

Onder bovenstaanden titel is verschenen het referaat, dat Mr.
de Graaf over beide onderwerpen heeft uitgebracht in de ver-
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gaderingen (Maart '13 en April '14) van den Centraal-Bond van
Christelijk-Philanthropische Inrichtingen in Nederland. Wij vestigen
gaarne de aandacht onzer lezers op deze uitgave en daarmee tevens
op den Bond en zijn werk. Meer en meer dringt ook in kerkelijke en christelijke armenzorg-kringen de gedachte zich op den
voorgrond dat samenwerking noodig is tusschen hen, die op eenzelfde arbeidsveld de hand aan den ploeg slaan en deze Bond is
van die gedachte een der gelukkige uitingen. Mr. A. de Graaf is
als „inspecteur" aan deze organisatie verbonden ; hij bezoekt stelselmatig de aangesloten inrichtingen en brengt orntrent zijn bevindingen verslag uit aan de jaarvergadering. Hoever gaat zijn gezag
om te wijzen, orn aan te dringen op verbeteringen ? Wij weten
het niet. ,,Ik heb" — zoo lezers wij it de gedachtenwisseling
welke op het tweede referaat volgde — „ik heb niet anders willen
doen dan aan de besturen [van sommige inrichtingen] mijn bezwaren
voorleggen, en, voorzoover zij die zelf erkennen, hoop ik dat zij
trachten zullen daaraan tegemoet te komen, zoo spoedig dit uitvoerbaar is." — Dit is zeker een zachte vorm van dwang, maar
men kan op dit gebied vaak met overreding en bespreking meer
dan met forscher middelen bereiken. Hoe dit zij, de Bond streeft
naar samenwerking en draagt den inspecteur op de inrichtingen te
bezoeken om daarna mede te deelen wat hem daarbij heeft getroffen ; het kan niet anders of daaruit moet op den duur veel
goeds voorkomen.
Intusschen meene men niet dat de twee bovengenoemde referaten niets anders zijn dan verslagen van inspectie-reizen ; zij zijn
veel meer dan dat. De vraagstukken, die met de hier behandelde
onderwerpen samenhangen, worden door Mr. de Graaf uitvoerig
besproken en van verschillende zijden belicht; daardoor verkrijgen
deze toespraken de waarde van belangwekkende studies. Waar
b.v. de verpleging van zieken aan de orde werd gesteld, vond
Mr. de Graaf gelegenheid tot verschillende opmerkingen en beschouwingen over de inrichting der diakonessenhuizen, over de aan
diakonen en diakonessen te stellen eischen, de „drie groote levensbeschouwingen" die de oplossing van het diakonessen-vraagstuk
beheerschen, de het diakonessenwezen bedreigende gevaren : te veel
meegaan met den tijd of verschrompelen als antiquiteit. Dat en
veel meer is door hem besproken en werd in de latere gedachtenwisseling nog nader door sprekers behandeld. Hetzelfde geldt van
de oude-lieden-verpleging. Wie in deze onderwerpen belangstelt,
mag niet verzuimen van deze referaten kennis te nemen ; hij zal
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dan vanzelf grij pen naar vroeger verschenen rapporten over verpleging van zwakzinnigen, van gewezen prostituees, van verwaarloosde en misdadige kinders, terwijl later nog behandeld zullen
worden verpleging van weezen en verpleging van ontslagen gevangenen en landloopers.
Moeilijke vraagstukken zijn dit alle; zij worden hier ernstig
besproken. En men kan er slechts voordeel van hebben na to gaan
wat in dezen kring daarover wordt gedacht en gezegd.
H. S.
L. Kuperus. Uit de Groninger Veenkolonies. Novellen
en schetsen. Met een inleidend woord van A. J. Hoogenbirk. Kampen. J. H. Kok. 1913.
De schrijver, zoo vertelt hij ons zelf, is een kind van de
Groninger Veenkolonien hij wil ons een blik doen slaan in het
volksleven, en in de kerkelijke en maatschappelijke toestanden van
de tweede helft der vorige eeuw : hij diepte daartoe alles naar
waarheid uit zijne herinneringen op. De inleider voegt daar aan
toe dat deze schetsen met genoegen gelezen zullen worden vooreerst
omdat ze iets eigenaardigs, plaatselijks, typisch hebben, dan omdat
zij waar zijn, eindelijk omdat zij een gezond christelijken geest
ademen. Neemt men daarbij nog in aanmerking dat wij bier kennis
makers of de kennis hernieuwen met het zeer eigenaardig Groningsch
dialect, dan is door het bovenstaande in het algemeen deze bundel
voldoende gekenschetst. Terecht zegt de schrijver dat „de studie
van het dialect ook eenige letterkundige waarde bezit" hij geeft
trouwens een woordenlijst met etymologische toelichtingen.
Wij voor ons willen wel zeggen dat dit een eenvoudig, maar
merkwaardig boek is. Vooreerst is de streek, die hierin wordt
beschreven, merkwaardig. Lezers van Onze Eeuw herinneren zich
wellicht, dat eenige jaren geleden door mij een en ander omtrent
de ontwikkeling van deze buitengewoon eigenaardige „veenkolonien"
werd medegedeeld voor eeuwen reeds werd het turfgraven hier
verbonden aan land-ontginning uitgebreide scheepvaart ontstond
een landbouwende bevolking vestigde zich; twee zeer belangrijke
takken van export-nijverheid (aardappelmeel- en stroocarton-fabricage) ontwikkelden zich. Men vindt deze geschiedenis door den
schrijver kort samengevat in zijn eerste schets. Die geschiedenis
moest wel Naar bijzonderen stempel drukken op de bevolking en
met die geschiedenis zijn voor een deel dan ook de verhalen samengeweven, die ons hier ter lezing worden geboden. Belangstellenden
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in maatschappelijke toestanden en verhoudingen, in het kerkelijk
leven, in „folklore" zullen hier alien wat en velerlei van hun
gading vinden ; linguisten zullen het waardeeren dat het ginds als
overal elders met verdwijning bedreigd d
' ialect bier door een, die
het klaarblijkelijk goed ke pt, wordt vastgelegd. Tenslotte : zij, die
nog smaak hebben in eenvoudige schetsen, in de vermelding van
wat eenvoudigen lieden wedervaart, in hun gevoelens en lotgevallen,
zullen dit boek graag ter hand nemen om te bekomen van allerlei
fraais, dat de boekenmarkt oplevert ; zij zullen het echt-menschelijke,
het ware en levende in deze simpele vertellingen op prijs weten
H. S.
te stellen.
Jeanne Reyneke van Stuwe. De Biecht. — Amsterdam.
L. J. Veen.
Wanneer mij gevraagd wend van dit boek liefst veel goeds
maar niemand die dat verlangt, gelukkig, want het
te zeggen....
zou mij heel moeilijk vallen In de hier bijeengebundelde zes verhalen (grootere en kleinere) kan ik noch de zielkundige waarneming,
noch de gelukkige vondst van het geval, noch de in- en aankleeding
bewonderen. Biecht: een fabrikantsvrouw heeft diepe genegenheid opgevat voor haars mans collega, en die voor haar ; de man
verongelukt door de aanraking met een vliegwiel ; de collega, die
de ramp zag aankomen, heeft gehoopt dat de afloop doodelijk zou
zijn. Nu, na zijn eigen overlijden, Biecht hij in nagelaten brieven
aan de weduwe, die hij tot haar verbazing niet getrouwd heeft,
welk gewetensbezwaar hem weerhield : hij bad op 't kritieke oogenblik des anders dood gewenscht. Lief de's Waan: van een Bolen dol-verliefd echtpaar gaat de vrouw voor de gezondheid van het
kind uit Indie naar Holland terug ; in brieven houden zij elkaars
en eigen hartstocht gaande ; plots keert de man met een leverkwaal
in patria weer ; ach, hoe veranderd ; de vrouw ducht zijn omhelzing...
rideau! Volgende verhalen : De mensch wikt en Het bewogen leven
zijn meer ingewikkeld ; beide eindigen droef genoeg : moord en
zelfmoord ; in het laatste dezer twee vindt men een „Einlage" van
12 bladzijden, die vrijwel buiten alle verband tot het gebeurde
staat : een dames-gesprek over taak en rechten der vrouw. De
antieke least is een wat lang uitgesponnen anekdotisch onbelangrijkheidje, toch nog het aantrekkelijkst als bet eenvoudigst en vlotst.
De hand is een onmogelijk griezel-geschiedenisje.
Zullen we de balans nog opmaken ?
Eën vraag tenslotte : waarom mocht noch nit den titel, noch
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uit een inhoudsopgave noch hoe ook blijken dat De Biecht niet is
een roman in een deel, maar een bundel van zes vertellingen ? Er
zijn koopers en lezers, die graag vooruit weten wat hen in dit
opzicht wacht. Wanneer men op blz. 1 aan De Biecht begint, heeft
men er geen flauw vermoeden van dat het einde op blz. 33 te vinden
is en dat dan 5 andere verhalen volgen.
H. S.

Louis Couperus. Van en over mijzelf en anderen. Amsterdam. L. J. Veen.
Hier hebt ge twee bundels in een band, heel een reeks der
Zaterdag-avond-feuilletons in Het Vade) land, feuilletons van Louis
Couperus. Klein goed, te midden van zijn ernstiger, grooter werk ;
„hors d'oeuvres", tusschen de steviger gerechten in bereid. „ Wahrheit and Dichtung", navertelde legenden en „echt"-gebeurde geschiedenisjes, beschouwingen, bespiegelingen, fantaisieen, praatjes
en verhaaltjes, antiek en modern, uit Florence en Munchen, meedeelingen over den schrijver zelf (en zijn vijftigsten verjaardag en het
vermakelijke zoeken naar een secretaris), over den trouwen vriend
Orlando, en nu en dan over Mevrouw Couperus... Van alles en
allerlei wat, licht en luchtig en vluchtig, verrukkelijk-gemakkelijk
gedaan. Men denkt zich den schrijver, voor zijn tafel gezeten, beginnend aan het feuilleton, dat Zaterdagavond in den Haag zal
moeten verschijnen ; misschien heeft hij vooraf er al over nagedacht
wat het zoowat worden moest, ditmaal ; misschien ook niet; wellicht begint hij maar, zonder te weten waarheen en schrijft en
schrijft b au hasard de la plume," die vederlicht voortdartelt over
het papier, de woorden en de zinnen aaneenrijgt totdat de benoodigde massa kopij er is. En dan, even, met 'n zucht, omdat
hij zoo heerlijk het talent van rusten verstaat, met 'n zucht over
den noodwendig verrichten arbeid, de dankbare uitroep : ca y est !
En de blijde gedachte: daarvan ben ik voor 'n week weer of !
Het kan heel wel zijn, dat deze feuilletons heel anders ontstaan, dat zij niet zoo spelenderwijze worden geschreven. Maar
zij wekken de illuzie, dat dit toch zoo is. En dat is geen geringe
verdienste. Klein goed van een groot stylist, een groot woordkunstenaar. En als zoodanig heel merkwaardig; ook lezenswaardig,
als gij er niet te veel achtereen van genieten wilt. Want dan
wordt het een maaltijd van enkel hors d'oeuvres. . .
H. S.
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Dr. G. Kalif. Inleiding tot de Studie der Literatuurgeschiedenis. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon. 1914.
Dit is een Bier aangename boeken die meer geven dan ze
beloven — behalve aan die vlijtige jonge menschen voor wie een
college-uur telkens het zaligste huns levees wordt.
Want dit geschrift — zoo vermeldt de schrijver in zijn Vow
rede „voortgekomen uit colleges voor mijne studenten, eerst te
Utrecht, daarna te Leiden, is allereerst bestemd voor hen die hun
weg zoeken in de geschiedvorsching en de geschiedschrijving der
letterkunde." (bl. XI) De gewone lezer, die zich noch tot geschiedvorsching, noch tot geschiedschrijving bekwaam of aangetrokken gevoelt, en derhalve dit, immers wetenschappelijke, boek
dadelijk wil neerleggen, zal echter goed doen het weer ter hand
te nemen. Twee regels toch verder verneemt hij er van : „het wil
vooral belangstelling wekken, de aandacht vestigen op feiten, verschijnselen, stroomingen, niet het ininst op uitspraken en gevoelens
van scheppende kunstenaars, die schrijver dezes belangrijk voorkomen." En welken beteren gids kan hij zich wenschen in de
elyseesche velden der literatuur dan den schrijver, wien hij voor
zijn vele voortreffelijke monografieèn en zijn standaardwerk over
de Gesehiedenis der Nederlandsche Letterkunde reeds zooveel dank
schuldig is?
En zich verdiepend in de lectuur dezer driehonderd bladzUden,
zal hij zich geen oogenblik te beklagen hebben, aan de hand van
dezen wetenschappelijken leidsman dit belangrijk gebied te doorkruisen.
Het wetenschappelijk karakter van dit werk is zoowel gelegen in het enorm-groote, hier verwerkte materiaal, als in het
bezonnen oordeel, bier aan het woord. Dat telkens erkent : „er
valt bier nog ontzaglijk veel te doen... er blijft ook bier nog veel
te onderzoeken, voordat wij tot eenige zekerheid kunnen komen
een onderzoek dat bier en daar zou stuiten op voorloopig onoplosbare vraagstukken" (bl. 198). En dat zich zonder reserve aansluit bij
de bekende kenschetsing van ons wetenschappelijk onderzoek als :
,,puiser l'ignorance a la source la plus elevee" (bl. 286). Doch dat
daardoor juist ons volkomen vertrouwen verwerft. Zoodat waar
het meer wetenschappelijk karakter van dit werk terugtreedt voor
beschouwingen ook voor den niet-wetenschappelijk gevormden lezer
belangrijk, deze zijn bizondere belangstelling wekken, juist omdat
ze met wetenschappelijke bezonnenheid worden voorgedragen.
Zeer zal hem zoo treffen de uitnemende karakteriseering van
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de Aesthetische Begrippen : het schoone, bet verhevene, het leelijke,
het tragische, het komische, den humor, bet elegische en het satirische (bl. 143-149). Die zoo bondig en treffend zijn geteekend,
dat hij bet alleen jammer vindt dat de schrijver ze niet uitvoeriger
behandelde. Tenzij hij zich vleit met de hoop dat deze dit nog eens
zal doers in een Aesthetiek van zijn hand.
En de onderafdeelingen van Boofdstuk IV, Het Publiek aangeven is anders niet dan een menu voorhouden, waarvan ook iedere
huiskamer-lezer zal smullen. Die onderafdeelingen zijn : „Het woord
publiek. Hoe oud ? In welken zin gebruikt. — Hoorders en Lezers. —
Invloed der boekdrukkunst. — Wat is de aard van het letterkundig genot ? Over de aandacht en de spanning. — Over den
smaak. — Verhouding van auteurs en publiek. Beroepsdichters. —
Letterkundige roem en populariteit. — Honoraria. — Het aantal
uitgaven. — Censuur.
Wat blijft Leven en wat niet ?"
Natuurlijk zal ieder op dit terrein, waar bet subjectieve steeds
den doorslag geeft, wel eens een vraagteeken zetten. Zoo zette ik
er een toen ik in de uitnemende teekening van bet komische dit
las : „ook voor ons bestaat het in het onverwachte, in vergissingen
en verwarringen, tegenstelling en botsing van velen aard, slagen
en scheldwoorden, het lager-zinnelijke en het erotische" (bl. 152/3).
Het erotische, zoo in het algemeen, zonder nadere omschrUving, gerangschikt onder het komische ? Ja, die bewering is komisch, maar
bet erotische ook ?
Ook zette ik een vraagteeken bij dezen volzin : „want de
kunst, de Kunst, wordt voldoende geeerd, de eerbied voor de geschiedenis en de historische waarheid is niet zelden gering" (bl. 250).
Deze bewering scheen mij treffend van onjuistheid. Immers ik vernam wel dat Noorwegen voor zijn groote schrijvers een „ Dichtergage" instelde, dat Stijn Streuvels lid is van de Kon. Vlaamsche
Academie van Kunsten en Wetenschappen en dat de Belgische
regeering en stadsbesturen daadwerkelijk belangstellen in Vlaamsche
letterkunde en letterkundigen maar dat wij ten onzent van
dergelijke dingen nu zooveel last hebben, was mij onbekend. Terwij1 aan den anderen kant, naar ik meen, de geschiedenis ten
onzent noch verwaarloosd, noch stiefmoederlijk bedeeld wordt.
Doch dit zijn slechts terloopsche en geheel-subjectieve opmerkingen. De kritiek, ook de schrijver dezer inleiding zegt het
telkens, heeft zich eigenlijk niet druk te makers met dergelijke
kleinigheden. Zij heeft te karakteriseeren en, zoo zij het kan en
mag, te bewonderen. En dit laatste kan en mag zij bier van harte
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doen. Want wij hebben den schrijver dezer
te danken
voor een degelijk, voortreffelijk werk, dat zeker zijn lezers zal vinden.
G. F. H.

H. T. Karsten. Augustinus over het godsrijk. Haarlem.
Tjeenk Willink en Zoon, 1914.
Prof. Karsten, sinds jaren met Augustinus vertrouwd, heeft
een nuttig werk verricht door zijn studien samen te vatten en in
een beknopt geschrift, moge het zijn, aan velen in handen te geven.
Nuttig in de hoogste mate is de inhoudsopgave der 22 boeken van
de civitate Dei, reeds voorlang voor eigen gebruik opgesteld, Uit
den aard der zaak is het getal van hen die in zelfstandige studie
van het oorspronkelijk met den kerkvader kennis maken, beperkt.
Natuurlijk kan zulk een studie zelfs door de beste inhoudsopgave
niet vervangen worden, maar zulk een overzicht geeft bij die studie
een leiddraad, en aan hen die haar niet maken een zakelijk overzicht, die toch nader brengt tot den inhoud dan eenig handboek
dit vermag. Vooral heden ten dage is dit van groot gewicht.
Augustinus is een wereldhistorische kultuurmacht en blijft zijn
woord medespreken, gelijk b.v. Eucken met zooveel nadruk erkent.
De groote tegenstelling Glaube unri Unglaube in der Weltgescliichte
(dit is de titel van een boek van H. Scholz door Karsten geciteerd
en gebruikt) leidt ons vanzelf ertoe ons met het klassieke boek
van Augustinus bezig te houden, alsnog de meest grootsche proeve
van een christelijke philosophie der geschiedenis. Wij staan dan
voor de keus : of deze tegenstelling even massief te zien als de
kerkvader, Of, wanneer dit ons als kinderen onzer eeuw onmogelijk
is, de nieuwe vormen op te sporen waarin zij zich aan ons voordoet.
De tweede, kleinere helft van ons geschrift levert in uitgewerkte aanteekeningen bijdragen van waarde zoowel voor het
historisch verstaan van Augustinus als voor het beoordeelen van
de vraagstukken waarmede hij zich bezig heeft gehouden.
Velen hebben in de Revue des deux inondes (en in afzonderlijke
uitgaaf) het kleurige beeld genoten door Bertrand van St. Augustin
geteekend, maar daarin gemist een wijsgeerig overzicht van zijn
leer en de geschillen waarin hij gemengd is geweest. Welnu: de
leemte daarbij gevoeld wordt uitnemend aangevuld door het geschrift waarvoor velen met mij mijn ambtgenoot dankbaar zullen
wezen.
1. S.
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Dr. J. D. Bierens de Haan. Ideestudies. 2e druk.
Amsterdam. S. L. van Looy. 1913.
Met blijdschap begroeten wij een goede, oude bekende. Een
schrijver heeft soms een bonne fortune littêraire. Opmerkelijk genoeg heeft hij dit veelal niet met het boek waaraan hij 't meest
studie heeft besteed, of waarin hij 't meest opzettelijk zijn denkbeelden bepleit, gelijk onze schrijver met zijn weg tot het inzicht
of zijn levensleer in de lijn van Spinoza. Van hoeveel waarde deze
geschriften ook mogen zijn, het warmst schijnt de zon op zijn
kleine opstellen, onopzettelijk ontstaan, vrucht van denken en gevoelen te gelijk. Deze Ideestudies had hij reeds in 1898 verzameld,
en het kan ons verbazen dat er 15 jaren verliepen eer er een tweede
druk van noodig werd. De aristokratische plooi van een geest, die
zich nooit opdringt of oplegt, die een verwante stemming bij den
lezer onderstelt, verklaart dat een boekje als dit niet bij uitstek
populair is. Maar aan beschaafden, die daarbij niet doctrinair gestemd zijn, mensch en dogma niet scheiden, bereiden zulke stukjes
een fijn genot. Enkele er van redeneeren meer dan andere, in
een paar (de 2 laatste, over Parzifal) is er wat meer historische
stof, over 't geheel werkt elke ,,ideestudie" een indruk of visie uit,
gelijk onder de oude stukken dat over het wijde, onder de nieuwe
de geestelijke ontroering. Zij vragen niet of men het eens is, maar
maken wakker wat min of meer bewust in den geest sluimert. Ook
deze druk zal zijn weg vinden, en vermoedelijk wel de laatste niet
zijn van een geschrift dat niet minder door zijn vorm dan door zijn
inhoud verdient te blijven levee.
1. S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
P. J. van Santen. S. J. Gezag en Vrijheid. (Geloof en Wetenschap
Serie X No. 1). Nijmegen. L. C. G. Malmberg, 1914.
Dr. P. H. Ritter. Verspreide Fragmenten. le en 2e bundel. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1914.
Ds. Chr. Hunningher. Wat Schotland en zijn „General Assembly"
ons leeren. Amsterdam. A. H. Kruyt.
De Voorgeschiedenis van den Rotterdamschen Stadhuis-bouw beoordeeld
Stemmen uit de Pers. Rotterdam. W. L. en J. Brusse, 1914.
Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal. le afi. Mart.
Nijhoff, 's Gravenhage en A. W. Sijthoff, Uitgevers Maatsch. Leiden.
M. A. Schwartz. Voorbereidend Hooger Onderwijs. Leeuwarden.
Meyer en Schaafsma, 1914.
Vinkhuizen en Wumkes. Het avondmaalszilver in de provincie Groningen. Sneek. Ozinga, 1913.

Overneming verboclen.

OORLOG EN BESCHAVING
DOOR

P. D. CHANTEPIE DE LA SALTSSAYE.

Wij gevoelen behoefte de indrukken die het wereldgebeuren op ons maakt geestelijk te verwerken. Toch is
dit vaak juist wanneer die indrukken hevig zijn.
Zoo gaat het ons in de hedendaagsche omstandigheden.
llit wetenschappelijk oogpunt schijnen wij er Diets toe te
kunnen doen dan zwijgen. De verdere oorzaken en de
naaste aainleidingen tot de groote uitbarsting zullen eerst
] atere geschiedschrij vers blootleggen, over veelzij diger
gegevens beschikkend dan die ons nu nog bereiken. De
uitkomsten laten zich nog niet bij benadering overzien.
Over den loop der gebeurtenissen worden wij uiterst onvolledig, veel minder dan in den oorlog van 1870, ingelicht.
Zoo kunnen wij eigenlijk ons geen oordeel vormen.
Toch bruisen in ons gemoed gevoelens, stemmingen,
vragen, die wij niet van ons of kunnen zetten. Al vin den
wij daarop geen afdoende antwoorden, de groote dingen
die gebeuren gaan niet buiten ons om, zij ontroeren ons
en wij willen weten wat die ontroering voor ons beteekent.
En nu zoeken wij door citing te geven aan wat in ons
om gaat ons te bevrijden van booze droomen en epidemische
gevoelens. Wij zijn Loch geen onverschillige toeschouwers.
Wij willen ook niet met eenige banale uitroepen van een
oppervlakkig sentiment ons van de dingen afmaken. Evenmin mogen wij ten prooi worden aan de dwangvoorstelO. E. XIV 11
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lingen van een beangstigde fantazie. Wij moeten zoo veel
mogelijk bij onszelf en bij anderen helder bewustzijn en
vasten wil kweeken, opdat het ontzettend en verwarrend
wereldgebeuren ons geestelijk leven niet ontreddere.
Daarvoor is het noodig ons boven de clichés, de overal
rondslingerende onbeduidendheden, te verheffen, maar ook
ons niet geheel te laten medeslepen door onze sympathieen
en antipathieen. Dat deze een woord medespreken is onvermijdelijk. Aanleg en omgeving, opvoeding en ontwikkeling,
ervaringen in 't verkeer met menschen en boeken van
anderen volksaard opgedaan, wie weet misschien ook bloedmenging, spreken pier hun woord mede. Niet to vergeten
wat dagbladen ons dagelijks voorpraten, 't geen invloed
oefent ook op hen die beweren er onafhankelijk van te
zijn. rTegenover dit alles past ons niet er ons buiten te
plaatsen, wat vicel niet doenlijk is, maar er boven to staan.
Wij Nederlanders zijn in den huidigen strijd neutraal en
hopen dit te blijven, zoolang ons niet opgedrongen wordt
onze onafhankelijkheid te verdedigen. Deze neutraliteit
nu drage een geestelijk karakter. Nederland is van ouds een
land van vrijheid en zelfstandige geestelijke ontwikkeling;
het heeft telkens aan vluchtelingen van allerlei herkomst een
veilige plaats geboden. Verdreven Protestanten, vrijdenkers
van verschillend stempel, onlangs uit Frankrijk verdreven
kloosterlingen, alien, ook zij die aan ons eigen vrijheidsbeginsel
vreemd zijn, vonden en vinden in Nederland een veilige haven.
Dit bepaalt ook nu ons oordeel en verbiedt ons partij to
kiezen voor een der mededingers naar de wereldmacht.
Mijn vereerde leermeester Brill prentte ons in dat het
Nederlands roeping steeds is geweest strijd to voeren tegen
de wereldmonarchie. Onze eigen vrijheid verdedigend hebben
wij onder de twee groote Oranjes, Willem I en Willem III,
de overheersching van Spanje en later die van het Frankrijk
van Lodewijk XIV gefnuikt. ook nu, in het begin der 20e
eeuw, kan Nederland, al heeft zijn hooding niet weer
gelijk in onze gouden eeuw een beslissenden invloed, zijn
nationaal karakter niet verloochenen. Ons gevoel blijft
protesteeren tegen een exclusief wereldrijk. Ik herinner
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mu hoe Brill zijn afkeuring uitte over de kroning te Versailles van den Pruissischen koning tot Duitsch keizer ;
niet omdat hij Franschgezind was, maar omdat hij in die
kroning op de plek zelf van de glorie der Fransche monarchic een overmoedig wegcijferen zag der kultuurbeteekenis
welke aan Frankrijk in de rij der volken toekomt. Daarom
is de Nederlander afkeerig zoowel van het „Deutschland,
Deutschland caber alles" als van het „Rule Brittannia, rule
the waves". Onze staat is gevestigd op de eerbiediging
der vrij de persoonlijke en de nationale. Hierin is
Ora* steeds voorgegaan ; onze Willem I heeft ruim zooveel gestreden voor godsdienstvrijheid als gestreefd naar
uitsluitend recht voor zijn eigen religie ; in de eeuw der
godsdienstoorlogen beteekende een dergelijke ruime gezindheid vrij wat meer dan in onzen tijd.
Zoo is er tweeerlei nationalisme : het gevoel dat bij
het erkennen der eigen roeping ook die van andere volken
eerbiedigt, en dat hetwelk zich wil doen gelden terwijl
het anderer volksaard terugdringt en onderdrukt. Het
spreekt vanzelf dat bij een oorlog deze laatste vorm sterker
naar voren treedt ; en dit geschiedt bij dezen strijd in een
onverwacht hevige mate.
Wij waren er langzamerhand aan gewoon geraakt aan
de internationale stroomingen veel meer kracht toe te
kennen dan zij nu blijken te hebben. 1k herinner mij nog
de vrij vulgaire praatjes die men in 1871, tijdens de Commune te Parijs, allerwege hoorde, in binnen- en buitenland : alsof in de straten van Parijs wezenlijke belangen,
beginselen met elkaar in botsing kwamen, vrij wat redelijker
dan de onzinnige massamoorden van menschen eenvoudig
omdat zij aan deze of aan gene zij van de grenzen des lands
waren geboren. Nu kon men verwachten dat ma ruin]. 40
jaren de internationale machten, vooral de verwantschap
tusschen de proletariers aller landen, zoo krachtig zouden
zijn dat, zoo al niet een oorlog onnaogelijk ware geworden,
althans de algemeene deelneming er aan hoogst twijfelachtig zou zijn. Wij zien het tegendeel gebeuren. Misschien nooit is het nationalisme feller geweest dan in dezen
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krijg. Het sleept ook hen mede die meenden er aan ontgroeid te zijn. Van halite, op zijn hoogst met theoretisch
voorbehoud dat evenwel krachtige medewerking niet uitsluit, strijden de socialisten aller landen mede in de
nationale gelederen zij gedragen zich niet, zij gelden ook
niet weer als onverzoenlijke tegenstanders der bestaande
orde. In Duitschland spraken, zelfs ook officieel, de „burgerlijke partij en" uit, dat zij in het sneuvelen van den Zuidduitschen afgevaardigde Frank een groot verlies voor
den rijksdag en voor de toekomstige ontwikkeling der
Duitsche politiek betreurden. In Frankrijk sprak de dolzinnige moord op Jaures van een stemming die van pacifisme niets Wilde weten. In 't nieuwe ministerie zitten daar
mannen van de onverzoenlijkste groepen naast elkaar, die
nog onlangs elkaar fel bestreden, nu vereenigd tot nationale verdediging : naast een der vaders van de „entente"
met Engeland en Rusland Delcasse, naast den ouden Ribot
hoog geeerd maar door de linkerzijde nog voor enkele
naaanden geboycot, de satellieten van Caillaux (Doumergue
en Malvy), de strijders voor een nationale partij (Briand,
1VIillerand), een paar geunifieerde socialisten (Sembat en
Jules Guesde), ja men sprak er zelfs van den katholieken
leider graaf de Mun, die nu inmiddels gestorven is, in het
bewind op te nemen. Wie had gedacht dat het nationaal
gevoel zoo sterk de tot het uiterste gespannen partijhartstochten op den achtergrond zoude dringen ?
Zoo is het allerwege. De socialisten deserteeren niet,
saboteeren niet, maar zijn op 't oogenblik Engelschen, Franschen, Duitschers, zelfs Russen. Het zaad door anarchisten
zoo welig onder hen gezaaid schijnt nauwelijks ontkiemd.
Wat blijft er heden over van den geest die b.v. spreekt in
het levensboek van prins Kropotkin Autour d'une vie ?
Men heeft zoo vaak tegenover de gevaarlijke internationale stroomingen, zwarte en roode, het nationaal gevoel als noodig en heilzaam verheerlijkt, dat men in de
herleving daarvan wel een verklijdend verschijnsel moet
zien. Maar nu die nationale hartstochten zulke verwoestingen aanrichten staan wij met ons oordeel verlegen. Het is
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goedkoop hierbij te wijzen op het verschil tusschen gezonde
uitingen van vaderlandsliefde, echt en warm, bereid om offers
te brengen aan de levensvoorwaarden van het volksbestaan,
en de opgewonden dweeperij voor glorie, macht, verovering.
Maar wie trekt de grenslijn tusschen deze twee ?
In de tegenwoordige verwikkelingen ziet de nuchtere
buitenstaander bijna uitsluitend den gevaarlijken factor,
terwij1 onder de strijders zelf velen gelooven aan de rechtvaardigheid der zaak waarvoor zij het level' veil hebben.
Serviê, om bij het begin te beginnen, meent dat het den
prijs niet heeft verworven waarop zijn inspanning in de
Balkanoorlogen het aanspraak gaf, en wil zich op den
onderdrukker, zij het met de oneclelste en laaghartigste
middelen, wreken. Oostenrijk dat een belangrijk deel zijner
monarchie, zijn macht over Zuid-Slavische volken bedreigd
ziet, strijclt om zijn bestaan. Reeds minder gerechtvaardigd
schijnt Ruslands strijd om de rol van leider der Panslavistische beweg,ing. Duitschland treedt in de bres voor zijn
bondgenoot Oostenrijk, maar strijdt eigenlijk voor zijn
wereldmacht, door benijders en belagers omringd, die op
hun beurt de duldelooze snoeverij der grootste militaire
mogendheid willen breken. Frankrijk denkt daarbij aan de
revanche voor 1870 ; Engeland aan de geschonden neutraliteit van Belgie, maar feitelijk nog meer aan zijn handelsbelangen en zijn heerschappij ter zee over de geheele wereld.
Zoo hebben alle partijen glimp van recht, en den
onmisbaren waan die moed geeft om ten strijde te trekken.
Minder dan ooit is dit een strijd van vorsten, diplomaten,
militairen; met de uiterste verbittering staan de volken
zelf tegenover elkander. De verbondenen willen niet
rusten eer Duitschlands macht voor goed is gebroken,
Duitschland niet eer tot het ten voile zijn positie in de wereld
heeft veroverd. Er is een gezindheid, ook, juist bij de
volken, geen tramp te geven, niet met een halve beslissing
tevreden te zijn, dit uit te vechten „tot het bittere einde",
tot den laatsten man. Dit is niet slechts in hooge mate
onheilspellend, het is een stemming die ten uiterste verbaast. De haat en verachting, merkwaardig genoeg nog
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minder van Duitschers tegen Franschen dan tusschen.
Duitschers en Russen, vooral tusschen Duitschers en Engelschen, is ongehoord, in onze eeuw onverwacht. Tal van wilde
en barbaarsche stammen noemen zichzelf bij uitsluiting van
anderen „de menschen" kortweg, de menschen die dus anderen
als rechtelooze slaven mogen behandelen. Is het vernis van
beschaving bij de hoogste volken der aarde nog slechts
een vernis, en komen daaronder al die primitieve hartstochten weer te voorschijn ? Een vraag, waarbij wij sidderen.
Allerlei overwegingen vermeerderen het gevoel van
angst dat zich van ons meester maakt, dat wel in de roes
van den strijd niet zoo duidelijk spreekt, maar toch ook
wel bij de strijders zal moeten opkomen. Nog nooit is zoo
geweldig,e machtsontplooiing in de wereld. aanschouwd.
Miljoenen staan onder de wapens, de verste volken, van
de Britsche „dominions" uit alle werelddeelen, Japanners
nemen deel aan den strijd, om straks ook in de buit te
deelen. De technische volmaking der strijdmiddelen heeft
.iets griezeligs. Mijnen in de zee, bommen die nit luchtschepen komen vallen, de regimenten te pletter gejaagd
tegen onzichtbaar opgestelde artillerie, veldslagen die dagen,
ja weken duren op een front van eenige honderd kilometer
wie kon dit voorzien ? Ja, wie had gedacht het te beleven ?
Men meende dat de vredesbeweging grooter vorderingen
had gemaakt, dat het vervangen van oorlog door arbitrage,
dat in elk geval het humaniseeren van den oorlog veel
van de verschrikkingen aan den strijd zou ontnemen. En
nu zijn de verschrikkingen erger dan ooit. Voor de belangen
van den strijd zelf wij ken alle overwegingen van beschaving
en humaniteit. Oude monumentale steden en gebouwen ontziet men niet. Ook al zal op deze slagvelden de opofferende,
reddende, troostende liefde, nit humaan en uit christelijk gevoel, niet ontbreken, er komen trekken van wildheid en
wreedheid naar voren, „la bete humaine" wordt losgelaten.
Met dit ontketenen van elementaire hartstochten is
het tevens alsof er een -noodlot over de wereld is gekomen.
Men had de zwoele atmosfeer die aan dezen oorlog voorafging al jaren bespeurd, toch had men al weer zich gewend
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de uitbarsting verschoven te zien en gehoopt dat dit ergste
schier onmogelijk zou blij ken. Telkens als de wolken zich
samenpakten, klaarde de hemel weer op, gelijk in de tijden
der oude profeten bemoedigde men elkaar door „den dag
des kwaads verre te stellen". De Balkan zou den wereldbrand ontsteken, de diplomatie wist het te bezweren, totdat eindelijk de vonk die het deed toch van den Balkan
kwam. De beide reuzenverbonden die zich tot de tanden
wapenden heetten, joist door ten oorlog zich toe te rusten,
den vrede te beoogen en te verzekeren. Ja, het wapengekletter k-lonk hachelijk, maar de besprekingen der
kabinetten, de gezindheid der vorsten, vooral van den
vredeskeizer schenen den vrede te waarborgen.
Daarbij kwam de twijfel aangaande de gezindheid der
volken. En nu ? De brand is uitgebroken, wie weet hoe
ver hij om zich heen zal grijpen, hoelang hij zal wooden?
Allerlei vragen, onnoodig onder woorden te brengen, komen
ons daarbij voor den geest. Voor ons het eerst die naar
de veiligheid van ons eigen vaderland, dat geen ander
belang heeft dan zijn vrijheid en zelfstandigheid.
Het ijzeren noodlot is over de wereld, wie zal het
keeren ? Wat zal het nog brengen ? Waar alien besloten
schijnen tot het uiterste te vechten, daar ziet ons geestesoog de mogelijkheid van eon Europa beroofd van zijn
weerbare manschap, beroofd van zijn welvaart, verstoken
van de onmisbare hulpbronnen van handel, nijverheid, verkeer, geteisterd door armoede, honger, epidemieen kortom
de beschaving voor geslachten, misschien voor goed geweken of verplaatst. Ik weet wat men op dergelijke zwartgallige visies pleegt to antwoorden. Het optimisme, dat
zichzelf hoop noemt en geloof, is onuitroeibaar in 's menschen hart. Maar: is dergelijk optimisme gerechtvaardigd?
Er zijn ten slotte volken die vooraangingen in de menschheid, er zijn beschavingen die op eon hoogen trap stonden,
ondergegaan. Waar wij vernielende machten van ongekende
hevigheid aan het work zien, gevoelen wij ons door even
ongekende gevaren bedreigd. De mooning hardnekkig
verdedigd, bij schier alien sluimerend: „alles komt terecht",
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is ten slotte schadelijk bijgeloof. De oude profeten hebben
haar bestreden, zelfs waar zij zich in den vroomsten vorm
kleedde : „God zal zijn yolk wel handhaven". Op een persoonlijke toekomst, die boven en buiten de aarde ligt,
mag de mensch hopen. De ontwikkeling van wereldsche
toestanden als veilig en verzekerd te beschouwen is door
niets gerechtvaardigd.
Ik sprak daar over hetgeen wij van de toekomst duchten. Ik weet natuurlijk wel dat wij daarbij met vele factoren
te rekenen hebben en zeer ingewikkelde toestanden. Er
zijn volken die het langer uithouden dan andere. Engeland
zit veilig op zijn eiland, vaart veilig op de zeeen, is veilig
in 't soliedste. geldbezit. Ook Rusland heeft een langen
adem en schijnt in zijn eindelooze vlakten met zijn nog
onontgonnen rijkdommen onaantastbaar. En Japan : het gele
mannetje in de verte maakt zich gereed de lachende erfgenaam te worden van een wereld die zoo dwaas is geweest
zijn eigen krachten op te teren en zijn beschaving te verwoesten. En wat dan ? Sommigen spellen van dezen reuzenstrijd het einde van het militarisme : deze oorlog zal de
laatste wezen. Alsof, indien Duitschland werd gefnuikt,
Engeland en Rusland elkaar de wereldheerschappij zouden
gunnen ; dan zouden de bondgenooten misschien het nog
betreuren het militaire bolwerk der beide middeneuropeesche keizerrijken te hebben geslecht. En alsof de strijd met
het Mongoolsche ras niet dreigend nadert. De Engelsche
Jingo dichter R. Kipling zong onlangs : „the Runs are at the
gates" en dacht daarbij aan Duitschers ; waarvoor houdt hij
wel de bondgenooten van Engeland : Russen en Japanners ?
Zoo dreigen achter dezen oorlog andere, misschien nog
gruwelijker vormen van strijd. Doch de vraag is of er van
de nu in zeldzame mate teruggedrongen internationale en
humanitaire geest geen reactie zal komen. Wij hebben ons
reeds verbaasd hoe weinig wij er nu van bespeuren. Waar
blijft het toch zoo wijd verspreide besef, dat het militarisme
verouderd is ? De moderne mensch is een industrieel, een
koopman, een artiest, een geleerde, alles behalve een soldaat. Vergissen wij ons daarin ? En zal al dit moderne

OORLOG EN BESCHAVING.

169

voelen en trachten blijvend zich laten terug,dringen ?
Door evenwel te eenzijdig en oppervlakkig deze tegenstelling, nit Le spinnen zouden wij de beteekenis der spanning waarin wij leven onderschatten en weer toegeven aan
verwachtingen die slechts droombeelden zijn. Het is onjuist
dat het militarisme alleen in primitieve instinkten en versleten toestanden steun vindt en dus eerlang kan verdwijn en.
Nog daargelaten dat voor den staat weerbaarheid voorwaarde is van zijn bestaan, zoo biedt het burgerlijk leven,
afgezien van de politieke botsingen, allerminst het toonbeeld van vrede. Het schijnt, gelijk velen H. Spencer
napraten, dat industrie en militarisme twee elkander nitsinitende levenstypen vertegenwoordigen. Alles wijst er op
dat oorlog met de vormen en voorwaarden van het moderne
leven onbestaanbaar is. wij hebben het ook nn gezien hoe
groot een stoornis het geeft zoodra verkeer en handel
plotseling stop gezet worden. Alles is ingericht op zulke
omvangrijke gestadige betrekkingen tusschen de volkeren,
dat wij ons afvragen hoe lang het stilstaan van productie
en handel wel mogelijk is. De coOperatie der menschheid
kent en verdraagt geen nationale grenzen. Zoo gevoelt
men het maar dit is toch slechts voor een klein deel juist.
Wanneer W. Sombart in de wereldgeschiedenis den voortdurenden strijd ziet mu „Futter und Futterplatze" dan
blijkt wel dat economische mededinging en gewapende
strijd elkander niet zoo volstrekt uitsluiten als men het
voorstelt. Hier beschaving, daar oorlog : indien beschaving
medebrengt het veroveren en zich toeeigenen van de krachten en voorraden der wereld, en indien de volken nit verschillende hoeken elkaar op dit gebied ontmoeten, dan
moet het ons niet verbazen dat het op deze wereldmarkt
niet altijd vreedzaam toegaat. De nijpende vraag is echter
deze : wanneer de oorlog met zulk een felheid woedt als
nu, zou het dan niet kunnen zijn dat de goederen waarom
men den strijd voert middelerwiji vernield werden ?
Zoo kunnen wij niet het recht inzien waarmede Duitsche geleerden — ik denk aan een manifest door twee
Jena'sche beroemde hoogleeraren Haeckel en Eucken ver-
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spreid — aan de Engolschen „brutaal nationaal egoisme"
verwijten. Welk yolk verdient dit verwijt niet ? Kan zelfs
de staat ooit altrulstisch zijn, de belangen van eigen yolk
achterstellen bij die van andere ? Zeker heeft de geestelijke, nationale beschaving ook andere zijden dan de vraag
"mar macht. Waar, volgens de treffende uiteenzetting van
een Duitsch denker Joel, de slagordenen van macht en van
liefde tegenover elkaar staan, daar is in het nationale leven
een vermenging van beide. De questie van macht ter zijde
te laten is stellig ondoenlijk. Hierin nu ligt zoo niet een
rechtvaardiging, stellig niet een verheerlijking, van den
oorlog, toch een verklaring waarom wij ons het leven der
menschheid in Naar verschillende geledingen niet zonder
oorlog kunnen denken.
Het wreed verstoren van illusien die men bouwt op de
vestiging van een internationaal recht moet echter niet
leiden tot het opgeven van pogingen in die richting, moge
alleen steinmen zijn verwachtingen niet te hoog te spanners.
Er zijn historische machten die met echt menschelijk beramen spotten. Vlijmend zeide een oud Joodsch Psalmist dat
„die in den hemel zit zal lachen" om het woeden der volken
en de raadslagen der vorsten. Zeker indien het mogelijk
is door vergelijk, arbitrage oorlog te voorkomen, men late
het niet na. Vrede door recht is een schoone leas. Maar
niet een zeer duidelijke. Want wat is in de geschillen
tusschen staten recht ? De gesloten tractaten en bezworen
verdragen? Ongetwijfeld. Maar voor hoelang? Bij veranderde omstandigheden kunnen nieuwe vragen toch niet
uitsluitend naar een vroeger vastgestelden regel uitgemaakt
worden. Niemand meent dat dit voor eeuwig geldt. Nood
breekt wet; schier niemand ontkent volstrekt hot recht
van opstand binnenslands en van verweer naar buiten. Geen
yolk is zonder onrecht groot geworden : de oude Kameades
herinnerde het reeds aan het Romeinsche yolk. Doch waar
is het punt waarop dit recht begint ? Men spreekt van
„raison d'etat", van „ethics of expansion", van „berechtigte
Interessen". Zelfopoffering behoort nu eenmaal niet tot de
publieke moraal, ja vrij algemeen zou men een yolk veroor-
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deelen dat zichzelf prijsgaf. En zoo komt men tot de heden
vrij algemeen verspreide verheerlijking der macht. Kracht,
sterke vitaliteit brengt recht, ja plicht mede zich te doen
Belden. De heerscher moet heerschen. Aan het krachtigste
yolk komt de heerschappij toe. De oorlog nu is een dergelijke
krachtproef, waarvan de uitslag wel niets over „recht" beslist
maar uitrnaakt welke partij op 't oogenblik de krachtigste
vitaliteit bezit. In zulk een vitaliteit liggen ook zedelijke factoren, en velen kennel' geen hoop;er recht. Maar daarnaast
wordt brunt geweld gekweekt en slimme berekening, die
groote gevaren voor bet zedelijk leven opleveren en de hoogste zedelijke waardeu als tronw en waarheid op zij de zetten.
Hier nu ligt een stuk levensphilosophie, in hooge mate
kenmerkend voor de menschen onzer eeuw. Zonder hierover
nu afdoende te handelen, moeten wij toch die verheerlijking der macht vermelden, waaraan de naam van Nietsche
verbonden is, die vooral in de eerste gedeelten van zijn
Zarathustra tot zoovelen onzer tijdgenooten spreekt. De
kinderen der nieuwere geslachten, zenuwzwak en ziek veelal,
gelijk hun profeet then ik daar noemde, trachten in dolzinnig overspannen van den wil boven zichzelf te grijpen,
krachtmenschen te zijn.
Daarom moet in een oorlog tusschen beschaafde naties,
gelijk de drie leidende volken van West-Europa, de mentaliteit wel groote sehokken ondergaan. Wat zal er in 't
gemoed van een of ander fijnvoelend Duitsch officier zijn
omegegaan indien bii bij zijn verblijf te Brussel misschien
toevallig heeft gestaan voor Wiertz' aangrijpend schilderij
„Napoleon aux enfers"? De moderne mensch is er niet weer
naar om als „chair a canon" gebruikt te worden. Wij kunnen
dit nog eer plaatsen bij halfbeschaafden, die nader staan
aan horden maar bij Europeeêrs, aan wie eeuwenoude
kultuur en de verfijning der jongste beschavingsperioden
individueele waarde heeft gegeven, achten wij het onzinnig
dat zij bij massa's worden weggemaaid door de op zulke
slachtingen ingerichte moderne artillerie.
Dit zijn waarlijk- geen sentimenteele indru.kken. Men
zou er tegen kunnen aanvoeren dat het individualisme
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juist zijn hoogtepunt heeft in het vriiwillige offer, het van
harte zich onderwerpen aan de militaire dressuur, die dit
offer van het leven vruchtbaar maakt voor het vaderland.
Doch dit geldt alleen dan wanneer dit hoogste offer, van
alles, gezin, werk, eigen leven, gebracht wordt voor de
hoogste goederen, voor vrijheid als voor die onmisbare voorwaarde zonder Welke 't bestaan niet der moeite waard is.
Vandaar dat men in een oorlog, ook nu weer, zich diets
maakt dat inderdaad deze onmisbare levensvoorwaarde op
't spel staat. Maar Been opgedrongen waan kan de echte
geestdrift die alleen de hood geeft vervangen.
Tal van striiders worden natuurlijk ook nu gedragen
door ware overtuiging en de edelste motieven. Wij weten
niet wat, hoofd voor hoofd, in die honderdduizenden omgaat, die in bet vuur staan. Dolle angst en verbij'stering
vaak, de cooed der wanhoop, een zeker fatalisme, soms de
ontwaakte wildheid der laagste instinkten. De moderne
litteratuur allerwege heeft ons gewend aan fijne analysen
van het inwendig bestaan der menschen ik denk hierbij
niet aan de gera-ffi.neerde ontleding, van het leven der
decadente genotmenschen wier leege zielen voor de onrijpe
jeugd als belangwekkend worden voorgesteld, maar aan
de gestalten van z. oovelen in wier uiterlijk onbeduidend
lot de groote levensraadselen aan een gevoelig hart aankloppen, het wekken en soms nobele kanten aan het licht
brengen. Welnu zulke vreedzame burgers, in hun echt leven
met hun gezin en in hun werk tot voile persoonlijke
• waarde gerijpt, staan nu op het slag veld. Wat zij zien our
zich heen van gruwel en verschrikking, ook van ruwheid
en gemeenheid : de tijd en de kracht ontbreekt our het to
verwerken. Erger nog wat zij doers, moeten doers; zal niet
menigeen het gevoel hebben zoo treffend uitgedrukt in
Tell's monoloog bij Schiller : de man uit een rustig leven opgeschrikt tot het „ungeheure" dat in zijn leven is gekomen,
ziet de vreedzame voorbijgangers terwijl hij zelf wacht op
den dwingeland dien hij gaat dooden, en wordt zich bewust :
Sie alle ziehen ihres Weges fort
An ihr Geschaft — and meines ist der Mord !
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Zoover denkt de soldaat in den kruitdamp wel niet.
Maar later komt het op, gelijk ik een zakenman nit
Straatsburg eons boorde vertellen van het „sale metier"
dat hij in 1870, nog wel als franc-tireur, had moeten verrichten. Zouden lieden, die gezien of mede bedreven
hebben wat nu in Belgie en Frankrijk geschiedt, wel als
dezelfden terugkeeren in 't leven? Zou er in veler ziel
niet iets voor goed gebroken zijn, hun verbeelding ontredderd, hun zin vergroofd?
Wij hebben daarvan reeds iets ontwaard in de litteratuur der laatste 40 jaar, vooral in Duitschland, maar
ook in Frankrijk. Toen Victor G-irand onlangs zijn belangrijke studiên in twee bundels verzamelde, gewijd aan les
maltres de l'henre, teekende hij die gestalten die het schrikkelijke jaar 1870/71 hadden beleefd, zij kwamen levenslang de indrukken van dien zwaren tijd niet te boven.
Maar — eere aan de Franschen ook in dezen —: de daar
beschrevenen zijn mannen wier streven het is geweest op
zeer uiteenloopende wijze aan hun geschokte vaderland
weer kracht toe te voeren en mede te werken tot zijn
wedergeboorte. Auders is het bij hun overwinnaars geweest.
Enkelen onder denkers en dichters hebben getracht gezond
te blijven, de ideeele levenswaarden te handhaven, zij hebben
niet kunnen verhinderen dat het idealistische Duitschland
van GO-the en Beethoven, het militaristische politieke is
geworden der Pruissische heerschappij, en dat de pessimistische en cynische stemmingen van Schopenhauer en
Nietzsche afkomstig wijd verbreid zijn.
Nu strijdt Duitschland voor zijn. „plaats in de zon".
Zal er, ook al mocht het overwinnen, veel zon op schijnen?
De dageraad der 20e eeuw, die zoo bloedrood opgaat, spelt
de heerschappij van ruw geweld en waarlijk g,,een kalme
blijdschap. Men keert niet zoo maar terug tot de zachtere,
inniger, diepere kanten van 't leven na ontzettende dagen
staat het niet in 's menschen macht te decreteeren: nu is
er vrede, ook in het gemoed.
Wij weten niets van den uitslag, maar wij weten zeker
dat dit bloedjaar niet spoedig kan vergeten worden. Zal
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er kracht zijn orn. het verwoeste weer te herbouwen ?
Misschien. Zal men de werken des vredes, nijverheid,
handel, verkeer weer met energie opnemen ? Misschien
maar dan in angstige jacht naar welvaart en genot, niet
met blijden vrede in de ziel.
Onze blik gaat onwillekeurig een eeuw terug; dan
wordt de overmatige verheerlijking aan de 19e eeuw zoo
vaak toegezwaaid wel gedempt.
De 18e eeuw had veel gesloopt, maar deed dit met
opgewekten geest, hoopvol en naief, zich wiegelend in de
goedkoopste illusien: dat 's menschen natuur goed was,
zijn gevoel rein, zijn inzicht helder dat de waarheid binnen ons bereik lag, daarvoor mime men slechts traditie
en vooroordeel op dat de staat een menschelijk gewrocht
was, gemakkelijk op zedelijke grondslagen te vestigen. Ook
de revolutie wekte optimistische stemming, zij maakte wel
veel puinhoopen, maar liet toch geen verwoest Europa
achter, integendeel in restauratie en romantiek uitte
zich in nieuwe vormen de illusie de wereld te kunnen
herbouwen en kwam levensmoed aan het ]icht. Victor
Hugo moge dan, in zijn schitterende chants du crepuscule
geklaagd hebben : „ce siecle, avant trente ans, avait tout
devor4" — het krachtig opleven van idealisme in Duitschland,
Frankrijk, Engeland bracht een kapitaal van denkbeelden
en gevoelens in omloop waarvan verscheidene geslachten
hebben geleefd, dat nu zelfs nog niet geheel is opgeteerd.
Doch de 19e eeuw zou geen afscheid nemen zonder dat
pessimistische stemming den boventoon voerde.
Voor het persoonlijk leven is het „Problem der Fanstischen Natur" waar de beoefenaars van G-Othe zoo druk
over handelen, niet opgelost, het blijft de gemoederen
plagen. En in het openbare leven is vooral door de nitbreiding der wetenschap ontzaglijk veel bereikt dat het
bestaan der menschen ruimer, rijker heeft gemaakt, maar
alleen uiterlijk, want de ervaring die dit alles vergezelt is
neerdrukkend : deze, dat het niet van de veelheid zijner
goederen is dat de mensch waarlijk leeft. En, waar nu deze
geheele ontwikkeling heeft geleid tot de katastrofe die -wij
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beleven, vragen wij : vanwaar zal de kracht komen om
dit alles te doorleven, om straks weer een nieuwe wereld
op te bouwen
Het antwoord daarop verwachten christenen van hun
geloof, of liever van den God in wien zij gelooven door
Jezus Christus. Dit brengt echter slechts voor een deel
mede dat men de wegen Gods verstaat, voor een ander
deel berust de christen ook in wat hij niet begrijpt. Het
is gevaarlijk te doen alsof men inderdaad ingewijd is, en
dan verklaringen voor te dragen die al te veel op clichés
gelijken. Zeker, dat „God regeert" is de doorgaande inhoud
van Oud- en van Nieuw-Testament, daarin vinden alle
geloovigen troost en kracht maar er blijven raadselen in
dit Godsbestuur. In de gruwelen die gebeuren ook in
oorlogen, ziet men „oordeelen Gods", oordeelen die dan
't ergste zijn wanneer de menschen aan hun eigen verkeerde inborst worden overgelaten en gelegenheid hebben
hun boosheid tot voile ontwikkeling te brengen. Maar in
zulke oordeelen zijn er ook wegen Gods om de menschheid
en de enkele menschen op nieuwe paden te leiden. Dit
alles moge waar maar is het gemakkelijk vast te
houden, te doorleven Van den rijkdom van inzichten en
gevoelens die in bijbelsch profetisme en wijsheid, in den
inhoud van het evangelie hieromtrent is neergelegd zal ik
pier niet trachten een overzicht te geven. Doch laat mij
op enkele hoofdpunten wijzen waaromheen de christelijke
overwegingen in onze omgeving zich bewegen. Vooreerst
het verbond van christelijk geloof en pacifistische gevoelens.
Niemand kan zich er over verbazen dat men nit het
evangelie het woord vrede opvangt. Dat predikers, dat
kerkelijke corporaties, dat de paus, vredesmanifesten in de
wereld zenden acht ik zeer natuurlijk. Men mag daarover
volstrekt niet globaal het oordeel vellen van sentimentaliteit
of oppervlakkigheid, al past dit wel op een vrij groot aantal
van hen die voor vrede ijveren. Maar, 't blijft waar : oorlog
behoort niet tot het koninkrijk der hemelen, wij kunnen
hem in den volmaakten staat niet plaatsen. Toch kan ik
nog niet terugnemen wat ik in mijn werk Het Christelijk
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leven schreef dat ik oorlog niet als het bij uitstek antichristelijke aanmerk. Daarbij denk ik niet alleen aan de
lichtzijden : zedelijke eigenschappen die de krijg aan 't licht
kan brengen en nieuwe beschaving die langs deze wegen
kan worden bevorderd; want tegenover dat licht staat al to
zwarte schaduw. Maar ik heb vooral het oog op den toestand waarin de mensch pier op aarde leeft. Staat, recht,
geld, ook oorlog behooren niet zonder weer tot het Godsrijk.
Maar deze wereld is het Godsrijk nog niet. W]ij leven in
een halven toestand, in een voorbereidenCten staat, waarin
het aardsche ons veelszins belaagt maar ook mode kan
worden opgenomen in ons levensplan. De oorlog als zoodanig laat zich niet kerstenen maar de christen kan met
zuivere gezindheid God dienen ook als krijgsman, men kan
voor een heilige zaak ten strijde trekken, en men kan ootmoedig het hoofd buigen onder de „oordeelen Gods". Het
een en het ander is christelijk denken, voelen en handelen.
Daarom acht ik het evenwel nog niet geraden om to
juichea over den oorlog, als waarin God in donder en
storm spreekt. Onweder en aardbeving kunnen als in het
visioen van Elia de zachte koelte voorbereiden, op zichzelf
is de Heer er niet in. De jubeltonen over het vreeselijke,
omdat nu de onbeduidendheid van het alledaagsche 'even
zw ijgt voor het grootsche, de ontzettende stem Gods, klinken
in mijn oor als neo-romantische opwinding, verwant met
de krachtsverheerlijking waarover boven sprake was.
In den oorlog met zijn verschrikking,en verliezen
mensch en volkeren ontzaglijk veel waarop zij vast bouwden. Maar zij behoeven hun God, en door Hem hun vertrouwen, hun geloof niet in to boeten. Om dit to heroveren
moot het hart de roepstem verstaan om boven het vergankelijke de eeuwige geestelijke werkelijkheid to grijpen.
Doze godsdienstige beschouwing behoort niet direct tot
de beschaving, zij oefent er evenwel invloed op. Zij geeft
ook vastheid aan hen die door groote historische schokken
hun houvast aan de beschaving dreigen to verliezen.

EEN ZEEREIS
DOOR

C. M. VISSERING.

I.
Van Batavia naar Padang.
Het is drie uur in den namiddag.
Fel slaat de zonnebrand over 't Koningsplein. De
huizen met gesloten lichtschermen staan, zonder eenig
teeken van leven, to midden van 't beweginglooze zonovergoten groen der belommerde tuinen.
Op de wegen van 't Koningsplein heerscht dezelfde
volslagen rust nabij het station Kamajoran slechts eenige
beweging van inlanders, dan plotseling onder de kap van
't station, woelige drukte, een drukte, die zich iedere
week, van elk jaar op den zelfden dag en 't zelfde uur
herhaalt. Die zekere eigenaardige opgewondene zenuwachtige drukte van menschen, die een groote reis gaan
ondernemen, de meesten hunner met een aangrijpend afscheid voor den boeg.
De trein naar Tandjong-Priok staat gereed. Een voortrein, onmiddellijk volkomen bezet, rijdt ons voor naar
de haven.
De hitte is de laatste dagen overweldigend geweest,
0. E. XI V 11

12
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thans in den trein is de temperatuur tot een bijna ondragelijk hoogtepunt gestegen.
Aan boord is reeds gedrang van menschen. Zwierig
gekleede dames, die zich nog even aan vertrekkende vrienden willen vertoonen ; heeren, vermoeid en bestoven, van
hunne kantoren gekomen, om enkele reizigers nog een
laatsten handdruk te geven ; inlandsche bedienden met
groote bloemstukken, waarvoor zij de aangewezen personen
niet kunnen uitvinden, bedeesd met een aarzelend gebaar
telkens een adres en naamkaartje aan de nieuw aangekomenen toonend; Lloyd-bedienden, met voile glazen bier
zich door de menschenmassa heen dringend ; overal vrijpostige kinderen, die alles te gelijk willen zien en 't schip
van boven tot on der doorrennen.
Hier en daar afgezonderd in groepjes staan enkele
reizigers rustig samen te spreken ; andere loopen al onrustiger heen en weer; hier wordt stilzwijgend een handdruk
gegeven, girds door onnatuurlijke luidruc latigheid, misschien
de hoogste zenuwachtigheid verraden. Still e bedeesde
dames uit 't binnenland, nauwlijks gewend aan 't dragen
eener Europeesche kleeding, zien angstig op naar Naar
gebruinde echtvrienden, alsof zij zeggen willen : „moeten
wij in dit gezelschap een maand doorbrengen ?"
De post wordt aan boord gebracht.
„Tellen !" roepen de kinderen. Zij scharen ,zich in een
lange rij voor de reeling en, gebogen over 't hek, tellen
zij op hun vingers de zakken, luid de getallen roepend.
Als zij tot tachtig zijn gevorderd, is hun geduld op en
komt er zoo'n gewirwar van menschen tusschen de zakkendragers, dat zij ze niet meer uit elkander kunnen houden.
Het afscheid nadert.
Plotseling gaat er een trilling van gespannen nervositeit door de menigte. Ouders die op dit oogenblik afstand
moeten doen van hun hoogst bezit, voor lange jaren afscheid van hun kinderen moeten nemen, gaan naar beneden,
naar de benauwde hutten, tot een laatst oogenblik van
intiem samenzijn.
Hartverscheurend gegil van kinderstemmen klinkt
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plotseling naar omhoog; het is alsof de arme kleinen daar
in de diepte zich het leven zullen uithuilen.
Het afscheid wordt kort gemaakt ; de ouders willen
verstandig zijn ; maanden lang hebben zij zich dit voorgenomen, maar nu, op 't laatste oogenblik . .
Ingehouden bedroefd, met betraande oogen dalen zij
de loopplank af, recht door zonder omzien, de kleine, in
hun tranen te wasschen geliefden, zijn immers toch daar
beneden in de hut. Zij loopen de groezelige warme gang
door, verloren in 't druk gewoel der menigte, naar 't
station, om weg to zijn als straks de vroolijke bende komt,
de mooi aangekleede vriendinnen, die er slechts waren
voor een afleiding en een klein verzet. En beneden in de
hutten, kermen de arme kleinen, die naar Nederland
worden gestuurd om bruikbare men schen to worden in de
maatschappij, en op dit oogenblik het beste verliezen, wat
zij bezitten, de dagelijksche liefdevolle zorg hunner ouders.
Het zijn drie kleine jongens, die zoo luid weenen ;
twee broertjes van zes en acht jaar, die onder geleide van
een oud-oom naar de grootmoeder in 't vaderland worden
gebracht, en een Indisch vriendje van gelijken leeftijd,
dat meereist. Zij zijn overladen met speelgoed en chocolade, alles voor 't laatste oogenblik bewaard om hen to
troosten. 1VIaar troost hebben ze niet. 't Verdriet van een
kind is een bitter hard verdriet ; ook bij hem zwijgt het
materialisme, wanneer de smart overheerscht.
Er is een oudere jongen van twaalf jaar, die ook
alleen de zee overgaat. Hij is den commandant aanbevolen ;
dock op dit bij uitstek inspannend oogenblik, heeft deze
wel wat anders te doen, dan aan hem to denken. Van
zijn moeder heeft hij to huis afscheid genomen, zijn vader
heeft hem naar de boot gebracht en is zoo joist vertrokken. Stil sluipt hij weg naar de hut van den eersten
officier op 't hoogste dek ; hij is alleen met zijn smart,
zonder oudere menschen, die hem trachten te troosten,
zonder geschenken en chocolade. Zijn vader gaf hem 't
laatste oogenblik een boek, dat hij krampachtig in de
hand houdt; nu heeft hij zich verstopt en is doodelijk stil.
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Voor de eerste maal klinkt de sirene, een droefgeestig
geluid, hoog in de lucht.
Al 't menschelijk bij werk op de boot krijgt als een
algemeenen stoot.
Een lange streep manners en vrouwen, een voor een,
als ganzen achter elkaar, daalt de trap af naar den wal.
Nu blijven alleen zij die meereizen en degenen, die
werkelijk afscheid moeten nemen. Een krachtige handdruk,
een innige omhelzing, een enkel lief woord gesproken, dat
Dimmer wordt vergeten, en dan plotseling, ten tweeden
male klinkt de sirene ; een lang gerekte gillende toon, als
een wanhoopskreet, die de lucht doet breken, een toon,
die oOk voor velen iets breekt in 't hart.
Er komt eenige beweging in 't schip ; men gevoelt
vaag reeds van den wal af te zijn. De allerlaatsten zijn de
trap afgedaald.
Hoe verlaten is nu plotseling 't dek !
Men had zich al ongerust gemaakt ; reizen met zooveel
raenschen.. En nu?.... Men voelt zich klein ! Nu heeft
ieder maar een beknopt plaatsje noodig bij de reeling om
een laatst vaarwel toe te wuiven ginds naar de diepte,
op de kade ; een laatst vaarwel aan cnkelen, in die groote
menschenmassa.
„Goed nu de plaats onthouden, waar de mijnen staan",
denkt ieder bij zich zelf, want de afstand wordt grooter,
de individuen gaan verloren in de menigte ; men zou zijn
laatsten groet verkeerd kunnen zenden.
De boot gaat van de kade.
Ten derde male klinkt de schrille fluit, maar 't is
alsof men voor dien derden roep nu onverschillig is. Het
is voorbij
Een kille donkere waterstreep ligt tusschen 't stoomschip en den wal ; dat zekere Mile is nu voorbij ; dat van
elkaar gereten zijn als een gebroken touw, waarvan de
stukken nu gescheiden zijn, wie weet misschien voor immer.
Nu slechts niet uit 't oog verliezen waar in de witte
menschenmassa, waarvan nu niemand meer te onderscheiden
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is, de onzen staan, slechts vasthouden en onderscheiden,
de kleine groep, die eigen is.
Te lang nu duurt het nog ; men kan niet immer
groeten, minuten lang !
Een laatste wuiven van omlaag naar omhoog, van
omhoog naar omlaag; dan is het werkelijk voorbij. Hoe
snel nu toch voorbij.
Jammerlijk klinkt weer 't gegil der kleine jongens
Haar omhoog. De lekkernijen hebben nog niet getroost ;
ook kinderleed moet uitgestreden worden.
Wondere kleuren van avondglanzen waren over de zee.
Verademing geven de vochtdampen van 't water, de koelte
der beweging ; er komt verfrissching pier in de ruimte na
de zware zwoele lucht der haven.
1k ga naar 't hoogste dek om naar de zee te zien ;
blijf staan tegenover de hut van den eersten officier, overtuigd dat straks uit de deur een kleine jongen te voorschijn zal treden, die een eigendom zal vinden in iemand,
die eenzaam is als hij.
Achter zwartig-paarse wolken, waaruit de regen maar
niet omlaag schijnt te kunnen dalen, verzinkt als vlammend vuur de zon.
„Dit was nu toch 't ellendigst oogenblik", zegt een
zachte stem ; de kleine man van twaalf jaar staat naast
mij, met rood beschreide oogen, maar met een rustig
strak gelaat.
„Dat begrijp
zeg ik ; „laten wij maar samen naar
de zon zien, die gaat zoo prachtig onder."
„Toon ik van moeder afscheid had genomen, dacht ik,
ik heb vader nog op de boot, maar nu is alles weg."
„Vertel mij eens, hoe je heet."
„Jan."
Verder zwijgen wij maar weer. 't Oogenblik is nog te
teer om gevoelige snaren te beroeren.
Langzaam wij kt het land terug ; Tandjong-Priok is
uit zicht ; onwillekeurig ziet men naar de andere zijde naar
de zee, naar 't in glorie dalen van de zon over de grootsche
eenzaamheid der wateren.
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De kleine jongens zijn tot rust gekomen. Zij schreien
nu niet meer; geroepen aan de kindertafel om te eten,
houden zij zich groot.
Al te somber wordt nu de zee; de zon is ter kimme
gedaald ; de laatste purperen stralen zijn vergloord in
duisternis.
Ik heb mij onder dezen zonsondergang een vriend
gemaakt. Nu de somberheid te overweldigend wordt, en
omlaag op de boot de lichten worden ontstoken, tik ik
hem op den schouder en zeg : „Kom, Jan, laten wij nu
samen naar beneden gaan, en zien hoe de kleine kinderen
eten ; daar zal 't vroolijk zijn !"

II.
Stralend daagt de nieuwe dag ! Alom schittert licht !
De dageraad is als een vreugdezang !
Vroeg kom ik uit mijn hut ; Jan staat voor de deur
te wachten; samen gaan wij ontbijten.
Na 't ontbijt worden er brieven geschreven ; een laatst
vaarwel naar Batavia en brieven naar Holland voor de
post, welke morgen van Padang vertrekt ; verder wordt
er gelezen, en worden er spelletjes gespeeld.
De drie kleine jongens spelen op 't dek, heel vroolijk
nu met hun nieuw speelgoed, al zijn de gezichtjes nog
wat betrokken ; ik raad Jan met hen te spelen ; hij die
zooveel grooter is, kan van allerlei voor hen bedenken,
en voor hem zelf zal 't vroolijk zijn, want er zijn geen
jongens van zijn eigen leeftijd.
Het is heden de 2de April. Wij zijn aan boord van 't
stoomschip Wilis, van de Rotterdamsche Lloyd met bestemming naar Rotterdam. Ik reis mee tot Padang, en hoop
van daar met de eerstvolgende boot, de Rindjani, den
18den April de reis naar Europa voort te zetten.
Gansch den langen dag stoomen wij met voile kracht
over een kalme zee langs 't prachtig geheimzinnig land
van Sumatra, waarvan de hooge rotsachtige kusten langs den.
Oceaan 't binneniand als vestingmuren omsluiten. Blauw-
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wazig rijst 't bergland op aan den horizont ; het groen
van weligen planteDgroei is niet te onderscheiden ; wat
wij zien gelijkt meer de schim van een land dan de
werkelij kh eid.
De passagiers staan nog vreemd tegenover elkaar,
dock de stemming is good. Er zijn geen zieken aan boord
en blijkbaar geen teleurgestelden. leder is opgewekt en
't zoo gevreesde Indische gezelschap op een terugreis naar
vaderland blijkt bijzonder gunstig te zijn uitgevallen.
Aan tafel vertelt een hoofdofficier belangrijke verhalen
uit zijn loopbaan in Indie.
Ik geloof niet, dat er een plaats, is waar zooveel
neiging bestaat tot gezellig samenspreken als aan boord
van een mailboot ; het is een van de enkele gelegenheden
in 't tegenwoordig zoo gejaagde leven, waar niemand
haast heeft, om de eenvoudige reden, dat niemand van
de plaats kan, waar hij is en in volkomen rust den afstand aflegt, terwijl hij dagelijks mijlen voorwaarts gaat.
Een der heeren, die jaren in de tropes heeft doorgebracht, vertelt van 't groote verschil tusschen 't leven
in Indie van dertig jaar geleden en van thans. Zijn schoonzuster, een oudere dame, die ik te Batavia heb ontmoet,
kwam als zeventienjarig meisje in de ouderlijke woning
terug, nadat zij voor haar opvoeding in Holland was geweest. Een der eerste avonden na haar thuiskomst was
er een bal in de Harmonie ; voordat het elf uur had geslagen, kwam zij bij hare moeder en zeide : „laten wij nu
naar huis gaan, 'k kan pier Diet 'anger blijven ; 'k ben nu
zevenmalen ten huwelijk gevraagd en nu heb 'k er
genoeg van."
Van geheel anderen aard zijn de verhalen van den
1VIajoor. Hij vertelt van zijn verblijf op een der kleine
eilanden der Molukken, waar hij na twee jaren den vrede
met de inlandsche bevolking tot stand bracht.
Hij verkeerde daar onder een yolk van koppensnel1.ers. Het koppensnellen is, hoewel op animistische motieven
gegrond, toch in onze oogen slechts een lage laffe manier
van doodslag, waarbij 't slachtoffer in hinderlaag wordt
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aangevallen, op den grond geworpen en zonder eenige
gelegenheid tot zelfverdediging gedood. Voor den overwinnaar is dit een groote triomf; hoe meer koppen een
man snelt, hoe hooger hij bij zijn yolk in aanzien staat,
vooral in de oogen van 't vrouwelijk geslacht. 't Gelaat
der gesnelde koppen wordt gewasschen, de tanden gepoetst,
de oogen met houtjes opengespalkt ; genummerd, gerookt
of gedroogd, worden zij in rijen in een open pendoppo
gehangen. Het gouvernement eischte verbranding dezer
uitstallingen en verbood ten strengste het snellen. Aan
't verbod werd gehoorzaamd, doch de hoofden kwamen
zich beklagen ; zij beweerden zich onmogelijk aan 't voorschrift te kunnen onderwerpen. Sedert de heugenis der
oudste menschen, schreef de gewoonte voor, dat de palen
van een nieuw gebouwd huis moesten rusten op gesnelde
koppen daarmede werd verzekerd de voorspoed van den
nieuwen stam.
De majoor vertelt ons verder, dat het wel aan gnat
een wreed gebruik te verbieden, doch tornen aan een oeroude gewoonte op een zoo gewichtig punt als 't geluk
en de welvaart van 't gezin, een ernstige zaak is. Gelukkig
kreeg hij een inval. Hij had een groote bezending blauwe
borden, grof aardewerk van Regout uit Maastricht outvangen. Bij het ontpakken had dit aardewerk bijzonder de
bewondering van de bevolking opgewekt. Hij liet eenige
borden aan de hoofden zien en verzekerde, dat onder
iederen paal van een nieuw te bouwen huis zulk een bord
dezelfde uitwerking zou hebben als de gesnelde koppen.
Tevreden gesteld onderwierpen zich de hoofden. Blauwe
borden waren steeds in voorraad, geheiligd door gebeden
en een slamatan werden zij in plechtigen optocht, met
muziek en eerbewijzen van 't Bestuurshuis naar de dessa
overgebracht.
Onder gezellig samenzijn gaat de eerste dag tamelijk voorbij ; de verfrissching der zee geeft een voelbare verkwikking na de hitte van Batavia ; de avond wordt
zelfs koel.
Het weerlicht sterk ; bij oogenblikken wordt 't daveren
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der donderslagen door de ruimte gehoord, doch de geluiden
van de boot overstemmen het aftrekkend onweder.
De laatste uren van den dag zijn heerlijk, door een
onovertroffen kalmte en rust, in de zoel-zomersche avondtemperatuur van den Indischen Oceaan. De sterrenhemel
is van een bovenaardsche pracht.

Betrekkelijk dicht stoomt de Wilis langs de trust. Al
meer naderen wij het land.
Statig verrijst Sumatra nit de zee ; een blauw nevelland. Oneindige reeksen van groene heuvelen onafzienbare
golvingen, hooger en hooger, van zwaar tropisch gew as,
donker, al machtiger rijzend tegen den blauwen hem el.
Aan bakboordzijde deinen telkens kleine eilanden uit
de golven op ; groote palmenboeketten op gele stranden,
omkranst door wit brandingschuim.
Telkens verdwijnen die wonderlijk zonnige bosschages
achter ons op de zee, en telkens weer deinen er op aan
den horizon, alsof zij opgroeien uit den Oceaan, de stijve
rechtstandige boomen wortelend in 't water.
Wij naderen Padang ; stoomen statig de Koninginnebaai in. Te half elf, onder een licht dat reeds te straf is
am de schoonheid van de Emmahaven te genieten, ligt de
Wilis aan den steiger.
Het is mijn voornemen naar Fort de Kock te gaan ;
er gaat 44nmaal daags een trein naar de Bovenlanden,
doch ik weet niet op Welk uur. Te Batavia heeft men
omtrent deze reis geen inlichtingen kunnen geven, verzekerende dat men daarvan op de mailboot alles weet. Dit
blijkt echter niet het geval ; 't is nu de vraag of ik den
trein naar de Bovenlanden zal vinden, of heden te Padang
zal moeten blijven. Ik ben hier geheel vreemd, vriendeii
heb ik hier niet.
Terwijl ik in de hut mijn bagage bij elkander zoek,
klopt de bediende ; hij reikt een kaartje over met een
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voor mij geheel onbekenden naam van een heer, die aan
boord is gekomen om mij te spreken.
De heer is beambte van een der aanzienlijke handelskantoren te Padang; namens zijn chef, die mijn naam in
de passagiersopgave van de Wilis in de courant heeft gezien, biedt hij mij gastvrijheid aan in diens huis. Hij geeft
tevens de inlichtingen, die noch te Batavia noch op de
boot waren te verkrijgen, namelijk, dat de trein naar Fort
de Kock reeds is vertrokken, zoodat ik eerst morgen daarheen kan gaan.
1k heb 't gevoel van een zwerveling, die plotseling
opgenomen in een liefderijken kring, aan niets meer behoeft te denken. Een rijtuig staat gereed om mij van de
haven naar de stad te brengen met de vriendelijkste voorkomendheid zorgt de mij onbekende heer voor alles van
een zoekende vreemdeling word ik plotseling een verzorgde
huisgenoot, in een mij volkomen onbekende omgeving.
Deze ontmoeting is een welsprekend slot voor al de
door mij ondervonden gastvrijheid in Nederlandsch-Indie.
IV.
Het is heden achttien April, mijn laatste dag in Indie.
Omstreeks half zeven verlaat ik Fort de Kock om te
twaalf uur in de Emmahaven te kunnen zijn.
Onder een overweldigende hitte bereiken wij omstreeks
twaalf uur Padang, waar de trein gereed staat voor de haven.
De Rindjani is gesignaleerd, dock nog niet in zicht.
Over een uur zal de boot in de haven zijn.
Het is te heet buiten, om 't schip te zien binnenstoomen. Ik trek mij terug in 't kantoor van Daendels.
Onmiddellijk als de Rindjani is vastgemeerd, vangt 't
kolen laden aan. De passagiers gaan aan veal, ik ga aan. boord.
Omstreeks half zes verlaat de Rindjani de haven.
Het uur van zonsondergang is nabij. Hemel en aarde
schijnen overtogen als met een stil vervloeiend licht van
zacht getemperd reeds vervlogen goud. Eindelijk wordt
overheerscht de ondragelijke hitte van den dag.
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Als wouden van oud goud schitteren om de wijde
bocht der baai in hooge majesteit de bosschen op de bergen.
Aan den voet der goud beboschte bergen kabbelt in
nauw zichtbaar golvenspel paarlmoerig blauw de zee.
Boven bosch en zee glaust hoog 't opaal der hemelen.
Voor de eerste maal schalt het sein der sirene door
de lucht.
Gejaagd driven de gestraften of en aan om nog de
laatste kolen aan boord to dragen. De loods is reeds
aanwezig.
Het tweede sein klinkt.
Als een verre stein in de wijdte, weerkaatst een prachtige echo de galmen van de stoomfluit nit den bergmuur
over de zee.
Wij zijn reeds van den wal.
Statig stoomt 't hooge schip de haven uit. Langzaam
verglijdt de Rindjani op de golven van den Oceaan.
Het land blijft duiclelijk zichtbaar.
Diep dalende paarse schaduwen omwademen de wijkende
gouden berg
b en witte wolkenranden staan als wanden van
sneeuw hoog boven de bergen aan den horizont.
Aan den einder daalt de zon over den Oceaan.
Boven den vuurbol der zinkende zonneschijf stijgen
grootsche wolkengevaarten, doorflitst van rooden schijn,
als hoog gestapelde vuurrotsen. Achterwaarts deint al
dieper terug het land; als sneeuw versmelten de witte
wolkenranden, onder schaduwen verglijden de gouden
bergen grootsch nog bli.jft lang een zwarte mass y zichtbaar,
dan eindelijk Diets meer dan een flikkerend seinlicht op
de kust.
Sumatra is verzonken in den tropennacht.
Glanzen van zonnegloed waren nog over den Oceaan
stralen van stervend licht doorsidderen de zwarte golven
nog met aureool van schijn.
Dit is het laatst wat ik van Indie zie.
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I.
Van Padang naar Colombo.

De Oceaan.
lucht en water.
Licht, Lucht, Water. Niets dan
Het is heden eerste Paaschdag. De zee is kalm. Er
heerscht een rustige Zondagsstemming aan boord.
Het groote wandeldek gelijkt een sanatorium. -Mtgestrekt op luiaardstoelen genieten de passagiers een volkomene rust.
Ik heb een boek genomen om te lezen, doch de vermoeienissen van de groote wandeltochten door de Bovenlanden doen zich door de tegenstelling van een zoo absolute
rust des to sterker gevoelen, ik lees niet maar val in slaap.
„Eindelijk", zegt een dame naast mij, „twee uren heb
ik hier gezeten, U benijdend in mijn hart !"
Ik prevel eenige woorden ter verontschuldiging, Welke
volstrekt onnoodig zijn, en waarop goon acht wordt geslagen.
„Voor slapeloosheid ben ik naar Europa gezonden",
vervolgt de dame met een matte stem. „-U-w rust heeft mij
kalmte gegeven".
Hoe moot men weer gewennen aan de zee !
Men verlangt terug naar alles wat men heeft verlaten
naar de bergen, de velden, de bloemen, naar alles wat
achter ons ligt, doch 't meest naar familie en vrienden.
Vreemd zijn nog de menschen. De boot is overvol.
Onder de massa reizigers is een troop luidruchtige kinderen,
die met de grootste onbescheidenheid, zonder dat iemand
daar paal of perk aan schijnt te stellen,i, 't geheele schip
in bezit nemen.
De brieven, to Padang uit Holland en uit Java ontvangen, zijn nu de grootste troost belangstelling voor een
boek is er nog niet.
Het verzoenende uur van dozen eersten dag is 't
theeuur, van vier tot zes, eenzaam en rustig doorgebracht
op een stil hoekje van 't dek.
Omstreeks half vijf komt een baboe met een klein
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jongetje, eveneens verlokt door de rust van het afgelegen
hoekje.
Zij zet 't kind plat op den grond, hurkt voor hem
neder, en voert hem slokje voor slokje geduldig zijn
kopje thee.
't Mollig ventje, zoo nit zijn bedje hier op dek gebracht,
gekleed nog in hansopje, de armpjes en beentjes bloot, is
nog geheel slaapdronk-en ; telkens wrijft hij zich de oogen
nit, ziet dan met zijn groote blauwe kijkers droomerig
naar de zee, terwij1 zijn trouwe zorg hem stil een koekje
in een der vuistjes duwt.
't Is lief om aan te zien, dat stil gedoe dier twee
vertrouwelingen, waarin de middagrust een half uurtje nog
wordt voortgezet.
Geruischloos nadert een derde 't stille hoekje van 't
dek ; 't is een Javaan, hij draagt een Indisch kindje op
den arm. Rustig blijft hij bij de reeling staan. bog en
slank in den langen sarong, teekent zich zijn tengere gestalte tegen 't licht der golven ; zijn stille oogen turen
onbewogen naar de zee.
't Kind ligt behag,elijk in zijn armen; met wijd geopend
mondje en oogen wijd geopend ziet het om zich heen,
totdat 't eindelijk- geheel tot rust gekomen, als op een
wonder, blijft staren op de zee.
Het avondlicht geeft na de hitte van den dag een
streeling, waarin wordt voorgevoeld weldadige bescherming
van naderenden nacht.
De nacht daalt, met alom stilte op 't schip • hoorbaar
blijven slechts geluiden van 't dreunen der machine.

II.
Het is weer Zondag. Weer Paaschdag. Weer krentenbrood aan
aan het ontbijt.
Onvergelijkelijk glansrijk is heden de zee ! Aangrijpend
grootsch de zonnige wijdte, de van gloed trillende atmosfeer,
de in goud vervloeiende cinder over de ruischende golven.
Maar de zee vermoeit nog zoo ; de zee, 't licht, de onein-
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digheid van ruimte zonder een enkel rustpunt voor 't oog,
't is alles te grootsch, te overweldigend; men kan dat maar
niet zoo onmiddellijk in zich opnemen.
't Lieve blonde mevrouwtje komt heden weer naast
mij zitten.
„Ik zal maar gaan slapen", zeg ik, „dan rust IJ weer".
Zij lacht mij uit en wil liever wat praten.
„Weest LT Loch niet zoo saai", zegt zij, kruipt
altijd weg op een eenzaam hoekje, liefst met een baboe
en een bediende, of U slaapt".
Zoo hoort men reeds na vier en twintig uur zijn
feilen en fouten ! Doch het is mij volkomen onverschillig.
Er is op 't zonnig dek niets anders te doen dan rusten.
Men heeft zich nog niet aangepast aan 't nieuwe leven.
Stemming is er nog niet; bij niemand nog, geloof ik.
Alles is nog te vreemd in de ongewone omgeving.
Men staat ook nog tegenover de medereizigers op 't standpunt, dat de menschen en de namen, die bij elkander
behooren, in ons hoofd nog niet bij elkaar passen.
Doch dat alles is bij zaak de hoofdzaak is : de groote
overweldiging van den Oceaan ! De invloed der tropenzee,
welke een gansch andere uitwerking heeft dan de zeeatmosfeer in het Westen, waar de koele zilte lucht opwekking geeft en geestkracht verwekt.
Men meent op zee slechts ziek te worden door de
beweging der zee die slachtoffers zijn er in de eerste
plaats, doch ik geloof, dat velen ziek worden door de
overweldiging der zee dat er een zeeziekte van den geest
bestaat, die veel aangrijpender is dan die van 't lichaam.
Tegen beide vormen van zeeziekte bestaat slechts een
geneesmiddel, namelijk rust.
Droomen en slapen, doof zijn en blind voor al wat er
in de kleine wereld in doze grootsche omgeving om ons
p een gebeurt en tusschen deze beide bedrijven door eens
even vriendelijk doen tegenover menschen, die men nog
niet kent zich of en toe een oogenblik inspannen, om
welwillend mee to leven met personen, die ons eigenlijk
volkomen onverschillig zijn.
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Doch dat alles blijft bijzaak ! De hoofdzaak is rusten.
Ook deze tweede eentonige dag heeft zijn hoogtepunt.
De zonsondergang is heden avond zoo rijk fantastisch in
opvlammingen aan den hemel en in glorie over de zee,
dat hij eigenlijk alle beschrijving to boven gaat. Aan
wolkloozen hemel, zonder kleur noch bijzonderen gloed,
is de zon snel gedaald. Uitgezonderd een glansplek tusschen
twee etherische wolkjes, is de hemel zacht egaal blauw
gebleven. Die eene glansplek gloeit nu op tot een reuzenvuurhaard, Welke gansch de hemelen overschijnt. Een
wonder van helle kleuren, van alle kleuren van den regenboog in scherpste schakeeringen uit elkaar voortvloeiend
en tot de teederste tinten samensmeltend, is plotseling het
firmament. Onder al dat licht blijft, tot aan de verste
horizonten, de zee donker violet. Dan plotseling wordt het
omhoog als een heksensabbat van licht, gloed en kleur !
Lange veeren van vuur strekken zich oostwaarts naar den
einder, opbrandend tegen schelle plekken indigo-blauw.
De al Keller lichtende hemelgloed beheerscht nu ook de
zee. Dan zonder overgang, plotseling is weer alles harmonies
alle licht opgenomen in een zachten goudnevel van olijfgloed, waarin vervloeien milde tinten van geel, van teeder
groen en getemperd oranje. Louter gouden olijfkleur,
over de rood-violette zee, met aan den einder een diep
donker paarsblauwe vlek, waar de zon verzonken is in de
golven.
Op dezen dag van smachten naar kalmte en zoeken
naar rust, begenadigt ons plotseling als een weldaad de
absolute rust der nachtelijke zee.

De Zondagen zijn voorbij.
Reeds vroeg in den morgen wordt het dek geschrobd
er wordt geplast en geboend, schoongemaakt als na een
optocht, feest of revolutie. De Hollandsche aard leeft zich
nit; de matrozen halen hun schade voor drie dagen in.
De bewegelijkheid steekt aan. Ook ik maak schoon
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schip in de hersenen. Ik ga mijn dagboek schrij ven, totdat
ik zoo vroolijk ben als de poetsende matrozen. Wij alien
zijn van eenzelfden stam.
Het groote levee zet zich voort in de kleine wereld
aan boord.
Heden nacht is ontij dig levenloos een kind ter wereld
gekomen, dat in Nederland 't levenslicht had moeten
aanschouwen.
Gisteren aan 't tweede ontbijt maakte de commandant
bekend, dat voor 't vertrek van Batavia een der stokers
van de loopplank is gevallen, en in de haven van TandjongPriok is verdronken. Aan de passagiers word verzocht een
kleine bijdrage te willen schenken voor de weduwe ; een
pa ar honderd gulden waren spoedig ingezameld.
Een der baboes draagt een hoofdverband ; zij is aangetast door een besmettelijke oogziekte en draagt met
dezen last de zorg voor drie dreinerige kinderen.
Haar jonge meesteres, een teer bleek vrouwtje uit
het binnenland, beweert nalef, dat zij en Naar drie kleine
kinderen de oogziekte reeds hebben gehad ; zij behoeft
daarom geen angst voor de besmetting te hebben.
De kinderen, achttien zijn er, hebben steeds 't hoogste
woord. De minder goed opgevoeden hebben door hun
brutaliteit en ongezeglijkheid onmiddellijk overwicht op al
de anderen, totdat een gestrenge vader of een rustig vermanende moeder een einde maakt aan de soms te krasse
ongebreideldheid der kleine vrijbuiters.
De passagiers eener mailboot bestaan ongeveer altijd
nit dezelfde elementen.. Slechts aan de maaltijden is 't geheele gezelschap te overzien ; in normale omstandigheden
ontbreekt daar niemand op 't appel.
In de eetzaal staan drie tafels. De passagiers te Padang
aan boord gekomen, zitten aan 't ondereinde der derde
tafel, zoodat wij de hooggeplaatsten aan de eerste tafel
slechts van uit de verte aanschouwen.
Aan 't hoofd zit de gezagvoerder. Vervolgens een
assistent-resident, wiens familie reeds in Europa is ; een
superintendent van suikerfabrieken uit Midden-Java, een
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administrateur uit Deli, een hooggeplaatst ambtenaar van
de rechterlijke macht uit Batavia, alien met hun echtgenooten ; eenige alleen reizende dames met kinderen, die
den commandant zijn aanbevolen en aan 't ondereinde
der tafel een troepje jongelui, die niet alien jong zijn,
doch alien „heeren zonder dames".
Aan 't hoofd der tweede tafel zit een majoor van den
militairen geneeskundigen dienst met vrouw en dochter ;
een advocaat uit Soerabaja met familie, een postcommies
en een onderwijzer nit Malang, beiden met hun echtgenooten, vervolgens eenige Indische families, waarvan een
met talrijk kroost.
De 'eider van onze tafel is de administrateur, een oudofficier van de infanterie. Rechts naast hem zit een kapitein van 't Nederlandsch-Indisch Leger, met een bijzonder
bevallige jonge vrouw en een dochtertje. Aan deze tafel
schaart zich verder alley wat is overgebleven ; een jong
zee-officier, die terugkeert naar 't vaderland, een
traansche heer en dame, eenige ongehuwde dames en
eenige ongehuwde beeren, de Padangsche passagiers, en
aan het eind.e, der tafel, een Indo-postbeambte met zijn
Javaansche echtgenoote. Deze tafel is de minst deftige,
doch de vroolijkste.
Tot die vrooqkheid draagt de leider in hooge mate
Na het derde gerecbt vertelt hij gewoonlijk een aardigheid, die vaak zoo geestig is, dat zij tot de laatste
aangezetenen wordt oververteld, zoodat iedereen er om
lacht, 't allerlaatst de kleine indo-postbeambte en zijn nog
kleiner vronwtje.
Er bestaat systeem in 't vertellen dezer grappen.. Heden
in de overweldigende hitte van den Indischen Oceaan,
hebben wij een geestig verhaal gehad van de Haagsche
groenvrouwen, die op Sint-Nicolaasdag met haar voeten
op warme stoven, onder druipende parapluien op de markt
haar koopwaren verkoopen ; de gedachte aan een Haagsche marktvrouw en een warme stoof hier onder den
schitterenden tropischen hemel, op de gouden golven, geeft
reeds alleen als contrast een treffend effect. In de IN oordzee
0. E. XIV 11
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krijgen wij waarschijnlijk verhalen van parelvisschers van
Nieuw-Guinea, of van Soendaneesche hanengevechten of
Madoereesche liefdesgeschiedenissen. 1VIijn tafelbuurman
beweert zelfs, dat, gelijk bij een levee de fonograaf, de
aardigheden volgens regelmaat worden afgedraaid. Hoe 't
zij, de vroolijkheid en de goede stemming zijn er zeer
mode gebaat.
Men zou denken, dat de meeste dezer menschen, die
na volbrachten arbeid naar 't vaderland terugkeeren, oud
zijn, doch al deze menschen zijn jong, ten minste schijnen
jong! De meesten zijn van middelbaren leeftijd, doch
jeugdig van voorkomen en jong van hart, slechts de ambtenaar bij de rechterlijke macht is werkelijk oud, doch
heeft een zeer jonge vrouw, is dus ook voor de helft jong.
Onderling hebben nu de passagiers vriendschap gesloten. Onbewust hebben zij zichzelf in groepen verdeeld.
De Indische dames en heeren hebben een bepaald
hoekje van 't dek in beslag genomen. De Europeesche
families scheiden zich of in kleine clubjes, die eenigszins
intiemer met elkander omgaan.
Na het ontbijt heeft heden de verkooping plaats van
de eigendommen van den verdronken stoker.
De passagiers der eerste klasse komen alien op 't wandeldek. Een der scheepsofficieren vervult den post van
vendu-meester. Allerlei kleine taken worden uit 't scheepskistje van den verongelukte to voorschijn gehaald. Flinke
prijzen worden geboden en dadelijk bep aald, doch alle
verkochte voorwerpen gaan onmiddellijk weer in 't kistje;
een der dames geeft voor een papieren waaiertje twaalf
gulden; een journalist koopt voor vijftien gulden eenige
eigen gemaakte gedichten van den overledene, een hulde
aan de redders van de „Berlin".
Uitgezondord de gedichten, die de journalist behoudt,
en 't waaiertje, dat voor de weduwe wordt bewaard, wordt
alles weer in 't scheepskistje verzameld. Van dezelfde voorwerpen heeft dadelijk een tweede verkooping plaats, nu
voor de matrozen. Dozen komen ook op 't wandeldek.
Waren de passagiers onder den indruk van 't tragisch
geval, de kameraden maken slechts grappen.
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Een fleschje pepermunt komt onder den hamer, een
groote stoere kerel biedt er vijf-en-zeventig cent voor, en
zegt zijn maag -wrijvend : „goed voor de maagpijn".
Alle voorwerpen komen nu werkelijk in handen der
bezitters; slechts 't kistje, een bijbeltje, en 't waaiertje,
worden voor de weduwe bewaard, met de opbrengst der
vendutie. Ook de kameraden zijn gul geweest, zij hebben
gegeven zooveel zij konden missen.
Ik begin bijzonder veel belang te stellen in mijn boek
„l' Ile inconnue" van Pierre de Coulevain. Een onderhoudend boek, vol fijne rake opmerkingen over 't leven.
De dag is zeer heet geweest, doch aan dek heeft de
koelte van de zee, en de tocht der beweging verkwikking
en verfrissching gegeven. In de hutten is dag en nacht de
hitte overweldigend, soms ondragelijk.
Tegen den avond weerlicht het fel. Alom hangen
zware onweersbuien. Omstreeks twee uur na middernacht
woedt een hevig, onweder onmiddellijk om ons heen.
Morgen zullen wij te Colombo zijn. Heden middag
aan tafel heeft de commandant ons verteld, dat hij als
jongmaat voor de haven van Colombo schipbreuk heeft
geleden en zijn leven op wonderbaarlijke wijze werd gered.
En nu heden dit noodweer!
Alles op de boot is plotseling in rep en roer.
De machine wordt stopgezet.
De Rindjani ligt stil. Het zwoegend geluid van 't
reusachtig stoomlichaam zwijgt.
Het is alsof nu plotseling de dood heerscht over 't
leven aan boord. Zoodra de machine stop staat, beseft men,
hoe door haar macht van beweging alles wordt gedragen.
De zee is onophoudelijk als door groote bewegelijke
electrische vlammen verlicht. Regenstralen kletteren op
het dek ; de val van den regen is het eenig waarneembaar,
het alles overheerschend geluid.
Op de Rindjani zijn alle lichten ontstoken. De bemande geheele bediening in de weer.
ning is in 't
Alle manlijke passagiers zijn op en gekleed ; eenige
dames komen in doodsangst nit bare hutten.
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De stuurlieden op de brug en de man vooruit kunnen
. lijks op een meter afstands zien door het ondoornauw
zichtbare regenscherm.
In 't felle opvlammen van een bliksemstraal schiet
als een spookverschijnsel plotseling vlak voor de Rindjani
een groote stoomboot in voile vaart voorbij.
Het flitsen van den bliksem schiet als vuur door den
hemel ; met gesloten oogen ziet men zelfs de stralen.
Ofschoon het order dergelijke omstandigheden zelfbeheersching vereischt zich rustig te houden, blijf ik toch
te bed.
Op een nacht als deze leert men zich overgeven aan
bovenmachtige. Men heeft zich slechts te onderwerpen
aan wat gebeurt, of te wachten wat onvermijdelijk komen
moet.
Eindelijk na lange bange uren zwijgt 't rustloos huilen
van den misthoorn.
Het dreunen der machine vangt weer aan, de boot
komt langzaam weer op stoom.
Het kletteren van den regen is verstild ; zacht verflauwt
't schichten van den bliksem. In de ontspanning van 't
voorbijgegaan gevaar, legt doodeqk afgemat men 't hoofd
tot rusten neer.
IV.
Vijf en een half etmaal heeft de Rindjani gevaren,
sedert wij de haven van Padang verlieten. Vroeg in den
morgen zullen wij heden in de haven van Colombo zijn.
Onder de reizigers te Padang aan boord gekomen, is
een dame, die op heden, drie-en-twintig-April, haar zes-enzestigsten verjaardag viert.
De moedige vrouw is naar Indie gegaan om een jaar
te Fort de Kock bij haar zoon, die aldaar geneesheer is,
door te brengen.
De zoon heeft mij voor dezen feestdag een brief aan
zijn moeder meegegeven.
„De post heeft een brief voor IT gebracht, Mevrouw !"
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zeg ik, 's morgens te zeven uur aan haar hut kloppend.
Zij opent de deur, reeds bijna geheel gekleed.
„Hoe is 't mogelijk", vraagt zij verschrikt. „Is er een
post aangekomen ? Maar hoe kan dat, wij zijn toch nog
op den Oceaan !"
geef haar den brief en wensch haar hartelijk geluk.
Als zij 't adres ziet begrijpt zij.
„Dus 11 weet nu, dat ik jario. ben ! 1k had 't stil willen
houden !"
„Ik weet het, Mevrouw, en 11w beide tafelburen weten
't ook 't zal een gelukkige vroolijke feestdag zijn vandaag 11 zult hem vieren in Colombo, want over een uur
zullen wij in de haven zijn."
Drie uren na zonsopgang, in 't felle tropenlicht, deint
als een stad, die opgroeit uit de zee, Colombo voor ons op.
G-rootsch is de aanblik van haar haven. Met twee hooge
zeeschepen, een Duitsche en een Japansche mailboot, ligt
de Rindjani op de reé. Plotseling heerscht die zekere
drukte op 't vaarwater, ontstaan als door een electrischen
stroom, onmiddellij k wanneer een transatlantisch stoomschip
de haven bereikt.
Politic- en quarantainevaartuigen varen af en aan
stoomsloepen, visschersbootjes en laadprauwen brengen
reizigers en lading naar den wal. Er is plotseling op 't
water een gedrang van vaartuigen en een gejoel en 0-eschreeuw van menschen.
Zoodra de quarantaine-dokter aan boord is geweest,
gaan de passagiers van de Rindjani aan land.
Het is angstig varen in een klein roeibootje tusschen
't gewirwar van schuiten en schepen telkens denkt men
in botsing te zullen komen, doch door de nauwste openinuen schiet vlug 't vaartuigje met groote behendigheid
gestuurd nog-, door.
De oude mevrouw, een jonge dame, twee heeren en
ik, die op de Rindjani tafelburen zijn, gaan heden met
elkander aan wal.
Wij nemen twee rijtuigen en een gids, en gaan de
stad in, met 't gevoel als van kinderen, die vacantie krij en
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en een dagje voor de pret uit zijn. 't Is zoo vroolijk weer
menschen te zien, de beweging van 't groote leven te
aanschouwen na de eenvormige rust der zee. Ik geloof
eigenlijk, dat ieder deze verandering gevoelt als een soort
verlossing of verruiming, zoo iets alsof men zich eens even
flunk uitrekt en de oogen uitwrijft.
Welk een karikaturen zijn hier onder de menschen !
Het publiek is hier opvallend verschillend van dat in
Nederlandsch-Indie. Het is alsof Oost West wil schijnen !
Donker getinte heeren en dito dames ziet men als Europeanen gekleed. Tot nu toe was op Java de Javaan, Javaan,
de Europeaan, Europeaan. Hier te Colombo vertoonen
zich negers in deftige kleeding van Engelsche heeren. Te
Batavia onderscheidt zich de aanzienlijke Javaan, meest
met hooge voornaamheid, door zijn eigen keurig kleurig
landscostuum.
Onze koetsier, een oude neger, met een wit jasje aan
en een zwart hoog hoedje op zijn hoofd, gelijkt op een
aangekleeden aap, zoo weggeloopen uit een circus ; en als
hij ons toegrijnst en twee rijen groote witte tanden laat
zien, gelijkt hij heusch een beetje op een menscheneter.
„Als hij straks honger heeft, Mevrouw, eet hij ons op",
fluister ik mijn jarige buurvrouw toe. „Een extraatje voor
Uw feestdag !"
Hooge huizen, hooge hotels, hooge handelsbanken en
hooge winkels geven aan Colombo dien zekeren indruk
van muren van steep eener groote Europeesche havenstad ;
slechts het licht, waarin de groote gebouwen gloren, is
tropisch.
Wij rijden door voorname stadsdeelen met aanzienlijke
huizen, bewoond door deftige kolonisten. In den grootschen
aanleg der tuinen, in de geschoren grasvelden, en in een
weelde van gekweekte bloemen, gevoelt men den invloed
der Engelschen.
Opvallend vertoon in deze wijken van een stukje
modern Engeland in Indie, veel meer dan men ergens op
Java een stukje modern Nederland aantreft. Toch komt
als tropische stad, Batavia mij veel belangwekkender en
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karakteristieker voor, juist omdat haar kenmerk in geen
enkel opzicht E-uropeesch is en tot nu toe niet nieuwerwetsch nagemaakt Hollandsch, doch eclat Ned.erlandschIndisch naar den typisch ouden trant.
Door volksbuurten, die veel meer een eigen stempel
hebben, rijclen wij langs 't oude tolhuis naar buiten.
Het is alsof men door een lang uitgerekte dessa rijdt,
zoo dicht bevolkt zijn de omstreken der stad.
De iiiland.sche huizen zijn van een ander type hier
dan op Java. Zij hebben naast de deur een groote vierkante
opening tot venster, en liggen bijna geheel weggescholen
onder een beschermend laag afhangend atappen dak.
Evenals ginds verheffen zich ook hier boven de huizen
kokospalmen, en liggen de daken verscholen onder reusachtige pisangbladeren, en schaduwen van tropisch groen.
Tusschen de schamele inlandsche huisjes staan grootere
wit-gepleisterde woningen, met voorgaleqen en bij gebouwen.
De gids vertelt ons, dat daar welgestelde inlanders wonen,
lieden die in een dag soms rijk zijn geworden, wanneer zij
bij 't zoeken van edelsteenen in de rivier, 't geluk hebben
kleinooden te vinden, die tot duizenden roepies waard zijn.
„Dat zijn menschen", zegt hij, „die in een minuut rijk
worden voor hun geheele leven ! Gelukkige menschen !"
voegt hij er aan toe. „Doch voor ons alien bestaat dezelfde
kans. Het is maar de vraag, zooals overal in 't leven, wie
't geluk krijgt en wien het ontgaat."
Onze gids is een wij dat blijkt telkens uit zijn
gesprekken. Met den grootsten eenvoud verkondigt hij de
meest menschkundige dingen. Hij is een Klingalees ; 't
blauwzwarte haar heeft hij opgemaakt als een vrouw; 't
fijn besneden gelaat heeft een zacht droomerige uitdrukking, de verontrustend tengere gestalte geeft hem den
stempel van louter geest, doch alleen naar 't uiterlijk;
zoodra hij over geld en geluk door rijkdom spreekt,
schitteren zijn droomerige oogen op; het wezen van dezen
mensch is minder bovenaardsch dan men van zijn vergeestelijkt uiterlijk zou kunnen verwachten.
Ons dames biedt hij eenige oude munten aan; zij zijn
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van de zeventiende eeuw.
moat ze bewaren", zegt hij
dringend. „Zij brengen geluk aan den bezitter !"
Op onze vraag wat zij kosten, antwoordt hij : „Natuurlijk niets ; ik schenk •U de munten, het geluk mag men
niet koopen !"
Onder de leiding van dezen gids, komt men langzamerhand in de juiste stemming voor wat wij verder zullen
aanschouwen.
Wij rijden naar een ouden Boeddha-tempel op ruim
een uur afstands van de stad gelegen. Naast den tempel
verheft zich een hooge klokvormige dagob, waarin een
weinig asch van Boeddha rust.
-Mt 't rijtuig gestegen, zijn wij onmiddellijk omringd
door jongens, die lotosbloemen verkoopen, en bloesems van
de sembodja, de Javaansche kerkhofbloem.
Hoog verheft zich het blanke koepeldak van den dagob
tegen den blauwen hemel.
Van deze graftombe vermeldt de geschiedenis, dat zij
twee eeuwen geleden werd gebouwd op een verwoesten
tempel, Welke drie eeuwen voor onze jaartelling werd gesticht en door een volksstam uit Voor-India vernietigd.
Wij staan hier dus op een geschiedkundige plek van eerbiedwaardigen ouderdom.
In de nabijheid van den tempel en de dagob ontmoet
men overal Boeddhistische monniken. Zij zijn gekleed in
okergele gewaden, gedragen evenals door hun grooten
heiligen voorganger met den rechter schouder en den
reciter arm ontbloot.
Iedere volwassen Boeddhist is verplicht een deel van
zijn leven, ten minste een maand zich in een klooster
terug te trekken, en als monnik in armoede en gestrenge
onthouding te 'even, en zich in overdenking te wij den
aan Boeddha's leer; doch voor 't geheele leven wordt aan
deze monniksorde niemand gebonden.
In de tempelhal verkoopen de monniken Boeddhistische geschriften; zij bieden ons lontar-bladeren aan, beschreven met fraai Singaleesch kromschrift.
Hoe passen deze monniken in hun omgeving; de oker-

201

EEN ZEEREIS.

gele gewaden over de bronzig bruine huid, geven een
wondere harmonie van kleuren in het tropisch licht ; 't
rustig kalm wezen dezer menschen en 't donker streng
beheerscht g,,elaat vormen velen hunner tot een beeld
van schoonheid.
betreden de tempelhal, waarvan de beschilderde
wanden de voorstelling geven van 't leven van Boeddha.
In een voorhal staan verscheidene Boeddha-beelden in de
verschillende houdinuen van den levensuano.
IJit de voorhal betreden wij de tempelhal. Onder gedempt licht strekt zich achter een glazer afscheiding een
reusachtig gouden Boeddha-beeld, beschilderd met gele en
roode kleuren. Het beeld strekt zich in de houding van
den overgang; tot het Nirwana, de oplossing in het „nietzijn". De overgave tot rust spreekt in volkomenheid uit
dit beeld.
Voor den Boeddha zijn Lange smalle lage tafels aangebracht, waarop overal locos- en sembodja-bloemen liggen
b

b

•

gespreid.
Voor de tafels zijn menschen nedergeknield; mannen
en vrouwen, zoo nit hull leven van werken gekomen, om
hun offeranden van bloemen te brengen. Zij buigen 't hoofd,
heffen de gevouwen handen voor 't gelaat, makers de semba,
het eerbiedsbewijs der Oostersche vollieD. Intense geuren
van vergaan leven verspreidt de verwelking der bloemen
in de imitate om ons heen.
In welk een omgeving van mystiek en godsdienst wordt
men hier plotseling ingewijd; mystiek en godsdienst, waarvan men Diets begrijpt, waarvoor men misschien ook Diets
gevoelt, en als jets onwaardigs dringt 't plotseling zich aan
ons op, dit alles te gaan aanschouwen als tourist.
Hoe geheel anders waren de indrukken bij de oude
Hindoe-tempels op Java; grootsche sombere bouwvallen in
de oneindige veriatenheid van 't schoone eenzame land.
Daar stond men voor de historische monumenten van
een grootsch godsdienstig verleden. Alles was daar verleden.
Ginds scheen overheerschend een diep besef van godsdienst,
voor ons gevoel spreekt hier uit alles eeredienst.
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Nabij den tempel is een uitgestrekte open hof. Aan
een zij de van dezen hof staan lange reeksen afdaken,
waaronder tal van ijzeren olielampjes, in lange rijen regelmatig gerangschikt, worden bewaard.
In dezen tempelhof hebben godsdienstige avondbijeenkomsten plaats. Op avonden van lichte maan is de groote
hof overy uld met toehoorders. De geloovigen brengen eerst
hun bloemenoffers in den tempel, nemen dan ieder hun
eigen olielampje, ontsteken het licht en plaatsen dit naast
zich, zoodra, zij neerhurken in den hof. Aldaar wordt door
een priester tot hen gesproken.
Mij zulk een maanavond voorstellend met al die flikkerende lichtjes op den bodem, denk ik in deze Oostersche
omgeving onwillekeurig terug aan een land in 't Western
In Bretagne vereerden in oude tijden de druidenpriesters
op godsdienstige jaarkringsfeesten hun goden door 't ontsteken van vuren groote vuren van brandende pijnboomen
en vlammende ceders; de eerste Christen-monniken kwamen
op die heidensche feesten met brandende toortsen van was,
om door dit teere licht, 't zacht mystiek product van
bloemen, den menschen te leeren het symbool van Christus'
liefde : „Kracht in zwakheid !"
Offers van licht, en offers van bloemen, daarin schijnt
onder alle hemelstreken, door alle tijden heen, zich de
zielsvereering te belichamen
De hitte, die in de morgenuren dragelijk is geweest,
wordt nu omstreeks elf uur volkomen tropisch.
Van 't geestelijk terrein gaan wij terug naar 't
wereldsch Leven.
In kleine winkeltjes koopen wij prachtige Ceylonsche
leant.
Van alle zijden komen de kooplieden uit hun winkeldeuren als wespen op ons rijtuig af. Wij zijn een mikpunt
voor aanbiedingen van olifantstanden, edelsteenen, waaiers,
en allerlei snuisterijen, totdat wij, als de inkoopen zijn
gedaan, naar ons rijtuig vluchten en rijden naar de stille
oude Portugeesche buurten der stad.
Daar is iets gemoedelijks, iets, waarbij een Hollandsch
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hart opengaat, te midden van al 't uith.eemsch gedoe.
Er zijn typiscli oud-Hollandsche huisjes, de deur met
koperen klopper op oud-llollandsche wijze in boven- en
onderdeur verdeeld ; aan weerszijden van de deur een venster
met kleine vierkante ruitjes ; gemoedelijk Indisch een
galerijtje voor 't huis, waaronder horizontaal een zitbank,
zooals op de Amsterdamsche grachten. Oude huisjes van
een eigen Indisch-Hollandschen bouwstijl, zich aanpassend
aan de behoeften van 't land, gesticht door afstammelingen
der Compagnie. Die afstammelingen bestaan nog tot op
heden. Zij dragen nog altijci den ouden naam van „Burgers",
ofschoon zij eigenlijk slechts kleurlingen zijn van allerlei
rassen.
Omstreeks twaalf uur wordt de stadsdrukte zeer groot.
Door 't g, ewirwar van voertaigen van verschillenden aard
rijden wij naar 't hotel. Onder al dat gerij onderscheiden
zich aardige overdekte karretjes door kleine bergstieren
getrokken, die ongelooftijk viug door de drukte heendraven ;
maar nog vlugger gaan de riksja's, hate tweewielige
wagentjes, door koelies in gestagen draf voortgetrokken.
1/Vi zien nog even een mooie oude steenen klok, een
oud-Hollandsch monument, en zijn dan juist op tijd voor
't noenmaal in 't hotel.
Deze maaltijd wordt een feest met bloemen en champagne, ter eere van de jarige reisgenoote. Wij alien zijn
blij als kinderen voor de aanleiding tot een feest !
Het Grand Oriental Hotel geeft muziek aan tafel. De
stemming wordt zoo vroolijk en feestelijk, dat eenige
vrienden van boord, die ons gezellig samenzijn zien, komen
vragen of zij met ons mogen aanzitten. Het wordt een
vroolijke partij, waarvan de jarige 't middelpunt vormt.
Na tafel komen in de portiek van 't hotel goochelaars
en slangenbezweerders, zij lokken vooral een groot publiek
aan de straatzijde, dat om zijn exotischen aanblik voor
ons een bijzondere bekoring heeft. Het schijnt wel alsof
men hier ziet een staalkaart van rassen van de geheele
bevolking der aarde ! Parsi's, Singgaleezen, 1Vlooren, Negers,
Maleiers, Nubiers, half- en heel- Europeanen !
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Oostersch schoon is dit alles om aan te zien in 't
reeds I] ooge licht van de middagzon al de verscheidenheid
in kleuren van kleederdrachten, de afwisseling in tinten
van huid, naast de overeenkomst van bijna allen, uitgezonderd de „Burgers", in 't zwarte haar en de donkere
droomerige, sombere of hel flikkerende oogen.
Het uur van scheiden slaat. Op 't laatste oogenblik
koopen de dames nog snel de kant, waarop zij sedert den
morgen hebben gedongen, of, tot zichtbaar ongeduld hunner echtgenooten, edelsteenen, die onecht zijn.
Te vier uur moeten wij aan boord zijn.
Eerst te acht uur verlaat de Rindjani de haven van
Colombo.
(Slot volgt.)
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In den uitersten oosthoek van onzen Indischen archipel strekt zich een eiland nit, dat gerekend wordt twintig
maal zoo groot als Nederland, of vijf maal zoo groot als
Java te zijn dat tal van prachtige havens, een vruchthaven bodem, minerale rijkdommen bezit; dat sinds langen
tijd de aandacht van Nederland, later ook die van Engeland en Duitschland trok, sedert 1885 tusschen die drie
mogendheden verdeeld is, en toch voorhands voor geen
hunner veelbelovend kan worden genoetnd. Nederlandsch
Nieuw-Guinea, Papoea en Kaiser-Wilhelmsland — de drie
deelen waaruit dat eiland thans bestaat hebben tot
dusver aan geen der beheerschers voordeel gebracht; zelfs
kunnen deze er zich weinig op beroernen, dat zij de
schaarsche, over 't geheel op zeer lagen trap van beschaving staande bevolking op hooger peil hebben gebracht.
Men zou kunnen beweren dat de Europeesche mogendheden
op Nienw-Guinea optraden, gedeeltelijk noodgedwongen,
gedeeltelijk nit onderlingen naijver, maar niet omdat het
bezit van dat eiland op zich zelf veel voordeel kon
bieden.
Het scliijnt niet zonder belang, den loop der zaken,
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ook in verband met de internationale verhoudingen, kortelijk na te gaan.
Toen, in 1545, Inigo Ortiz de Retes op een (mislukte)
reis van Tidore naar Mexico de kust van Nieuw-G-uinea
bereikte, gaf hij het eiland den naam dien het thans nog
draagt en nam hij het voor de Spaansche kroon in bezit.
De Spanjaarden hebben echter de rechten, nit die handeling voortvloeiende, nooit uitgeoefend zij had geenerlei
gevolgen, en verloor hare beteekenis geheel met den vrede
van Utrecht (26 Juni 1714), waarbij de Spaansche vaart
en handel op Indic werd bevestigd zooals die onder Karel II
(1665-70) werd uitgeoefend. In deze jaren nu hadden zij
zich, even min !als vroeger of later, jets aan Nieuw-Guinea
laten gelegen liggen.
In de 17e eeuw, en ook daarna, streefde de Sultan
van Tidore er naar, als souverein van de Noordkust, althans
van een deel daarvan, te worden erkend. De Nederlandsche
machthebbenden maakten daartegen geen bezwaar NieuwGuinea had voor den handel der 0.-I. Compagnieop zich
zelf geen belang, en dan was er voor haar voordeel in
gelegen, den Sultan de verantwoordelijkheid te laten, dat
er geen specerijen gekweekt werden welke aan haar monopolie afbreuk konden doen. Had zij niet, in 1657, met den
Sultan een „extirpatiecontract" gesloten waarbij hij zich
verbond, alle kruidnagel- en muskaatnoten-boomen in zijn
gebied uit te roeien
Onder leiding der Compagnie werd, in 16L0, een overeenkomst gesloten tusschen Ternate, Tidore en Batjan,
waarbij de grenzen dezer drie sultansqken werden bepaald
volgens die overeenkomst zou Tidore beer zijn, o. a. over
„de Papoeen of alle eilanden van dien". Hierbij moge
worden opgemerkt, dat de Nederlanders ongeveer niets van
de Papoesche eilanden wisten, en dat het hun dus ook
geheel onbekend was, welke rechten zij aldus aan Tidore
hielpen toekennen. Bij de later, het eerst in 1667, gesloten
contracten, waarbij de Compagnie als schuts- en beschermheer van Tidore erkend werd, werd bepaald dat de Papoesche
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eilanden „voor zoover the onder de gehoorzaanaheid van
Tidore ressorteeren", alleen door des Sultans onderdanen
zouden bevaren worden. Men liet dus verder in het midden,
hoever zijn gezag, zich uitstrekte ; maar wel werd met hem
overeengek-omen, dat hij te waken had tegen het „continu_eel rooven" van de Papoea's van zijn gebied.
Men schijnt met dit „gebied" nooit anders bedoeld te
hebben dan, globaal gesproken, de Noordwestkust tusschen
de Mac Cluergolf en de G-eelvinkbaai ; doch ook hier zijn
de aanspraken van Tidore steeds min of meer twijfelachtig
gebleven. lntusschen, feitelijk gaf men den Sultan een
vrijbrief om, naar het hem lustte, rooftochten op de kusten
van Nieuw-Guinea te org, aniseeren ; ter „extirpeering" van
aanplantingen, tot belastingheffing van hen die zijn overmacht erkenden, tot bestraffing, van wie dat nog niet deed.
Zoo kon hij ongestraft zijn „gebied" uitbreiden en den
despoot spelen. Kan het zijn dat door het optreden. der
Tidoreezen, eeuwen lang, de verraderlijke aard der Papoea's,
waarover terecht zooveel is geklaagd, zich heeft ontwikkeld ?
Telkens en telkens vernemen wij dat Europeanen, op
Nieuw-G-uinea landende, vriendelijk worden bejegend en,
zoodra zij daardoor niet meer op hunne hoede zijn, geheel
onverwacht worden overvallen.
Dit bleek reeds in 1663 toen de onzen, buiten den.
Sultan van Tidore om, aanraking zochten met de land.schappen ten Z. van de Mac Cluergolf, tot het drijven
van handel (ook, en vooral, in slaven !) ; men kwam toen
tot de slotsom, dat de strandbewoners alien zeeroovers
waren ; „volgens de natuijr van zulke schelmen en moordenaars" listig, wantrouwend, slechts getrouw aan hen die
zij vreesden. Eene strenge bestraffing werd noodig geacht,
maar de machtiging daartoe, van de „Hooge Regeering"
te Batavia, bleef achterwege, zij had aan belangrijker
zaken haar aandacht te wijden ; nu de Spanjaarden pas
nit de Molukken verdwenen waren, werd het specerijmonopolie door de Engelschen en, naar het gerucht wilde,
ook door de Franschen bedreigd. Bovendien leidden de
voortdurende moeilijkheden met Makasser in deze dagen
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tot ernstigen strijd; Nieuw-Guinea kwam voorloopig in
het vergeetboek.
Het werd eerst in 1677 weder ter sprake gebracht,
then men vernomen had dat er handel te drijven was, niet
alleen in slaven en masoi (boombast, gebruikt als looistof),
maar ook in parelen, tin en steenkool. Met goedvinden
der Hooge regeering toog de opper-koopman Johannes
Keyts dus naar Onin, het westelijk landschap ten Z. van
de Mac Cluergolf, waar hij, gesteund door een hoofd van
Kaffing (een der Ceramlauteilanden), dat hier veel invloed
had, goed ontvangen werd en zelfs een contract sloot. Den
18den Augustus 1678 werd voor het eerst op Nieuw-Guinea
de Nederlandsche vlag geheschen.
Dus komt men door gedult, angst, moyt en arbeytslust
Tot de gewenste vree op dees Barbaersche kust,
schreef Keyts in zijn dagboek. Hij voer daarna zuidwaarts,
ontdekte de Rijklof van Goons-, Speelmans- en Quaelberg's
baaien en eindigde zijn reis aan de Tritonsbaai, waar de
zijnen verraderlijk bejegend werden. Met sommige hoofclen
langs de kust sloot hij contracten, die echter tot niets
leidden ; men zag te Batavia niet, dat handel op NieuwGuinea met zijne „ijsseqcke gedrochten van menschen"
voordeelig kon zijn voor de Compagnie, en liet dien dus
aan particulieren over. Wegens de gevaren, voor dezen
aan het bezoeken van Nieuw-Guinea verbonden, werd
weinige jaren later zelfs overwogen of dit niet verboden
diende te worden.
Zoo zou het eiland vooreerst buiten Hollandsche bemoeienis zijn gebleven wanneer niet, in den aanvang der
1Se eeuw, vrees was gewekt voor de Engelschen, die er
specerijen dachten to vinden. Er werden dus weder verschillende tochten ondernomen die wel de kennis van land
en yolk (aan de kusten!) belangrijk dedén toenemen, maar
overigens geen gevolgen hadden; men had opnieuw, ten
koste van een aantal menschenlevens, kennis gemaakt met
een „onnaak- en onhandelbaar pour wild en boosaardig
yolk".
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In latere jaren, in 't bijzonder na 1761, had men
weder teg,en vestiging der Engelschen in de buurt van
Nieuw-Guinea te waken; maar het heeft geen nut, daarbij
stil te staan. Men bleef voortsukkelen tot 1778, zich van
Nieuw-Guinea niet meer aantrekkende dan voor de handhaving van het specerij-monopolie noodig werd geacht, en
aan den Sultan van Tidore een tack overlatende, het in
bedwang houden der Papoeers, die ver boven zijne krachten was. Doch in genoemd jaar werd het duidelijk, dat
men op zijne medewerking weinig staat kon maken; ook
dat hij, gelijk andere inlandsche vorsten, heulde met de
zeeroovers die onzen archipel onveilig maakten.
De sultan werd, evenals zijn ambtgenoot van Batjan,
gevat en van de regeering vervallen verklaard; Tidore
werd nu verklaard tot een leen van de 0.-I. Compagnie.
De -vorstentelg, aan wien het leenrijk werd toevertrouwd,
bleek de Compagnie kwalijk- gezind; hij overleed echter
binnen het jaar, en nu werd ernstig overwogen, geen opvolger meer aan te stellen en het rijk in eigen beheer te
nemen. Zoover kwam het echter niet; aan een nieuwen
leenvorst werd eene „acte van investituur" uitgereikt. In
die acte, welke de vroegere contracten verving, werd verklaard dat „alle de negorijen op de vaste wal der Papoeen
gelegen" onder den troop van Tidore stonden, — en ook,
,, dat de Compagnie bevoegd was over het Tidoresche rijk
te disponeeren".
Waren hiermede de verhoudingen gewijzigd, — de toestand werd er niet beter op ; de Sultan, van verraad beschuldigd, werd in 1783 afgezet, en toen werd inderdaad
Tidore voor korten tijd tot rechtstreeksch Compagniesgebied
verklaard... door den Gouverneur der Molukken, Wiens
handeling echter de goedkeuring van de Hooge IRegeering
niet kon verwerven ; deze achtte de rust beter verzekerd
met een Sultan. In 1784 werd een der beide vorstentelgen,
die de meeste aanspraken konden maken, tot die functie
benoemd, — met het gevolg dat zijn mededinger, Noekoe,
jarenlang een vijandelijke houding aannam.
Deze Noekoe komt aanstonds weder ter sprake ; vooraf
0. E. XIV 11

14

210

NIEUW-GUINEA.

dient vermeld dat, nadat met den vrede van Parijs (1784)
de Engelschen de vrije vaart in de Oostersche Zeeen hadden verkregen, zich ook nabij Nieuw-Guinea verscheiden
schepen van die natie vertoonden; zelfs kwam daar eene
Britsche vestiging tot stand, en tot twee malen toe word
het eiland, in naam van Engeland's koning, in bezit genomen.

De eerste maal geschiedde dat in Juni 1793, toen een
paar Britsche schepen, na eene gevaarvolle reis door do
Torresstraat, vijandelijkheden ondervond van de zij de der
bewoners van het Darnley-eiland (N.-O. van de genoemde
straat). Ter bestraffing werden daar eenige troepen aan den
wal gezet onder bevel van den stuurman Dell, die zich
echter niet tot de hem opgedragen taak bepaald.e maar in
naam van Z. M. „dit eiland, en de naburige, en de trust
van Nieuw-Guinea" in bezit nam. Aan doze daad is verder
geen beteekenis gehecht.
Van meer, zij het ook slecht tijdelijk, belang is in
hetzelfde jaar de Britsche nederzetting to Dore op de
Noordkust.
Reeds in 1775 had een Engelschman, Forrest, daar
eenigen tijd vertoefd om, zoo mogelijk, den specerijhandel
der Compagnie afbreuk to doen op doze wijze, dat de
notencultuur door de Engelschen zoude worden gedreven
op het eiland Balambangan (ten N. van Borneo); Forrest
moest daartoe de planten op Nieuw-Guinea verzamelen. Hij
slaagde daarin wel, maar de onderneming faalde daar inmiddels Balambangan door de inboorlingen afgeloopen was.
Hij roemde de streek van Dore als zeer gezond, en was
op goeden voet met de inboorlingen. geweest ; misschien
was daardoor later de aandacht der Engelsch-Indische
Compagnie bijzonder op Dore gevestigd. Trouwens, ook
kapitein Mac Cluer, die in 1791 de Noord- en Westkust
van Nieuw-Guinea had opgenomen, had to Dore handel
gedreven.
Omtrent al wat Kier geschiedde, bezitten wij geene v-olledige berichten, maar de gang van zaken schijnt in hoofdzaak de volgende to zijn geweest.
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De bovengenoemde Noekoe riep de Engelschen te huip,
en dezen deden wat later met weersucces door Raffles ten
aanzien van Singapore is verricht : zij erkenden Noekoe
als den Sultan van Tidore, en lieten zich door hem het
eiland Nieuw-Guinea afstaan. Daarop kwam, in de tweede
helft van 1793, kapitein Hayes met twee schepen (van de
Engelsche Compagnie) voor Dore. Hij landde aan de „Restoration-bay", wierp daar het fort „Coronation" op, en noemde
zich Gouverneur-generaal van „Nieuw-Albion", de nieuwe
naam van het eiland. De bevolking scheen goed gezind,
en na drie maanden vertrok Hayes met eene lading masoi,
tripang, paradijsvogels enz. naar Bengalen, zoo het heette
om vandaar de vrouwen en kinderen der bezetting te halen.
Hij keerde echter niet terug.
In het fort had hij slechts een geringe bezetting achtergelaten, die nu een zwaren tijd te gemoet ging : dadelijk
na zijn vertrek had de bevolking het vriendschapsmasker
afgeworpen, en werd een deel der bezetting overvallen en
in slavernij wegg,evoerd. De overblijvenden waren een jaar
lang ten prooi aan aanvallen, aan ziekten en hongersnood ;
toen zich eindelijk een Engelsch vaartuig`vertoonde, waren
er nog 14 man bezetting, afhankelijk van de genade der
inboorlingen ; 12 waren gestorven.
Dat vaartuig stond onder bevel van Mac Cluer, die
Hayes te Macao had ontmoet, en van dezen de opdracht
ontving, het fort „Coronation" van levensmiddelen te voorzien. Blijkbaar bepaalde zijne opdracht zich daartoe niet
atieen : hij trof regelingen met Noekoe, verbood den handel
aan nit de Molukken afkomstige vaartuigen enz. En dan
Plotseling vernemen wij dat, vermoedelijk in April 1795,
de Engelschen zijn vertrokken en hunne vestiging hebben
vernield. Of dit geschiedde op last der Engelsch-Indische
Compagnie of op initiatief van Mac Cluer, is niet duidelijk ;
maar wel is het zeker dat de geheele onderneming bitter
was tegengevallen. In alles — klimaat, houding der bevelking, producten — was men teleurgesteld.
De Engelschen deden dan ook green pogiug zich wed er
op Nieuw-Guinea neder te zetten toen zij daartoe, in 1801,
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de gelegenheid verkregen doordien bet gouvernement van

Ternate (waaronder Tidore behoorde) in hunne handen
viel. Wel erkenden zij hunnen vriend Noekoe als den wettigen
sultan deze overleed vier jaar later, na tegenover het door
den vrede van Amiens teruggekeerd Holland.sch bestuur
eene zeer onafhankelijke houding te hebben aangenomen.
In het tweede tijdvak van Engelsch tusschenbestuur
(1810—'17) kwam Nieuw-Guinea evenmin ter sprake. Aileen
verdient het de aandacht, dat in 1814 een grens werd
getrokken tusschen de bezittingen van Ternate en Tidore,
in den vorm van een ten overstaan van den Britschen
resident gesloten. contract. Volgens art. 5 behooren alle
Papoesche eilanden en vier districten op de trust van NieuwGuinea tot Tidore hiermede is van Engelsche zij het
recht van dit rijk op een deel des eilands (ongeveer de
westelijke helft van de noordkust, tot voorbij de Geelvinkbaai) erkend.
Na het herstel van het Ned.erlandsch gezag nam de
tijdelijke vergetelheid waarin Nieuw-Guinea had verkeerd,
spoedig een einde. Erlwamen Fransche on.tdekkingsreizigers,
under Welke Dumont d'Urville de meest bekende is geworden
en in 1826 liepen er geruchten dat de Engelschen zich
op de Zuidkust hadden gevestigd. Bij onderzoek bleek de
juistheid dier geruchten niet, doch de vrees was gewekt
dat, na de stichting van Britsche kolonien. op Nieuw-Holland,
de „Engelsche annexatie-zucht" ook spoedig het oog op
Nieuw-Guinea zou slaan. De Indische regeering achtte het
noodig, daartegen een dam op te werpen door het deel
des eilands ten Westen van de Torresstraat feitelijk in
bezit te nemen. Zij moet die noodzakelijkheid wel zeer
zwaar hebben gevoeld : in verband met den ernstigen toestand in Midden-Java kon zij zich minder dan ooit aan
kle „Buitenbezitingen" gelegen laten liggen, en toch kon,
meende zij, de bezetting van Nieuw-Guinea niet wachten.
De machtiging des Konings hiertoe werd verkregen, en
nu werd in April 1828 eene maritieme expeditie uitgezonden
om de plaats van vestiging te bepalen en daar de Neder-
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landsche vlag te hijschen. Na verschillende plaatsen bezocht
en min of meer vijandelijke, soms ook vriendschappelijke
aanrakingen met de bevolking te hebben gehad, kwam
men eindelijk, bij de kampong Lobo, aan eene fraaie baai
met goeden ankergrond; naar een der schepen van de
expeditie heet die inham sedert de Tritonbaai. De leden
der destijds bestaande „natuurkundige commissie", die den
tocht meemaakten, verklaarden de landstreek voor gezond
en vruchtbaar, en ofschoon in andere opzichten de plaats
bezwaren had — alles was met zwaar bosch begroeid —
besloot men bier this zijne tenten op te slaan. De tijd
drong: nergens had men nog iets beters gevonden, de
inboorlingen schenen goed gezond, daarentegen waren er
aan boord reeds vele zieken en verminderde dagelijks de
beschikbare leeftocht.
Aldus werd, inderdaad zonder voldoend onderzoek en
voorbereiding, den 4en Juli de plaats nabij Lobo (op 3° 42'
Z. B. en 134° 15' 41" 0. L.) aangewezen, waar de Nederlandsche vestiging zou verrijzen. Toen, anderhalve maand
later de gebouwen voldoende voltooid waren en de veiligheid
voldoende gewaarborgd scheen, had de plechtigheid der
inbezitneming plaats van West-Nieuw-Guinea van den
141en graad 0. L. „op de Zuidkust en van daar West-,
Noordwest- en Noordwaarts op, tot de Kaap de Goede
Hoop op de Noordkust", behoudens de rechten van den
Sultan van Tidore. Het etablissement kreeg den naar Fort
du Bus, de landstreek daaromheen dien van Lobo of Merkusoord (de latere Gouverneur-generaal Mr. P. Merkus was
toen Gouverneur der IVIolu.kken).
Aldus werd, op den verjaardag van Koning Willem I,
24 Augustus 1828, een „parel" aan diens kroon toegevoegd.
Doch helaas, hoe weinig waarde bleek zij to bezitten !
De geschiedenis der vestiging to Fort du Bus is eene
aangrijpende tragedie. De bezetting had bij voortduring
met ziekten to kampen, betrekkelijk zeer velen lieten er
het leven, eene overplaatsing naar Nieuw-Guinea word
weldra beschouwd als een doodvonnis. Zij had zich to verdedigen tegen aanvallen van Papoea's, vooral van zeeroovers,
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afkomstig, van Ceramlant en Goram. Zij was soms maanden
lang, van alle gemeenschap met Ambon verstoken . . . . De
Italiaansche reiziger, graaf Carlo Vidua, die de vestiging
in Juli 1830 bezocht, schreef : „de toestand der menschen
boezemde mij medelijden in drie a vier honderd mijlen
van Ambon verwijderd, zonder eenigen steun in een land,
dat niets voortbrengt, welks inwoners op den laagsten trap
van beschaving staan en de grootste verraders zijn, wagen
de manschappen der bezetting het niet, de verschansing te
verlaten. Op honderd pas afstand van deze begint een
dicht wood, dat alle uitzicht bedekt".
Langen tijd is „overwogen" of men Fort du Bus niet
zou moeten verlaten; op optimistische verwachtingen dat
de gezondheidstoestand wel zou beteren, werd in December
1831 beslist dat opheffing of verplaatsing niet noodig was
maar de toestand werd ook, nit staatkundig oogpunt, niet
gunstiger, en eindelijk, December 1834, moest men wel
's Konings machtiging vragen tot het „provisioneel" verlaten van Merkusoord wegens zijne ongezonde Egging, en
tot het zoeken van een geschikte en gezonde plaats voor
eene vestiging.
Die machtiging werd verleend in Juli 1835, en in December door de Indische Regeering de opheffing van „het
etablissement Merkusoord" gelast. Wat thans door de telegraaf binnen enkele dagen zijn beslag zoude kunnen krijgen, had tachtig jaar geleden, nog een jaar noodig ! Maar
den 22en Februari 1836 was het „fort" met zijne gebouwen
gesloopt en waren alle personen en goederen ingescheept,
— de ellende had een einde genomen.
Het is te begrijpen dat, na de opgedane ervaring en
ook in verband met den last, op alle uitgaven te bezuinigen
en het batig slot gestadig te verhoogen, de belangstelling
in Nieuw-Guinea voorloopig zeer verflauwde en zelfs voor
onverschilligheid plaats maakte. Ten minste, men haastte
zich niet, aan de trust de „geschikte en gezonde" plaats
te zoeken, waar onze vlag, onder behoorlijke bescherming,
opnieuw zou kunnen worden geheschen.
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_Maar het duurde niet lang of men meende, tegenover
het buitenland, weder jets te moeten doen om de Nederlandsche rechten op het zoo weinig aantrekkelijk gebleken
eiland te verzekeren.
Naar aanleiding van een protest, door onze regeering
tegen de Engelsche gericht wegens schending van ons
grondgebied in Indie, toen de Britsche zeemacht in 1836
de zeeroovers op een der eilanden van den Riouw-archipel
had getuchtigd, had namelijk de Britsche regeering een
opgaaf gevraagd van al wat onder Nederlandschen invloed
stond. llet gevolg daarvan was, dat den hoofdambtenaar
A. L. Weddik een onderzoek werd opgedragen, o. a. naar
onze rechten op West Nieuw-Guinea. Terwij1 hij zich met
dat onderzoek bezig hield, vernam hij dat luitenant Yule
van de Britsche zeemacht, die zich aan de Zuidkust met
opnemingen bezig hield, aan wal was gegaan op de plaats
welke hij kaap Possession doopte, daar de Britsche vlag
geheschen en de kust in llamm zijner regeering in beslag
genomen had. Deze eigenmachtige daad bleef zonder gevoigen.
Weddik trok uit de door hem verzamelde gegevens
de slotsom, dat het gebied van Tidore zich over de Noordk-ust veel vender uitstrekte dan tot dusver was aangenomen,
en wel tot kaap Bonpland (140" 47') hij nam ook voor
de West- en Zuidkust eene suprematie van Tidore aan,
zoodat, naar aanleiding van zijn verslag, bij geheim besluit
van 30 Juli 1848 werd verklaard dat het gebied van Tidore
op Nieuw-Guinea zich uitstrekt van 140" 47' op de Noordkust, West-, Zuid- cii Zuidoostwaarts tot de in 1828 bepaalde grens op de Zuidkust; met inbegrip van het binnenland, waarvan de grens niet werd aangegeven.
Of het eigenlijk wel de bedoeling kan zijn geweest
van de Indische Regeering, aldus al hare rechten, o. a.
die welke voortvloeiden uit de inbezitneming van 1828,
aan haren leenman over te dragen mag, in verband met
andere besluiten en aanschrijvingen, wel betwijfeld worden;
men hechtte aan die rechten op zich zelve weinig waarde,
de hoofdzaak was dat onze invloed over het gewenschte
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gebied niet door Engeland, of eene andere vreemde natie,
zoude worden betwist. Maar het heeft geen nut hierover
verder uit te weiden in latere jaren zij n de ,,aanspraken"
van Tidore steeds geeerbiedigd, en then de omstandigheden
dat wenschelijk maakten, werden de in 1848 afgestane
rechten op de Zuidkust in 1901 tegen behoorlijke schadeloosstelling afgekocht.
Ter verzekering onzer souvereiniteit achtte men het
nu in de eerste plaats noodig, langs de kust hoofden aan
te stellen en op de meest bezochte plaatsen wapenborden
te stellen. Deze werden van ijzer gegoten en vertoonden
het koninklijk wapen met het randschrift „NederlandschIndie"; men bevestigde ze aan houten palen of, waar dat
mogelijk was, aan een gemetselde pilaar. Het behoeft geen
betoog dat zij, zonder verder toezicht gelaten, dikwijls
verdwenen; in 1874 vond b.v. de Russische reiziger von
Miklucho Maclay, nabij het oude fort Du Bus, het wapenbord toevallig in het slijk terug. Als curiosum moge hier
vermeld worden dat het inlandsch hoofd. van Lakahia, een
eiland ten 0. van de Tritonbaai, bij gebrek aan een wapenbord, dit verving door een grof bord van aardewerk, bout
met roode en gele bloemen beschilderd.
In de tweede plaats werden de kusten meermalen door
onze ambtenaren, en, wanneer zeeroof gepleegd was, ook
door onze oorlogsschepen bezocht. Het bleek langzamerhand wel zeer duidelijk dat de suprematie van Tidore
slechts onderdrukking en brandschatting ten gevolge had
en niet dan kwaad stichtte. Ook in verband met de Ell en
dan opduikende kolonisatieplannen van vreemde mogendheden kwam dus wel enkele malen ter sprake of het land,
na afkoop van Tidore's rechten, niet onder rechtstreeksch
bestuur behoorde te worden gebracht, maar het bleef bij
bij de overweging; ook al omdat in ieder geval een degelijk
onderzoek diende vooraf te gaan, waartoe de middelen
ontbraken. Men wist dus niet de plaats aan te wijzen waar
onze feitelijke vestiging zoude moeten geschieden. In 1861,
Coen bij het opperbestuur in Nederland de meening vaststond dat elke uitbreiding van gezag in den Indischen
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archipel „eene schrede reader tot onzen val" was, „daar
wij nu reeds in dit opzicht ver boven onze krachten gegroeid zijn", werd van alle plannen tot vestiging op NieuwGuinea afg,ezien.
Inmiddels waren, in 1855, twee Duitsche zendelingwerklieden aangekomen, zich vestigend op het eiland Mansinam, nabij Dore. De door hen aangevangen tack is in
1862 overgenonien door het Utrechtsch Zendinggenootgenootschap ; de zendelingen hebben in de sedert verloopen
jaren ong,etwijfeld bijgedragen tot verzachting der zeden
van een deel der bevolking in en aan de Geelvinksbaai,
maar van een algemeenen invloed der prediking, van het
Christendom in West Nieuw-Guinea kan ook thans nog
bezwaarli.jk sprake zijn 1).
Omstreeks het jaar 1867 vangt van de zijde van verschillende vreemde natien de beweging aan, ten doel
hebbende zich in het niet aan Nederland onderhoorig deel
des eiiands te vestigen ; in dat jaar werd te Sydney eene
„maatschappiej tot kolonisatie van Nieuw-Guinea" gevormd,
op de geruchten dat er rijke goudmijnen zouden zijn; in
1870 versch een de „onvermoeide Italiaansche plannenmaker"
Cerruti op het tooneel, die in de buurt onzer bezittingen
zocht naar eene plants voor eene Italiaansche strafkolonie.
Het gevolg van zijne adviezen schijnt te zijn geweest het
nog al onbekookte plan van Menotti Garibaldi om maar
vast, zonder eenige voorbereiding, drie duizend misdadigers
naar Nieuw-Guinea te zenden. Dan kwamen er wetenschappelijke onderzoekers, van wie men niet altijd te voren weet
of de beoefening der wetenschap hun eenig doel is ; Italianen als d'Albertis en Beccari, wiens indruk over NieuwGuinea door hem werd samengevat in deze woorden.: e' est
un, pays trlis intjressant pour un naturaliste, mais pour le
reste . rim; een Rus, de reeds genoemde Maclay; de

1) In de laatste jaren, na onze vestiging te Merauke zie beneden
— is eerie Katholieke missie werkzaam op de Zuidkust. Ook van deze kan
men tot dusver nog niet zeggen dat Naar werk vele vruchten voortbrengt.
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Duitscher dr. A. B. Meyer. Italiaansche en Russische oprlogsschepen vertoonden zich in de wateren van NieuwGuinea (1872) en stonden in nauwe betrekking tot hunne
wetenschappelijke landgenooten. Het Londensch Zendinggenootschap zond zijne zendelingen naar Oost Nieuw-Guinea,
en dezen drongen aan op annexatie door Australia van dit
land met „zijne steenkolen, zijn gouderts en zijne parelbanken". Ook in Duitschland vernam men de echo's van
zoodanigen aandrang ; ook daar waren er — in hoofdzaak
kooplieden, handeldrijvend op de ten N. van Nieuw-Guinea
gelegen eilandengroepen — die hunne regeering tot vestiging, hunne landgenooten tot kolonisatie op het groote
eiland aanspoorden. Maar de tijden waarin het herboren
Duitschland als koloniale megendheid zou optreden, waren
nog niet rijp ; en wat in 't bijzonder Nieuw-Guinea betrof,
de beroemde geograaf Petermann verzette zich zoowel in
1874 als in 1880 tegen vestigingen in een „moordend klimaat", te midden van „ruwe, bandelooze, hartstochtelijke,
moordzuchtige barbaren".
Het zal wel in verband hebben gestaan met de bovenvermelde beweging in den vreemde, dat, aan den eenen
kant, de Nederlandsche regeering opnieuw verklaarde (1874)
aan geen uitbreiding van gebied op• Nieuw-Guinea te
denken ; en, aan den anderen kant, hare rechten op het
westelijk deel beter trachtte te verzekeren. Bij art. 9 van
een nieuw contract met den Sultan van Tidore (gesloten
in 1872, bekrachtigd in 1874) werd uitdrukkelijk bepaald
dat het Indisch Gouvernement, zoodra het dat wenscht,
zelf het bestuur over het geheele rijk of over een deel
daarvan in handen kan nemen. In 1875 werden de grenzen
op Nieuw-Guinea nader omschreven : al wat ligt ten westen
van de rechte lijn die de grenspunten aan de Noord- en
Zuidkust (140° 47' en 141° 0. L.) verbindt, zou behooren
tot het grondgebied van Tidore, dus staan onder de heerschappij van Nederland.
De Italianen deden niet meer van zich hooren ; daaren.tegen naderde nu de tijd waarop Engelschen en Duitschers
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elkaar het nog „Herren' ose" deel — cc. 60 pCt. van bet
geheel — zouden betwisten. In Queensland beschouwde
men het, met de tusschengelegen eilanden, als een natuurlijk aanhangsel ; ineermalen werd daar op annexatie aangedrongen. Die aandrang nam toe then men, nabij Port
Moresby, de node,rzetting der zendeling,en, goud heette
te hebben gevonden (1877) ; hij luwde tijdelijk, toen het
niet be waarheid word en de Australische oioudr
b0. ucht
zoekers, voor zoover zij or het leven afbrachten, teleurgesteld terugkeerden, maar hij vond nieuw voedsel toen zich
in Duitschland meer en meer stemmen verhieven om, tot
steun van den handel, volkplantingen in andere werelddeelen, ook op Nieuw-Guisnea, to stichten.
Eene merkwaardige uitwerking had een artikel van
Emil Deckert in de Augsburger Ally. Zeitung van 27 November 1882: in het land zijner geboorte trok het weinig, de
aandacht, des to meer deed het dat bij den mededinger.
Met warmte was daarin de inbezitneming van Oost-Nieuw
Guinea bepleit; daarmede werden de gemoederen van de
bestuurders van Queensland zoo opgewonden, dat dezen, ter
bezwering van het voor de deur staand gevaar, den 4den
April 1883, zonder machtiging van het opperbestuur, bedoeld gebied proclamatie in bezit namen voor de Britsche kroon. Zij meenden niet langer to mogen toeven ;
voor de vrede en de veiligheid van Australie, voor de ontwikkeling van den Australischon handel achtten zij de
dadelijke annexatie noodzakel-ijk, — de nationale belangen
zouden gevaar loopen bij vestiging eener machtige vreemde
mogendheid in de buurt.
De proclamatie bleef echter zonder dadelijke uitwerking.
De Britsche revering keurde de eigenmachtige handeling
af (11 Juni 18-3) en verklaarde zelfs, bij gelegenheid der
onderhandelingen over Samoa, geene nieuwe kolonien to
wenschen. Doch tegenover de niet geheim gebleven pogingen
van Duitsche zij om, door tusschenkomst van de in Mei
1884 opgerichte Neu-Guinea-Compagnie, althans indirect
vasten voet op het eiland to verkrijgen, meende zij niet
werkeloos to kunnen blijven : den 7 den Juli 1884 verklaarde
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zij, de Zuidkust in bezit te willen nemen, en den 19den September deelde zij Bader aan Duitschland mede dat de
inwoners van het Oostelijkst gedeelte dringend om hare
bescherming hadden gevraagd, zoodat bedoelde Zuidkust
zich zou uitstrekken tot den W en graad aan de Noordkust ; alleen de Noordkust, tusschen den 1.41e n en 1 45en
graad, bleef dus voor Duitschland vrij.
Het gevolg was dat Duitschland, Diet voor een voldongen feit wenschende geplaatst te worden, de rollen
omkeerde en, in October en November 1884, feitelijk bezit
nam van de Noord-Oostkust, zoodat de Engelschen zich
verplicht zagen hun. voorgenomen protectoraat te beperken tot de Zuidkust, van de Holland.sche grens tot aan
de Oostkaap. Dat men zich in Engeland, en vooral in
Australia, opwond. over Dnitschland's „brutaal optreden"
is even duidelijk als dat men in Duitschland sprak over
de dubbelzinnige houding van Engeland, den nijd, de
afgunst, de aanmatiging der Engelschen.
Het diplomatiek steekspel tussschen von Bismarck en.
Granville verliep over het geheel ten gunste van Duitschland ; den 10en TM aart kwamen beide partijen tot overeenstemming, en aan het einde dier maand was men het
ook eens over de begrenzing van beider gebied : een
gebroken lijn, aanvangende op 5°, eindigende op 8° Z. B.
nabij de Herculesbaai. De laatsgenoemde breedtegraad zou
ook de scheiding aanwijzen van de Oostwaarts gelegen
eilanden.
De rerdere regelingen, waarmede de vriendschappelijke
verhouding der beide volkeren zoude worden verzekerd,
zooals gelijkstelling van rechten der onderdanen in het
wederzijdsch gebied, gelijke behandeling van beider schepen,
verbod van differentieele tarieven enz. kwamen de volgende
maand tot stand.
Daarop volgde van de zij de der Duitsche regeering
wat in den tijd der 0.-I. Compagnie een octrooi, thans door
de Engelschen een charter, in Duitschland een Schutzbrief
wordt genoemd.
Deze werd, den 17den Mei 1885, verleend aan de Neu-
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Guinea Compagnie, waarin de Duitsche handelslichamen
waren opgenomen die handel op Noord-Nieuw-Guinea hadden gedreven. Hij is in zoover voor ons van belang, dat
daarin ons recht op West-Nieuw-Guinea wordt -erkend de
omschrijving toch van het onder Duitsche bescherming
gesteld territoir op den vasten wal luidt aldus : „dat deel
van het vaste land van Nieuw-Guinea, hetwelk niet onder
Engelsche of Nederlandsche opperhoogheid. staat. Dit
gebied, dat Wij op verzoek der Compagnie, hebben goedgevonden Kaiser Wilhelmsland te noemen, strekt zich aan
de N.-0. kust van het eiland uit van den 141en graad 0.
L. tot aan het punt in de nabijheicl van Mitra Rock, waar
de 8e graad Z. B. de kust snijdt".
In 1910 is overleg g,epleegd met de Duitsehe regeering,
om de grens tusschen haar en ons gebied zooals boven
bleek strekken onze aanspraken zich niet verder uit dan
tot 140" 47' O. L. -- door eene op het terrein aan*ijsbare
te vervangen. Opnemingen daartoe hebben plaats gehad,
maar van eene overeenkomst dienaangaande is nog niets
vernomen.
Het beheer der Neu-Guinea-Compagnie strekte zich
ook nit over de Noordwaarts van Nieuw-Guinea gelegen
eilanden, waaronder de Bismarck-archipel de voornaamste
is. Deze vallen buiten het kader van dit opstel; er moet
hier terloops op worden gewezen omdat, naarmate het
Dnitsch g,ebied uitbreiding onderging, de bestuurstaak al
spoedig te zwaar bleek voor particuliere krachten de
geheele loop der zaken wettigt trouwens de onderstelling,
dat het verleenen van souvereine rechten aan deze, in
1884 slechts het middel was, en om politieke moeilijkheden
te ontgaan, en de rijksregeering de vrije hand te laten.
En, afgescheiden daarvan, — men moest wel spoedig tot
de ervaring komen dat de vereeniging van den souverein
en den koopman uit den booze was beider belangen en
verplichtingen toch zijn dikwijls met elkander in strijd.
Reeds in 1889 trachtte men aan de gebleken bezwaren
tegemoet te komen door, op kosten der maatschappij, de
Rijksregeering voor het bestuur te doen zorgen, maar de
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proef voldeed Diet, en twee jaar later grad de vroegere
toestand voorloopig weer in het lever. Herhaaldelijk werden
nu pogingen aangewend om tot eene betere regeling te
komen, dock eerst in 1898 slaagde men er in, de modewerking van den rijksdag te verkrijgen. Bij de schikking,
die 1 April 1899 in werking trad, stond de maatschappij
alle souvereiniteitsrechten aan den Staat al', en keerde zij
terug tot de positie van gewoon handelslichaam.
„Men" achtte deze overeenkomst voordeelig voor het
Rijk : de maatschappij ontving 50.000 H.A. „plantagegebied"
en, gedurende Lien jaren, eene jaarlijksche bijjdrage van
400.000 mark, die uitsluitend besteed nicest worden aan
landbouwondernemingen in de zooveel belovende kolonie.
Zeker was de overeenkomst voordeelig voor de Neu-Guinea,Compagnie, die daarmede outlast word van de groote en
steeds toenemende uitgaven, aan het bestuur in zijn geheelen
omvang verbonden.
Waar sprake was van „de zooveel belovende kolonie",
zal men vermoedelijk 'neer bet gebeele complex der Zuidzeenederzettingen, dan joist Kaiser Wilhelmsland op het oog
gehad hebben. Althans, uit Overweging dat de Bismarck-archipel wegens betere Egging, talrijker kolonisten, gunstig er
klimaat en „andere gewichtige gronden" eon spoediger
ontwikkeling beloofde, word de bestuurszetel, tot dusver
in Friedrich-Wilhelmshaven gevestigd, overgebracht naar
Herbertshiihe, op het scbiereiland Gazelle van het eiland
Nieuw-Pommeren. (In 1909 is bet bestuur verhuisd naar
het nabijgelegen Rabaul, aan de groote en veilige Simpsonshaven.) In Kaiser Wilhelmsland zijn sedert twee „regeeringsstations" gevestigd.
Wanneer men de geschriften raadpleegt, die in de
laatste jaren over Kaiser Wilhelmsland z jn verschenen,
dan krijgt men wel den indruk dat onze naburen tot nu
toe al even weinig reden hebben om zich over hun bezit
te verheugen als Nederland en ook Engeland. Waar de
Duitschers zich niet plaatselijk kunnen laten golden,
heerscht nog vAslagen anarchic en is vijandschap tusschen
de verschillende stammen, als de gelegenheid gunstig is
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oak tegeil de Europeanen, aan de orde van den dag.
Ondanks alle exploratie is van het binnenland nog weinig
bekend. Van een noemenswaarden handel met de bevolking
is geen sprake zij is zeer dun gezaaid en heeft, op bijzonder lagen trap van beschaving staande, haast geen behoeften. Het land heeft dus alleen toekonist voor landbouwondernemingen (van mijnbouw is tot dusver geen sprake),
'nits de werkkrach ten in voldoende hoeveelheid en tegen
niet to hoogen prijs kunnen worden verkregen. De NeuGuinea-Compagnie heeft in die richting krachtig gewerk-t,
maar blijkbaar met groote verliezen, ook doordien het
„moordd.adig" klimaat vele slachtoffers maakte, onder Europeanen zoowel als onder Oosterlingen.
Zij beproefde, op groote schaal, de tabakscultuur ; de
tabak was van zeer goede hoedanigheid en behaalde goede
prijzen, maar de kosten waren hooger, — er zijn millioenen
aan verloren. Dergelijke ondervinding deed zij op met
andere aanplantingen, zooals die van katoen en koffie, en
eigcenlijk is er op dit oogenblik maar een teelt die winst
belooft, die van klapperboomen ; men heeft verder hoop
op de rubber. In 't geheel zijn Diet meer dan 10.000 bouws
beplant.
De geheele uitvoer bedroeg, in 1908, Diet meer dan
300.000, de invoer ruim 800.000 mark; dQze cijfers toonen
voldoende aan dat het land in economischen zin al bitter
weinig beteekenis heeft. Er klinkt dan ook wel eene zekere
dosis teleurstelling, al is die met eenig optimisme gemengd,
in de opmerking van een der jongste schrijvers 1) over
Kaiser Wilhelmsland dat, wat (in 1906) door A. Hunt na
eene inspectiereis over Britsch Nieuw-Guinea geschreven
word, ook ten voile geldt voor het Duitsche deel, n.l.:
„Nieuw-Guinea is niet het tropisch paradijs, zooals dit in
woord en schrift, is voorgesteld. Integendeel, de vooruitzichten
wettigen geen hooge verwachtingen ; menige ontgoocheling,
menig verlies zal nog volgen ; maar wanneer die, met ver-

1) Prof. dr. Kurt Illassert, Deutschlands koloDien. 1910. Verlag von
Dr. Seele t Co., Leipzig bl. 562.
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standige medewerking van het bestuur, zooveel mogelijk
beperkt worden, bestaat de mogelijkheid dat het land tot
ontwikkeling komt. Daartoe zijn. bovenal deze vier zaken
noodig: tijd, geduld, wilskracht en geld. Het is niet gemakkelijk, een groot land in cultuur te brengen wanneer
het bewoond wordt door eene moeilijk te leiden bevolking ;
daarmede zijn vele jaren gemoeid".
Men zou deze beschouwing, dunkt mij, in dezen zin
kunnen samenvatten : „tot dusver een fiasco ; maar .
wie weet ?"
De bronnen, waaruit de kennis kan worden geput van
de ontwikkeling van Britsch Nieuw-Guinea, zijn minder
talrijk dan de gegevens betreffende Kaiser-Wilhelmsland ;
maar zij schijnen toch wel voldoende om. een algemeen
overzicht te geven en een algemeenen indruk te verkrijgen.
De afkeuring der eigenmachtige annexatie van OostNieuw-Guinea door Queensland in 1883 was ten deele ook
gegrond op de overweging dat de Australische staten, eene
uitbreiding van gebied wenschende, moesten toonen bereid
te zijn, in de kosten daarvan bij te dragen. Nadat zekerheid was verkregen dat al die staten gezamenlijk, met
inbegrip van Nieuw-Zeeland en de Fidji-eilanden, bereid
waren die kosten tot 15000 's jaars voor hunne rekening
te nemen, volgde, in verband met de onderhandelingen
met Duitschland, den b en November 1884 de afkondiging
van het Britsch protectoraat te Port Moresby en, daarna,
op eenige andere kustplaatsen van Zuid-Nieuw-Guinea.
Het protectoraat was blijkbaar de voorlooper van de inlijving : nadat Nieuw Zuid-Wallis, Victoria en Queensland
in 1887 de verplichting tot de subsidieering met 115000
per jaar hadden overgenomen, volgde, den 4en September
1888, de verklaring dat de hier bedoelde landstreek onder
de souvereiniteit van Koningin Victoria werd gesteld; met
andere woorden, zij werd eene kroonkolonie. De gouverneur van Queensland werd met het toezicht belast. Later,
toen (met ingang van het jaar 1901) de Australische
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Statenbond met nagenoeg volkomen zelfbestuur in het
leven trad, begreep men al spoedig dat de betrekking van
deze tot Zuid Nieuw-Guinea inniger behoorde te zijn in
1903 werd het „Papoea-territorium" toegevoegd aan den
Bondsstaat, bij wien de Gouverneur-Generaal te Sydney
(later te Canberra) het koninklijk gezag vertegenwoordigt.
Bij de door het parlement in Australia vastgestelde
en met 1 September 1906 in werking getreden „PapuaAct" werd het bestuur over het Papoea-gebied geregeld.
Volgens deze is, onder den gouverneur-generaal, dat bestuur
toevertrouwd aan een luitenant-gouverneur, bij door
een uitvoerenden en een wetgevenden raad.
Papoea heeft dus, voor zooveel de omstandigheden
het toelaten, zelfbestuur. Het ontvangt thans van den.
Statenbond eene jaarlijksche subsidie van £ 25.000; bovendien, gedurende vijf jaren, een voorschot van £ 5000 's jaars
ter bestrijding van de kosten van drie gouvernementslandbouwondernemingen, waar kokos- en rubberboomen
zouden worden geplant (1912); uit de verwachte winsten
zal later het voorschot moeten worden terugbetaald.
De eerste jaren van het Britsch beheer, waarbij zich
Dr. (later Sir William) Max Gregor als „administrateur"
(1888-1898) bij zonder onderscheidde, werden in hoofdzaak
besteed aan exploratie van het nieuwe gebied, aan voorloopige regeling van agrarische aangelegenheden en Diet
het minst ook aan de beteugeling aan die volksstammen
welke van inoord, doodslag en roof leven. Onder deze
hebben de Tugeri's (koppensnellers) ook bij ons Nederlandsch bestuur een treurige vermaardheid verkregen ; zij
woonden ongeveer 60 K.M. ten westen van de Nederlandsche grens, en deden jaarlijks invallen in het Britsch
gebied, zoodat het te voorzien was dat binnen weinige
jaren een belangrijk oppervlak ten oosten van bedoelde
grens in een woestenij zou zijn herschapen. Pit vooruitzicht werd weggenomen door het krachtig optreden der
Engelschen, in samenwerking met de Nederlanders, waarover straks nader.
Ook in latere jaren heeft men blijklaaar het mogelijke
0. E. XIV 11
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gedaan om de ruwste uitingen van barbaarschheid te beteugelen; maar of men daarbij — buiten de dadelijke omgeving
der Britsche vestigingen — veel gevorderd zou zijn
De ontwikkeling van den Europeeschen landbouw is
nog zeer gering. De regel is, dat de daarvoor benoodigde
grond van de inlandsche rechthebbenden wordt gekocht
door de regeering, die Naar daarna voor 99 jaar in erfpacht
uitgeeft, met de bepaling dat in de eerste Lien jaar geen
pacht wordt betaald. Het gevolg van een en ander is
geweest, dat de staat thans meer dan een millioen acres
bezit (een acre is 4048 vierkante meter), dat eind 1911
ruim. 360.000 acres aan grondspeculanten waren uitgegeven
en dat nog niet meer dan 16.000 acres, verdeeld over 167
ondernemingen, waren beplant. Men kan dus nog niet zeggen dat, ondanks de „liberale" wetgeving, de landbouw
veel beteekent; geen wonder, waar arbeidskrachten ontbreken en men tegen een voorloopig zeer ongezond klimaat
te strijden heeft.
Van iets meer belang schijnt de mijnbouw : er wordt
jaarlijks voor ongeveer £ 60.000 goud in Papoea gewonnen,
en er worden ook kopermijnen geexploiteerd; de opbrengst
van deze was, in 1911, ruim £ 12.000. Daargelaten dat deze
cijfers tegenover de uitgestrektheid des lands nog niet veel
beteekenen, men moet niet vragen ten koste van hoeveel
menschenlevens het product werd verkregen. Zoo vind ik
vermeld — dit is misschien het ergste voorbeeld dat
het Lakekamoe-goudveld (ongeveer ten Z. van de westelijke
Duitsche grens) in Januari 1910, aan 70 Europeanen en
443 inboorlingen werk gaf; vijf maanden later waren er
255 inboorlingen, op een gemiddelde sterkte van 600, aan
dysenterie bezweken. Hoeveel Europeanen den tol aan de
natuur betaalden, blijkt niet. Dat goudveld bracht, in zes
maanden, ruim £ 11.000 op geen groot bedrag, nu het
verdeeld moest worden onder 228 Europeesche mijnwerkers
die er eenigen tijd waren bezig geweest.
Uit het hier megedeelde is m. wel of te leiden dat
de Australische Statenbond zich misschien uit overwegingen
van staatkundigen aard over het bezit van Papoea mag
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verheugen, maar dat de materieele voordeelen van dat bezit
vooralsnog zeer luttel zijn.
Laat ons ten slotte zien, hoe het in de laatste dertig
jaren op het Nederlandseh gedeelte van Nieuw-Guinea is
gegaan. Men heeft daar evenmin landbouw- als mijnbouwondernemingen ; alleen heeft de handel zich een weinig
kunnen ontwikkelen. Het zwaartepunt onzer bemoeiingen
ligt nog in de politiek, ten aanzien der inboorlingen te
volgen.
Uit onze gedragslijn v6Or de verdeeling des lands
onder de drie Europeesche mogendheden is de gevolgtrekking te waken, dat men langen tijd eigenlijk niet goed
heeft geweten, wat men met zijn „bezit" zoude aanvangen.
Vreemde reizigers hadden er de aandacht hunner landslieden
op gevestigd, en men diende wel iets te doen om zijne
rechten te handhaven, maar uitbreiding van bemoeiing
werd weinig wenschelijk geacht, — minder dan ooit sedert
1873, toen de Atjeh-oorlog dwong tot allerlei beperking
elders. Bovendien : de herinnering aan Fort du Bus schrikte
af, en wat gaf een enkele nederzetting in een zoo uitgestrekt,
grootendeels haast ontoegankelijk gebied ? Langen tijd
bepaalde men zich dan, behalve tot de plaatsing van wapenborden en de erkenning van hoofden aan de trust, tot eene
min of meer actieve bekruising der Nieuw-Guinea-wateren
door de zeemacht.
Maar . • op deze wijze bleef onze heerschappij louter
nominaal, en ongeveer tegelijkertijd met de vestiging der
Engelschen en der Duitschers beg on de opvatting veld te
winnen, dat een souvereiniteitsrecht slechts behoefde te
worden erkend wanneer het ook feitelijk werd uitgeoefend.
Onze Regeering begreep daarmede rekening te moeten
houden ; men kon West-Nieuw-Guinea niet verder onbeheerd
laten. Engelschen vroegen uitgestrekte landbouw-concessies
op ons gebied (1889), die wij, afgescheiden van andere
overwegingen, niet konden toestaan omdat wij op het verlangde terrein geen macht uitoefenden ; en — wat meer
dadelijken, zij het nog geen blijvenden invloed had —in
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1891 werd van Britsche zijde geklaagd over strooptochten,
door onze „onderdanen", de reeds vermelde Tugeri's, in
Papoea gepleegd. Er werd then besloten nabij de grens op
de Zuidkust, te Salerika, voorloopig een posthouder te
stationneeren als vertegenwoordiger van ons gezag; beschermd door eenige gewapende politiedienaren, zou die
beambte tot taak hebben, eenige kennis te verzamelen van
de toestanden, de taal, het land en het yolk. Aan dit
besluit werd in December 1891 gevolg gegeven ; bij de
vestiging van den post bewees de bevolking alle gewenschte
medewerking. Maar — na de vroeger herhaaldelijk opgedane
.ondervinding zouden we haast zeggen : natuurlijk — zoodra
onze „macht", een oorlogsschip en een stoomschip der
gouvernementsmarine, vertrokken waren, trad de bevolking
vijandig op : drommen, met pijl en boog gewapend, verontrustten de kleine bezetting (3 Europeanen, 10 inlandsche
politiedienaren en 10 met geweer gewapende dwangarbeiders),
zoodat, behalve de posthouder, er na enkele dagen reeds
tien gewonden en een doode waren. Het was een uitkomst,
dat te juister tijd een stoonischip van de Koninklijke
Paketvaartmaatschappij verscheen, waarop alle personen en
goederen konden worden ingescheept.
De bezetting van Zuid Nieuw-Guinea behoorde wedertot het verleden.
Bij de destijds gehouden besprekingen met de Britsche
autoriteiten werd de wenschelijkheid erkend, de officieel
,aangenomen grens van 141° 0. L. te vervangen door eene op
het terrein waarneembare. Als gevolg van de dientengevolge
gedane opmetingen kwam in 1895 eene overeenkomst tot
stand, waarbij de grens aan de Zuidkust werd bepaald op
het midden van de Beusbach-rivier (141° 1' 47 ",9 0. L.),
, en verder langs den meridiaan van dat beginpunt tot zijne
:snijding met de Fly-rivier ; vandaar langs deze tot den
141en graad 0. L., en dan langs dezen meridiaan tot het
pant, waar de bezittingen der drie Europeesche rijken
-samenkomen.
Niet alleen de Zuidkust vro eg echter de aandacht. Bij
,de bezoeken onzer ambtenaren en oorlogschepen in en bij
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de Geelvinksbaai, aan de Noordkust, bleek telkens weder
van roof- en moordtochten ; in 1896 werd dan ook uitgesproken : de behoefte aan eene doorgaande gezagsuitoefening in die streken lean onzerzijds niet lang meer onvervuld
blijven. En wat de Zuidkust betreft, — in datzelfde jaar
was de Gouverneur van Papoea verplicht geweest, op ons
gebied bestraffend op te treden tegen de daar woonachtige
Tugeri's.
Men besloot dan, in 1898, tot de plaatsing van een
bestuursambtenaar, (met 24 gewapende politiedienaren) te
Manoekwari, aan de Dorebaai, en te Fakfak aan de Westkust (in het landschap Kapauer, ten Z. van de Mac Cluer
golf); voor de mede beoogde bestuursvestiging aan de
Zuidkust moest nog de geschikte plaats worden gezocht.
Voorloopig werd de ambtenaar der Westkust ook met
het toezicht op de Zuidkust belast ; doch hierin k wain
weldra verandering, toen de Tugeri's weder gruwelijk hadden huisgehouden onder de bevolking aan de Moreheadrivier in Papoea (1899), en de Britsche autoriteit, terecht,
waarborgen vroeg tegen verdere dergelijke euveldaden. En
in December van dat jaar werden diie machinisten van
een stoomschip (de Generaal P el) der Koninklijke Paketvaartmaatschappij nabij de grens, op 140° 12', verraderlijk
overvallen en vermoord
Het gevolg van een en ander was dat, in 1901, besloten werd tot de vorming van eene afzonderlijke afdeeling
Zuid-Nieuw-Guinea, onder een assistent-resident met standplaats Merauke. In overleg met den Sultan van Tidore
werden de hem in 1848 opgedrongen „rechten" op dit
gebied afgekocht met eene vergoeding van f 6000.— 'sjaars.
Wegens den acrd der bevolking werd te Merauke, behalve
het gewone detachement gewapende politiedienaren, eene
bezetting van 160 militairen gelegd.
Deze, in Februari 1902 aangekomen, bleek wel noodig
om de roof- en moordzucht der Tugeri's te bedwingen. In
de eerste weken werden herhaaldelijk personen, die zich
eenigszins uit het gezocht der vestiging waagden, overvallen
en om het leven gebracht ; zelfs had, nog in de maand
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Februari, een aanval plaats, die echter met groot verlies
werd afgeslagen. De herhaalde patrouilles onzer soldaten
deden in den loop der jaren de hooding der bevolking
belangrijk verbeteren, zoodat in 1905 de bezetting kon
worden ingetrokken tegen een belangrijke versterking der
gewapende politiemacht.
De adviseur onzer regeering, die in 1902 als bestuurshoofd te Merauke optrad, was ten aanzien van de economische toekomst van Zuid Nieuw-Guinea zeer optimistisch
gestemd. Hij voorzag een grooten toevloed van Japanners,
Manilleezen, Chineezen , een exodus uit Noord-Australie
naar het nieuw „geopend" gewest, en in zijn geestesoog
vertoonde dit zich als „een klein Deli, waarop het gouvernement trotsch zal zijn en waaruit het veel inkomsten zal
trekken".
Tot dusver is deze voorspelling onvervuld gebleven.
De vestiging te Merauke is noodig gebleken, ter beteugeling van het koppensnellersgilde, en om den grond te leggen
voor een ordelijk bestuur in de toekomst. Het Britsch
bestuur kon zijne grenswacht opheffen, omdat wij nu de
groote sneltochten op zijn gebied wisten te voorkomen ,
maar niemand zal beweren, dat de aard van het yolk in
weinig jaren veel veranderd is. Nog dezer dagen werd verklaard, dat in 1913 met kracht tegen het koppensliellen
werd opgetreden, tochten werden gemaakt naar de beruchte
streken, de kampongs werden gedwongen de in haar bezit
zijnde koppen uit te leveren en dat in vele gevallen boeten
opgelegd of kampongs getuchtigd werden. Behalve vele
oude koppen werden in den loop des jaars meer dan honderd
pas gesnelde uitgeleverd, alsmede een drietal op sneltochten geroofde kinderen.
Het moet wel haast een wanhopig werk heeten, deze
volksstammen „op te leiden tot christelijke en maatschappelijke deugden" !
Het eene jaar leiden de verslagen wat gunstiger dan
het andere, maar op de Noordkust en de eilanden in de
Geelvinksbaai, waar de arbeid der zendelingen nu haast
zestig jaar lang eenigen invloed ten goede heeft kunnen
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uitoefenen, is de toestand eigenlijk niet veel beter dan op
de Zuidkust ; er worden nog steeds hongi-, roof- en moordtochten gehouden, en alleen de omgeving van onze duurzame of tijdelijke nederzettingen biedt een moor bevredigend
beeld. Vergelijkenderwijs is de toestand nog het best op
de Westkust, in 't bijzonder op het kustgebied ten Z. van
de Mac Cluergolf, waar trouwens sedert 1906 eene militaire
bezetting verblijf hield ; men heeft daar, in 1910, een inlandsch (districts- en kampong-)bestuur ingevoerd, met
voorshands bevredigende uitkomst.
1VIilitaire patrouilles hebben, in geheel. Nederlandsch
Nieuw-Guinea, de onrustige elementen eenigermate bedwongen en ons gezag geschraagd ; in de laatste zes jaren.
hebben militaire exploratie-detachementen veel licht verspreid over plaatselijke toestanden, ook binnenslands ; het
is bekend dat wetenschappelijke expedities, waaraan de
namen van prof. dr. C. A. Wichmann, R. Posthumus Meyes,
mr. H. A. Lorentz e. a. verbonden zijn, onze kennis van
Nieuw-Guinea belangrijk hebben vermeerderd.
Maar hoe goring is ten slotte die kennis nog !
Uit het vorenstaande blijkt dunkt mij voldoende, dat
het bezit van een deel van Nieuw-Guinea op zichzelf tot
nu toe voor geen der Europeesche mogendheden die er
zich vestigden, eenige waarde heeft.
De Nederlanders hebben West Nieuw-Guinea binnen
hunne invloedssfeer getrokken omdat zij het destijds (tot
1865) bestaande specerij-monopolie der Molukken meenden
to moeten beschermen en liefst geen vreemde natie in de
buurt hadden. De Engelschen, pier eigenlijk Australia,
wenschten heerschappij op Nieuw-Guinea om to voorkomen
dat een mogelijke vijand zich aan de overzijde van de
Torresstraat zoude kunnen nestelen ; de Duitschers eindelijk
eischten, na 1882 ongeveer, als opkomende koloniale
mogendheid, ter bescherming van hun niet onbelangrijken
handel in de naburige eilandengroepen, ook ginds een
„plaats onder de zon".
De drie partijen hebben tot dusver van de inbezitneming
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niet veel genoegen beleefd , zij zijn wel gedwongen, de
..” ethische richting" to volgen in zoover, dat zij het land
beheeren ten bate van de bevolking zelve, — welke echter
van hare bemoeiingen weinig gediend is. Eerst wanneer zij
het zoover hebben gebracht dat het land ook bewoonbaar
is voor andere, meer beschaafde Oosterlingen, zoodat immigranten uit overbevolkte streken elders zich hier nederlaten,
zal Nieuw-Guinea beteekenis kunnen krijgen voor handel,
nijverheid en scheepvaart , maar het ziet er niet naar uit,
dat die tijd spoedig zal aanbreken.

GROEN VAN PRINSTERER
EN HEINRICH LEO
DOOR

H. VAN MALSEN.

I.
„Wenn der Geist einer Nation etwas
verlaugt, so bandigt ihn keine Gewalt."
HEGEL.

In de „Historische Zeitschrift" schreef Moritz Ritter
in 1886: „In unserm Jahrhundert vollends, unter der
„Einwirkung der griindlichen Forschungen Groens van Prin„sterer in Holland and der staunenswerten Sammelarbeit
„Gachards in Belgien, ist in beiden Landern eine wahre
„Organisation von Arbeitskraften fur die niederlandische
Geschichte geschaffen." De herhaling hiervan door Rachfahl
in de inleiding tot zijn geschiedenis van Willem van Oranje,
is voor onzen tijd, die den invloed van de uitgave der
Archieven van het Huis van Oranje-Nassau en der correspondentie van Margareta van Parma kent, nauwelijks
noodig. Want inderdaad, de strijd, ontstaan door het verschijnen van Groens werk, met Van Hall, de artikelen
van Fruin daarop gevolgd, bet werk van Bakhuizen van
den Brink, de werken van Van Vloten, van Motley, tegenover Wien Nuyens, van katholiek standpurit de geschiedenis
beschouwende, een nieuw licht liet gaan over het verloop
van de gebeurtenissen uit den tachtigjarigen oorlog, en
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last not least de polemiek tusschen Professor Blok en X
over Lodewijk van Nassau en Willem den Zwijger, rechtvaardigen geen twijfel aan den geweldigen stoot, die voor
de studie van de geschiedenis van onze Nederlandsche
gewesten van de daad van Groen van Prinsterer is uitgegaan.
Het ligt dan ook niet in de bedoeling van dit opstel den
invloed na te gaan, dien het inzicht van Groen van Prinsterer op de methode van geschiedschrijving heeft uitgeoefend, maar verder nog gaande den oorsprong van zijne
actie terug to vinden in den strijd, die voor de uitgave
van de Archives is gestreden en haast gelijktijdig met het
verschijnen van het eerste deel daarvan zijn beslissing
heeft gekregen, den strijd, die gevoerd is door lleinrich
Leo 1) tegen de Geschichte der Niederlande van Van Kampen,
die in 1831 uitkwam in de „Geschichte der europaischen
Staaten" van A. H. L. Heeren en F. A. Ukert. Tegenover
de beschouwing van Van Kampen, die Oranje aan het
hoofd van de Nederlandsche oppositie plaatste tot verwerving van geloofsvrijheid, erkende Leo in zijn „ZwOlf Bucher
Nieder1Rmdischer Geschichte" 2) het goed recht van den
Spaanschen limning, en zag hij in deg figuur van Willem
den Zwijger de belichaming van de revolution afire actie,
die zich van het calvinistisch fanatisme meester maakte
om den band met Spanje te verbreken. Hier liggen de
wortels van den stam, dien bet werk van Groen van Prinsterer vormt. De daad van Groen van Prinsterer is het geweest, een orgaan to hebben voortgebracht, waarin de beginselen van deze geschiedschrijvers konden worden opgenomen :
op het slagveld van de Archives zouden voortaan de beide
meeningen elkaar ontmoeten. Door de uitgave van Groen
is het gevaar ontweken, dat de strijd, die in beginsel aan1)

Over Heinrich Leo verscheen in 1908 in de Beitrage zur Kultur-

und TJniversalgeschichte van Karl Lamprecht een zeer interessante studie
van Paul Kragelin.
2) Den 10den October October 1832 schreef Koenen aan Groen van
Prinsterer : „Ik heb bet eerste deel gekocht van Leo's X// Bucher Niederl.
Geechichten, wiens plan is, de Geschiedenis der Nederl. op eene antiliberale
wijze te beschrijven, en vooral ook te sprekeu van de zoo verwaarloosde
Grafelijke tijden".
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wezig was in de botsing van twee elementen, ins Blaue hinein
gevoerd zou worden en verloopen zou in een eindeloos gekijf.
Tegenover de inzichten van Van Kampen nu is het
bijzondere van de zienswijze van Leo, dat zij de beschouwing weergeeft van iemand, die, zonder katholiek te zijn,
de historische rechten van de katholieke kerk boven het
protestantisme erkent niet alleen, maar daarvoor zelfs in
zijn geschriften opkomt. Deze sympathie van Leo voor het
Katholicisme was niet een op zichzelf voorkomend verschijnsel katholieken en protestanten bevochten samen de
de „moralische Cholera" 1) van dien tijd, het radicalisme,
dat de koning beschouwde als een sekte, die het aanlegde
op den ondergang van Staat en Kerk. Bij ons was een
analoge strijd van de orthodox-gereformeerden tegen de
moderne richting van de Groningsche school van Hofstede
de Groot. En Groen van Prinsterer meent tegenover Van
Assen zijn groote genegenheid voor Haller te moeten verontschuldigen door de verzekering, dat deze hem niet tot
het katholicisme zal brengen 2).
Leo is protestant dat stelt hij ook voorop bij het beschrijven van zijn werk. Hij acht dit blijkbaar noodig, omdat hij
antlers den schijn op zich zou kunnen laden van voort te
komen uit het katholieke Dat wil hij niet : het doel
van Leo is, om aan de wereld te toonen, dat er in het milieu van
het Protestantisme een element is, dat verzoening tracht te bereiken
met de Katholieke Kerk en punter van aanraking zoekt om de toenadering van de beide kerken voor te bereiden. Een zeer duidelijke
uitspraak in dien zin doet hij in zijn correspondentie met
Groen van Prinsterer, den 8sten Mei 1836: „ . so wenig
ich selbst katholisch werden, noch mich von irgend wem
nOthigen lassen will, die Messe zu hOren, glaube ich doch
bis zu diesem Moment, dass der katholischen Kirche durch
die Protestanten vielfach Unrecht geschehen sey, und dass
es eine Aufgabe unserer Zeit sey, dies Unrecht auszugleichen
und uns mit den besser, mit den christlich gesinnten auch
unter den Katholiken gegen den gemeinschaftlichen Feind
1)

Ranke : Briefw. Fr. W. TAT m. Bunsen p. 171.

2)

Brief van 20 Sept. 1837.
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des Atheism-us and der Revolution zusammen zu schliessen."
Zijn afkeer van de twee krachten, die de geschiedenis van
de 19de eeuw voortstuwen, reactie tegen het absolutisme
en opkomst van de democratie, heeft bij Leo den wrok
opgewekt tegen alle revolutionnaire richtingen in de historische ontwikkeling der naties, en heeft hem niet doen
terugschrikken voor de aanvaarding van de uiterste consequenties daarvan. De moderne staat wordt in zijn hartader
door hem getroffen : de geheele 16 de eeuwsche geschiedenis
van de Germaansche volken wordt door hem beschouwd
in het licht der revolutie, die hij verafschuwt. Als Leo
zich niet ontziet, de Hervorming aan te Casten, wat moet
er dan nog voor hoop overblijven voor het behoud van
den grondlegger van onze Republiek ?
Zoo nadert het bovenstaande de eigenlijke aanleiding
tot het plan van het hieronder medegedeelde. Het spel
achter de coulissen van de uitgave der Archives wordt in
de onuitgegeven correspondentie 1) van Groen van Prinsterer
op het Algemeen Rijksarchief bewaard en wacht op publicatie
in een standaardwerk, de nagedachtenis van dezen staatsman
waardig. Deze correspondentie bevat o. a. een achttal
brieven van Leo, loopende over de jaren 1835 —41, in de
Bibliographic van Groen van Prinsterer door De Vries
genoteerd met aanteekeningen van Groen, waarin deze Leo
presenteert als iemand met een ridderlijk karakter, maar
vaak onwillekeurig partij dig. ' Deze voorloopige kennism aking, gevoegd bij de mededeeling van Groen, dat deze
brieven hem voor afzonderlijke uitgave zeer geschikt voorkwamen, kunnen het voornemen opwekken om iets meer
to weten te komen van den man en zijn werk.
Het volgende geeft de poging weer om een beeld to
vormen van hetgeen Heinrich Leo dacht en uitgesproken
heeft over de oorzaak en het verloop van de Hervorming,
Welke de motieven zijn geweest, die hem tot deze gedachten
hebben geleid, hoe men zijne positie in het godsdienstig
1) Met groote erkentelijkheid noem ik hier den naam van den heer
C. Gerretson, door wiens aanwijzing mijn aandacht op de briefwisseling van
G. v. P. viel.
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en maatschappelijk leven van zijn tijd, naast de figuur
van Groen van Prinsterer, heeft te beschouwen, en eindelijk
om een voorstelling te geven van het beeld, dat Leo zich
gevormd heeft van Willem den Zwijger en dat hij heeft
neergelegd in zijn Nederlandsche Geschiedenis en in zijn
correspondentie met Groen van Prinsterer.
Iedere maatschappelijke toestand heeft een religieuzen
grondslag : daar, waar men voorwendt een godsdienstloozen
toestand te hebben, zelfs wanneer men deze stelling ook
tot het meest abstracte wil doorvoeren, zal het blijken,
dat men, in plaats vale een godsdienstloozen toestand aan
te treffen, een wereld vinden zal, die doordrongen is van
den meest fatalen godsdienst : het A theIsme 1). Met het aanvaarden van deze stelling ziet Leo in een hervorming van
het godsdienstig 'even en een daarmede gepaard gaande
zuivering van de godsdienstige zeden, zooals bijvoorbeeld
geschied is door het work van Gregorius VII ten opzichte
van de katholieke kerk, een zeer godsdienstig en prijzenswaardig streven, verzet tegen den godsdienst daarentegen, principieeie verandering van den eenmaal aanvaarden
grondslag en scheming van den kerkelijken band, ook al
heeft men het recht zich overtuigd te houden, dat de
verdorven zeden een omkeering van den toestand wettigen,
kan niet anders zijn dan de meest irreligieuze en revolutionnaire daad, die zich laat denken. limners hierin ligt
een aantasten van de waarheid, waarop de maatschappelijke
orde gevestigd is bet gevolg van het aantasten van deze
waarheid, is een schok, die de orde van de maatschappij
verstoort, en al naar hare hevigheid den ondergang van
een cultuur met zich kan medesleepen.
Van deze gedachte uitgaande verschilt het standpunt
van Leo, ten opzichte van de Hervorming, slechts in zoo
verre van dat van De Lamennais, die in de hervormingsbeweging niets anders ziet dan een anarchistisch systeem
en een monsterachtigen aanslag tegen de intellectueele orde
1) Nied. Gesch. II, 389.
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van de maatschappij, dat hij de oorspronkelijke gedachte
van de hervormers niet aantast. Want als Leo het gewaagd
had het beginsel van de Hervorming aan te tasten, zooals
hij het de beweging zelf deed, dan was de laatste stap
gedaan tot de erkenning, dat, zooals de vruchten van het
16e eeuwsche protestantisme paganistisch zijn geweest,
ook de drang, die tot het protestantisme geleid heeft, uit
een heidensche gedachte moet zijn ontsproten. De gedachten echter van Maarten Luther in haar wezen niet aantastende 1), is hij het Loch eens met de uitspraak van den
„succesvollen profeet van het ultramontanisme", dat zijn
werk in de harten der menschen het beginsel der anarchie
heeft doen ontstaan; dat „eigenaardige republikeirischdemocratische element, dat zich bij de calvinistische richting
in kerkelijke en maatschappelijke verhoudingen ontwikkelde, en zoo min of weer een richting aangaf, die door
de Engelsche Puriteinen, Independenten, Staatsphilosofen
en Deisten, door Montesquieu en Rousseau peen tot aan
de Fransche Revolutie toe en tot in onze dagen een zondige gedachten-generatie met betrekking tot den Staat
heeft nagelaten en in bijna geheel Europa de sociale grondslagen heeft ondermijnd".
Als verontschuldiging voor deze daad voert Leo de
antithese aan, die, haar oorsprong vindende in den strijd
van Welfen en Ghibellijnen, niet nagelaten heeft de middeleeuwsche kerk te bezoedelen. De welfische tendenz, die
het Rijk eerder prijs zou geven aan eerzuchtige vreemdelingen, dan de rechten van de Ghibellijnen op het wereldlijk
gebied tegenover de kerk erkennen, heeft niet nagelaten
tot in de late middeleeuwen de geestelijke roeping van de
kerk te overschaduwen. Ook Coen was het slechts een
1) „Wir bestreiten nicht die Richtigkeit der Ansiehten Luthers von
der Kirche und von den geistlichen Geliibden, aber wir glauben, dass der
Kern dieser Ansichten hatte beibehalten werden, und dennoch die rechtlich
festgestellten. Formen des Kirchenregiments zum grosser Theil, die klOsterlichen Institute nach Umanderung der unnatiirlich ascetischen Tendenzen
mancher derselben vielleicht ganz hdtten gerettet werden kOnnen." Nied.
Gesell. II, 313- 314-
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Welfische partij in de roomsche kerk, die de zege behaalde
en haar fanatisme doordreef, de ernstige christenen onder
de katholieken voor de keus stellende, om of de algemeene
kerk te verlaten, of zich geduldig in het onvermijdelijke
de stellino.van Groen van Printe schikken. Teenover
t,u
sterer, dat de Reformatie in de 16e `eeuw het revolutionair
ongeloof heeft gestuit, treft het ons dan ook in den brief
van Leo d.d. 8 Mei 1836 de volgende beschouwing te lezen :
„Mein Standpunct zur katholischen Kirche ist allerdings ein wesentlich anderer, als der Ihrige. Mein Vater
war lutherischer Prediger und ch habe von Jugend ant
gelernt, dass unsere Kirche die wahre Fortsetzung der
alten Katholischen Kirche sey. Auch ist Luther nie lediglich auf das Evangelium zuriickgegangen, sondern namentlich in der Abendmahlslehre hat er die friihere Kirche als
hohe Autoritat gelten lassen. Er hat in seinen spiiteren,
Jahren bereut, auch die aeussere Macht und Verfassung der
Kirche so sehr herabgesetzt zu haben und wiirde gern seiner
Kirche einen groesseren Theil davon wieder verschafft haben,
wenn es noch mOglich gewesen ware 1). Allerdings war das Verderben der ROmischen Kirche gross geworden, und Luthers
zuriickweisung auf die Augustinischen Auffassungen waren,
als Luther auftrat, dem Einzelnen nicht untersagt; der
Einzelne konnte auch im Schoosse der katholischen Kirche
ein Christ in jeder Weise seyn — die Einrichtungen der
Kirche waren nur solche, die es dem Einzelnen leicht
machten aeusserlich in ihr und dock kein Christ zu sein.
Meine Familie ist selbst erst seit wenigen Generationen
protestantisch Seitenverwandte und Freunde von mir sind
in Menge rOmisch-katholische Christen, und ich wiirde
sehr ungerecht sein, wenn ich nicht den schOnen christlichen Grund auch ihres Lebens anerkennen wollte."
De hervormingsbeweging is in de oogen van Leo een
In haar wezen voortkomend
totale mislukkino. geworden.
b
uit de meest edele gemoedsovertuigingen, heeft zij zich
ontwikkeld tot een ziek en bedorven geheel. En hoewel
1)

De cursiveering in dezen brief en in de volgende is van mij. v. M.
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aan dit misbaksel de voorkeur gevende boven het uitgeleefde verteerde element van de roomsche kerk, waartoe
de gemeente van Christus in het laatst van de middeleeuwen vervallen was, meent hij zich Loch niet te kunnen
verzoenen met het product, dat de menigte van haar heeft
gemaakt. De kern van Luthers leer had behouden moeten
blijven binnen het verband van de kerk ; buiten de kerk
is zijn mooiste streven een aas voor de honden geworden.
Dat is niet Luthers schuld alleen : de „welfische tendenz",
die machtiger was dan het vredelievend streven der evangelisten, heeft hem uit de kerk gedreven. En nu mogen
wij ons troosten met de gedachte, dat het de wil des Adlerhoogsten is geweest, die de ballingschap van zijn gemeente
heeft voorbereid uitziende naar de reddende hand, die ons
als een Mozes zal terugvoeren in het vrije land, „zitten
wij aan de wateren Babylons en weenen, wanneer wij aan
Sion denken."
In de voorstelling van Leo had de roomsche kerk onder
den invloed van de Germaansche rechtsverhoudingen zich
in de middeleeuwen tot een heerlijke politieke en godsdienstige eenheid ontwikkeld. Het protestantisme in de
16e eeuw heeft die eenheid van het godsdienstig bewustzijn
verbroken. Indien het christendom echter het terrein wilde
blijven van de ongehuichelde en onvervalschte Waarheid,
dan moest de strijd elders dan op den bedorven bodem
van de Kerk van Rome worden volstreden. Het bedorven
y olk moest uitgeleid worden uit het land des Heeren, om
in vreemde overheersching en onder het juk van slavernij
de loutering te ondergaan ter voorbereiding van de beloften
van het evangelie. Hechter band dan het „wormendoorknaagde lijk van het katholicisme" is het streven naar de
waarheid van het protestantisme. Het protestantisme is de
reactie tegen het bederf van de katholieke kerk, waartegen
Luther opstond als een tweede Gregorius VII; maar minder
krachtig en minder grootsch dan deze grootste held der
middeleeuwen beeft Luther, in plaats van de vrijheid der
kerk, haar ondergang bevochten. De gemeente bevrijdende
van het bedervende element, heeft hij haar losgemaakt van
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de kerkelijke tucht: dat is de groote foot geweest van Luther.
Daarop wijst Leo met alle klem van zijn redenatie, evenals
Saint-Simon deed in zijn „Nouveau Christianisme" : it a
been critique, mais pauvrement doctrine. Niet krachtig genoeg zijnde om een anderen band daarvoor in de plaats
te stellen, heeft hij de kudde zonder herder laten voortgrazen, zoodat zij zich verspreiden moest in de onnaetelijke velden en hulpeloos in de handen moest vallen van
de dwaalleeraars en vijanden der kerk. En daarom heeft
Luther in de oogen van Leo de kerk van Christus, door
Gregorius den Grooten opgebouwd, door Gregorius VII
hervormd, afgebroken; Luther is de man, wien de eeuwige
schuld moet geweten worden, een geest van opstand in
de gemeente van Christus te hebben verwekt, waarvan de
uitwerking nog tot in onze dagen zich heeft uitgestrekt.
Zijn denkbeelden, hoe goed ook in beginsel, zijn bedorven
door de revolutionnaire idee, die eraan vastkleeft. Daar
stilstaande, waar iedere aanslag tegen het gezag moet
blijven staan, n.l. voor de vraag : wat kan ik stellen in
de plaats van wat ik neergeworpen heb heeft hij de
bandelooze menigte laten varen in de woestijn om te sterven.
Deze overtuiging legt hij neer in een brief aan Groen
van 3 December 1837:
„Die Ausarbeitung des oben erwahnten dritten Bandes
meiner Universalgeschichte hat mich genOthigt, die Geschichte der Reformation und ihre Werke noch genauer
kennen zu lernen, als ich sie kennen zu lernen bis dahin
Gelegenheit hatte. Dies ist fur die Entwickelung meiner
Lebensiiberzeugungen vom entschiedensten Einfluss gewesen, denn ich habe mich von innen heraus und nicht
ohne grosses Widerstreben iiberzeugt, dass Luther allerdings auf einer Stellung stehen geblieben ist, wo er nicht bleiben durfte. Die Ausarbeitung meines Buches hat mich zum
Calvinisten gemacht, — und dock wird es mir unendlich
schwer, mit den Eindriicken und Erinnerungen meiner
Kindheit zu brechen".
Deze besehouwing van Leo maakt dus wel onderscheid
tusschen de Hervorming en haar „Urheber". Luther is
0. E. XIV 11

16
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zichzelf, naar Lea's overtuiging, niet bewust geweest van

hetgeen hij ging ondernemen. Zonder zichzelf rekenschap te geven van de gevolgen van zijn daad heeft hij
getornd aan de grondslagen van de maatschappij, en then
hij zag, dat daar een schok op volgde, die zoo geweldig
was, dat zij een totale verschuiving van de grondslagen der
cultuur ten gevolge had, is hij voor zijn eigen daad teruggeschrikt. En onderwijl het protestantisme zijn hoogtij
viert in de geestelijke bacchanalian van het anabaptisme,
is Luther verzonken in berouwvolle overdenking, zichzelf
machteloos voelende om de kerk terug te geven wat hij
haar ontnomen heeft. Terwijl de leiders van het anabaptistisch fanatisme met hun trawanten wellustig zwelgen
aan den disch, dien Luther hun heeft voorgezet, laat hij
hem met ons neerzitten aan de waterers Babylons, en
weenen, als wij aan Sion denken, laat Leo Luther weenen,
als hij ziet dat zijn grondgedachte, die voor de wereidgeschiedenis de hooge en onverwerpelijke rechtvaardiging is
voor de Reformatie, een werk heeft tot stand gebracht,
dat in zijn verloop meer gelijkt „op de verdeeling van de
kleederen van Jezus onder de krijgsknechten", dan de
vrucht van vromen en ernstigen arbeid.
Doch, p ier begaat Leo de ernstigste fout van zijn
werk. In zijne beschrijving van de geschiedenis van het
Nederlandsche yolk in de 16e eeuw, is de schakel, die de
opkomst van het lutheranisme met het calvinisme uit de
eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog verbindt, dit
fanatieke anabaptisme, dat Leo aanziet voor de vrucht van
Luthers werk. Alsof er geen oprechter beginsel was in het
streven naar de waarheid van het protestantisme, dan het
revolutionnaire wangeloof der anabaptisten, die, met hun
voorgangers als Hofman, Jan Matthijsen, Jan van Leiden,
op de bolwerken stonden van den meest kunstmatig opgewekten haat tegen het oude kerkgeloof. Zonder Leo te
beschuldigen van opzettelijke partijdigheid, kan men dit
Loch aanzien als een specimen van zich onwillekeurig overgeven aan een vooropgestelde zienswijze, waarvan Groen
van Prinsterer hem al voor ons heeft beschuldigd, en een
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aanklacht tegen de methode van zijn werk. Want, even als
het een font is van den geschiedschrijver de Fransche
Revolutie te veroordeelen op grond van de verdorvenheid
der uiterste Jacobijnen, evenzoo gaat het toch niet aan de
beweging der Hervorming te veroordeelen om de materieele
belangen, die er zich aan vasthechtten, en op grond van de
feitelijke dwaasheden der Naaktloopers en van andere overdreven uitingen van de Wederdooperij. Indien men al het
beeld van Luther, zooals Leo dat voor ons ontwerpt, aanvaarden wil ter wille van zijn overtuiging en zijn liefde
voor de oude kerk, indien men den zwaren godsdienstigen
strijd, dien Luther te voeren had tegen zijn geweten, die
hem meer dan eens uitingen van angst ontlokte als van
een, dien de vuurproef van het leven dreigt te verteren,
wil opvatten als een gevolg van het berouw over een.
misdaad : zijn voorstelling van het protestantisme maakt
het toch onmogelijk zijn gedachtengang niet te stuiten.
Eerlijkheidshalve moot men dan toch de geschiedenis van
het 16e eeuwsche Protestantisme, zooals Leo ook die kende,
zich voor den geest brengen.
Met Jan van Leiden was het anabaptisme niet tot
zijn einde gekomen : na het overdreven radicale optreden
van deze hoofdmannen kwam spoedig de gematigde vreedzame richting in Menno Simonsz weder ; het bespottelijk
intermezzo van deze fanatieken kon Been stand houden
voor het ernstig streven van het lutheranisme, dat zijn
weerspiegeling vond in het voor den practischen zin van
ons yolk meer verstaanbare zwinglianisme. Wat Menno
Simonsz betreft, het is zijn verdienste „het zinnelijk-ekstatische bijwerk van bet anabaptisme te hebben afgescheiden, hij bracht daarin het middeleeuwsche ideaal van
wereldverzakende heiligheid als overheerschend element" 1).
Men kan zich, met Leo, het standpunt van de katholieke
regeering tegenover de hervormingsbeweging verklaren ;
wat was natuurlijker, dan dat de regeering met alle kracht
post vatte tegenover een beweging, waaraan zich de ge1) Rachfahl.
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dachte van verzet tegen haar beginselen verbond P Maar
in tegenstelling met hem, waar hij zich in gedachte plaatst
„als door den keizer aangestelden inquisiteur" tegenover
deze helden des geloofs, kan men zich gedrongen voelen
zijn ambt te moeten nederleggen in de handen van den
keizer, eerder nog dan de verantwoording te dragen van
voltrekker te wezen van het vonnis dergenen, die in het
oprecht streven naar de waarheid de schuld des doods
hebben gevonden.
„Wat een voorbeelden," zegt Rachfahl, „van heldhaftigen
moed en onverschrokken standvastigheid te midden van
de ontzettendste martelingen ! Zelfs den vreemdelingen viel
het op, dat, ofschoon de Nederlanders anders vreesachtig
schenen, de veroordeelde ketters met zeldzame standvastigheid in den dood gingen, al was die ook nog zoo onteerend." Onwillekeurig komt hierbij ons het beeld voor
oogen van de Christenvervolgingen in Rome, en als vanzelf komen wij ertoe om tusschen de vervolgingen van de
protestanten in de 16e eeuw en die van de eerste christenen een parallel te trekken. In Leo's oor echter kan het
geschrei der christelijke menigte, die voor het gezicht der
juichende Romeinen voor de leeuwen werden geworpen,
niet worden overstemd door het geloei der straffende
vlammen en de smartkreten der martelaren van bet protestantisme voor zijn oog kan het tooneel van afschuwwekkende wreedheid, waar voor loerende tijgeroogen de eerste
christenen onder de zegenende handen van hun oudsten
den dood afwachtten, niet worden opgesteld naast het
beeld van enkele „ongeleerde monniken", die hun dood
vonden in de vlammende armen van den brandstapel.
Integendeel : de gedachtenis aan deze eerste christenslachtoffers van Nero, die hun leven te gering achten voor de
genade des Allerhoogsten, wordt onteerd, voor zijn gevoel,
door de vergelijking met een bende oproerlingen, die in
onwetendheid hun leven offerden om den ondergang van
de gemeente van Christus te bewerken. In zijn oog is de
geschiedenis der 1 fie eeuwsche martelaren de geschiedenis
van onwetende individuen, die hun leven gaven aan de
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idee fixe van eenige revolutionaire voorgangers, en in een
soort van hysterischen waanzin de kracht vonden om de
pij n en foltering van brandstapel en zwaard te doorstaan.
Voor Leo is de geschiedenis der 16e eeuwsche protestanten de geschiedenis van een oproerige bende, voor wie de
kerk de milde straffen van den brandstapel voldoende
zwaar vond.
In de kloostercel te Wittenberg is niet in smartelijk
overdenken het beginsel geboren van een herleving van
het christelijk geloof; — maar in het binnenste van een
eenvoudigen monnik is er verzet opgekomen tegen de oude
christelijke kerk, een verzet, dat de aanleiding geworden
is tot een oproerige beweging, waarvan de aanhangers den
dood verdienden. Maarten Luther is in de oogen van Leo
niet de zich met zelfopoffering overgevende aan een heldhaftige Idee, maar de afvallige, die de oude kerk offert
aan een kern van waarheid in onhandig toegepaste gedachten. Wel verve van in de Hervorming de wedergeboorte
te zien van de oude christelijke kerk, tracht Leo verontschuldiging -Le vinden voor het werk van Luther in het
feit, dat in de middeleeuwsche katholieke kerk de waarheid
was zoek geraakt. De poging om de kerk te voltooien
„overeenkomstig het begrip van het christendona naar den
inhoud van het Evangelie deze is de hooge en onverwerpelijke rechtvaardiging van de Reformatie in de wereldgeschiedenis". Daarom kon deze poging aantrekkelijker
zijn dan het doode lichaam van de kerk. „En", zegt Leo,
„wanneer ik heden, nu ik zoo'n lange reeks van gevolgen
overzie, de keuze in mijne hand had, of de Hervorming
zou hebben plaats gehad of niet, zou ik zonder aarzelen
uitroepen nielius est, ut scandalum oriatur, quani veritas
relinquatur !"
Deze beschouwing van Leo is het punt van uitgang
voor zijn verzet tegen de strooming van zijn tijd: daarin
ligt de gedachte, waarvan hij zich een wapen heeft gesmeed
in den strijd tegen het radicalisme van zijn geslacht. De
motieven, die hem tot zijn overtuiging hebben gebracht,
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zijn niet ver van zijn omgeving te zoeken ; zijn gedachten
zijn niet anders dan reflexen op de geestesbeweging van
zijn tijd. „Elij was niet in staat", zegt Fueter, „groote
omkeeringen te erkennen, noch de dieper liggende oorzaken
van geschiedkundige gebeurtenissen na te gaan." Zoo is
zijn werk geheel op te vatten als een cultuurverschijnsel,
dat gebonden is aan een bepaalde periode van het geestelijk
leven, en verheft het zich dus geenszins tot het niveau
van het buitengewone. Daarin is geen verwantschap met
den geest, die de algemeene wereldcultuur levend maakt
met den dood van zijn eigen tijd kon Leo den ondergang
voor zijn werk verwachten. Het is niet anders te beschouwen dan als een reactie tegen de Juli-revolutie, en als
zoodanig als een spel tegen de geestesbewegingen van zijn
tijd. Niet in staat zijnde, OM over de perken heen te zien,
waarbinnen de strijd der nationale begeerten werd volstreden, kon Leo in den loop der wereldgebeurtenissen niet
anders ontdekken dan het kleine stukje daarvan, dat in
den spiegel van den Pruisischen staat tusschen de jare-n
1830 en 1840 werd afgebeeld.
Het werk der groote geschiedkundige persoonlijkheden
wordt door hem beschouwd in directe verwantschap met
dat van de persoonlijkheden van zijn eigen tijd.
En nu die tijd van Leo eenmaal bedorven is door de
onevenwichtige elementen, die de geschiedenis na den val
van het Napoleontisch stelsel bezielen, — nu de ziekte,
waaraan Europa leed door het onregelmatig werken van
haar organen, de atmosfeer, waarin Leo leefde, benauwd
maakte, en bij hemzelf een walging deed ontstdan tegen
het leven van zijn — was het voor een gees tesaanleg
als die van Leo niet mogelijk, in verandering van temperatuur herstel van eigen krachten te zoeken; in de persoonlijkheden van zijn tiijd. patienten te zien, die te lijden hebben van de algemeene Europeesche malaise ; — was het
tenslotte den aanleg van Leo niet mogelijk de historische
persoonlijkheden buiten de romantieke ziekenkameratmosfeer in het licht van eigen omgeving te beschouwen, en
hen aangegord te zien ten strijde voor de waarheid van
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gezonde levensovertuiging, waarin het beginsel ligt van de
daden, die de steunpilaren vormen van de moderne cultuur.
Zoo wordt Luther bekeken in den mantel van Hegel,
en wordt het protestantisme van de 16e eeuw beschouwd
in het licht van de ideeenleer van Strauss : zooals het werk
van Strauss de consequente toepassing was van Hegels
zuivere gedachte, zoo was in de oogen van Leo het Calvinisme de consequentie van de innerlijke ware en vrome
gedachte van Luther.
Evenals Hegel rouwen moest om de geestdrijverij van
de ultrarationalisten, evenzoo zou Luther in zijn later
leven berouw gehad hebben van zijn daad, zooals die geworden was door het bezoedelen van de Wederdooperij.
Maar was die parallel ten eenenmale juist P Overeenkomst was or tusschen het verloop van de gebeurtenissen
in de eerste helft van de negentiende eeuw en van die
van de 16e eeuw; en zelfs is de parallel tusschen het werk
van Hegel en dat van Luther gerechtvaardigd. Want evenals
Luther nit een godsdienstloozen toestand het beginsel van
de evangelische waarheid tot een nieuw leven voorbereidde,
heeft Hegel het werk van den Hervormer voltrokken aan
den chaos van ideeen, die het erfdeel was van de Fransche
Revolutie. Hegel zelf heeft in zijn „Philosophie van de
Geschiedenis", waarin hij de Hervorming de alles verhelderende zon noemt, die het ochtendrood van het einde
der Middeleeuwen volgt, den nadruk gelegd op datgene
in de hone ying van het middeleeuwsche geloof, dat aan
een overeenkomst met zijn eigen optreden in de jaren na
de Fransche Revolutie, die „als een ijzeren gordijn op het
tooneel van de geschiedenis") neerviel, denken doet:
„dies ist der wesentliche Inhalt der Reformation: der
Mensch ist, durch sich selbst bestimmt frei zu seyn."
Met doze overeenkomst echter houdt de juistheid van
een vergelijking van het levensbeginsel der Kerkhervorming
met de poging tot herstel, die van Hegels gedachte uitging,
op. Want terwijl het levensbeginsel, dat Luther heeft opge1)
peenne".

Funck--Brentano : „Les Sophistes Francais et la Revolution Euro-
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wekt, &VII- de drijverij der radicalen peen, zich zelf heeft
vastgelegd in de Kerk van Christus, heeft het geslacht
van rationalisten, dat Leo vergelijken wil met de 16e eeuwsche
protestanten, een tempel der beschaving opgericht op de
puinhoopen der kerk, waarbinnen Hegels ratio de verschijDing van den Christus begrijpelijk Wilde maken.
De philosophie van de 18e eeuw had zichzelf op den
Franschen bodem doodgepraat, en was daar uitgeloopen
in een geweldige d4bacle. Toen had zij haar terrein naar
Duitschland verlegd, waar zij een solieder bodem vond
voor het behoud van de waarheid : het kinderlijk-eenvoudige
gemoed. van Schleiermacher trachtte den rijkdom van zijn
geloof over te brengen in de ziel van zijn gemeente. Het
godsdienstig element, dat in de Fransche philosophie was
uitgeleefd, heeft zich gelegd in de beschouwingsleer van
Duitschland. En terwijl in Frankrijk de wijsbegeerte .zich
vulgariseerde door zich te vereenigen met de populaire
begeerte naar „Vrijheid", werd in de harten van het
Duitsche yolk de kiem gelegd van een herleving van
het godsdienstig bewustzijn. Deze twee beginselen zucht
naar vrijheid en herleving van den godsdienst, hebben door
haar tweeslachtige combinatie in de 19e eeuw een verscheidenheid van levensrichtingen doen ontstaan, die den kleurigen achtergrond vormen van den modernen staat.
Een van de wonderlijkste uitingen van deze twee
begeerten is wel het Wartburgfeest geweest, waar door
jeugdige enthousiasten, met de heerlijke symbolen der bandelooze vrijheid, de herdenking van Luther werd gevierd.
De vrijheid van de kerk, die de Reformatie had tot stand
gebracht, was immers analoog met de vrijheid van denken,
door de Fransche wijsgeeren geschonken ! Zoo moest ook
de weg door Schleiermacher gevolgd, uitloopen op een
onbegaanbare vlakte. Ais de wijsbegeerte populair wordt,
dan gaat het ermede als een pretiosum in de harden van
een kind.
De weg van Schleiermacher had echter ook een ande1) Zie over hem „Briefe von Wilhelm von H umboldt an eine Freundin"
Leipz. 1847, Dl. II, p. 258-259.
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ren uitlooper clan deze bacchanalian der Duitsche studenten.
Toen het feest was afgeloopen, en then, na langen roes,
de slapende troep was ontnuchterd door den moord op
Kotzebue, bleek het dat achter het tooneel van deze
schreeuwende bende het koorgezang nog niet was weggestorven. In Januari 1818 hield Hegel in Berlijn zijn eerste
college, na een eenjarig professoraat in Heidelberg te
hebben vervuld. De bende feestvierders was nu frisch genoeg
om zijn gewijd.en tempel binnen te dringen de Wartburgfeestvierders propten de collegezalen vol, om daar de bevrijding van den menschelijken geest te hooren verkondigen
en daar het „heelalfeest der gedachte" te vieren.
Hegel had zijn werk gedaan. In de gedachte zag
de verzoening van het godsdienstig zelfbewustzijn van den
mensch met de goddelijke openbaring. In het denken was
de vereeniging van den mensch met God. God openbaart
zich in de verschijnselen, die de mensch in zijn gedachte
terugvoert tot den oorsprong van het level'. Zoo openbaarde
zich God in de verschijning van Christus, en de gedachte
kon deze menschwording verklaren door de analogie met
de openbaring in de verschijnselen.
Hegel had hiermede zijn werk van hervorming gedaan.
De philosophic van de 18e eeuw had het godsdienstig bewustzijn verloren doen gaan : dat had zich gewroken in de
uitbarsting van de Revolutie. Het werk van de Restauratie
was merle, het yolk terug te brengen tot zijn herder, de
Kerk. Hegel meende daartoe den weg te hebben gevonden. Niet de beschowwing van de verschijnselen kan den
mensch tot God terugvoeren, dat heeft Hegel begrepen.
Het verdelgingsproces, dat de natuur in zichzelve laat
voltrekken, kan den beschouwenden mensch niet tot de overtuiging brengen van het bestaan van een rechtvaardigen
God. Hegel heeft geleerd, dat het denken over de schijnbare disharmonie van het bestaande, in den menschelijken
geest die harmonie van gedachten kan doen onstaan, die
in tegenstelling, met de uiterlijkheid van de verschijnselen
haar innerlijke beweegkracht begrijpen doet.
De tegenstelling, die in de leer van Hegel met het
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openbaringsbegrip van de kerk ligt, werd then niet opgemerkt. Het geloof, als eenige drijfveer tot de overgave van
den mensch aan God, stond in beginsel te ver of van de
begripstheorie van Hegel, om een blijvende verzoening tot
stand te kunnen brengen. De kerk echter, evenals Hegel
Naar hervormer, meende op den weg te zijn tot vrijmaking
van de revolutionnaire kwellingen. Maar nauwelijks had
de apostel gesproken, of zijn woord groeide aan tot een
rationalistische leer, waarvan hijzelf geen vermoeden heeft
gehad. Tilt de kern der Wartburgfeestvierders vormde zich
een leger Hegelianen, dat zich na den dood van hun voorganger splitste in een links en een rechts, in een uiterst
links en een uiterst rechts, voor wie alien de Ratio op het
voetstuk ter aanbidding werd geplaatst. En in stede van
een verzoening van den mensch met God te bewerken, liep
het werk van Hegel, althans voor de eerstvolgende jaren,
dood op het atheisme, dat het „Leben Jesu" van Strauss
in de harten der menschen voedsel gaf.
Toen Strauss zijn werk schreef, eenige jaren na den
dood van Hegel in 1831, was hij een jonge man van 27
jaar, zoo pas dus nit de studentenwereld getreden met de
herinneringen aan de „Burschenschafte" en „Turnvereine"
nog frisch in het hoofd. Hoe veel te meer dus moet zijn
werk indruk gemaakt hebben op het jonge Duitschland.
Dat jonge Duitschland, de kern van het geslacht der Julirevolutie, was vatbaar genoeg, voor een leer, die de ongeloofwaardigheid der evangelien verkondigde. Met het afwerpen van de oude tradities konden de jongens met hun
roode muts en „beindicken Ziegenhainer" gemakkelijk a f
stand doen van het oude geloof aan Jezus. Waaraan heeft
de jeugd, eenmaal tot exaltaties gebracht, meer lust dan
aan het neerhalen van wat de ouderen als plicht en levenswijsheid hebben voorgeschreven ? Strauss wees er het jonge
Duitschland op, dat thans de tijd gekomen was om de
moderne cultuur te verheerlij ken op het puin van den
ouden tempel van het geloof aan den historischen Jezus,
dien de geslachten achtereenvolgens steen voor steen
hadden afgebroken. Een nieuwe tempel voor den „Cultus
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des Genius" moest worden opgebouwd, waarin Jezus zou
vervangen worden door het heiligenbeeld van den genialen.
God, • dien te vereeren een uiting was van de meest verfijnde cultuur. — Kan een geniale persoonlijkheid met
meer kans op succes zijn gedachten onder de menschen
brengen dan zooals Strauss het deed in zijn geexalteerde
omgeving? En, — was er ergens voor een geniale persoonlijkheid meer kans om verkeerd begrepen te worden, dan
juist in eene omgeving van opgewonden jongelieden, zooals Strauss die telde onder zijn. gehoor ? Want zonder de
bedoeling te hebben gehad een godsdienstlooze maatschappij
te scheppen, heeft Strauss een geslacht gekweekt, dat in
het atheisme de hoogste vorm van rationalistischen eeredienst zag, ja, heeft hij zelfs een geslacht van menschen
tot zijn aanhang gehad, die „Nieder mit Gott !" op de
vanen van den opstand schreven, en sloot hij zich aan bij
de geheime genootschappen, die haar levee ontvingen
door den adem van Gioberti en Mazzini, en aan Welke een
verdelgingsoorlog tegen den ganschen ouden maatschappelijken toestand in Europa als eerste plicht werd voorgeschreven.
Dit was de bron van het kwaad, waartegen Leo zijn
onmachtigen toorn heeft laten varen. Te weinig philosoof,
— of liever naar zijn eigen verklaring in het geheel niet,
— om in staat te zijn den gedachtengang van Strauss den
zijnen als tegenpartijder tegenover te stellen, vond hij geen
anderen uitweg om zich te verzetten, dan door het voorwerp van zijn studie tot een orgaan te waken van eigen
gemoedsovertuiging. Zoo ligt zijne geschiedenis van Nederland voor ons neer als de uiting van zijn ziedenden toorn,
zoo heeft hij zijn beschouwing van de hervormingsbeweging
neergelegd, meenend in het 16e eeuwsche Calvinisme de
revolutionnaire actie van zijn eigen tij d te treffen; meenend
in de geestdrijveri.j der Wederdoopers het „jong-llegelianisme" een stoot te geven ; meenend in het oordeelend
vonnis van den inquisiteur over den godverlaten 16e eeuwschen ketter het hart van Strauss te doorboren, en daar-
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mede voor zijn eigen tijd de misdaad van het atheism.e te
ontsluieren.
Strauss is zijn grootste vijand. Meer gehaat nog dan
GOrres, weer gehaat nog zelfs dan Mazzini, — had hij
tegen dezen „atheist" het instituut van de kerkelijke
tucht, die Luthers leer heeft doers verloren gaan voor de
protestantsche gemeente, uit de middeleeuwsche instellingen terug willen halen, om zelf de voldoening te hebben
zijn onmachtigen hoo p te uiten in den vreeselijksten banvloek, dien het kerkelijk reglement voor den opstandige
bedenken liet. Maar het niet wagende den leeuw in zijn
hol op te zoeken, vergenoegde hij zich met de onmacht
van het protestantisme te verwenschen en het rationalisme
te belasteren, zooals hij het deed in zijn strijd tegen het
JezuItisme 1) :
da wir keine Zucht und keinen Bann habeas,
m-iissen wir mit tins laufen lassen, was mit uns laufen will,
selbst wenn es die Mille ausspeien mOchte. Wenn es irgend
einem schriftstellerischen Nork einfallt Tags nachdem er
irgend einem Theil der heiligen Geschichte als Sonnen,
oder Gott weiss welchen anderen Mythus erlautert und
das Christenthum verhOhnt hat, sich durch die Taufe in
diese s.g. protestantische Gemeinde aufriehnien zu lassen,
findet sich auch irgend ein stiller Pfarrer, der ihn sofort
unseren Bruder nennt in Christo."
Strauss, in wien het beeld van dezen „schriftstellerischen Nork" zoo onmiskenbaar is terug te zien, was
degeen, aari wien Leo het bederf van het jonge Duitschland weet; hem trof de schuld de jeugd bedorven te hebben
en de fundamenten van den Staat te hebben aangetast.
In zijn brief aan Groen van Prinsterer van den 3en December 1837 kon hij zich openhartiger uiten, en daarin laat
zich dan ook de verzuchting van den moedelooze hooren :
„Tins droht hier in Deutschland ein stiller Unterg,,ang
alles waren Christenthums. Aus dem Schoosse der Hegelischen Schule hat sich eine ketzerische Richtu_ng hervorge55 • • •

1) „Sendschreiben an GOrres" p. 58.
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bildet, von der der verstorbene Hegel schwerlich selbst
eine Ahnung gehabt hat. Professor Vatke 1) in Berlin hat
das alte Testament, Doctor Strauss in Stuttgart das neue
Testament zu vernichten gesucht Professor Rosenkranz in
Konigsberg hat nicht ohne Applaus sammtlichen Anhanger
dieser Richtung die Nichtigkeit des individuellen Daseins
nach dem Tode and altes dessen, was man Jenseits nennt,
proclamirt Professor Rothe in Heidelberg hat in seinem
neuen Werke iiber die Anfange der christlichen Kirchenverfassung zu erweisen gesucht, dass der Begriff der Kirche
ein in sich nichtiger, dass die Kirche bestimmt sei, vom
Staate absorbirt zu werden. — Was, frage ich, bleibt nun
noch vom Christenthnm iibrig, wenn man altes und neues
Testament, Kirche und ewiges Leben weg wirft Wir gehen
den verworrensten Zustanden entgegen, diese neue Lehren
reissen die Jug end ganz an sich, und mit Ausnahme der
evangelischen Kirchenzeitung ist fast die gauze Theologie
diesen Entwickelungen g,egeniiber matt und feig. Was wird
daraus werden !"
Was het twijfelachtig,,, wat er nit dezen toestand groeien
moest? Het geloof in de evangelische waarheden, dat er
nog in den boezem van het protestantisme was overgebleven,
was niet krachtig, gen oeg, om het verstand van den atheist
te overheerschen. Men was zelfs in den eersten tijd na het
verschijnen van het werk van Strauss te overbluft om een
woord te kunnen zeggen. Neander ging zich zetten aan
zijn „Leven van Jezus", maar er ontbrak de high spirit
aan, die Strauss' werk had doen ontstaan 'Ullmann en
Weisse hebben ook wat gezegd, maar het terrein van hun
werk was dor en levenloos. Aan de protestantsche kerk
in Duitschland ontbraken de eclatante geesten, die, als
Groen van Prinsterer bij ons, het christelijke leven konden
doen tintelen tegenover de eminentste atheisten. En, kon
het nog twijfelachtig zijn wat er gebeuren ging, nu de
poorten van het Duitsche geestesleven werden opengezet
voor den revolutionnairen genius van den tijd1) Strauss had
1) Zie over hem en anderen Prof. Theobald Ziegler : „De Geestelijke
en Sociale Stroomingen der 19e eeuw" vert. door Leo Polak, W. B. 173--176.
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zijn gedachte gericht op de revolutionnaire actie van het
roode Italie, stond met Gioberti in verbinding — en in
Zwitserland, de herberg van de Europeesche vagebonden,
lag Mazzini op de loer, die Mephisto van Europa, die
Duitschland, evenals Italie en Frankrijk en Spanje, „verjongen" kon om het in de val te laten loopen van de
anarchie.
Mazzini had zich den titel van grootmeester laten
opdragen door het Europeesche proletariaat, dat, vereenigd
in zijn „geheime genootschappen", de socialistische barmhartigheid als ideaal stelde en daarvoor de onderneming
waagde van de bestaande maatschappijen om te woelen.
TJit Italie verjaagd om zijn republikeinsche neigingen, ging
Mazzini in Zuid-Frankrijk het „Jong Italie" oprichten en
vond daarvoor onder de Carbonari genoeg bijval. Toen hij
daar zich aan een drievoudigen moord had schuldig gemaakt, vond zijn misdadig lichaam alleen in Zwitserland,
de vrijhaven voor alles wat in het eigen land niet gedijen
kon, een rustige schuilplaats. Daar schreef hij in 1835 zijn
brochure „Foi et Avenir", die, in Duitschland verspreid, het
Duitsche atheisme met het internationale republikanisme van
Mazzini in aanraking bracht. Deze propaganda voor oproer
en moord werd door een krachtigen wil voortgestuwd. De
catechismus, dien Mazzini voor de leden der genootschappen
opstelde, moest stipt worden uageleefd : wie dat niet deed
was meineedig en werd op staanden voet gedood en mocht
de veroordeelde ontkomen, dan werd hij overal vervolgd
en door onzichtbare hand getroffen, „al lag hij ook aan
de borst van zijn moeder of voor het Allerheiligste Christi",
zooals Art. 33 van de organisatie van het jonge Italie
luidde. En wat voor kracht kon de regeering stellen tegenover dezen satanischen bond ? Dat zegt ons duidelijk genoeg
een staatsman van dien tijd in een brief van 13 Januari
1837 1) : „Die Propaganda ist allerwarts von einem Geiste
der ZerstOrung erfiillt und geleitet, ein und derselbe Wille
setzt sie in Bewegung — dagegen in der Abwehr welche
1) Von Rochow, p. 88.
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Zersplitterung ! — Man kOnnte sagen, die Propaganda hat
im Angriffskrieg einen selbstherrschenden KOnig, wahrend

die monarchische Kraft zur Vertheidigung nur vereinzelte
Generale zahlt, die noch zudem durch Riicksichten auf
Umgebung und eifersiichtige PersOnlichkeiten gelahmt sind".
Leo had dus reden genoeg om zich te verontrusten.
ferwijl men van politieke zijde te klagen had, dat de
regeering zwak was en Diets wagen dorst 1), nit Leo zijn
klachten over de inwendige vermolming van de protestantsche geloofsleer aan Groen 2) :
„Sonst inl Deutschen Reiche waren, wie Sie wissen,
nur Lutheraner und. Reformirte als protestantische Religionsparteien tolerirt. Darin hatten wir einen festen beschranken.den Rahmen die augsburgische Confession in
der verbesserten Ausg,,abe bildete fiir beide Parteien eine
feste Grundlage. Das hat nachgewirkt his jetzt. Zwar haben
viele Regierungen aufgehOrt, ihre Geistlichen auf symbolische Biicher verpflichten zu lassen, dahin hat es schon
der Einfluss der Rationalisten. zum Theil vor 1815 gebracht
dennoch waren nach die Volksunterrichtsbiicher und
dadurch der Volksunterricht in der Religion selbst -liberal'
auf die Symbole basirt. Allein nun kOmmt man in Deutschland allmahlig zu dem Gefiihle, dass jene Schranken, die
das Reich setzte, abgestorben sind die neuen evangelischen
Kirchen weisen auf alien Seiten so sehr auf die subjective
Schriftforschung und Schriftauslegung hin, dass fast soviel
Secten als Kopfe vorhanden sind. Zunachst haben diese
subjectiven Bestrebungen noch eine Vereinigung durch die
Feindschaft gegen die symbolischen Bucher. Da einige
unserer deutschen 116fe dieser den symbolischen Blichern
feindlichen Richtung selbst zugethan sind, da die Masse
der gebildeten protestantischen Geistlichen and Laien sich
in dieser Richtung bewegt, sehe ich die Abschaffung der
symbolischen Bucher in den nachsten 10 Jahren in einem
grossen Theile von Deutschland als bevorstehend an, wenn
nicht Preussen hier irgend eine Schranke zu finden weiss.
1)

Von Rochow, 6 Oct. 1838, p. 155.

2)

Brief d.d. 29 Sept. 1839.
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Das letztere glaube ich nicht denn wie fromm und wohlgesinnt auch unser Hof ist, der grOsste Theil der hOheren
Staatsbeamteten, auch viele ho pe Kirchenbeamteten sind
der symbolischen Richtung abhold. Dazu kihnrat, dass die
Regierung in dem Streite gegen die katholische Kirche
die rationalistischen und hegelingischen Fiirkampfer nicht
bei Seite gewiesen hat, und dass sie, von der Masse des
Publicums applaudirt, einen ausserordentlichen Einfluss auf
die Offentliche Aeusserung gewonnen haben. Das Konigreich Sachsen, das Churfiirstenthum Hessen und die Grossherzogthlimer Baden und Hessen sind ganz von rationalistischen Tendenzen durchdrungen. Selbst auf der hiesigen
Universitat ist fur den Moment der Rationalismus wieder
die unter den Studenten herrschende Ansicht, wahrend
sich vor drei Jahren jeder junge Mensch schamte, sich zu
so geistloser und trostloser Lehre zu bekennen."
En den Zen Mei van het volgende jaar schreef hij :
„Was unsere Zustande betrifft, so steht es ungefahr in der
Hauptsache wie bei Ihnen. Entschiedene Charactere, gestaltende Geister fehlen entweder ganz, oder sind weil sie als
Fiihrer von Parteien gelten ganz oder halb aus alien]. grossartigen Einflusse verdrangt. Die welche die Aufgabe hatten
die neue Gestaltung der Dinge, weiche unabweisbar iiberall
vor den Thiiren lauert, zu leiten, machen es wie die
schlechten Propheten sie liigen sich und anderen einen
Frieden vor, da doch kein Friede ist. Wo einer eine Ausnahme zu machen sucht, wie es Hassenpflug that, auf
dessen wohiwollen ich Stolz bin, seht es sich bald von alien
Seiten bedrangt, wo mOglich bei Seite geschoben. Alle
Wande haben Risse aber statt ihnen feste Stiitzen zu
bauen iibertiincht man sie, und glaubt die Risse waren
geheilt, sobald man sie nicht sieht. Es ist die umgekehrte
Geschichte wie die vom Strauss, der den Kopf versteckt
in der Fabel."
Zoo min als er in het kerkelijke leven een figuur was,
die met de kracht van zijn geest bescherming bood aan
de dolende verlatenen, zoo min was er verstand en beleid
genoeg bij de regeering om de juiste gedragslijn to volgen
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tegenover de opgewondenheid der jeugdige volgelingen
van Strauss en Mazzini. De Pruissische regeering meende
het jonge opbruisende bloed te kunnen kalmeeren door
enkele daden van geweld. Doch evenmin als een koortslijder zich bedwingen laat door een dreigement, evenmin
kon het jonge Duitschland in Loom gehouden worden door
de ter dood veroordeeling van een aantal der zijnen, —
ja, gaf de regeering veeleer voedsel aan den opkomenden
haat tegen het gezag, door de gewelddadige behandeling
der 39 opgeslotenen, waarvan Frits Reuter er een was, en
wier droevig lot door den schrijver van „Tjt mine Festungstid" zoo vlijmend eenvoudig wordt beschreven.
Kon het voor de Duitschers, die de Juli-dagen hadden
meegemaakt, nog twijfelachtig zijn, wat er gebeuren ging,
nu het zaad, in deze dagen uitgestrooid, zoo welig begon
op te schieten ?
( Slot volgt).
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ALS ALLEN U VERLATEN
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

I.
„Wenn alle untreu werden,
So bleib' ich dir doch treu,
Dasz Dankbarkeit auf Erden,
Nicht ausgestorben sei."
NoVALIS.

In het weelderig doorwarmde vertrek, waar, ander de
stille opgetogenheid van het gaslicht, ieder ding, door
schoonheid van vorm of kleur, door eigen volmaaktheid
of harmonisch zich aanpassen aan het geheel, het recht
had te staan, waar het stond, lag de slanke gestalte van
Reinoud Seghers, het bleek, verfijnd gelaat omhoog geheven,
de voeten naar het koesterend haardvuur uitgestrekt, en
van uit de zachte kussens van zijn stoel riep hij de gansche
wereld ter verantwoording.
In de hand hield hij het kleine bundeltje van Novalis'
gedichten, naast hem op tafel lag het Nieuwe Testament,
opengeslagen bij het negentiende hoofdstuk van het Evangelie van Johannes.
Hij had dien avond verlangen gevoeld, het aloude
verhaal van Jezus' leven en sterven te leven in de woorden
van den Evangelist zelf, en voor het eerst was de gedachte
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in hem opgekomen, dat hetgeen lang geleden in Jeruzalem
was g,eschied, ook nog voor hem wellicht eenige beteekenis
zou kunnen hebben.
Hij had Jezus, den schuldelooze, zien staan voor zijn
rechters :
Voor den Hoogen Raad van schriftgeleerden wijze en
aanzienlijke mannen, die, bijeengek-omen in het hooge verantwoordelijkheidsbesef hunner voorname positie, elkander
hadden aangezien met ernstige blikken, en, bezorgheiol
huichelend voor het y olk, dat het in zijn verblinding toch
bij den keizer niet verkerven mocht, het hadden herhaald,
het woord buns Hoogepriesters, dat het nut was, dat een
man stierf voor het y olk en niet het geheele yolk verloren gin g.
Die straks voor de menigte, bezorgdheid huichelend.
voor Gods heiligen Naam, — of niet huichelend, wie zal
het zeggen ? — de godslastering hadden uitgelokt van Hem,
die zich Gods zoon noemde. En het „kruist hem !" had
weerklonken, en het gevaar, dat hun positie, hun invloed
op het y olk bedreigde, was afgewend.
Die ook straks voor Pilatus, den welgezinden Romeinschen stadhouder, het juiste woord hadden gevonden...
Voor Pilatus, die het drijven der Joden wee doorzag
en lichtelijk ironisch verachtte, die Rem ook wee gaarne
had willen redden, den dweper, in wien hij geen schuld
gevonden had. Maar de Joden hadden geroepen, zeggende:
„Indien gij dezen loslaat, zoo zijt gij des keizers vriend
niet, een iegelijk, die zichzelve koning maakt, wederspreekt
den keizer !"
dat bovenal moest Pilatus
,,Des keizers vriend ?"
blijven, daarvan immers hing zijn positie, hing geheel zijn
Toen gaf Pilatus Jezus over om gekruist
toekomst af.
te worden
Hij had ook de vrienden van Jezus gezien :
Johannes, den discipel, Bien Jezus had liefgehad boven
alien, en Petrus, den hartstochtelijke, die gezegd had, zijn
levee voor den Meester te zullen zetten. Ze hadden Hem
alien verlaten in de ure des gevaars !
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Maar Petrus had zich dan toch geschaamd over zijn
vlucht, voorzichtig was hij naderbij geslopen en nu stond
hij in den voorhof, then zijn Meester gelasterd en mishandeld werd, gereed... Hem te verloochenen, zoo het gevaar
wederom te nabij mocht komen, met een vloek, met een eed !
Ja, zoo waren de menschen, zoo waren ze toen, zoo
zijn ze nu.
Daar is een ding, dat ze willen behouden tot elken
prijs, dat is het leven. Daar is een vrees, een zorg, dien
ze kennen in dit leven, dat is de zorg voor hun positie,
daaraan offeren ze alles, daarvoor verloochenen ze alles,
ook hun geweten, ook hun God !. . .
Het scheen Reinoud Seghers, achterovergeleund in de
zachte kussens van zijn stoel, zoo iets heerlijks en gemakkelijks, zoo iets hoogst benijdbaars, zich naast Jezus
Christus te mogen stellen voor Zijn rechters, tegenover
een wereld, die Hem haatte en minachtte, schande en
nederlaag met Hem te deelen, met Hem te gaan in den dood !
Wat anders kon men doen in een wereld als deze
dan protesteeren en sterven ?
Maar hij lag, waar hij lag, en de wereld omgaf hem
aan alle kanten en er werden andere ding en van hem verwacht. Men eischte van hem, dat hij werken zou en slagen
en vooruitkomen in de wereld en een goede positie bekleeden in de maatschappij en alles doen, wat die positie
kon verbeteren, alles ve'rmijden, wat die positie in gevaar
kon brengen dat verwachtte zijn vader, dat hoopte zijn
moeder, dat eischte de wereld, dat hij leven zou en slagen,
niet overwonnen worden en sterven zou.
Hij gevoelde al het onredelijke van zulk een eisch.
Want het was niet met reine handen en een rein hart,
ineende Reinoud Seghers, dat er ()Olt iets op aarde verricht
of bereikt wordt. Hij had het gezien gedurende den tijd,
dat hij bij zijn vader op het kantoor werkzaam was, hij
had het gelezen in de wereldgeschiedenis, hij had het gevonden in zijn eigen hart, dat er waarlijk niets nuttigs of
noodigs tot stand wordt gebracht, geen staat gesticht of
geen koninkrijk veroverd, geen handelshuis opgericht of
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in stand gehouden, geen meening gepropageerd, dan met
de middelen, die leiden tot het doel, dan met aardsche,
d. i. met onzuivere middelen. En inplaats nu de mannen
vrij te pleiten, die dus met onreine harden groote dingen
hadden tot stand gebracht en den durf te bewonderen,
waarmee ze op een gegeven oogenblik, des noods met verbreking der gewone burgerlijke moraliteitsbeginselen, in
hun strijd de middelen hadden durven grijpen, die leidden
tot bet doel, had Rein oud dit laatste in zijn omgeving al
te veelvuldig aangetroffen om het te beschouwen als een
onderscheidend kenmerk van groote mannen. Deed niet
ieder klein kruideniertje hetzelfde op kleiner schaal ? Het,
uit te spreken mocht Jezuieten- of socialistenmoraal zijn. . .
er naar te handelen was immers de gewone burgerlijke
moraal, waarover niemand zijn naaste lastig viel ?
Aileen maar, de mogelijke winst moest evenredig zijn
aan den inzet. En waar de prijs niet z66 groot is, dat ze
op zich zelf een goede positie waarborgt
Wat baat het een mensch, of hij een paar duizend
gulden wint en hij lijdt schade aan zijn goeden naam ?
Maar bier nu stond de man, die de kosten noch de
winst had berekend, die de wereld, die Hij toch verlossen
wilde, had durven weigeren, toen de Satan ze Hem aanbood,
die de middelen had durven verwerpen, die leidden tot
het doel, die de glorie van de nederlaag had durven stellen boven de schande van de overwinning. En hier stond
Hij dus verwonnen, vernederd, veroordeeld, door alien verlaten.
„Zoo gij dezen aanneemt, zijt gij des keizers vriend
niet, een iegelijk, die Jezus Christus koning maakt, wederspreekt den Keizer."
„Des keizers vriend ?" Reinoud. glimlachte. Ja, hij nam
Hem aan, dien Jezus Christus, die de wereld verlost heeft
door haar te weigeren, die het doel bereikt heeft door het
op te geven, die de zegepraal der wereld te schande heeft
ge,maakt door de glorie zijner nederlaag, hij nam Hem aan.
Als den Messias ? Ja, en als zijn Verlosser van de
onredelijke eischen dezer wereld.
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Als den koning der Joden, den Zoon van God ? Ja,
en als zijn God en zijn, Koning . al was het alleen maar
om de machten dezer wereld te weerspreken.
Ret leven ging weer zijn gewonen gang. Reinoud deed
zijn werk en zweeg.
Hij gevoelde immers, hoe dwaas en onredelijk, hoe
volkomen misplaatst, de gedachten, die hem vervulden, de
eischen, die hij te stellen had, moesten klinken in de
wereld, die hem omgaf.
In het deftige huis op de Keizersgracht, waar zijn
moeder met vaste hand de huishouding bestierde, wakende,
dat ieder zijn taak naar behooren vervulde, zorgende, dat
ieder kreeg, wat hem toe kwam, waar het hoogtepunt
van het leven gevonden werd in de welgeslaagde ontvangst
van aanzienlijke gasten, kon immers geen behoefte bestaan
aan andere beginselen, dan die het leven zoo ordelijk en
behoorlijk deden voortgaan.
En op het groote effectenkantoor, dat zijn vader met
ijver en wilskracht tot een der eersten in de stad had
opgewerkt, indien eenig God daar had willen ingrijpen
met zuiver zedelijke eischen, Welk een schromelijke verwarring zou daar zijn gesticht ! Neen, bij het in stand houden
en uitbreiden van een handelshuis, als bij het stichten en
uitbreiden van een staat, kan men niet al te kieskeurig
zijn in de keuze der middelen.
En bovendien — zoolang de heer Seghers met vaste
hand de zaken leidde, was er immers ook geen behoefte
en geen gelegenheid om in te grijpen, voor Wien dan ook.
De heer Seghers gist niet alleen wat in zaken doeltreffend,
maar ook wat goed. en behoorlijk was. Jarenlange praktijk
had hem geleerd, met fijn, nimmer falend instinkt te onderscheiden, wat het geoorloofde al dan niet overschreed.
Neen, Reinoud behoefde niet bang te zijn, dat zijn
vader ooit iets van hem zou eischen, dat niet volkomen
fatsoenlijk en in orde was. Juist in handelsbetrekkingen
immers, waar zaoveel op wederzijdsch vertrouwen berust,
waar niets zoo schadelijk werkt als de naam van unfair-
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heid, diende men zich wel te houden aan de bestaande
code van fatscenlijkheid en eer.
Maar natuurlijk, in iederen kring heerschten andere
begrippen omtrent hetgeen behoorlijk was, en wie een
nieuwe wereld binnentrad, moest eerst aan die nieuwe
begrippen wennen en niet met schooljongensidealisme
willen vaststellen, wat al of niet geoorloofd zijn zou. Het
heerschend gebruik alleen kon beslissen, later zou Reintje
heel natuurlijk leeren vinden, wat hem nu nog vreemd
voorkwam.
Maar Reinoud dacht aan den man, die zich niet had
aangesloten aan de heerschende moraliteitsbegrippen en
daarom door de wereld uitgeworpen was.
„Wenn alle untreu werden ."
„Varier," begon Reinoud, „ik geloof Loch niet, dat ik
voor koopman in de -wieg ben gelegd."
De heer Seghers zat op zijn kantoor en las de courant.
„Dwaasheid", sprak hij, en over zijn prettig, joviaal
gezicht trok even een schaduw van ongeduld.
Hij keek op naar de slanke, aristocratische verschijning,
die kinderlijk aarzelend voor hem stond en in de blijde
voldoening over de voornamere beschaving van zijn zoon
mengde zich een vaag gevoel van onveiligheid, dat hem
lichtelijk irriteerde.
Hij wachtte even maar Reinoud zweeg.
„Wat is er nu weer?" vroeg hij.
„Niets", antwoordde Reinoud, „niets bijzonders
maar
u weet wel, dat ik nu eenmaal niet deug voor mijn beroep."
„Dat zal nog te bezien staan", meende zijn vader, „je
."
hebt verstand en inzicht, en met wat goeden wil
„Ik heb het geprobeerd, vader, langer dan een jaar."
„En ? "7
„En ik wou, dat u me maar liever liet studeeren."
De heer Seghers voelde niet voor de studie, hij meende,
dat de ijver en energie aan 'het leeren van G-rieksch en
Latijn voor het staatsexamen besteed, beter gebruikt konden worden, hij meende, dat de jaren van eigenlijke studie
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na het staatsexamen eveneens uit een practisch oogpunt
voor het latere leven als verloren jaren konden worden
beschouwd. Want als Reinoud dan eindelijk zijn graad
gehaald had, wat dan nog ? Dan nog zou hij zijn zoon
geen beteren raad kunnen geven dan dezen : den weg te
gaan, die ook zonder den titel van Meester in de Rechten
voor hem openlag.
Maar Reinoud verklaarde, dat het hem ook niet om
dien titel te doen was, dat het zelfs niet in de rechten
was, dat hij Wilde studeeren.
„Niet in de rechten ?" vroeg de heer Seghers verschrikt.
„Waarin dan ? Medicijnen ?"
„Theologie."
De heer Seghers zweeg op dit verbijsterend antwoord.
Godsdienstige vragen had hij, eensdeels als overbodig voor
een goed en gelukkig leven in harmonie met de maatschappelijke verhoudingen, andersdeels als onnoodige geesteskwelling, daar de diepe grond der dingen nu eenmaal als
een ondoorgrondelijke verborgenheid buiten de sfeer van
het menschelijk denken gesteld is, zooveel mogelijk buiten
den kring van Reinouds belangstelling gehouden en, zoo
hij zijn zoon, volgens het maatschappelijk gebruik, op zijn
zeventiende jaar naar cathechisatie had gezonden, het was
in het intuitief gevoel, dat het voor een koopman niet
onverschillig zijn kan, voor een braaf en ordelijk man
te worden gehouden en hij nu eenmaal het behooren tot
een gevestigd kerkgenootschap als een zekere ordelijkheld, haast als een zekere braafheid gevoelde — het was
ook in de rustige zekerheid, dat de woorden van den leeraar
wel niet al te grooten indruk op het ontwikkeld verstand
en besehaafd gemoed van zijn zoon zouden maken. En
werkelijk had hij in dien tijd, evenmin als in de ernstige
dagen van Reinouds aanneming tot lidmaat van de kerk,
ook maar de minste neiging tot Overdreven godsdienstzin
bij zijn. ZOOD. waargenomen. Wel had hij in den laatsten
tijd zich misschien nu en dan wat verwonderd over het
groot aantal godsdienstige en mystieke geschriften, waarin
zich Reinoud bij voorkeur scheen te verdiepen, maar dat
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binnen den ruimen kring van diens historische en aesthetische belangstelling ook die in godsdienstige geestesstroomingen een plaats had gevonden, was tocb in den grond
zoo verwonderlijk niet. En nooit was de verontrustende
gedachte in hem opgeklommen, dat iemand van Reinouds
opvoeding en ontwikkeling ooit voor zich zelve ernst zou
kunnen maken van verouderde opvattingen, waarvan het
denkend deel der natie zich reeds een vijftig jaar geleden
had afgekeerd.
„Theologie ?" herhaalde hij werktuigelijk. „Theologie ?
Waarvoor ?"
„Het is het eenige, vader, waarin ik werkelijk belang
stel."
„En dan dominee worden ?" ging de heer Seghers
vragend voort, „en beroepen worden op een klein boerendorpje, en geen anderen intellectueelen omgang hebben
dan den schoolmeester en ... de boeren nit den omtrek ?
En dacht je, dat je daarvoor in de wieg was gelegd ? Dat
je daarin voldoening zult vinden ?" En hij wierp een blik
op het elegance, verfijnde uiterlijk van zijn zoon.
„Misschien niet", gaf deze rustig toe. „Maar in ieder
geval is dat een zaak van later zorg."
„Dat is het niet", oordeelde de heer Seghers. „Wie
een besluit neemt, moet vooraf de gevolgen berekenen van
zijn keuze, en je weet evengoed als ik, dat zelfs een geslaagd dominee, die in een groote stad beroepen wordt,
geen positie heeft tegenwoordig."
Reinoud wist het, maar hij verklaarde, dat zijn positie
hem volmaakt onverschillig was, dat daarmee, meende hij,
in de allerlaatste plaats rekening moest worden gehouden
bij de keuze van een beroep.
En de beer Seghers glimlachte, omdat zijn zoon zich
immers de weelde kon veroorloven zoo uit de hoogte neer
to zien op hetgeen zijn vader hem door een leven vol
arbeid en inspanning had verworven.
„Goed," sprak hij ernstig, „doe zooals je wilt. Het
leven alleen kan je tot verstandiger inzichten brengen.
Je plaats blijft intusschen voor je open."
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II.
„Ich Weisz eine alte Kunde,
Die hallet dumpf and triib;
Ein Bitter liegt liebeswunde,
Doch treulos ist sein Lieb.
Er mOcht in die Schranken reiten,
Und rufen die Ritter zun. Streit :
„Der mag Bich zum Kampf bereiten,
Der mein Lieb eines Makels zeiht."
Da wiirden wohl alle schweigen,
Nur nicht sein eigener Schmerz,
Da milszt er die Lanze neigen
Wider's eigne klagende Herz."
HEINE.

Reinoud zat op zijn studentenkamer en overwoog de
woorden, die hij schrijven wilde, in antwoord op het protest,
dat door zijn tegenspraak was opgewekt.
Op zijn schrijftafel stonden velerlei werken over de
Duitsche Romantiek : Brandes, Joel, Ricarda Huch en
anderen.
Voor hem opengeslagen lag Heines „Buck der Lieder".
Zijn examenstudie lag nu achter hem en het was in
de Romantiek, dat hij een geschikt onderwerp hoopte te
vinden voor zijn dissertatie.
De gedachte evenwel, eenmaal dominee te zullen worden,
had hij reeds lang geleden opgegeven niet tot het herhalan
der aloude waarheden, die week op week in de Christelijke
kerken werden verkondigd, voelde hij zich geroepen. . .
Het waren geen dogmatische moeilijkheden, die hem
verwijderden van het predikambt. Zijn vurige dankbaarheid
en dwepende vereering voor de persoon van Jezus Christus,
zijn diepe ootmoed tegenover het leven met zijn groote
vragen van zonde en verlossing, van goddelijke almacht
en menschelijke verantwoordelijkheid, waarvoor hij alleen
in het Christendom de oplossing meende te kunnen vinden,
zijn mystiek romantische liefde jegens God, die in haar
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edelmoedige ridderlijkheid, niet met Hem kibbelen en twisten
wilde over schijnbare tegenstrijdigheden in Zijn woord,
maar met algeheele overgave van eigen wil en wijsheid
Hem dienen en voor Hem strijden wilde, als een ridder
voor zijn Vrouwe, alleen om den roem en de vreugde, Zijn
ridder te mogen zijn, deden hem met eerbiedigen schroom
naderen tot alles, wat hem aanvankelijk zwaar en duister
scheen in de leer, die hij hoopte, eenmaal te mogen verkondigen.
Maar anders stond hij tegenover de wereld der Christenen, waar hij evenmin als in de handelswereld het verwerpelijke zag der ongeoorloofde dingen, noch het geoorloofde der ding-en, die niet veroordeeld werden — anders
en minder ootmoedig. Want het Christendom, zooals het
zich in die dagen van politieken strijd aan Reinoud Seghers
vertoonde, was een macht van deze wereld geworden, waarvoor politiek gedreven en geknoeid werd als voor iedere
andere aardsche zaak. Ja, het was alsof de volgelingen van
Jezus het in den grond der zaak toch eigenlijk wel een
beetje betreurden, dat hun meester indertijd, toen de Satan
Hem in de woestijn verzoeken kwam met zijn koninklijk
aanbod, Hem de macht en de heerlijkheid over alle
koninkrijken der aarde te geven, dit aanbod met een even
koninklijke weigering had beantwoord, zoodat ze nu stukje
voor stukje, met nauw merkbare hoofd- en kniebuigingen
voor den Overste dezer wereld soms ook met meer
openlijke huldigingen, men bereikt nu eenmaal niets met
zuiver zedelijke middelen ! — het verloren terrein moesten
trachten te herwinnen, dat hun God in een onbewaakt
oogenblik aan de schoonheid van het gebaar had geofferd.
En o, de vreugde, wanneer de Christelijken, hoe dan
ook, een overwinning hadden behaald — alsof niet iedere
winst, aldus verkregen, louter verlies was, alsof niet de
Satan zich de souvereiniteit voorbehield over den aldus
afgestanen grond !
Het rijk van Christus, de gansche aarde bedekkende
en Satan leenheer van dat rijk, was er vreeselijker, was er
duivelscher overwinning denkbaar
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Reinoud zag zijn taak : niet tot het verkondigen der
aloude waarheden, tot het herhalen der woorden, die Zondag aan Zondag in de Christelijke kerken en daarbuiten,
ook door de meest gedachtenloozen, de meest wereldschgezinden onder de Christenen op de lippen worden genomen, voelde hij zich geroepen — in gezelschap der
oppervlakkigen kan men slechts ban alititeiten zeggen, in
gezelschap der leugenachtigen slechts onwaarheid spreken,
tenzij dan, dat men ze tegenspreekt.
Dus had Reinoud zijn stem tot tegenspraak verheven.
Nu zat hij voor zijn schrijftafel en overwoog de woorden, die hij schrijven Wilde in antwoord op het protest,
dat door zijn tegenspraak was opgewekt. Hij sloot het
boekje, dat nog geopend voor hem lag en zette het weg
tusschen Kierkegaard en Novalis. Langzaam en peinzend
herlas hij de polemiek zijner tegenstanders maar zijn
stemming was dien avond meer elegisch dan strijdlustig
en de woorden, die hij gelezen had, lieten hem niet met rust :
„Ich Weisz eine alte Kunde,
Die pallet dumpf and triib. ."
Het zou beter zijn geweest, als Reinoud, de romanticus, een ander onderwerp voor zijn dissertatie had gekozen, een onderwerp, dat hem minder persoonlijk aanging
en waarin hij zich rustiger, veiliger, objectiever had kunnen
verdiepen. Want het was geen wetenschappelijke belangstelling geweest, die hem tot de studie der Romantiek
had gedreven, het was de gevaarlijke bekoring, die uitgaat
van zelfontleding en zelfonderzoek. Subjectief, romantisch
was hij haar genaderd, als tot een spiegel om zichzelf to
herkennen, en met half ironische, half smartelijke verrassing had hij in haar spelen en droomen, haar mystiek en
wereldverachting, haar hijgen naar een anderen beteren
tijd, haar behoefte aan vrijheid, haar ongeduldig breken
met maatschappelijke banden, de trekkers herkend van zijn
eigen beeld.
Wat was zijn student worden anders geweest, vroeg
hij zich af, dan een vlucht uit de werkelijkheid in de
Romantiek Wat anders dan Romantiek het geloof, dat
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hij meende te bezitten En wat antwoord kon hij zijn
tegenstanders geven, die lichtzinnigheid hadden gevonden
in zijn spot, die hem gebrek aan ernst, gebrek aan overtuiging hadden verweten
Hij dacht aan den avond zijner bekeering, toen hij in
Jezus Christus zijn Zaligmaker en Verlosser gevonden had,
toen hij Hem had aangenomen als zijn Koning en zijn
God — al was bet alleen maar om de machten dezer
wereld te weerspreken .
En hij schreef dien avond het protest niet, dat hij
gemeend had te zullen schrijven :
„Er muszte die Lanze neigen
Wider's eigne, klagende Herz."
Reinoud zweeg op alle aanvallen zijner tegenstanders.
Hij zweeg tot groote teleurstelling van zijn vrien den,
die hem natuurlijk in zijn scherpe, sours geestige polemiek
steeds hadden aangemoedigd en toegejuicht.
Hij zweeg, hij verzweeg ook hetgeen hem zwijgen deed.
Daarentegen arbeidde hij met grooten ijver en toewij ding aan zijn dissertatie, waarvoor hij niet, zooals hij
eerst van plan was geweest, een onderwerp uit de Romantiek had gekozen, maar waarvoor hij zich thans verdiepte
in de godsdienstgeschiedenis der oude Voor-Aziatische
volken. En het was, alsof nu eerst de ware lust tot wetenschappelijken arbeid in hem ontwaakt was. Hij werkte met
een hartstocht, hij sprak met een enthousiasme over de
jaren van studie, die nog v66r hem lagers, over de reis,
die hij v66r het schrijven van zijn proefschrift hoopte te
ondernemen, alsof het werk, dat hem thans bezighield en
boeide, zijn eerste liefde geweest was.
Zijn eerste liefde !
Het gebeurde eens op een zomeravond, kort nadat hij
was teruggekomen van zijn reis door Egypte en Klein-Azie,
waartoe hem bet groot vermogen van zijn vader de middelen verschaft had, dat hij te Amsterdam voor het raam
van zijn studeerkamer naar buiten stond te starers,
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luisterde naar het geruisch van den zoelen, zwaren zomerregen door de bladeren der iepen langs de gracht. Hij had
dien dag ijverig aan zijn proefschrift zitten werken, dat
thans zijn voltooiing begon te naderen en dat hem weldra
zulk een eervolle plaats zou doen innemen onder de jongere
godsdiensthistorici van onzen tijd. Maar de schemering was
gevallen en nu stond hij voor het raam met een zwaar
gevoel in het hart van nederlaag en mislukking.
En spelenderwijs, omdat het nu toch te donker was
om iets te doen, begon hij ,zich met half ironische, half
smartelijke belangstelling rekenschap te vra,gen van zijn
stemming, en onwillekeurig begon hij zich te verontschuldigen en voor den Eenige, die het recht had hem ter
verantwoording te roepen, den weg te verdedigen, dien hij
gegaan was en de levenshouding, die hij had aangenomen.
1VIaar Jezus gaf hem geen gelijk.
„Waarom?" vroeg Hij, „Debt gij indertijd de waarheid
verzwegen, die God u te spreken had gegeven ?"
„De waarheid ?" vroeg Reinoud bitter, „een waarheid,
die de taak onmogelijk heeft gemaakt, waartoe ik meende,
door God geroepen te zijn."
„Ja," antwoordde Jezus, „de eenige waarheid. Al het
andere hunters was leugen voor u in die dagen ?"
„De waarheid, die God mij te spreken gaf?" herhaalde
Reinoud weifelend.
„Is niet alle waarheid uit God ?"
Reinoud antwoordde niet. Jezus kon toch zelf wel
begrijpen, dat hij niet anders had kunnen, niet anders had
mogen handelen in die dagen van twijfel en ongeloof...
dat niemand door de belijdenis van anderer zwakheid kon
worden. gesticht.
„Waarom ?" wekte Hem Jezus uit zijn gepeins.
„Onadat ik U liefhad", begon Reinoud hartstochtelijk.
„Omdat Gij mij geroepen hadt, te strijden voor TJw zaak.
Zoolang ik gevoelde, dat ik IT dienen kon met mijn woorden, heb ik gesproken, m.aar het oogenblik kwam, dat
hetgeen ik te zeggen had, Thy zaak geen nut, eerder schade
zou hebben gedaan "
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Bij de laatste woorden was zijn stem minder vast
geworden ; hij gevoelde, dat Jezus glimlachte.
Even aarzelde hij. „Het was zulk een gevaarlijke waarheid," voeg,de hij er verontschuldigend aan toe.
„Gevaarlijk ?" vroeg Jezus. „Waarvoor?"
„Voor IT en uw zaak", had Reinoud willen zeggen,
maar hij gevoelde nu toch ook zelf, de diepe dwaasheid
van hetgeen hij had willen beweren.
„Voor mij ?" vroeg Jezus met een glimlach. „Ben ik
dan zoo zwak of waren uw woorden zoo machtig ?"
„Nees", fluisterde Reinoud smeekend, „maar ik had
U lief."
„En omdat gij mij liefhadt, wildet gij mij niet laten
vallen ? Gij dacht wel, dat ik stond of viel met uw geloof
in mij ?"
Reinoud glimlachte droevig. „Indien ik geloofd had .. .",
begon hij.
„Gij zoudt ook hebben durven getuigen van uw ongeloof?"
„Ja."
„En nu?" vroeg Jezus.
Maar Reinoud zweeg.
„En nu ?"
„Gij kunt. . ." begon Reinoud aarzelend met een flauwe
scheniering van hoop. „Gij kunt misschien geen martelaar
ue ruiken voor uw zaak ?"
„Men sterft niet voor een zaak, waarin men niet gelooft."
„Niet ?" vroeg Reinoud. „Waarom niet ? Het zou de
ironische bekroning zijn van een ironisch leven."
Maar Jezus bleef wachten.
Reinoud staarde naar buiten in de duisternis en antwoordde niet.
„Weet gij niet", vroeg Jezus ernstig, „dat men niets
kan bezitten, tenzij dan dat men het opgeeft?"
„Ik ben bereid", antwoordde Reinoud hoffelijk, „alles
op to geven voor
„Alles 9"
Koppig bleef Reinoud naar buiten staren.
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„Alles ?" herhaalde Jezus met zachten drang. „Welnu."
„coed", sprak Reinoud bedroefd, „het zij zoo. Wat
wilt Gij thans dat ik zeggen zal en doen ?"
Maar Jezus glimlachte.
„Gij kunt", gaf Hij in bedenking, „promoveeren en
privaat-docent worden en godsdienstgeschiedenis doceeren
en archaeologie."
Dat heeft Reinoud Seghers then dan ook maar gedaan.
Een profeet is hij nooit geworden, zelfs geen dichter, maar
hij werd hoogleeraar aan de universiteit en doceerde met
streng wetenschappelijke waarheidsliefde en nauwgezetheid
godsdienstgeschiedenis en archaeologie, en als vermogend
en ook wetenschappelijk hoogstaand man bekleedde hij
een zeer geziene en zeer invloedrijke positie in de maatschappij.
En zijn vader en zijn moeder waren trotsch op hun zoon.

HOE FRAULEIN DAMCHEN BEGRAVEN WERD
DOOR

MAURITS SABBE.

Het bombardement begon in den laten namiddag. De
Duitschers lagen een goed uur buiten de stad en richtten
hun kanonnen naar den Sint Remigiustoren, waar, naar ze
meenden, de Belgische soldaten op den uitkijk zaten om
hun bewegingen in den omtrek na te gaan.
Toen de lyddietbommen en shrapnels door de lucht
aan het gierfluiten gingen en hier en daar ontploften,
daken en muren in de buurt vernietigende, was Dr. Budts
in zijn kelder gevlucht. Zijn vrouw en kinderen hadden
de stad verlaten then het gevaar waarschijnlijk werd, doch
hij was gebleven am wille van een paar zieken, die zijn
zorgen niet konden missen.
Een van die patienten was al weggevoerd, zoo had hij
nog alleen Madameken Vogt, de waardin uit de Deutsche
Bierhalle te verplegen.
Het was een kleine Rijnlandsche, die sedert meer dan
veertig jaar de stad bewoonde en in goed aanzien stond.
Het leven was hard geweest voor haar. Heel vroeg had ze
haar man, een gent oedelijken bier-Beier, en daarna haar
drie kinderen verloren, doch ze had zich altijd dapper
geweerd en haar zaak goed weten recht te houden. Even
v66r het uitbreken van den oorlog werd ze aangetast door
een longonisteking verwikkeld met hartkwaal, die voor
0. E. XIV 11
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haar, zestigjarige, een noodlottigen afloop kon hebben.
Daarbij was dan nog het bevel van den plaatscommandant
gekomen, dat haar, evenals de andere Duitschers uit de stad,
verplichtte binnen de vier en twintig uren het land te verlaten. Dr. Budts had voor haar wel een tijdelijken uitzonderingvmaatregel kunnen doen nemen maar Madameken
Vogt was niettemin erg geschokt door het vooruitzicht
van huis en have, van alles wat ze bezat te moeten scheiden. Haar zwakke hart dreigde elk oogenblik stil te vallen.
Dr. Budts hield van Madameken Vogt. De Deutsche
Bierhalle was zijn Stammkneipe. Daar kwam hij dagelijks
tegen den avond met zijn vrienden whist spelen. De studentikoziteit die steeds in hem was gebleven, vond behagen
in de romantiek van vro-uwtje Vogt's drinkzaal, waar zich
op de bonte muren, rondom het Heidelberger slot en den
Drachenfels, zinrijke spreuken tusschen hopperanken en
druivenloof heenslingerden. En Madameken Vogt met haar
bezorgdheid om de klanten steeds ten dienste te zijn, haar
vriendelijk, altijd lachend appelaangezichtje, haar vinnige
slankheid, die met de jaren niets verloren had, en haar
eigenaardig Duitsch-Vlaamsch, was de gezellige geest van
deze Kneipe. Dr. Budts zelf had haar, toen ze weduwe geworden was, den schertsnaam van Fraulein Damchen gegeven, waarmede al de heeren van de stamtafel haar sedertdien aanspraken,
Het klagend fluiten en het losbarsten van de houwitsers
nam toe. Glasscherven rinkelden ontzenuwend op de straatkeien neer. Soldaten, die voorbij de keldermonding wegvluchtten, vervulden de buurt met het luide drafgehamer
van hun zware nagelschoenen.
Hoe oprecht Dr. Budt's verlangen om Fraulein Damchen
tot het einde toe bij te staan ook was, ging hij Loch aan
het wankelen toen hij al dat geweld hier als aan den lijve
ondervond. Hij ook wilde weg, naar zijn vrouw en kinderen, in veiligheid ginder ver aan de kust, waar het gevecht
nog niet aan het razen was. Hij voelde zich zwak worden
in een overweldigenden drang naar huiselijkheid en kalmte.
Dat onophoudende gieren en knallen daarboven zweepte
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hem op, vervulde hem met angst en onrust. Hij kon het
niet meer uithouden. De heele stad was uitgeweken, hij
ook zou heengaan. Maar Madameke Vogt ? Kon hij ze
laten sterven als een hond ?
Toen had hij een inval. Zijn collega, Dr. Weysele,
had hem ten stelligste verzekerd, dat hij in geen geval de
stad zou verlaten. Al moest hij onder zijn eigen huis begray en worden, 't kon hem niet schelen, had hij gezegd, dan
zou hij maar sterven lijk de vogel op zijn nest. Dat was
geen bluf van Dr. Weysele. Hij hield immers al even weinig
van het leven als het leven van hem. In het gild van de
geneesheeren was hij een „ongewenschte", een soort van
„outlaw". Op de universiteit was hij een heel knap student
vol rijke beloften voor de toekomst, maar er was Coen met
hem lets gebeurd, waarvan geen mensch het geheim ooit
had kunnen ontsluieren. Een groote ontgoocheling van zijn
hart, gisten zijn vrienden, maar hij zelf repte er nimmer
een woord over. Ineens werd hij aan drank en dwaas-wilde
pretmakerij verslaafd. Hij scheen een diep leed te willen
vergeten. Als dokter, gevestigd in zijn preutsche provinciestad, zette hij dat pierewaaiersleventje voort met allerlei
zonderlinge kameraden van min of meer verdacht allooi.
Andere patienten dan arme drommels, die hem zelden of
nooit betaalden, had hij niet en hij leefde in een toestand,
die niet beter was dan te nauwernood bedekte armoede.
Zijn collega's hadden wel vertrouwen in zijn kennis, maar
wegens de corpsdeftigheid vermeden ze liefst alien omgang
met hem. Dat wist Dr. Weysele, maar hij ergerde er zich
Diet in. Hij schamperde wel eens over de voornaamheid
van zijn collega's, maar toonde zich meestal onverschillig
tegenover hun miskenning.
Dr. Budts besloot hem te vragen of hij Frau.lein
Danachen wilde verzorgen.
Zoodra de beschieting van de stad ophield, trok hij
naar zijn collega toe. Op straat was het akelig. Een geweldige stortregen kletterde neer. Overal trapte Budts op
stukken glas. Tegen de huizen aan zag hij nog enkele
menschen vluchten, gebukt onder den last van de schamele
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have, die ze met hun leven nog redden wilden. Op den
hoek van het Sint Janspleintje lag een doode soldaat,
getroffen door twee stukken schroot in voile borst. De
aalmoezenier van zijn regiment en een paar verplegers van
het Roode Kruis droegen hem weg. Dr. Budts voelde diepe
deernis en tevens opstaad in zijn hart bij het zien van
dat gebroken jonge leven. Instinctmatig dacht hij aan het
zijne. Hij mocht hier niet blijven.
Dr. Weysele stond kalm voor zijn deur te rooken.
- Blijft ge toch ? vroeg hem Budts.
- Ik wijk geen stap van hier. Aan mij is toch niet
veel te verliezen . . . .
- Ik heb vrouw en kind .
— 0, ik begrijp u best, collega .
Toen vroeg hem Dr. Budts of hij zijn patiente wilde
verzorgen. Zij was op het uiterste.
Dr. Weysele weerhield een blik van blaam. ZOO vond
hij het wel goed, dat ze zijn hulp kwamen vragen. In
andere gevallen, Coen hij voelde, dat ze hem uit medelijden
aan een zieke wilden helpen, had hij eenvoudig geweigerd.
Aalmoezen wilde hij niet. Maar nu vond hij er iets
lijks in het verzoek van zijn collega in te willigen. Zoo,
de anderen zagen er tegen op uit schrik ? Dan zou hij het
zeker doen.
— Ge kunt op me rekenen, Budts.
En met een bitter lachje voegde hij er bij :
- Weysele zal de eer van de confrerie hoog houden .
Intusschen was het stikdonker geworden. De gasfabriek
werkte niet meer en in de straten was geen enkel licht
aangestoken. Weysele nam een handlantarea en ging met
Budts naar de Bierhalle.
Na lang bellen en kloppen werd hun geopend door
een ruwe, norsche meid, die dadelijk verklaarde daar bij
dat half doode mensch, te midden van al dat gevaar niet
langer te willen blijven.
— Ga maar ! Ik zal voor Madame wel zorgen !
Fraulein Damchen lag zieltogend op Naar bed. Ze
ademde met moeite, pijnlijk klagend, en van tijd tot tijd
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opende ze plots de oogen vol angst . . . Haar kat lag aan
het voeteinde in een warm polkje rustig te snorren.
De artsen onderzochten vrouwtje Vogt bij het licht
van een weifelende boogie.
— Zooals ge ziet, Weysele, kan ze 't maar enkele
uren meer -uithouden.
Budts drukte zijn collega de hand, haalde nog gauw
een valies naar huffs en ging dan te voet, tusschen de
forten door, naar het eerste station, waar hij den nacht in
de wachtzaal doorbracht. 's Anderendaags reed hij met den
eersten trein naar de trust. Ook de meid uit de Bierhalle
was weggegaan na aan Dr. Weysele den huissleutel toevertrouwd te hebben.
Nu zat hij daar alleen bij het stervende Damchen.
Hij zou den heelen nacht bij haar blijven. Een groote
teederheid om die eenzame vrouw vervulde hem. Hij voelde
in haar een verlaten, verwante ziel. Niemand zag naar
haar om in haren stervensnood in deze instortende, veroordeelde stad. Voor haar als voor hem was het levee
tot het einde toe zonder warmte, zonder liefde . . . En meewarig als een broeder boog hij zich over haar sponde en
deed zijn best om haar lijden zoo mogelijk te verlichten.
Toen de dag in de lucht kwam, began het bombardement opnieuw. Het helsche geweld huilde weer door de
lucht en knetterde en kletterde allerwegen. Een vreeselijke bons deed eensklaps de kamer daveren. Een bom
schoot een hock van den gevel der Bierhalle weg. Zware
brokken steenwerk donderden neer in een wolk van kalkstof. De kat schrikte op, zette een hoogen rug en blies .
Damchen sperde haar verwilderde oogen wijd open .
Nooit zou Dr. Weysele den blik dier oogen vergeten .
Hij legde zijn arm om Damchen's hals en zocht haar te
sussen, maar een plotse bleekheid streek over haar aangezicht, haar hoofd woog loodzwaar . Damchen was dood.
De vernieling woedde nog een paar uren voort over
de stad, maar Dr. Weysele bleef er onverschillig bij. Hij
staarde de doode vrouw aan, verdiept in schrijnend droeve
gepeinzen, doch met een bruske beweging stand hij plotse-
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ling recht. Hij voelde weer wat een dwaze sentimenteele
hij was . . . Was dat niet de groote zwakheid van zijn
leven geweest ? Hij ontrukte zich aan dat verweekelijkende
genujmer en besloot te zorgen voor vrouwtje Vogt's begrafenis.
Hij trok naar het stadhuis. De deur was gesloten en
wat hij ook klopte, niemand kwam te voorschijn. Hij
lachte bitter. Was hij dan werkelijk de eenige, die 't
gevaar niet ontvlucht was ?
Op eens trof hem een luide roep :
— Dokter ! }Iola! Dokter !
De stem kwam uit het keldergat van het Huwelijks-

bootje.
Dr. Weysele herkende twee van zijn drinkgezellen :
Van Oppen met zijn glimmend roode facies en oolijke
uilenspiegelsoogen en Symaeys met zijn verzeeuwde lijkbidderstronie.
— 't Stadhuis is te huren ! schertste Van Oppen. Al
de klerken zijn de pijp nit ! De burgemeester heeft gezegd,
dat ze mochten gaan en natuurlijk liepen ze om het
hardst ! Ze hebben allemaal schrik voor die Duitsche pillen,
dokter !
Van Oppen was de kluchtigaard uit hun drinkebroersgroepje. In de stad was hij bekend als de man van twaalf
ambachten en dertien ongelukken. Hij was beurtelings
fotograaf, agent van ettelijke verzekeringsmaatschappijen,
bestuurder van een inlichtingsbureel en nog al meer geweest. Niemand kon zeggen waarvan hij in de laatste
maanden leefde. Bij het uitbreken. van den oorlog had hij
zich als vrijwilliger aangeboden, dock werd afgewezen
omdat hij vijf en vijftig jaar oud was. In de herberg kon
hij zijn verontwaardiging daarover niet genoeg lucht geven,
maar, wat er met hem ook gebeuren mocht, altijd bleef
hij de vroolijke Van Oppen, overloopend van grappige
zetten en galgenhumor, de geest en het zout van het
Huwelijksbootje.
Symaeys was de droeve varkensslachter van op de
Meelwerf, ontroostbare weduwenaar, die sedert het verlies
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van zijn Cornelie, verbleekt en vermagerd, maar de schaduw
van zichzelf meer was. Bij den grappenmtker Van Oppen en
den „dubbelen uitzet" vond hij voortaan zijn eenigen troost.
Beiden zaten in den kelder van het HuwelOsbootie
sedert de eerste beschieting van de stad. Ze hadden het
zich daar met den baas gezelligjes ingericht : een tafel,
eenige stoelen en matrassen, een lamp en een kaartspel.
Ze konden het lang uithouden bij de vele bieren, die daar
koel en helder lagen. Symaeys had bovendien voor gerookte
tong, worstebroodjes en andere mondbehoeften gezorgd.
De zenuwen van den waard bleken echter tegen de aandoeningen van de beschieting niet bestand en zoodra het
daarboven wat rustig was geworden ging hij loopen. Van
Oppen mocht zich daar zoo heftig tegen verzetten als hij
Wilde, de waard bleef bij zijn besluit, maar hij liet zijn
huissleutel aan de twee klanten met de toelating vrij te
tappen voor hen en de Belgische soldaten.
Van Oppen en Symaeys hadden in den kelder eenige
-u.urtjes geslapen en waren juist aan het ontbijt met hespebroodjes en een fleschje Jack-up, toen ze Dr. Weysele voor
het stadhuis zagen staan.
Hebt ge daar wat te doen, dokter ?
Madameke uit de Duitsche Bierhalle is zoo juist
gestorven . Ik kwam hier om raad. We kunnen haar
toch zoo niet laten liggen
Een gewichtige ernst kwam op het aangezicht van de
twee gezellen in den kelder. Symaeys dacht dadelijk aan
Cornelie. Dat Duitsch madameken was een van hun beste
klanten en zijn vrouw mocht haar goed lijden.
— Och arme, zuchtte hij, zeker van verdriet omdat
ze weg moest ?
Van Oppen, die meer geneigd was tot handelen, onderbrak Symaeys' klacht.
— Wacht een oogenblik, dokter. We komen naar
boven en gaan dadelijk onderzoeken wat er te doen staat.
In de herbergzaal vielen ze gedrieen ernstig aan 't
beraadslagen.
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— We moeten een kist vinden, zegde Symaeys met
nadruk.
— We moeten, moeten Vraag eerst of we Ininnen !
weerlegde Van Oppen. Daar is geen enkel schrijnwerker
meer in de stad. Gisteren hebben ze in 't hospitaal vier
soldaten moeten begraven zonder kist.
— Maar dat mogen we toch niet doen met madameken Vogt .. .
Met sprak gespann en aangezicht zat het drietal een
lange poos to zoeken naar een uitkomst.
Van Oppen vond er eindelijk eene.
Ge kent wel dat nieuw magazijn van doodkisten
op de Hooigracht, niet waar ? Wel, we gaan het eenvoudig
openbreken en daar een kist rekwireeren .. .
Mogen we dat wel doen ? vroeg Symaeys. De wet . . .
— De wet, de wet ? sprak Van Oppen tegen. Wie is
nu de wet ? Waar is nu de wet ? Gij en de dokter en ik,
wij zijn de wet .
Dr. Weysele knikte instemmend, gemaakt gewichtig,
en de drie mannen vielen aan 't lachen. Ze vonden het
kostelijk dat zij nu de wet, het gezag waren in de stad.
Vooral Van Oppen en Weysele voelden dat als een soort
van ironischen triomf over de enge deftigheid van de voorname burgers, die hen in gewone tijden met den nek aanzagen. Ze waren dan wel goed voor iets, zij, de nietsnutten !
Ze zouden hun taak met heiligen ernst volbrengen.
Symaeys had toch nog bezwaren tegen het inbrekeu.
Op zijn voorstel gingen ze den politiecommissaris Busschops
opzoeken, die, Symaeys moist het, ook gebleven was. Vonden
ze hem niet, dan zouden ze maar op eigen hand rekwireeren.
Het drietal verscheen in het commissariaat, waar Busschops inderdaad nog zetelde met een agent, den PrinsCardinaal, zoo geheeten omdat hij zoon was uit den herberg van dien naam.
Dr. Weysele voerde 't woord.
De Commissaris was verwonderd, dat juist deze drie
hem hulp kwam bieden. Hij dacht even aan de menigvul-
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dige contraventies waarin hij ze had moeten slaan wegens
overschrijden van het politie-uur in de kroeg, maar hij
bedankte hen toch en keurde hun voornemen goed. Hij
en de Prins-Cardinaal konden zich daar nu niet mee bezig
houden, ze hadden de handen vol met het rakalje, dat hier
en daar in kelders school en gedurende den nacht verscheidene huizen had geplunderd.
Van Oppen brak het rouwmagazijn open. Ze kozen
gedrieen een mooie, stevige kist en droegen ze naar de
Duitsehe Bierhalle.
Damchen werd er met zorg en pieteit in neergelegd.
Symaeys streek haar losse, verwarde haren schoon effen
en had dikke tranen in de oogen. Hij dacht weer zoo zielig aan Cornelie. Hij herinnerde zich allerlei bijzonderheden,
die zij hem vroeger over Madameken Vogt verteld had.
Zoo beweerden de menschen, dat Madameken geen religie
had, maar Cornelie loochende dit hardnekkig. Madameken
was gereformeerd en aanbad denzelfden God als zij, al
deed ze 't anders. Symaeys had die wijze woorden van.
Cornelie altijd onthoudeu. Hij nam het eenvoudig kruisbeeldje, dat naast Da-mchen.'s bed aan den muur hing en
legde het op haar borst in de kist.
Terwijl hij dit deed, voelde hij iets hards verschuiven.
onder Danachen's witten slaapjakje. Hij betastte het en
meende, dat het een zakje met geld was.
— 1k geloof, dat ze haar fortuin op haar hart draagt . .
— We mogen ze daarmee toch niet begraven.
— 1k meen van wel, weerlegde Symaeys met de vage
bijgeloovigheid, dat men den dooden niets ontnemen mocht.
— Kom, Symaeys, ze kan ginder toch niets uitrichten
met dat geld ... En in Duitschland zit er misschien hier
of daar een verre kozijn of nicht, die 't kan gebruiken .
Neem haar dat zakje maar af. . We zullen het bij den
Commissaris brengen.
Symaeys liet zich door Van Oppen overreden. Hij
maakte het linnen beursje los en legde het met een licht
getinkel van goudstukjes in de handen van den dokter.
De kist werd dicht gemaakt, Weysele sloot zorgvuldig
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de Bierhalle en het driemanschap trok weer naar den Commissaris. Ze overhandigden waardig Damchen's fortuin
aan den man van de wet en op voorstel van Van Oppen
werd nu proces-verbaal opgemaakt over hun handelingen.
Van Oppen zelf verhaalde alles nauwkeurig op een blad
pro-patria in den zuiversten administratieven stijl, Dr.
Weysele schreef de verklaring van overlijden en Symaeys
zat tusschen hen beiden met een zonneglimp op de ivoren
kaalheid van zijn schedel.
— De burgemeester, de secretaris en de schepen van
den burgerlijken stand ! schertste ietwat ironisch de Commissaris, die bet al heel bijzonder vond die drie zwierbollen
daar zoo ernstig en erentfest aan het werk te zien.
— Le gouvernement provisoire ! grappigde hij voort,
maar hij overwoog allerlei wijze gedachten, die hij niet
uitsprak. Nooit zou hij nog een menscb geheel veroordeelen.
De omstandigheden konden bij den meest verloopene een
verrassend schoonen kant openbaren.
— Is dat zoo in orde, M. de burgemeester en M. de
schepen vroeg Van Oppen, die de ironie van den Commissaris dadelijk tot lof omkeerde. Hij las zijn proces-verbaal voor.
— Uitstekend ! M. de secretaris ! keurden Weysele en
Symaeys.
- Als ge nu wilt teekenen
— Onze titels zullen we bier maar niet vermelden,
M. de Commissaris ! zegde de dokter.
Het driemanschap onderteekende het stuk, dat de
Commissaris schriftelijk verklaarde „gezien en goedgekeurd"
te hebben.
— Boem ! Daar gaat het spelletje weer aan den gang. . .
Nieuwe Duitsche visietkaartjes voor Sint Remigius ! lachte
Van Oppen terwijl hij naar het raam liep om den toren
te bekijken, die zich als een gebeitelde rotsmassa aan den
overkant van de markt tegen de tragische wolkenlucht
verhief.
Na den verren, doffen slag, die alien gehoord hadden,
beschreef een onzichtbare shrapnel een reusachtigen boog
van klagend, ontzenuwend geluid over de stad en spatte
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daarop in een wit wolkje uiteen, hoog tegen den toren,
waar op den donker verweerden steen een kalkstar de geraakte plek teekende.
— Getroffen maar niet beschadigd ! jubelde Symaeys,
trotsch dat zijn stadstoren zoo flunk weerstond.
— Als ze dien omver k-rijgen, word ik Duitschman !
verzekerde Weysele.
Voortdurend scheurde de lucht met lang geschuifel
en ontploften bommen boven de markt. Het regende schaardige stukken ijzer tot voor het raam, waar ze met den
Commissaris en den Prins Cardinaal stonden to kijken.
De verwoesting, die nu werd aangericht, vervulde hen
met droefheid. Voor de eerste maal voelden ze werkelijk
hoezeer ze van hun stad hielden, van hun toren, hun bedreigde klokkenspel, van de sierlijke geveltjes rondom hun
markt. Het was alsof een brok van hun leven met dat
alles was vergroeid en de wonden in den steen voelden ze
als wonden in hun hart.
Hier stortte een balcon in een rook van kalk en
steengruis op straat neer ; ginder werd een dak als in de
hoogte gegooid in een sprankeling van pannen en splinterende balken, die all erwegen uiteenvlogen ; daar, op een
twintig meters afstand, kwam een heele voorgevel naar
beneden gedonderd, als weggesneden uit de huizenrij, de
helft van de vloering der verschillende verdiepen meesleepend in een onbeschrijflijken warboel van planken,
stoelen, bedden, tafels, kachels en spiegels, die verdwenen
onder neerglijdende steenen en scherven glas. De achtermuur bleef alleen nog recht met zijn bebloemde behangpapieren, een paar chromografieen en een hangklok, die
voort bleef tikken en slingeren met gelijken poisslag, net
alsof er niets gebeurd was.
- Ziet ge dat ? filosofeerde Weysele, op het rustelooze, koperen slingerschijfje wijzend, dat vluchtig in de
zon vonkte. Ales stort in, alleen de tijd gaat onverstoord
zijn weg .
-- De tijd en wij, diepzinnigde Van Oppen.
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Een angstige bekommering maakte zich van Symaeys
meester.
— Als ze zoo beginners, moeten we ons spoeden met
de begrafenis, maande hij. Straks wordt Madameken Vogt's
huis nog door haar eigen landgenooten op haar kist neergeschoten.
Het bombardement duurde nog een half uur voort.
De schoten verminderden en weldra viel het gedommel
ginder ver heelemaal stil.
— Nu zijn we weer voor eenige uren gerust, verzekerde
de Commissaris.
dat weten we al door de gewoonte
—
Indien we nu maar van die gelegenheid gebruik
maakten om Madameke Vogt naar het kerkhof te brengen?
drong Symaeys ongeduldig aan.
Eensgezind trok het drietal met de toestemming van
den Commissaris naar de huurhouderij, waar de lijkkoetsen.
stonden. Ze mochten er een gebruiken, de beste als ze
wilden.
— Mier nemen we de beste ! Als we iets doen, dan
doen. we 't goed !
De verlangde lijkkoets met haar zware vergulde lantarens en even vergulde pralerige doodszinnebeelden vonden
ze wel, maar geen paard. De huurhouder was gevlucht
met het eenige, dat voor de mobilisatie niet was opgevorderd. Symaeys kon het zijne niet geven, het was ook naar
den oorlog, maar hij wist Loch raad.
Wacht hier wat, ik zal wel ergens een paard uithalen .
Het duurde inderdaad niet lang of hij kwam terug
met een afgesloofden, mageren, ietwat mankenden schimmel
en met den ouden voerman, die om wille van de oude
zede en de deftigheid Symaeys' zwarten overjas had moeten
aantrekken. Hij werd op de bok geheven en de stoet zette
zich in beweging om het lijk van Damchen te halen.
De kist werd door Van Oppen. en Symaeys benedengebracht en in de koets geschoven. De voerman wilde
onmiddellijk wegrijden, maar Symaeys verzette zich daar-
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tegen. Eerst moesten de lantarens van den wagen aangestoken worden. Er was geen de minste reden om dat nu
niet te doen, net zoo goed als in gewone tijden.
Nu trokken ze voort. Het trouwe driemanschap stapte
achter den wagen, ernstiger en ingetogener dan ze 't ooit
in hun leven gedaan hadden. De angstige stilte, waarin
de doodstad nu stond, bracht hen geheel in de stemming.
Het verre stemmengegons, het dof dommelende wagonverkeer, de verwarde werkgeruchten, die op andere dagen
als een rumoerende klankenkoepel over de stad spanden,
hadden opgehouden. De gewone atmosfeer van leven was
weggerukt en in de ijlte waardoor ze liepen klonk het
minste geluid nu veel to sterk. De ijzers van het koetspaard klabetterden geweldig en de lijkwagen kraakte en
schokte over de hobbelige straatkeien als dreigde hij uit
zijn voegen te vallen.
Geen mensch ontmoetten ze op heel den tocht. Aileen
de half-verlamde baron De Piers, die zich hardnekkig
verzet had tegen elke poging om hem uit zijn mooning weg
te dragen en in veiligheid te brengen,zat boven voor zijn
venster met zijn oppasser. Het drietal groette hem voornaam.
De nieuwsgierige oppasser opende 't raam en vroeg
met gedempte stem :
- Wie is 't
— Madameken uit de Bierhalle . antwoordde Van
Oppen, bijna fluisterend.
.De Commissaris en de Prins-Cardinaal stonden voor
het politiebureel en sloegen aan op militaire wijze.
De stoet kwam op het kerkhof. Gelukkiglijk was de
oude grafdelver hier nog gebleven. De Prins-Cardinaal had
hem de officieele toelating tot begraven gebracht en de
put was al Haar. Van Oppen hielp hem om de kist neer
to laten met twee knobbelige strengen, die luide tegen het
holle hout aanvv-reven.
De een na den andere wierpen de kameraden met de
spade wat zand op de kist en wilden toen gaan.
Symaeys bleef echter nog een poos voor den open
kuil, vouwde de handen en begon inwendig te bidden.
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— Haar „Onze Vader" is Loch ook het ooze . . ., besloot hij, zich kruisend en zijn vrienden volgend.
Ze trokken nu naar het Huwelijksbootje, waar ze, tevreden over hun werk van barmhartigheid, elk eenige fleschjes
Jack-up dronken, Dat hoorde ook bij elke deftige uitvaart.

Mechelen 1914.

VAN DEN HAK OP DEN TAK
DOOR

T I T_,.

Als het vogeltje in 't woud, lust het mijn
geest rond te vliegen in het bosch der groote en
kleine ideeijn, van den hak op den tak, niet laagbij-den-grond (dat is geen vogelen-aard), liefst
hooger, allerliefst MO, dat de wijde blauwe lucht
boven de boomen in het gezicht blijft of — over
het bosch heen — boven de vlakte, der zon
tegemoet . . . .
OTTII.

0 wee, het „brandend" vraagstuk ! Zij, die daar werk
van maken, speuren met fijnen Deus reeds van verre den
rook en den smook, als de quaestie nog maar smeult. Zij
luiden aanstonds de brandklok : -Urgent ! -Urgent ! klinkt
het door 't land. Ze snellen toe en met hun wapperende
profetenmantels wakkeren zij de viammen aan. leder plaatst
zijn woordje, werpt het dorre loof en het droge hout van
zijn gemeenplaatsen op de brandende massa. Nu knettert
en vonkt 't dat het een lust is. Maar niemand denkt er
aan in het oplaaiende vuur den smeltkroes der rationeele
oplossing te plaatsen. Is straks de vlam gedoofd, dan is
het vraagstuk opgebrand. Wat rook nog, sintels en asch,

288

VAN DEN HAK OP DEN TAK.

tot niets nut. Maar wat nood ? Ginds valt weer een vuurtje
te stoken. En, als alles, zoo herhaalt zich ook deze geschiedenis ... .
* *
Ofschoon vaak herhaald, is het Loch wel waar Un
journal c'est un monsieur. Een anonieme meneer, die zich
„wij" noemt en altijd gelijk heeft. Schrijft hij over dit en
dat, omdat hij daartoe bevoegd is? Publiek acht hem
daartoe bevoegd, want hij schrijft over dit en dat. En hij
zegt immers altijd zelf dat hij het weet.
Gelukkig nog maar als het journal werkelijk een
monsieur is, met den stijl, den toon, de manieren, het
verantwoordelijkheidsgevoel, het standsbesef van een „heer".
* *
Een Zwitser, die fel streed voor wat hij een groot
landsbelang achtte, antwoordde eons op het verwijt van
andere Zwitsers, dat hij met zijn actie zijn vaderland een
slechten dienst bewees, dit : „La patrie ? Mais c'est votre
cause, que vows appelez la patrie".
Zoo is 't. leder siert graag zijn zaak met een grooten
naam. Wie zich „vooruitstrevend" noemt, duidt aan dati
hij den vooruitgang dient en dat dit niet doet wie anders
denkt dan hij. Dit etiket is wel een der meest dwaze. Wij
alien, wat wij ook denken, meenen te goeder trouw den
vooruitgang te dienen, maar alle verschillend denkenden
verstaan onder vooruitgang dien weg naar de toekomstige
maatschappij, die naar elks inzicht de ware weg is. Want
ieder heeft een ander toekomst-ideaal. Ik streef vooruit,
gij streeft vooruit en hij, wij, gij, zij ik heb vooruitgestreefd en ik zal, gij zult enz. Men kan dit werkwoord
in alle tijden en vormen vervoegen. En het is altijd waar.
Welk verstandig man hecht waarde aan dit etiket-vooralien ?
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Het Rijk der Nederlanden is eene maatschap, die bestuurd wordt door negen, „ministers" geheeten, directeuren,
welke wenken onder voortdurend toezicht en volgens de
wenken van twee telkenmale ook over de kleinigheden
van het „Geschaft" beraadslagende commissaris-colleges,
nit onderscheidenlijk vijftig en honderd man samengesteld.
Het meest talrijke en invloedrijke dezer twee colleges
wordt om de vier jaar opnieuw gekozen door honderdduizenden van deelhebbers, die daarbij liefst op allerlei
andere dingen letten dan op de vraag of de gekozene wel
de best-aangewezene voor dit comniissariaat is. Zijn bij
die vierjaarlijksche vernieuwing van dit college de negen
directeuren niet mannen in den geest van zijn meerderheid,
dan treden negen andere directeuren op . . .
leder kan naar eigen verkiezing dit beeld verder uitspinnen. Maar wat niemand kan, is : aannemelijk maken
dat bij zulk een bedrijfsleiding de zaak zoo wordt gedreven
als allereerst de deelhebbers zelven zouden moeten wenschen.

* *
Juli en Augustus en September '14: groot gevaar bedreigt de naamlooze vennootschap „Koninkrijk der Nederlanden". Den deelhebbers slaat de schrik om het hart.
Zullen de 9 directeuren de belangen der maatschappij te
behartigen en te beveiligen weten ? Zullen de 150 commissarissen hen daarbij volgen ? . . . De directeuren zijn kloeke
en verstandige lieden ; zij doen wat te doen noodig is,
decreteeren links en rechts, stellen orde op de zaken. Dan
eerst roepen zij de commissarissen bij een en zeggen tot hen :
„gij begrijpt toch zeker wel dat wij niet over alles met u
praten kunnen ? Wij moeten nu handelen en gij moet ons
maar laten begaan". De commissarissen antwoorden :
„Accoord ! Wij zijn 't in gewone dagen vaak met u oneens,
weten ook nu niet of gij alles wel goed duet, maar hier
hebt ge alvast onzen zegen ; handelt naar uw eigen inzicht
misschien praten we er later wel eens over na".
De 6 millioen deelhebbers juichen eenparig en over
de doortastendheid der directie en over de bescheidenheid
0. E. XIV 11

19
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der commissarissen. Instinctief hebben alien begrepen dat
het parlementair stelsel een onding is, als vitale belangen
staan op het spel. Slechts als men zich de weelde kan
gunners van lang praten, weinig doen, klein en groot krakeel, kan dat stelsel toegepast. Is er nood, het eerste werk
is : de verlichte despotie in te voeren.
* *
De oorlog van '14 is een droeve dock nuttige ontnuchtering geweest voor de velen die een oorlog ondenkbaar
achtten omdat de voor het uitbreken aansprakelijken die
verantwoording ten slotte nooit zouden aandurven. Die
dat dachten, zagen voorbij dat de aansprakelijken zouden
zoek zijn. Gtlijk blijkt. leder die een leidende rol heeft
gespeeld put zich uit in het betoog dat hij alles gedaan
heeft om de uitbarsting te voork6men hij heeft tot over
de grens van het mogelijke den vrede willen bewaren,
maar de ander wou oorlog. Die ander, op zijn beurt, betoogt . . . Enz. Allen zijn onschulciig. De ramp sproot uit
een noodlottig misverstand of uit omstandigheden, die geen
mensch kon keeren!
In de houding en van het tot op de feiten ongeloovig

publiek en van de onvindbare voor de feiten verantwoordelijken ligt een aanwijzing hoe sterk de vredes-idee reeds
gewerkt had. Toch belette dit den oorlog niet. Want
sterkere factoren werkten tegen. Welke ? Dezelfde, die ook
een enkel mensch er toe leiden het kwade te doen met
een buiging voor het goede. Komt het eenmaal tot de vaststelling van de aansprakelijkheid, dan zal blijken dat —
natuurlijk — dit kwaad onbedreven had kunnen blijven
maar dat de bedrijvers dit niet hebben gewild andere belangen golden meer bij hen. Blijven zulke belangen gelden,
herhaling van dezen gruwel blijft gebeurlijk. Vredesvrienden
moeten die belangen opsporen en onschadelijk maken.

* *
zij zij zoo slecht ? vraagt met pijnlijke verbazing
menigeen, die de gruwelijke bijzonderheden van den oorlog
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leest. De vraag is verkeerd g,esteld, moet luiden : zijn wij
zoo slecht ? Want zij zijn wij. Zeg niet dat gij o gij
anders zoudt handelen onder dezelfde omstandigheden. 13w
farizeisme is onuitstaanbaarder dan ooit in dezen heel ons
menschdom diep beschamenden tijd. Ook zij, die nu misdoen, kenden den dui vel niet die in hen woont. De gebleken slechtheid is niet hun monopolie noch de vloek van
eenig yolk, maar is eigen aan ons huidig geslacht, aan
ons, menschen van dezen tijd. Zoo zijn wij nu, z66 wreed,
zdd barbaarsch, zdd „wild". Wij, gij en ik. Dat is het feit.
Weinigen vermoedden het, niemand moist het thans openbaart het zich als een feit. Geen redeneering gooit het omver.
Zal althans die openbaring ons wat verder brengen ?
Zij is ontstellend genoeg voor de velen, die meezongen in
het hooggestemd lofkoor onzer eeuw. Of zullen wij, die
ons zoo hoog waanden en zie, wij staan zoo laag, straks
weer die nu gebleken schande vergeten en voor elkaar
verbergen en weer jubelen over wat wij niet bezitten ? Dan,
wee ons, want dan blijven wij de wilden, die wij nu zijn.
Verfijnde wilden, en dan vol zelfbedrog.
*

*

-x-

Wat onze beschaving beduidt, moet deze oorlog ook
hun geopenbaard hebben die zich daarvan illusies maakten.
Een wel heel harde, maar heel noodige les. Geef uw „sneer"
daarover ten beste dat is het goed recht van den wreedontgoochelde. Maar zijn plicht is het, dan aan het werk
te gaan. De „sneer" is enkel onvruchtbare ontkenning.
Het stellige is : mee te werken aan den reuzen-arbeid die
voor ons ligt. Het kaartenhuis van onze schijn-cultuur is
weggevaagd door den orkaan. Leg nu de grondslagen voor
het hecht gebouw der wezenlijke, innerlijke beschaving,
voor den wereldtempel, waarbinnen een gelukkiger, d.
beter menschdom zal woven. Hier is nog alles te doen; de
eerste spade moet nog in den grond en wij zullen de eerstesteenlegging niet beleven. Slechts die niet gelooven, kunnen
haasten. Laat ons niet de ijdele vraag stellen of na dezen
oorlog nog een volgende mogelijk is. Laat ons doen wat
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te doen is om volgende te voorkomen : wegnemen al wat
dezen over ons heeft gebracht. Voor zoover wij dat kunnen . Hoever wij dat kunnen, wezen wij niet, maar wij
hebben te werken als hing het slechts van ons werken af.

* *
Er zijn menschen, die doen wat zij niet kunnen. Eerzuchtige stumperds.
Er zijn er, die niet doen wat zij kunnen. Luiaards of
onverschilligen.
Er zijn er, die doen wat zij kunnen. De besten. En
die kunnen wat zij doen. De verstandigsten.

* *
In voce verzekerings-dwang. Velen zijn „voor dwang".
Waarom ? Omdat zij verzekering voortreffelijk vinden. Hier
valt te onderscheiden wie die vele voorstanders zijn. Zijt
gij arbeider en voor verzekeringsdwang, men mag u vragen :
waarom begint gij niet zelf met in de hoogst voor u bereikbare mate u te verzekeren ? Indien gij en al uw standgenooten, die voor dwang zijn, niet wachtten tot de wetgever u dwingt te doen wat gij zelf voortreffelijk vindt,
dan zoudt gij weldra voor dwang niet meer behoeven te
ijveren. — Zijt gij, voorstander van dwangverzekering, zelf
niet-arbeider, dan wilt gij anderen een verplichting opleggen, waar gij zelf buiten valt. De arbeider kan u toevoegen dat uw instemming met dwang-voor-hem weinig
overtuigende kracht voor hem bezit.
Dwang tot wat de gedwongene goedkeurt, is in zijn
wezen ongerijmd. Dwang tot wat de gedwongene niet goedkeurt, is in zijn wezen hatelijke vrijheidsbeperking.

* *
Kunst werd eens in een Duitsch Witzblatt omschreven
als : „dat wat gij 'niet kunt, want als gij het kunt, dan is
het geen kunst meer !"
Sommige kunstenaars schijnen in vollen ernst den
grap om te keeren en voor kunst te houden dat wat zij
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kunnen, terwiji zij weigeren als kunst to erkenn_en wat
buiten hun kunnen ligt.

* *
Democratic. Een woord als een ander. Dweept gij
met de zaak ?
De democratie leeft onder den vloek — of het geluk ! —
harer onbestaanbaarbeid. Volksregeering beduidt dat het
yolk zichzelf regeert, wat in de praktijk hierop neerkomt
dat het yolk in al zijn lagen beslist — niet : hoe het zal
worden geregeerd, want dat hangt van de gekozen regeerders of maar wee het zullen regeeren. Het y olk nu kiest,
omdat 't het yolk is, daartoe niet de besten, doch hen die
het incest zijn instincten vleien, d. z. de slechtsten. Als
die ten troon geheven zijn, wat blijft er dan van de „ yolksregeering" over ? Zieda,ar de vloek. Want nu wordt hebzucht regeeringsbeginsel. Maar het geluk is : dat dit spaak
moot loopen en na bittere ervaring de reaetie (liefst vaak
cesarisme !) daarop volgt. Die ontgoocheling — het yolk
vergeet gauw — is steaks weer nit het geheugen weggevaagd en de proof wordt opnieuw genomen. Want het
woord heeft zoo aantrekkelijken klank democratie, regeering van alien door alien ! Rationeel immers en zoo echt. . .
democratisch. Jawel. Maar onbestaanbaar. The proof of the
pudding is the eating.

* *
Ons geslacht (niet het onze alleen !) leeft in den waan
der gelijkheid. „Egalite" ! Maar de natuur spot met dien
waan, gelijk met al wat niet strookt met haar wezen. Van
eenzelfde soort brengt zij zeer ongelijke exemplaren voort.
Ook van die soort, die zichzelf „homo sapiens" noemt.
Maar doze soort wil doers als maakte de natuur voor haar
een uitzondering, of als kon zij de natuur dwingen. Gevolg?
On-natuurlijke wetten, die eon on-natuurlijken toestand
voortbrengen. Wat niet duren kan. De natuur duurt en
wreekt zich „si expellas furca". Haar wraak is : herstel
van de natuurlijke orde, tegen de mensehen-wetten in.
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Altijd weer zien wij de menschen onder den drang van
den gelijkheidswaan op gelijkheid berustende of op gelijkmaking gerichte wetten uitvaardigen. En altijd weer zien
wij de natuurlijke orde straks door de natuur hersteld.
Een spel, dat altijd de een wint, de ander verliest. Maar
inmiddels lijdt bij dat spel de maatschappij schade, want
niet ongestraft wordt telkens weer de samenleving in onduldbare bochten gewrongen.

* *
Die heerlijk naieve aanbidders van wat „modern" is !
Maar wat is modern ? Wat van heden is (of schijnt, want
hoe vaak is het nieuwe het oude, nauwelijks in een iets
anders gewaad)? Maar wat heden is, is morgen niet meer,
is morgen oud. G-een nood. Morgen aanbidden zij het licht
van morgen, zien niet weer om naar het ouderwetsche dat
gisteren was. Als Chantecler kraaien zij elke rijzende zon
tegemoet, meenen nog op den troop toe — als hij — dat
hun kraaien de zon doet rijzen. Zoo slijten zij hun leven,
in de voortdurende aanbidding van het nieuwe, het allernieuwste licht.
Hoe jammerlijk ouderwetsch is hun knielen voor het
moderne !
De wijze gaart uit de wij sheid en de schoonheid van
alle eeuwen en alle geslachten het allerbeste bij een tot
een verlustiging voor zijn hoofd en zijn hart; hij verwerpt
niet het nieuwe om het oude noch omgekeerd niet op den
jaargang let hij, dock op den inhoud. En in het genot van
het hoogste, dat uit alle zij den tot hem komt, beklaagt hij
de onnoozelen, die geestelijk van de hand in de tand
leven, zonder provisie, louter zich voedend met „primeurs",
duur gekocht veelal, onrijp dikwijls, slecht verteerbaar niet
zelden
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Oorlog.
Onder den overmachtigen drang van den schriklijken ernst
der bekende feiten en van de sombere dreiging eener meer dan
ooit onzekere toekomst, moet een gansch andere toon dan tot nog
toe in onze Economische Kroniek doorklinken. Het is niet om nu
te zeggen dat, achteraf beschouwd, de telkens in ons economisch
en sociaal leven oprijzende en bier besproken vragen niet belangrijk waren ; zij waren dat, zijn dat nog, maar het betrekkelijke van
haar gewichtigheid ontging ons alien, omdat de groote vraag van
het absolute, van het zijn of niet zijn, toen niet te stellen viel en
het nauwelijks te voorzien was dat zij in afzienbaren tijd met

al

de onafwijsbaarheid van een werkelijkheid zich voor alle andere
„brandende" quaesties plaatsen zou. Zoo is het dan nu de tijd
niet, stil te staan bij allerlei, dat vroeger ons bezighield en dat
— hoe verscheiden ook samenkwam in de overweging door
welke middelen wij onze volkswelvaart, wier bronnen zoo heuge-

lijk-ruim nog bevorderen zouden. Thans gaat het om
vernietiging of wederopbouw, om redding uit een katastrofe, niet
maar om behoud van wat wij hadden, maar om het terugwinnen
van wat wij reeds hebben verloren.
Verbijsterend was de snelheid, waarmee al het in de laatste
Juli- en de eerste Augustus-dagen voorgevallene ons overrompelde.
Oorlogsgevaar, oorlogstoestand, oorlog achterhaalden elkaar in
Europa met ontstellende vlugheid. En even spoedig deed zich de
felle terugslag daarvan gevoelen op het economisch leven in de
verschillende rijken, ook in die welke (nog) niet rechtstreeks in den
krijg waren gewikkeld. Hier viel voor alien, die haar nog niet
kenden, een harde les te leeren omtrent den innerlijken, onverbrekeiijken samenhang van alle dingen op economisch gebied, omtrent de moeilijk tot in haar laatste schuilhoeken naspeurbare maar
niettemin zeer wezenlijk bestaande en dan ook nu voor alien zich
zoo tastbaar openbarende wisselwerking tusschen oogenschijnlijk
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los van elkaar staande feiten en verhoudingen op maatschappelijk
terrein. Zoo nauw bleken nu zienderoogen allerhande belangen
saamgeweven, dat dit ook den meest kortzichtige niet kon ontgaan.
Is in ons land de crisis heviger dan in andere geweest ? En
zal haar herstel hier minder gemakkelijk gaan dan elders? Het
schijnt ons niet wel doenlijk op deze vragen een stellig antwoord
te geven, omdat het uiterst moeilijk, zoo niet onmogelijk is de voor
een vergelijking noodige betrouwbare gegevens nopens den gang
van zaken en den toestand in vreemde rijken thans reeds te verkrijgen. Maar wel hebben wij den sterken indruk gehad dat —
hetzij dan in betrekkelijken, hetzij in volstrekten zin — de ontreddering en ontwrichting van het maatschappelijk raderwerk in
Nederland geweldiger geweest is dan verwacht mocht worden.
Dagen lang heeft een panische schrik ons yolk bevangen gehouden
en slechts zeer langzaam is het vertrouwen weergekeerd in instellingen, waarin voordien algemeen vertrouwen werd gesteld. De
sluicing onzer beurzen, voorgeschreven om scherpe koersdaling en
„afslachting" van prolongatie-nemers te voorkomen, heeft ongetwijfeld daartoe meegewerkt. Bleef de Regeering weigerachtig een
moratorium of te kondigen, omdat zij voorzag dat daardoor het
zakenleven nog meer zou worden verlamd dan reeds zonder dit bet
geval was, velen gedroegen zich als ging het niet aan thans eenige
betaling van uitstaande vorderingen te verlangen. Men weigerde
onze Bankbilletten aan te semen, verlangde „hard" geld, verdrong
zich voor de Nederlandsche Bank en haar agentschappen om voor
papier guldens en rijksdaalders te ontvangen. Men achtte de bij
de Rijkspost- en bij particuliere spaarbanken ingelegde gelden daar
niet meer veilig. Er ontstond een ware ,,auri sacra fames", een
honger naar contanten, die men zich wel wachtte weer uit te geven !
Een waanzinnige zilverkoorts, een geld-nood, nog versterkt doordat
althans in ,,de provincie" banken weigeren van de bij haar gedeponeerde sommen anders dan kleine bedragen, geleidelijk en voorzoover de behoefte daaraan blijkt, terug te geven. Matelooze opdrijving der prijzen van levensmiddelen ; stilstand in handel en
bedrijf; onttrekking door de mobilisatie van tallooze arbeidskrachten
aan de voortbrenging; stop-zetten van fabrieken; stilstand in den
uitvoer ; werkloosheid ; belemmering en beperking van het publiek
verkeer ; . een ongekende, ongehoorde, onvoorziene toes. tand, waarvan het schrikwekkende om zich heen slaat in telkens dieper en
breeder bevolkingslagen. Was dat niet het beeld der eerste
Augustus-week ?
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Maar rustig te midden der golven, wetend wat zij wil, snel
handelend, stevig ingrijpend staat onze Regeering op haar meer
dan ooit moeilijke post. Ons yolk krijgt het gevoel, dat het bewind gevoerd wordt door

mannen, die het hoofd koel houden, zich

bewust zijn van hun zware verantwoordelijkheid, vastberaden en
ferin maatregelen ontwerpen, besluiten nemen, zich als Regeering
doen gelden. Die aanblik wekt vertrouwen, hergeeft kracht en
moed aan velen, die zich beide reeds voelden ontzinken. Onze
mobilisatie, klaarblijkelijk uitstekend voorbereid, verloopt vlot en
zoo vlug, dat wij daarmee de bewondering van het buitenland inoogsten. De Tweede Kamer door den Senaat daarin gevolgd, vergeet alle partij-geschillen en hecht met waarlijk uiterst bekwamen
spoed in een schitterende opwelling van nationale eendracht haar
zegel aan de ver-strekkende, diep in ons economisch Leven insnijdende wetten, die het Kabinet haar voorlegt. Men weet, men verneemt, men gevoelt dat de Koningin ook nu, meer dan ooit, met
haar Yolk meeleeft ; Hare Majesteit neemt bet gelukkig initiatief
tot centralisatie der pogingen, die van verschillende zijden ondernomen worden om den nood der massa te lenigen en de slagen,
die onze volkswelvaart bedreigen, of te weren. Van verschillende
zijden openbaart zich een treffelijke geest van wederzijdsch hulpbetoon. Te midden der diep-ernstige dagen, die wij doormak en,
is er in de lucht iets als stille geestdrift ; de nationale gedachte,
in gelukkiger tijden vaak sluimerend ten enzent, waakt op ; wij
zijn getuigen van een verheffend schouwspel : het dreigend gevaar
en de chaotische ontreddering vindt tegenover zich heel een yolk,
dat zich een gevoelt en dat in dit gevoel alles doen wil wat gedaan kan worden om voor alien den last dragelijk te maken.
„Voor theoretische beschouwingen heeft thans niemand onzer
tijd", zei Minister Treub bij de oprichting van het Koninklijk
Nationaal Steuncomite. Hebben wij er nu tijd voor? Misschien,
maar tech is de tijd daarvoor nog niet aangebroken. Het gold
Kier reddingswerk, optreden in gansch buitengewone omstandigheden, voorziening in nooden, welke nimmer waren gerezen. Dit
vorderde kort en bondig overleg, snel handelen, een besliste houding, overweging enkel van de vraag of een in normale dagen
geheel abnormaal middel in deze geheel abnormale dagen weer
normale toestanden kon scheppen. Wij meenen dat — naar de
uitkomst trouwens geleerd heeft — de Regeering over 't geheel
volkomen op de hoogte bleek te staan waarop zij staan moest om
thans vlug en goed werk te doen. In die stemming van dankbaar-

298

ECONOMISCHE 'MONIES.

heid en waardeering willen wij — ook al is er nu tijd voor —
theoretische beschouwingen liever achterwege laten. Terecht heeft
Minister Treub zelf gezegd dat veel van wat hij voorstelde, nooit
door hem voorgesteld of verdedigd zou zijn, wanneer niet de nood
had gedwongen. Terecht ook heeft hij gevraagd dat, wanneer
men later zijn maatregelen beoordeelen ging, men de omstandigheden, waaronder zij werden beraamd en uitgevoerd, in aanmerking
zou nemen. Maar zullen wij ooit, als wij aan critische beoordeeling van het in deze dagen verrichte toe zijn, ten voile die omstandigheden kunnen laten meewegen, welke dan niet meer dezelfde
zullen wezen, reeds nu niet meer dezelfde zijn als in de tijden,
Coen de nood de wetten (ook die der economie) brak? Is het dan
niet beter, vast to stellen dat, over 't geheei, de Regeering in
deze hachelijke uren haar zeer zwaren plicht gelukkig heeft volbracht (voorwaar geen matige lof!) en' de theoretische beschouwingen
voor ditmaal over to laten aan die stuurlui, die zeker nog beter
het schip van staat door de branding been zouden hebben geholpen ?
Wij voor ons willen onze groote waardeering voor mannen als
Cort van der Linden en Treub niet doen samengaan met wat ook
in ons oog Loch altijd een — in vergelijking van hun groot nationaal werk — ietwat kleinzielige kritiek zou zijn.
Maar waarom troffers ons de slagen zoo hard en was op bet
raderwerk van onze maatschappelijke huishouding de reactie van
de gebeurtenissen zoo hevig ? Het is geen ijdel werk dat na to
gaan, want in dagen als deze leert men zijn zwakke zijde kennen
en de kennis daarvan kan ons den weg tot verbetering wijzen,
wanneer straks de nood voorbij is.
Het gevoel van schrik, dat zoovelen beving, moat zijn grond
hebben gehad — behalve in het onvoorziene en verbijsterende der
ernstige gebeurtenissen — in een gevoel van onveiligheid, onzekerheid, onvastheid der geldelijke positie, waarin die velen verkeerden.
Wie de overtuiging heeft dat zijn bedrijf of zijn huishouden op
een gezonde basis rust, kan duchten dat hij door buitengewone
omstandigheden tijdelijk zijn evenwicht verstoord zal zien, maar
niet dat voor hem alles blij vend op het spel staat. Wie daarentegen in dagen als deze het ergste vreest, geeft daardoor blijk dat
hem de vaste basis voor bedrijf of huishouden ontbreekt. Vraagt
men nu in welke kringen ten onzent zich rechtstreeks dus niet
als gevolg van de moeilijkheden, waarin anderen geraakten — het
sterkst en het meest algemeen moeilijkheden zich voordeden en de
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polities onvast bleken, dan moet het antwoord luiden dat zulks in
den geld- en fondsenhandel vooral tot uiting kwam, in de daarmee
samenhangende en de daarvan afhankelijke bedrijven.
Tot op zekere hoogte was dit te voorzien en is dit volkomen
verklaarbaar. Nergens meer dan daar, waar men van crediet leeft,
moet een zoo Celle aantasting van het openbaar crediet worden
gevoeld. Maar t,'.ch mag worden gevraagd of zulk een ontreddering als zich vertoonde ook te voorzien was en verklaarbaar is bij

reeelen geld- en fondsenhandel, m.a.w. of de zich voorgedaan hebbende ontreddering niet heenwijst naar een bedenkeiijk gemis aan
realiteit bij dien handel.
Er is over deze en andere, daarmee verknochte vragen veel
gesproken en geschreven, voornamelijk bij de behandeling der
,,Beurswet 1914" men heeft gevraagd of ons stelsel van prolongatie en her-prolongatie tot in het oneindige waarbij in niet geringe mate speculatieve fondsen in onderpand worden aangeboden
en aangenomen, niet voor een goed deel schuld heeft aan den debacle,
waaruit de Beurswet '14 de benarden moest redden. Voor zoover
dit het geval was, is er zeker een nauw verband aanwijsbaar tusschen die ontwrichting van ons beursbedrijf en de speculatie, waardoor vele Nederlanders hun oude reputatie van degelijkheid ten
spijt — zoo snei mogelijk rijk trachten te worden. Wij zijn, zoo
schijnt het wel, de ware afstammelingen dier oude Batavieren, van
wie wij immers reeds in onze vaderlandsche-geschiedenis-schoolboekjes
lazen dat zij dobbelden en zich niet ontzagen hun vrouwen als
inzet op het spel te zetten. „Beschaafder" dan deze voorvaderen
hebben wij het spel veel verfijnder en ingewikkelder gemaakt,
maar de inzet blijft veelal het geluk of althans bet fortuin van de
vrouw en de kinderen. Leeft in ons modern Nederland nog de
dwaze tulpenhandel, de achttiende-eeuwsche windhandel voort, in
meer „beschaafde" vormen alweer, doch in wezen en karakter een ?
Het heeft er veel van en er is alle reden, het te gelooven. Want
zoo netelig kon de positie van reeelen handel onder de zich voordoende omstandigheden niet geweest zijn en dus scheen wel die
neteligheid het bewijs van het gemis aan reeelen ondergrond te leveren.
Bij een breedere beschouwing van deze dingen vraagt men
zich af, of wij aan het eind der vorige en in de eerste decaden
dezer eeuw niet bezig waren stil-aan af te glijden langs de helling,
waarlangs nu eenmaal volgens een noodlottige natuurwet jarenlange
voorspoed, tot weelde verlokkend, menschen en volkeren naar de
diepten van verval voert.
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Jarenlange voorspoed was er. Wij getuigden daarvan telkens,

en met groote ingenomenheid, in onze kronieken. Maar wij zullen
wel niet de eenigen zijn, die door de Juli- en Augustus-gebeurtenissen op sommige dingen een ietwat anderen kijk hebben gekregen. Het ging ons zoo voor den wind. Onze volkswelvaart
ontwikkelde zich gestadig. Onze uit- en invoeren stegen. Handel
en nijverheid bloeiden de landbouw werkte zich tot een exportbedrijf op, daarin door den tuinbouw gevolgd. Het was vrede in
ons land — sedert hoelang reeds ? — en geen gevaar voor verstoring daarvan scheen te duchten. Ons koloniaal bezit deed schatten naar het moederland vloeien. Ons nationaal vermogen scheen
staag te groeien. Zelfs voorstanders van een andere handelspolitiek
voor Nederland konden niet ontkennen dat het ons goed ging,
beweerden slechts dat het onder het stelsel hunner voorkeur nog
beter gaan zou. Wij leefden onbezorgd; het ging best, zooals bet
ging. En wij werden zorgeloos . . .
Wij werden ook weelderig. De winnende hand is mild. In
verschillende lagers van ons yolk drong het Janus-Tulp-gevoel door :
dat het geld er goddank voor disponibel was. Het geld was disponibel voor vele uitgaven, die noch nuttig noch noodig waren. Men
was royaal. Onze openbare besturen lieten zich leiden door vele
andere overwegingen dan door die van gepaste zuinigheid zij
voteerden met groote gemakkelijkheid steeds stijgende begrootingen.
Het kon immers lijden. Het accres der Rijksmiddelen wies jaren
lang. De gemeentebesturen volgden op den weg, waarop het Rijk
hun voorging; ook zij richtten hun huishoudeil op steeds duurder
voet in. De burgerij bleef niet achter. Verschillend naar gelang
van den kring doch in alle kringen gelijkelijk zag men het geldverteren hand over hand toenemen, ieder op zijn wijs en op zijn
beurt stelae telkens hooger eischen aan wat hij voor zich een menschwaardig bestaan achtte. Voor wie was nog een fiets te duur?
Wie ging niet nu ' en dan met vrouw en kinderen naar den
bioscoop? Wie trachtte niet althans den schijn aan te nemen dat
hij geld genoeg had voor uitgaven, die een vroeger geslacht als
overbodig zou hebben nagelaten ? In allerlei levens-uitingen straalde
die weeldezucht door. Voor wie het „echte" te duur was, lag de
namaak gereed. Bewijst niet die overstelpende hoeveelheid van
namaak op allerlei gebied, welke in de goedkoopere winkels der
groote en kleine steden te krijgen is (maar die dan toch ook altijd
geld kost !), hoezeer men er op uit was den schijn te mijden alsof
men zuinig moest zijn ? Hoeveel geld is ten onzent besteed aan
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allerlei prullaria, dat men zich aanschafte om zijn buurman den
dunk te bezorgen dat men zich nauwelijks jets behoefde te ontzeggen ? Bracht de mode voor onze vrouwen mee, dat zij veel
bont droegen, de konijnen in onze duinranden gevoelden dat aan
den lijve. In de pers dook de veelzeggende uitdrukking op : een
als heer gekleed persoon. Maar niet tot de kringen dier „personen" bleef de weelde-zucht beperkt; ook in andere lagen deed zij
zich gelden. Velen leefden . men kan niet zeggen: boven bun
stand, omdat heel de stand zijn eischen op een hooger plan had
gebracht, maar leefden tot op, sours tot over den rand van hun
inkomen. De materialistische wereld- en levensbeschouwing van
steeds meerderen wekte en bevorderde die neiging. Hooger loon,
ruimer aandeel in de vruchten van den arbeid, meer geld voor meer
genot, dat was de leus.
Wij weten wet dat men tegenover dit verschijnsel er andere
stellen kan, dat b.v. het hedrag der in de Rijkspost- en in bijzondere
spaarbanken ingelegde golden toenam, dat ook andere teekenen
wezen op behoud van spaarzin en overleg bij velen. Het zou ook
wel diep-ellendig zijn geweest als het geschetste euvel algerneen
was geworden, maar het bestond en breidde zich uit in de breedte
en in de diepte.
Ook in ander opzicht scheen ons Yolk hard op weg een verzameling „bourgeois satisfaits" te worden. Wat hadden wij, die
zoo gemakkelijk geld verdienden, een tijd en aandacht over voor
veelal klein politick en ander krakeel. Wij schenen te leven van
en voor versnippering en versplintering op meer dan een maatschappelijk gebied : steeds hooger en veelvuldiger trokken wij de
schuttinkjes op, die ons eigen dierbaar erfje afsloten van dat der
anderen. die immers op dit en dat punt niet dachten als wij. Wij
konden ons de weelde veroorloven van een sectarisme, waarover
de in die dingen niet ingewijde vreemdeling zich pijnlijk verbaasde.
Wij waren klein en deden klein in velerlei opzicht . . .

Onder dien heideren hetnel van knus gedoe, van weelde-zucht
en zoetelijk gekibbel is in eens de ontzettende donderslag gevalien.
TerwijI wij ons koesterden in het lekkere zonnetje van den voortdurenden voorspoed in Nederland, waaronder het zich bier zoo zoet
leven liet, bespeurden wij ineens den fellen wereldbrand, die plots
oplaaide, snel om zich heen greep, dreigde ook op ons erf over te
slaan en waarvan de zengende gloed ons schroeide in het onthutst
gelaat. Hoe sloeg ons Coen de schrik om het hart en hoe ver-
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bijsterde ons dat gruwelijk schouwspel ! Wat een angst overviel,
welke siddering beving ons Waar zou het met ons heen en hoe
zou het ons vergaan ? Alles scheen op zijn oude grondvesten te
wankelen. Niets scheen zeker dan dit eene : dat de onzekere toekomst de grootste rampen over ons land brengen kon.
Het was onder de werking van dien schrik, dat de panische
stemming zich openbaarde, die hierboven door ons werd aangeduid.
De eerste indruk bij velen was : dat men nu zuinig moest worden,
onnoodige uitgaven mijden moest. En men handelde naar dien
indruk, soms tot in het overdrevene en vaak in het onevenredige.
De overdrij ving bewees hoezeer men zich bewust was vroeger naar
den anderen karat te hebben gezondigd. Men werd buitengewoon
vindingrijk in het hedenken van allerlei, dat men zich zeer wel
ontzeggen kon. Men ontzegde zich zooveel dat de arbeid in ons
vaderland sterker stokte dan noodig ware geweest en dan geschied
zou zijn, indien niet onder den indruk van vroegere rijkelijkheid de
bezuinigings-drang zich zoo hevig had doen gelden. Want gelijk
in laatste instantie tusschen de volkeren goederen (in den ruimsten
zin genomen) tegen goederen geruild worden, zoo gaat het ook in
de samenleving van een enkel land op zichzelf beschouwd. Ook
binnen de grenzen kunnen wij slechts korten tijd koopen, als wij niet
verkoopen. Wanneer niemand onze koopwaar verlangt, kunnen wij
ook van een ander niet betrekken wat hij ons aanbiedt en wat wij
behoeven. Algemeene terughouding op de markt beteekent den
dood van alle zakenleven. Nu is natuurlijk algemeene terughouding
onmogelijk, maar wel mogelijk is algemeene beperking en deze
verlamt en beperkt alle economisch bedrijf. Dit verschijnsel heeft
zich ten onzent sterker doen gelden dan noodig was ; wij gaven
reeds aan door welke oorzaken zulks geschiedde.
Intusschen openbaarde — naar onzen indruk — die bezuinigingszucht zich niet of althans in veel mindere mate wader de lieden
met zeer geringe inkomens, met name onder de kleine burgerij en
de arbeiders-klasse. Menschen die het weten konden zeiden dat de
winkeliers in de groote straten duchtig de terughoudendheid van
het publiek gevoelden, maar dat in de volksbuurten de kleine
winkeliers niet over geringeren afzet te klagen hadden. De mobilisatie, die een zoon, broeder of beminde uit zijn omgeving weghaalde, was voor velen, die juist niet tot de welgestelden behoorden, een gereede aanleiding om eens of meermalen hem te gaan
bezoeken; zoo zag men soms talrijke gezinnen tamelijk lange reizen
ondernemen om zich van des miliciens welstand te overtuigen.
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Zuinigheid scheen in die kringen nog niet geleerd te zijn ; zij werd
beoefend door hen, die wat (of veel) te verliezen hadden en vreezen
moesten dat zij dit reeds hadden verloren of zeker verliezen zouden.
Het behoeft wel niet gezegd dat er ook (en in zeer belangrijke
mate) een economische noodwendigheid was, welker werking plots
aan onze veelzijdige nationale productie een zwaren slag toebracht.
Dat kon niet anders. Velerlei oorzaken in het eigen en in de
vreemde landen konden geen ander gevolg hebben dan die verlamming en ontwrichting van onzen handel, onze nijverheid, onze
scheepvaart, onze land- en tuinbouw, waarvan wij ,getuigen zijn
geweest. De mobilisatie onttrok aan ons arbeidsleger heele scharen,
die niet waren te vervangen ; hoe lion het bedrijf ongestoord
voortgaan, waar een zoozeer storend element plots zich voordeed ?
Elders was er geen of nauwelijks eenige vraag meer naar het
voortbrengsel. Weer elders zag men zijn voorraden aan buitenlandsche grondstoffen slinken en wist dat aanvulling daarvan binnen
afzienbaren tijd niet was te wachten. Fabrieken, die hulpstoffen
voor andere n ij verheidsondernemingen vervaardigen, ervoeren dat
de afzet ophield, omdat haar afneemsters zelven tot werkloosheid
waren veroordeeld. De lijst der ondervonden moeilijkheden is biermee verre van uitgeput; zij zijn vele en velerlei geweest. De val
van het eene sleept het andere mee ; „elk' oorzaak heeft haar
moederoorzaak weder" ; de werking en wissetwerking :doet zich
duchtig voelen. Voor den handel, de scheepvaart dezelfde of soortgelijke bezwaren als voor de nijverheid. Land- en tuinbouw zien
zich sterk belemmerd in den uitvoer die hun kracht was. Al deze
nijveren zijn verkoopers en koopers ; koopers van grondstoffen, van
arbeidskrachten, van werktuigen. Te koopen is hun ondoenlijk,
zoodra en zoolang het verkoopen voor hen uitgesloten is. Zoo
vreet het kwaad om zich been, dringt door in steeds dieper
bevolkingslagen en werkt daar weer met al de kracht van den
noodlottigen cirkel verder en verder. Waar is het einde? zoo
vraagt men zich af; en wanneer zal het einde daar zijn ? en wat
zal het einde wezen ? Gaan wij een algeheele verarming tegemoet
en zullen wij ooit daaruit weer opstaan ?
De waarneming van den stilstand der zaken geeft aan het
publiek den indruk dat reeds veel onherroepelijk is verloren of,
voor 't minst, tijdelijk verlamd. En die waarneming maakt de
menschen nog angstvalliger, spoort hen aan tot nog meer zuinigheid, tot inhouden van voorgenomen of intrekken van reeds verstrekte orders, waardoor meer nog de verlamming zich doet gevoelen.
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Maar wij moeten leven en ons leven vergt althans een minimum
van arheid en van goederen, die betaald moeten worden, Geleide-

lijk

wij nu dit minimum stijgen. Verschillende oorzaken

werken weer daartoe mede. Ook de meest onthutste lieden ervaren
dat de wereld blijft draaien, ook al staat zij in brand en dat het
zakenleven, hoezeer lamgeslagen, toch een „leven" blijft, dat naar
ontwikkeling en uitbreiding streeft. Bet kloek ingrijpen onzer
Regeering geeft velen weer wat meer vertrouwen in het herstel
— zij het op den langen dour — van het evenwicht in ons maatschappelijk huishouden. Onder al de slagen en tegenspoeden blijkt
er toch een taaie, stille kracht aanwezig, die de veer weer wil
spanners, zoodat het raderwerk weer op gang zal worden gebracht,
al is 1 t met horten en stooten, onregelmatig en gedeeltelijk. Het is
als wil langzamerhand de toestand zich hier en daar wat beteren ;
en ook hier is het de cirkelgang, maar nu niet in de noodlottige
richting: wie ziet dat het leven als een zwaar-vertrapte plant zich
weer wil opheffen, wordt bemoedigd, krijgt weer wat vertrouwen,
verliest iets van de aanvankelijk zoo groote schuwheid en werkt mee
tot het verschijnsel, waardoor hij zelf bemoedigd werd. Ook geldt
bier de wet dat ten slotte „alles went" en dat, zoo min als een
mensch, een y olk aanhoudend in spanning kan blijven. Er komt
eenige ont-spanning, wat lucht en ruimte in de benauwdheid, waaronder wij ons bedolven gevoelden. Wij zijn lijdzamer geworden,
ook wat hoopvoller weer, nadat de schrik der eerste dagen is geweken. Zuinigheid blijft nog het parool van velen en de toekomst
blijft nog vol dreiging, maar er is toch een zekere opluchting
gekomen. We zien weer een verschiet onder de zwarte wolken,
die eerst den heelen hemel bedekten en de aarde in duisternis
hulden . . .

Maar welke silhouet teekent zich aan den gezichtseinder af?
De wolken hangen nog zwaar, zwart en laag, zoodat het beeld niet
to onderkennen is. Bij het zoeken van een antwoord op de vraag,
die boven werd gesteld, moet men onderscheiden tusschen een meer
nabij en een verder af gelegen toekomst. En natuurlijk kan men
over deze dingen slechts spreken in veronderstellingen, met menigvuldig voorbehoud :

indien het zoo goed gaat als men verwachten

kan en

mits

wanneer

hetgeen men vooropstelt werkelijk zal geschieden

geen allesverstorend element tusschenbeide komt en

Nu dan, laat ons allereerst dan zeggen dat dit gruwelijke,
lietwelk wij om ons been en in ons midden hebben doorgemaakt
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en nog beleven, zeker niet zonder winst aan ons zal voorbijgaan.
Men behoeft geen lofdicht op den oorlog allerminst op een als
dezen ! — aan te heffen om te erkennen dat er ook iets goeds
althans in dit groote kwaad kan gelegen zijn en gelegen is. Zooals
in het leven van een mensch tegenspoed staalt en verheft, zoo
moet misschien een y olk nu en dan door donkere tijden been, zal
de spankracht en de veerkracht behouden blijven.
Wij hebben ons moeten behelpen, wij hebben moeten bezuinigen,
wij hebben benauwde urea doorgestaan. Was bet niet nuttig dat
dit eens over ons kwam ? Heeft die ondervinding ons niet tot nadenken gestemd en heeft dat nadenken niet vruchten gedragen,
waarmee we straks ons voordeel zullen doers ? Wij hebben ons
weer een y olk gevoeld,

êêfro

y olk, een groote familie, welker leden

met elkaar lijden en die dit mede-lijden niets slechts ervaren als
een ook hen treffend kwaad maar ook als een drang tot verzachtiag waar de noed bet hoogst is gestegen. Wij hebben de nationale
gedachte weer in ons midden zien opbloeien als wellicht na 1830
of na 1870 nimmer bet geval was geweest. Wij hebben proefondervindelijk gezien dat ons leger gereed was ten dage dat het
gereed moest zijn. Wij hebben hulp en steun georganiseerd om
de economiSch zwakken bij te staan. Boven de soms groote en
veelal kleine kritiek, waarmee wij altijd zoo mild zijn als het
Regeerings-daden betreft, hebben wij met vertrouwen leeren opzien
tot de mannen-van-het-bewind, aan wie onze volksvertegenwoordiging
zonder aarzeling ver-strekkende bevoegdheden heeft toegekend.
Onze bronnen van volkswelvaart dreigden te verdrogen, maar onze
nijveren en onze handelaren zijn door den drang der tijden genoopt
geworden tot buitengewone vindingrijkheid om van den ontredderden
toestand nog hPt best mogelijke te maken. In ons prive leven
hebben wij een Les geleerd, die voor ons niet zoo geheel overbodig
was: de les der zuinigheid, der noodzakelijke overweging van wat
wel en wat niet betamelijk was op het stuk van huishoudelijke
uitgaven. En al zag men vele bedrukte gezichten, wij hebben er
ons goed humeur niet bij ingeschoten noch ook ons geloof aan
betere dagen .... !
De wolken bangen nog zwaar, zwart en laag en de lucht blijft
vol dreiging. Maar wij hebben in onze volksgeschiedenis banger
tijden gekend dan wij tot nu toe in '14 hebben doorgemaakt en
nit die bangere tijden zijn wij toch ook weer opgestaan om het
levenskrachtige y olk te worden, dat wij immers waren toen de
huidige beproeving over ons k-wam. Verleden jaar hebben wij bet
().
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eeuwfeest onzer herwonnen onafhankelijkheid gevierd en de gelegenheid gehad ons terug te denken in den treurigen staat van zaken
voor honderd jaar in deze landen. Hoe had toen de drang der
gebeurtenissen ons neergesmakt ! welk een ellende, wat voor depressie
was er toen in onze gewesten. Handel en nijverheid waren lamgeslagen ; het Continentaal Stelsel had onze vooraf reeds zoo geslonken
volkswelvaart den laatsten slag gegeven. Te Amsterdam — zoo
lezen wij zwierf dagelijks een groote bende door de straten en
riep om brood. Huizen werden voor den huurprijs verkocht. Het
sloopen van woningen was een geregeld bedrijf geworden. Geld
zelfs voor het onderhoud van noodzakelijke waterstaats-werken was
er niet. De prijzen der levensmiddelen waren tot in het buitensporige gestegen. Onze grootouders en hun ouders hebben in die
dagen nog andere zuinigheid betracht dan wij thans Algemeene
verarming scheen geen te kras woord om den toestand te teekenen.
Is er niet eenige troost in die herinnering ? Het kan ons niet
baten dat het toen ellendiger was dan nu, maar wel troostend is
de overweging dat ook uit die grootere ellende ons y olk is opgestaan. Zeker, daar moest veel tijd verloopen eer Holland de slagen,
die het voor 1813 te verduren gehad had, was te boven gekornen.
Maar bij de lotswisseling van een yolk moet men niet met enkele,
doch met tientallen van jaren rekenen.
Dat geldt ook bij de vraag welke toekomst thans ons wacht.
Nog eons leggen wij er den nadruk op, dat over die toekomst niets
te zeggen valt, wanneer wij rechtstreeks in den haaierd der elkander
bestrijdende volkeren worden medegesleept of wanneer niet straks,
bij de te wachten Europeesche boedelbereddering, ons land daaruit
te voorschijn treedt zooals het voordien was : een klein, maar
onafhankelijk land, hetwelk zijn eigen economisch leven leeft,
hetwelk naar eigen inzicht zijn houding in zaken van algemeene
en handelspolitiek tegenover de andere landen bepaalt. Slechts in
de veronderstelling dat wij zoo zullen blijven staan en bestaan na
den vrede, valt er iets over onze toekomst te zeggen.
Wat over de meest-nabij-zijnde ?
De afrekening zal niet meevallen. Wanneer „la douloureuse'•
komt ; wanneer de geweldige kosten dezer maandenlange mobilisatie,
van dit leven op-voet-van-oorlog moeten worden opgebracht door
een y olk, welks welvaart in diezelfde maanden zoo gevoelig heeft
geleden ; dan zullen harde slagen vallen, zal misschien veel ineenstorten wat nu reeds wankelt of zelfs nu nog onverzwakt overeind
staat. En er zal zeker een geruimen tijd moeten verloopen voordat
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-wij dit te boven zijn, voordat onze bestaansmiddelen weer onbelemmerd en onbezwaard zich opheffen uit den zwaren druk. Veel
zal daarbij afhangen van feiten en omstandigheden, die wij niet
in onze hand hebben, bij welker vorming wij geen andere rol dan
die van den lijdelijken, schoon zeer belangstellenden en groot
belanghebbenden toeschouwer kunnen vervullen. Hoe zal na den
vrede de kaart van Europa er uitzien? Welke wijzigingen zal het
internationaal handels- en goederen-, in 't algemeen het internationaal
ruilverkeer ondergaan? Welke verschuivingen zullen zich openbaren
in de uiterst samengestelde econornische regelingen, die wij tot
nog toe kenden? En wat zal het autwoord op al die onbekende
vragen voor ons beteekenen ? Zal het — en in welke mate — voor
ons mogelijk zijn ons aan te passen aan de nieuwe orde der
gewijzigde economische en handels-verhoudingen ?
Men kan dezen oorlog vergelijken met een geweldige aardbeving, die den bodem van heel Europa doet trillen en scheuren.
Wanneer eenmaal de rust is weergekeerd, wat zal uit den baaierd
oprijzen ? Rivieren zullen zich hebben verlegd, steden zijn verwoest,
wouden ontworteld. Witt zal dit beduiden voor dat kleine hoekje
van het vasteland, waarop ons Nederland gelegen is?
Slechts hopen kan men dat de staat van zaken bij en na het
sluiten van den vrede van dien aard zal zijn, dat wij zij het
met buitengewone krachtsinspanning, met hard werken en staag
zwoegen ons eerlijk brood kunnen blijven verdienen. Maar er
zijn goede gronden

0 111

die hoop te koesteren. Niet een luchthartig

vertrou wen dat het immers altijd wel gaan zal, hoe dan ook. Maar
wel de diep in ons gewortelde overtuiging, dat wij van oudsher
,taaien" zijn, die tegen een stootje kunnen, die de hoekjes en
gaatjes weten te vinden waardoorheen men nog kruipen kan als
de effen, breede, gemakkelijke weg is versperd ; dat er in ons
yolk is een stevige kern van onverwoestbare levenskracht, die
altijd weer zich wil en dus zich zal opheffen, ook onder den.
zwaarsten druk. Daarbij zullen blijven werken ook de andere factoren, die op de ontwikkeling onzer volkswelvaart gunstigen invloed
hebben geoefend. Zijn wij al niet door de natuur tot een
„industrie-staat" aangewezen, moeten wij vele grond- en hulpstoffen uit het buitenland betrekken, daar staat veel tegenover : de
geografische ligging, onze voor land- en tuinbouw zoo geschikte
bodem, de gezonde grondslag onzer groote bedrijfstakken die geschoold zijn onder het vrijhandels-regime en geleerd hebben zonder
kunstmatige stutsels op eigen beenen en in eigen kracht te staan
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dat alle y en meer nog zal blijven meewerken om ons na den val
weer te doen opstaan.
De nabije toekomst is duister Maar in een verder verschiet
zien wij Licht. Blijven wij als yolk gespaard, ons yolk zal zich
weer een plaats als voorheen trachten te heroveren op de wereldmarkt en het zal niet rusten voordat bet bereikt heeft wat te
bereiken in zijn macht is gelegen. Zonder rationale zelfverheffing mogen wij het toch wel zeggen, nu, juist nu, dat de voorspoed, die ons deel was aan het eind der vorige, in het begin
dezer eeuw, de winst was, verworven door eerbiedwaardigen nationalen arbeid, dat er hard gewerkt werd ten onzent, dat

wij in

eer-

lijken handel, in rusteloos zich ontwikkelende nijverheid, in vooruitstrevenden land- en tuinbouw, in ondernemende scheepvaart de
schatten gewonnen hebben, die ons dan — wij erkenden het —
wat al te weelderig maakten.
Die eigenschappen, waardoor wij in ons kleine land met zijn
schaarsche natuurlijke hulpbronnen, met zijn als eenzame op heel
het continent vasthouden aan vrijhandel, met zijn onversaagd tege
moet treden van de door grootere rijken ons aangedane, schijnbaarvernietigende concurrentie, eene plaats van beteekenis wisten te
verwerven en te behouden ; — die eigenschappen zullen ons niet

begeven. Integendeel : wij mogen hopen dat de tijdelijke tegenspoed ons zal stales, dat wij wat aangeleerd en wat afgeleerd
zullen hebben, beide tot ons voordeel.
Is het oogenblik daar, waarop het leven der Europeesche
Staten weer zijn gang van vOOr den oorlog herneemt, dan zullen
wij beseffen dat wij na eerst onze oorlogsschuld vereffend, na
eerst de depressie overwonnen te hebben — stevig de hand aan
den ploeg hebben te slaan om de akkers weer rijke vruchten te
doen dragen. Wij rekenen er op, dat uit die benauwde dagen ons
yolk als verjongd zal opstaan, met bet verlucht gevoel van den
man, die na een boozers droom ontwaakt, in wiens kamer de blijde
zon weer schijnt en die zijn dagtaak aanpakt.
Niet bij enkele jaren rekenend, in een verdere dan de naaste
toekomst blikkend, voorzien wij dat, o zeker, de afwikkeling van
den desolaten boedel te midden waarvan wij nu leven, niet zonder
schade aan ons zal voorbijgaan, maar dat in een verder verschiet
ons yolk zich opnieuw economisch-weerbaar zal makes als voorheen,
zijn ouden durf en zijn jonge levenskracht zal toonen, als verjongd
zal oprijzen, en, stevig werkend, zuinig levend, eendrachtig strevend,

zich

op zijn plaats zal weten te handhaven.
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Slechts wie geen vertrouwen heeft in de beste eigenschappen
van ons yolk, kan de komende jaren tegemoet zien zonder dat hij
achter de zware wolken en de dreigende luchten van nu en van
straks de koesterende zon ontdekt, welker stralen in een gelukkiger
verschiet over een herboren Nederland zullen lichten.
H. S.

BU ITEN LAN D.
De vreeselijke oorlog woedt nog steeds voort in de nabijheid
onzer grenzen, in het thans na Luik, Brabant, Limburg, Henegouwen zoo zwaar bezochte Vlaanderen. Diep medelijden vervult ons
alien, als wij denken aan de ontelbare verschrikkingen, waaraan onze
buren en stamverwanten zijn blootgesteld. En dat medelijden toonde
zich in daden, Coen de ontstelde ongelukkigen bij honderdduizenden
hunne woonplaatsen verlieten en heul zochten in het gastvrije, gelukkig
ook voor hen, neutrale Nederland, waar een spontaan zich hoog verheffende golf van deernis zich over het gansche land verspreidde.
Als in het zoo zwaar getroffen Belgie eenmaal de vrede — o,
mocht hij spoedig komen ! — weder zal heerschen over stad en
land, zal tegenover den volkshaat jegens den indringer de dankbaarheid aan Nederland in het zich herstellende Koninkrijk nieuwe
banden tusschen ons en het Belgische y olk samenvoegen. Nederland
deed veel, meer misschien dan in verband met eigen nooden en
gevaren gewenscht was het deed dit met liefde, getrouw aan
de fiere aloude overlevering, die Nederland maakte tot bet toevluchtsoord van alle vervolgden, van alle ballingen om staatkundige
of godsdienstige redenen. Het bewees ook voile gastvrijheid aan
de tienduizenden geinterneerden, door het oorlogslot over ooze
grenzen gedreven, met name na den onverwacht snellen val, eerst
van Luik, daarna van Brussel en Antwerpen. Ooze gevaarvolle
internationale positie werd door dat alles aanzienlijk versterkt,
ongezocht bijkomstig loon nu reeds voor de gul geboden hulp : ook
van Duitsche en Engelsche zijde werd met groote dankbaarheid
getuigd van de goede zorgen, door Nederland aan de respectieve
onderdanen of. . . . hun stoffelijk overschot gewijd.
Of thans voorgoed het telkens en telkens weder dreigende
gevaar voor onze voortgezette onzijdigheid verdwenen mag geacht
worden ? Niemand, die dit zal kunnen beweren. Zoowel to land
als ter zee kunnen zich mogelijkheden opdoen, die deze onzijdigheid — ook al is zij voor beide der strijdende partijen in sommige
opzichten voordeelig — in gevaar zouden kunnen brengen. Langs
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de gansche rensaohtige slaglinie in Noord-Frankrijk en Belgie
schijnen de beide tegenstanders voorloopig tegen elkander op te
wegen : noch de toestroornende aanzienlijke versterkingen aan de
Duitsche zijde noch de voortdurende toevloed van Engelschen en
Indiers. Canadeezen en Australiörs, Algerijnen en Negers aan den
anderen kant hebben totnogtoe een beslissing kunnen uitlokken.
Vol moed denkend aan de aanvankelijke zegepraal bij de Marne,
die den Duitschen terugtocht naar de Aisne veroorzaakte, hopen
de Verbondenen de Duitschers nu spoedig tot in Belgie terug te
kunnen dringen deze zelf twijfelen er niet aan, of hunne met
vasten, taaien wil strijdende troepen zullen weldra voor Parijs staan.
Het is ermede als in het Oosten, waar de Russen, aanvankelijk
teruggeslagen nit Oost-Pruisen en West-Gallicie, met nieuwe hoop
hunne tallooze massa's ais een „wals" aanvoeren ter verplettering
van Duitschen en Oostenrijkschen tegenstand en het overstelpende
aantal stellen tegenover het taktisch overleg.
En niet geringe ge g aren bedreigen ons ter zee. Werden onze
stoomschepen nit Indic en Amerika reeds fang door aanhouding en
tijdroovend onderzoek van ernstigen aard gehinderd en menige
lading of deel daarvan op grond van bet rekbare begrip van contrabande of voorwoordelijke contrahande verbeurd verklaard, liep
een enkel Bier schepen op een der door beide partijen in de Noordzee gelegde of kwistig rondgestrooide mijnen, in Engeland beginnen
zich onder den indruk van vrees voor Duitsche duikbooten en torpedo's, die reeds eenige Engelsche oorlogsschepen in den grond
boorden, onder den indruk ook van vrees voor ondernemingen van
de vlaamsche kust uit, bedenkelijke planners te verheffen. Er was
zelfs sprake van algeheele afsluiting der Noordzee voor alien handel der neutralen. Wij zouden daardoor in eene positie komen, die
weinig zou verschillen van die tijdens het continentale stelsel van
Napoleon — en men herinnert zich de toen hier te lande ondervonden ellende ! Onze gansche overzeesche handel, thans reeds ernstig
belemmerd, zoo plotseling ophouden en Engeland — „beschermer
der kleine staten" ! — zou ons onvermijdelijk werpen in de armen
van Duitschland, wat onze kolonien weder in ernstig gevaar zou
brengen, natuurlijk niet ten nadeele van Engeland en wederom als
in den Napoleontischen tijd. En dan nog de Scheldekwestie en
die van de Rijnvaart, beide altijd dreigend met oorlogsgevaar !
Gelukkig zou zulk een Noordzee-politiek ook de Vereenigde
Staten, reeds nu evenals wij in hunnen zeehandel ernstig benadeeld, in ernstige moeilijkheden brengen. Reeds nu begint men
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aldaar te klagen over de bemoeilijking van den neutralen handel,
maar dan zou de vrees voor den machtigen staat misschien meer
invloed hebben dan de zoo luide verkondigde sympathie met de kleine.
Op dien grond vooral is het niet te verwachten, dat vooreerst van
zulk een maatregel, voorgesteld in verband met zekere in Engeland
merkbare onrust tegenover sommige Dnitsche successen ter zee,
sprake zal zijn. Quod di avertant! Want ons bestaan zou ermede
op het spel gezet worden wij zouden wel genoodzaakt zijn het
geweer van den voet aan den schouder te brengen.
Daarvoor schromen ook andere neutralen. Portugal, dat blijkbaar onder Engeland's druk neiging vertoonde om mede te doen,
trok zich terug; Italie volhardt in zijn neutrale houding : het heeft
immers in Albanie reeds, naar de berichten luiden, te Walona vasten
voet, de eerste beweging naar het begeerde loon; Turkije, vol
thans van Duitsche sympathieen, sloot de Dardanellen af, maakte
zijn oorlogsvloot in orde en mobiliseerde sinds lang, maar in afwachting van goede kansen; Roemenie, Bulgarije, Griekenland
blijven voorloopig min of meer zenuwachtig maar toch ten slotte
buiten den strijd; Spanje met zijn Fransche neigingen houdt zich
geheel op den achtergrond ; de Scandinavische landen verbergen
hunne vrees voor Rusland niet maar nemen toch een stipte neutraliteit in acht. De Vereenigde Staten eindelijk letters angstvallig op
wat er in het als in waanzin' zichzelf vernielende Europa voorvalt
en peinzen over vredelievende bemiddeling.
Vrede ! Hoe ver echter schijnen wij op dit oogenblik daarvan
nog verwijderd ! Frankrijk en Belgie, ook het blijkbaar uitgeputte
Servie zouden daarvan wel niet ten eenenmale afkeerig kunnen
blijken. Maar Rusland, Duitschland en Engeland verklaren nog
dagelijks tot het alleruiterste te willen strijden en er is, helaas,
weinig uitzicht, dat de wanhopige kamp binnen afzienbaren tijd
een einde zal nemen. En zoolang zal ook Nederland, wat het ook
aan krachten en geld kosten moge, ten voile gewapend zijne
grenzen hebben te bewaken, voorbereid op het ergste, als het
noodig mocht zijn. Quod di avertant !

GLIMWORMEN
DOOR

BALTHAZAR VERHAGEN.

In avondschemer van den diep doorgloeiden zomer,
Het nymphen-spel ontslopen, lag de Faun alleen,
En kamperfoelie-geuren zweefden om den droomer,
De bergwand glooide voor hem naar valleien. peen,
Hij hield den spitsen kin gesteund in beide handen
En zijn vermoeide blik gleed over verre landen.

WO achter der struweelen ritselende bog en
Ging voor zijn mijmering de dag in sluimer schuil,
De warmte ping in blauwe neev'len onbewogen
Op lage heuvelruggen, nit een donzen kuil
Van wolkjes vloeide 't rood des avonds langs de transen,
Een weerschijn bleef er vochtig aan zijn hoornen glansen.

Geruischloos ging de nacht, de droomend ongewisse,
Met koelen aam langs 't brooze parelmoer der lucht,
En nevelsluiers doolden om geheime nissen
Van donk're kloven, of met suizelend gerucht
Langs wiegelende looverwolken diep beneden,
Waar wooden weif'lend in de duisternis vergleden.
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De zomernacht, van vreemde weelden ijl bevangen,
Vol zwoel doorgeurde streelingen, vol koelen schijn,
En loome zuchten, zwellend van verdroomd verlangen,
Waarin de smarten onuitspreekb're zoetheid zijn,
De weemoed kwijnt en smelt tot onbestemde vreugden,
En 't bevend hart zich 's 'evens diepste ontroering heugde:

De nacht zonk op zijn oogen, hulde hem in droomen,
Van teeder zwevende gevoelens luw doordrenkt,
Waar liefdesademingen smachtend gaan en komen
En een oneindig milde blik het harte wenkt
Tot dolingen door vormenlooze, bleeke dreven,
Waar alles mijnfring, is en spraak'loos innig beven .

En toen zijn droom tot vaag ontwaken overvloeide,
De nacht in blauwe wazen zwijgend om hem hing,
Was daar een wonder, dat zijn lachende oogen boeide,
Rondom in 't roerloos lommer een betoovering:
Een blanke vonkendans, een druppelend geflonker,
Guirlanden loome lichtjes in het luwe donker.

Zooals hij op den middag wel in 't beekje baadde
En dartel schitterspatten uit het water sloeg,
Z66 speelsch werd weer de droomer, hij sprong op en waadde
Met lichten dansvoet door 't struweel: wijdarmig joeg
Hij sproeiende fonteinen op, ontelb're vonken,
Die aarz'lend zweefden, dan 'mar 't donker gras verzonken.

Totdat, gelijk een schucht're ster aan bleeken hemel,
Een glimworm glanzend naar zijn vingertop verschoot,
En in zijn Naar en baard een trillend licht-gewemel
Ontlook, als dauw op wingerds in het morgenrood.
Maar aan zijn wimpers, boven 't lath en zijner wangen,
Daar bleven blauw doorgloeide, ronde droppen hangen.
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Met hoofd en handen boven struiken hoog geheven
Droeg hij, omzichtig wiegelend, zijn broozen tooi
En bracht in 't duister sparrenwoud dit glimmend leven,
wist zich-zelve mooi,
Met onderdrukten loch
Maar ook wist hij op 't koele mos de plek te vinden,
Waar een zoet slaapstertje, bekranst met blauwe winde,

Het haar iii lange tressen langs de warme wang,en,
Stil ademend ter ne6r lag; een gebruinde hand
Liet zij als acht'loos ziiwaarts in de varens hangen,
Op de and're rustte 't sluim'rend hoofd – en de onderkant
Van den gebo,ten arm was blanker dan de blanke,
Van web geweven sillier om heur weeke flanken.

Daar stond hij, lang ontroerd te staren naar 't bewegen
Der half gesloten lippen, waarop met den geur
ruischend naaldloof zoete droomen zegen,
Van 't
Zoodat ze oiitbloeiden in de transparante kleur
Der rijpe zomerroos, en heur geloken oogen
Zich in een kalmen glimlach trillende bewogen.

Toen zonk 14 op de knieen en dicht aan heur ooren
Werd zijne stem, die op den dag zoo koen kan zijn,
Als van den koninklijken haan, of in de koren
Der kwartels juichen kan, zijn stem, die wel den schijn
Van held'ren koekoeksroep kan wekken, werd in 't duister
Van 't suiz'lend nur der nacht tot een versmacht g,efluister:

„O zoete nymph, o schoone, wilt gij mij aanschouwen?
Z66 smetloos parelsnoer, als ik in 't haar mij reeg,
Droeg Aphrodite niet, toen ze nit het peilloos blauwe
Der zomerzee naar 't blozen van den uchtend steeg.
Zooals mijn oogen, blinken onder donk're haren
Der Muzen blikken niet bij 't ruischen van de snaren!
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„De nacht heeft mij getooid voor
voor U, o milde,
De nacht, wier fluisteringen eeuw'ge liefde zijn !
Waarom dan kwam mijn hart tot leven, zoo 't niet trilde
In 't al bevangend smachten van den schemerschijn
Der blanke nacht, wier streelingen rw wimpers raken?
0 zoete nymph, o schoone, wilt gij niet ontwaken ?"

En neigend over heur gelaat, het afgewende,
Heeft hij den adem van heur lippen weggekust,
Heur oogen glansden open, zwijgende herkende
Den vriend zij in den bouten stoorder van heur rust;
En langzaam rees heur arm, de zachte, koele, blanke,
Om zich in innigheid om zijnen hals to ranken.

En toen zij zacht zijn hoofd weer van heur boezem beurde,
In lachend opzien naar de wond're schittering,
Die zij, met streelend tasten, in zijn lokken speurde,
Toen was het, dat de diepste ontroering hem bevi-ng,
Want in heur kleenen mondhoek, blinkende bewogen,
Daar hing de parel, weggekust van zij ne oogen.

Maar stiller werd heur lach, heur fonkelblik verbleekte,
Daar, blanker dan de schoonste glimworm, eene traan
Aan zijnen wimper welde, langzaam nederleekte
En als een sterre lichtend op zijn wang bleef staan.
Toen wendde zij den blik in huiverend begrijpen,
Hoe diepe liefde in 't Wilde Faunenhart kan rijpen.

LEESTAFEL.
E. Overduyn Heyligers. Balmoedertje. Tweede Druk.
(Veen's Gele Bibliotheek). Amsterdam. L. J. Veen.
Het boekje bevat twee novellen:

Balmoedertje

en

Kruisweg.

Het eerste is de geschiedenis van een nog jonge weduwe, die ontdekt dat haar eenig dochtertje op haar eerste bal zich verlieft op
den Fransche attache, die indertijd haar, de moeder, als jong
meisje het hof heeft gemaakt. Het tweede het verhaal van een
Indischman, die een „voorkind" heeft. dat aan zijn bruid in Holland bekent en dan in Indie ontdekt dat zijn vrouw, door ontferming bewogen, de moeder heeft toegestaan haar kind nog eens
te zien voordat de scheiding volkomen zal zijn. Heel merkwaardige gevalien zijn dit niet. Mevrouw Overduyn Heyligers heeft
veel woorden noodig om ze ons te vertellen, veel woorden om de
gemoedsbewegingen der betrokken personen te schilderen, zonder
dat daardoor alles heel reeel voor ons wordt en ook vaak zonder
dat wij recht hegrijpen waarom zooveel bijzonderheden ons moeten
worden medegedeeld noel ook waarom al deze menschen denken,
gevoelen en handelen gelijk de schrijfster hun oplegt.
H. S.

Jean Stapelveld. Het hoogste huwelijk? (Modern Bibliotheek). Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
De ornslag (van Willy Sluyter) vertoont ons een somber voor
zich uitstarend jong meisje, in een rietenstoeltje aan een tafel gezeten met de handen in haar schoot; naast haar staat, met een
hand op dezelfde tafel leunend, de andere in verbolgenheid tot
een vuist samen geknepen, een katholiek geestelijke met huitengemeeu-zwaar gefronste wenkbrauwen op den achtergrond staart
een zeer elegant gekleed jongmensch (een hand in den broekzak,
de andere met een sigaret op borst-hoogte) met een verwaten blik
den priester aan. Dit plaatje geeft wel zoowat de situatie weer,
waarop het in dit verhaal aankomt: de Roomsche Nanda, te kwader
ure in vrij huwelijk verbonden met den jongen schilder Richard,
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voelt zich nog door sterke handen vast aan haar kerk, maar toch
ook al weer niet zoo vast of nog sterker in haar is de jalouzie,
zoodat ze haar Richard betrappend op een amourette-tje met
het 17jarig dochtertje van hun gastheer — den dood zoekt in
een waterval. Richard geknakt, gnat in Parijs aan morphine te
gronde.
Ho© ijselijk ook, is dit een onnoozel geschiedenisje. Nanda is
een mallootig kind, dat de dupe is van den winderigen Richard,
een wereldhervormer van twintig jaar, van wien wij weten
dat hij slechte verzen maakt (want wij krijgen ze te lezen) en
van wien we maar moeten aannemen, dat hij dragelijke schilderijen produceert. Heel veel 'neer hooren we van Nanda niet ;
waarom doen haar ouders niet hun best dat kind te redden van
den verderfelijken omgang met dien kwast? De vader doet niets
dan een slappe, mislukte poging. Aan zichzelf overgelaten holt
dit wicht haar ongeluk tegemoet. De jonge man is een lichtmis,
een frazenheld, een egoist. De taal, waarin ons de rampzalige avonturen van deze verdwaasde jongelieden worden meegedeeld, is of
modern-gezwollen Of onbeholpen. Of hoe te denken over een zinnetje als dit: „Want buiten de liefde voor zichzelf, bestond die
voor Nanda nog steeds belangrijk in zijn binnenste gegrifd" ! ? —
Men kan onze vaderlandsche letteren moeilijk met deze winst gelukwenschen.

H. S.

Cornelis Veth. Prikkelidyllen (VI). Gids voor Padvinders. Indianen-Verhaal. Bussum. C. A. J. van Dishoeck, 1914.
Wij hebben hier al ixteer dan een der Prikkelidyllen van
Cornelis Veth besproken en gezegd hoe kostelijk-mal deze schrijver
den draak steekt met de (helaas ook buiten keukens genoten) keukenliteratuur, de colportage-romans en de „penny-dreadfuls". Dit zesde
nummer is ook weer best in zijn soort, al blijven wij voor ons
uit den cyclus, voor zoover die tot nu toe loopt, de voorkeur geven
aan de prachtige „onthullingen van een kamenier ten hove" ; haar
onzen smaak heeft C. V. in gees der andere nummers dat geevenaard. Maar toch is deze Gids voor Padvinders ook weer een
waardig pendant der vorige. Wij hopen dat de reeks nog heel
lang worde voortgezet en dat C. Veth ons nog dikwijls zal laten
lachen om zijn kostelijke parodieen. Hij is nu vooral een ware
weldoener der menschheid; in deze benarde tijden is een schuldeloos, vroolijk boekje zijn gewicht in goud waard.

H. S.
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C. F. Gronemeyer. Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914. — Bijbelhuis. Amsterdam, 1914.
Aletta Hoog. Eeuwfeest. Uitg. van het Nederl. Bijbelgenootschap.
L. C. Schuller tot Peursum. Een bezoek aan het Bijbelhuis.
Dezelfde : Indrukken van de Eeuwfeestviering. (No. 26,
27, 28, 29 van de Berichten over de Bijbelverspreiding.
Nieuwe, reeks).
Terwiji de Bijbelcompagnie verdiensten heeft voor de geschiedenis der Nederlandsehe uitgaven van Bijbels en kerkboeken, beslaat het werk van 't Nederlandsch Bijbelgenootschap een veel
ruimer kring en heeft het in verschillenden zin veel ruirner invloed
geoefend. Dit is wel gebleken bij het Eeuwfeest van dit genootschap in Juni te Amsterdam gevierd. De

nationale

beteekenis van

het Genootschap, dat in Nederland en zijn Kolonien werkt, werd
erkend o.a. door de tegenwoordigheid van H.M. de Koningin
Moeder die sedert jaren beschermvrouw is van het N. B. G., en
door de ontvangst der afgevaardigden op het Loo door H.M. de
Koningin. Tal van vreemde afgevaardigden, die bij groot verschil
van inzicht aangaande de wijze van werken broederlijk bijeen

internationaal karakter. De belangen
zending, in- en uitwendiue, hangen met bet werk van het N. B. G.
nauw samen. Maar ook de wetenschap staat op den voorgrond, waar
waren, gaf aan het feest een

van

wetenschappelijk opgeleide afgevaardigden voor den arbeid naar
Indie worden gezonden.
Aan dit eeuwfeest zijn de hierboven genoemde geschriften,
alle geIllustreerd, gewijd. Zij zijn, elk in zijn bijzonder soort,
zeer te roemen. De verdienstelijke eerste seer. van 't genootschap,
de emer. predt. C. F. Gronerneyer, heeft uit het archief dat hij
zoo goed kent, een belangrijk verhaal opgesteld van den arbeid
des genootschaps in de afgeloopen eeuw, daarbij zoowel dorre beknopte opsomming als vermoeiende uitvoerigheid met tact vermijdend.
Bijzonder te prijzen is het kinderboekje van Mej. Aletta bog, die
trouwens haar sporen in het boeiend schrijven voor kinderen reeds
lang verdiend heeft. De stukjes van Ds. Schuller tot Peursum,
waar men nog een artikel in de

Stenanten des Tijds

bij kan voegen,

verteilen onderhoudend van 't Bijbelhuis, het werk des genootschaps, de bijeenkomsten in de feestweek gehouden, de Bijbeltentoonstelling door Prof. Dr. H. J. Elhorst bijeengebracht. Kortom al deze geschriften zijn bij uitstek geschikt om een indruk te

LEESTAFEL.

320

geven van den belangrijken arbeid van het Nederlandscli
genootschap.

Bijbel-

1. S.

T. Landre. De Moderne Woning-Inrichting. Geillustreerd.
Maatsch. v. Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
Ongetwijfeld is dit een aardig boekje. Doch het had nog veel
aardiger kunnen zijn, als het minder eenzijdig ware geweest.
Schrijver en uitgeefster hebben dit gevoeld en verklaren vooraf
die eenzijdigheid in de illustreering door „geniis aan medewerking
van verschillenden onzer nijverheidskunstenaars". De lezer vraagt
zich dan echter of of het niet beter ware geweest eerst zich van
de medewerking van die andere nijverheidskunstenaars te verzekeren, voor tot de uitgave van dit werkje over te gaan. Immers
al onttrokken zich verschillende onzer nijverheidskunstenaars, toch
zeker niet alle ?
Doch aan den anderen kant past die eenzijdige illustratie verrukkelijk bij den eenzijdigen tekst. Die ons brengt de zuivere en
ongetwijfeld-Berlagiaansche dogmatiek in dezen. Die dogmatiek
moeten we natuuriijk bewonderen, maar zooals we elke andere
dogmatiek bewonderen, namelijk met de noodige reserve en met
de onmisbare scepsis. De menschelijke geest schijnt bet nu eenmaal niet zonder dogma te kunnen doers enfin, als hij van dit
hulpmiddeltje om de waarheid to benaderen, dan maar niet de
waarheid zelve maakt!
Die eenzijdige dogmatiek zien we hier aan het werk als ze
over de woning van een gezeten werkman, bestaande uit : wooneet- en slaapkamer handelt als over „de woning" bij uitnemendheid.
En ook als ze weer het oude deuntje afdraait : wij hebben geen eigen
cultuur omdat we nog wachten op die der gemeenschap ; daarom
levee we in de beroemde „overgangsperiode ; tengevolge daarvan
missen we de schoonheid en het gevoel daarvoor ; maar als we nu
maar weten dat schoonheid geen losbandigheid maar gebondenheid
is, en dat bouwkunst en kunst der gebruiksvoorwerpen van ouds
de kunsten der strengste gebondenheid zijn geweest, dan zijn we
nog niet verloren voor de nieuwe, de groote kunst.
Best — en verder ? Ja, nu komt het eigenlijke eerst. Zeer
aardige opmerkingen over de inrichtingen van die kamers die dan bier
„de woning" vormen. Opmerkingen waarvan men wel eens vraagt of
dit nu nog moet gezegd worden, maar die zeker volkomen waar zijn
en veel er toe kunnen bijdragen om het tekort aan smaak bij velen
onzer landgenooten eenigszins aan te vullen.

G. F. H.

Overn eming verboden.

EEN ZEEREIS
DOOR

C. M. VISSERING.

(Slot).

I.
Van, Colombo 'naar Suez.
Vier kaline dag en, vier zonsondergangen als apotheosen, vier stille nachten zijn voorbij gegaan in de onmetelijke rust van den Oceaan.
Twee etmalen geleden, in den nacht, zijn wij het
eiland Minikoy voorbij gevaren, zonder er iets van te bespeuren.
Tusschen hemel en garde geen afwisseling onder 't
hooge hemelrond niets dan wij de golvingen van de zee
en toch overal om ons immer verandering. Verandering
van licht, wisseling van schijnselen aan 't firmament, van
kleurwonderen in de atmosfeer, gloedschakeeringen op de zee.
Evenals te land in de tropen, words op den Oceaan
waargenomen een sterke onderscheiding van de uren van
den dag. In het Oosten zou men bijna kunnen spreken
van de seizoenen van een dag.
In de volkomen reine Oceaan-atmosfeer openbaart zich
de zonsopgang als een levensvernieuwing met verheffing
0. F.,. XIV 12
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van geluk en hoogere vreugde. Vier uren later doet zich
overweldigend de zonnehitte gevoelen, met al weer luister
van schijn, al heftiger verzenging van gloed, al hooger
klatering van licht, tot dat het toppunt dezer bijna wreede
gewaarwording is bereikt, als het licht staat in het zenith
aan den trans.
Geleidelijk, verzekerd, nadert omstreeks vier uur de
ontspanning ; in koestering van mededoogen, daalt immer
zachter, immer lager, vertroosting van namiddagschijn, 't
heelal doortijgend met een atmosfeer van rust. Het wordt
een verlossingsuur met gloed zonder klatering, warmte
zonder verzenging, waarin met mildste barmhartigheid van
hoogste weelde de groote lichtbron schenkt haar eeuwigen
schat van licht !
Op deze verademingsstonde volgt het allerschoonste
van den dag, de zonsondergang.
Alle lichtschatering, alle gloedverzenging, alle verwoestende kracht trekt zich in hoogste concentratie op
een punt aan den einder, in een gloeienden vuurbol saam.
In haar scheidingsuur neigt de zon met bovenaardsche
majesteit ter kimme, met haar glans en kleuren aarde en
hemelen beheerschend, alsof in het groot heelal haar aanschijn thans het eenige bestaande is.
Zonder schemer, zonder schaduw, daalt als een al omvattend noodlot, over dien allerhoogsten luister plotseling
de nacht.
Over de aandoenlijkste heerlijkheid spreidt zich de
meest overweldigende somberheid. De overgang van dag,
tot nacht, is het uur van heim wee, van diepe droefgeestigheid, sours ondragelijk aangrijpend voor hen die aan de
tropennatuur vreemd zijn.
Doch alom daalt vrede, grootsche innige bekoring van
omsluierende rust, wanneer de nacht volkomen heerscht.
De tropennacht is van een ondoorzichtbare duisternis
en Loch vol luister.
In de maanlichte nachten welft zich 't zilverglanzend
hemeirond als een hooge metalen koepel, licht kaatsend
op de blauw-zwarte zee ; in maanlooze nachten is de
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duisternis doorflitst van sterren-schittering en flikkerend
licht, dat noch de aarde noch de zee beschijnt, doch met
sidderend, nooit rustend glansbewegen, ons aardsche stervelingen doet voorgevoelen, dat in verheven heerlijkheid omhoog zich openbaren andere werelden en ander leven.
ook de nacht gaat voorbij. Het scheiden van den
nacht geeft gewaarwordingen van ontbinding, als van de
kilte des doods. De droefgeestigheid van dit sombere verscheidensuur behoeft gelukkig door ons niet dagelijks te
worden doorleefd, op dit tijdstip rust de mensch.
Heden omstreeks twaalf uur hebben wij kaailieden
gezien, zooals de commandant de groote visschen noemt,
die telkens boven water komend, 't schip langdurig hebben
gevolgd zij zijn 't eenige, wat wij tot nu toe op de
oneindige watervlakte hebben bespeurd.
Een der passagiers, een zeeofficier, heeft zich 't lot
der kinderen aangetrokken hij betoont daarmee een ware
zielsfilantropie tegenover zijn inedereizigers. 's Morgens en
's middags op geregelde uren, verzamelt hij de kinderen
om een tafel, die hij op dek laat zetten hij doet gezelschapsspelen met hen, leest hen voor en houdt hen op
alleraardigste wijze bezig. Het is een genot voor de kinderen een zoo ongezochte vriendelijke leiding in hun vrije
leventje te krijgen, zij vervelen zich nu veel minder.
1k lees 's morgens, 's middags en 's avonds „Vile
inconnue" van. Pierre de Coulevain. Zes-honderd pagina's!
Ik was er in 't gewone leven nooit door gekomen
en hoe houden thans al die neergeschreven gedachten mij bezig. Hoe vervullen zij de lange, lange uren op
zee. Het is opvallend, hoe sterk de schrijfster in vele
opzichten is, maar ook hoe zwak soms; vrouwelijk zwak,
echt „feminine", waarover zij 't zelve steeds heeft. Haar
indrukken van het overweldigend leven eerier wereldstad
zijn bijna kinderlijk zwak, doch hoe gevoelig en fijn zijn
daartegenover de beschrijvingen van de bijzonderheden
van dit leven. Maar ook welk een opmerkingsgave en
welk een talent van weergeven; hoeveel gezond krachtig
optimisme en natuurlijk verstand en een zoo onwankelbaar
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vertrouwen en vast geloof in de voorzienigheid, die de
omstandigheden des levens leidt en laat gebeuren wat
gebeuren moet.
De kinderen zingen heden liedjes bij de piano in de
damessalon. Zoo mooi, op dek die frissche krachtige kinderstemmen te hooren, waarvan de luide zuivere klank in de
vocht-atmosfeer zoo ver klinkt door de ruimte. Alle losbandigheid is plotseling van de kinderen afgenomen als
zij samen een bezigheid verrichten, die hun belangstelling
vereischt.
De commandant viert morgen zijn veertigjarig jubileum
als zeeman. Ter eere daarvan zal er een feest zijn, waarvoor de kinderen de liedjes instudeeren ; telkens eindigen
zij driemaal luid met : „Lang zal-ie leven in een gloria !"
„Wat is gloria, moeder ?" vroeg een klein ventje van
vier jaar gister avond, Coen zijn moeder hem naar bed
bracht en hij 't versje nog eens moest opzeggen. Zijn
moeder wist hem dit niet goed uit te leggen, doch voordat
zij antwoorden kon, was hij reeds ingeslapen, en hedenmorgen ontwakend, zong hij : „Lang zal-ie leven in een gloria !"
Eenige dagen geleden is er een vergadering met dames
in de rookkamer geweest, om te overleggen hoe den feestdag te vieren. Er werden op dat uur juist perziken met
brandewijn aangeboden en zooals een der heeren het uitdrukte : „De dames hebben brandewijn met suiker in de
rookkamer gedronken, veel gepraat, ons bij 't hombre
spelen zeer gehinderd en niets besloten."
Toch is er wel een klein programma opgemaakt. Te
Colombo is een geschenk gekocht, een zilveren olifant als
presse-papier, die door een der dames met een toespraak
als een herinnering aan de reizigers den commandant zal
worden aaugeboden de kinderen zullen zeemansliederen
zingen.
Een der kleine jongens, een Europeesch ventje van
Lien jaar, te Soerabaja geboren, heeft bedacht voor den
commandant een teekening te waken. Hij heeft de teekening gekleurd; een blauw water met een bruin huisje on der
groene kiapperboomen, een klein prauwtje in 't water
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voor 't huisje; een typisch Indisch prentje, bijzonder nalef
en aardig. De andere kinderen, door zijn voorbeeld opgewekt, hebben ieder naar eigen ingeving een teekening
gemaakt ; ook deze verzameling zal den commandant als
herinnering worden overhandigd.
Omstreeks elf uur ga ik met een der dames een bezoek
brengen in de tweede klasse.
Onder de passagiers aldaar is een tachtigjarige, die
met haar echtgenoot een reisje naar Europa maakt. Dit
paar lijkt ons belangrijk genoeg om te leeren kennen. De
man is meester zeilmaker en heeft zich door stoere vlijt,
bijna vijftig jaren daarin door zijn kranige vrouw bijgestaan, een aardig fortuin in Indie verworven ; zij gaan nu
gedurende de zomermaanden hun geboortestad Rotterdam
bezoeken, om dan voor goed naar Indie terug te keeren.
De beide oudjes zijn vereerd met het onverwacht bezoek. Voor de oude juffrouw hebben wij een flesch eau
de Cologne meegebracht tegon de warmte in de Roode
Zee. Op een bank langs de reeling met den rug naar de
zee, nemen wij aan weerszij den van haar plaats. Krampachtig houdt 't oude dametje de beide handen om den
kleurigen flacon, nu rechts, dan ons beurtelings
vriendelijk toeknikkend. De man zit tegenover ons op een
klein vouwstoeltje, vertelt van hun jeugd, hoe hij zijn
vrouw ten huwelijk vroeg op den eersten blik. Van een
zeereis thuis gekomen, zag hij haar op straat praten met
zijn zuster. „Wil je mijn vrouw worden 2" had hij op slag
gevraagd, waarop onnaiddellijk bad geantwoord „ja!"
Toen was hij gaan informeeren bij de deftige dames bij
wie zij als naaister wekelijks ging werken ; alles wat hij
van haar vernam was goed. Daarop bad hij een wandeling
met haar gemaakt en gevraagd hoe mid zij was. ,,Zes-entwintig jaar", had ziij gezegd ! „Ik ben vijf-en-twintig", had
hij geantwoord; „eigenlijk moet een vrouw tien jaar jonger
zijn dan een man, "'mar over dat eene jaartje zullen wij
maar niet prate'', want je ziet er jong uit." Een maand
later, op den huwelijksdag, werd bij den Burgerlijken stand
voorge lezen, dat de braid drie-en-dertig jaar was, zeven

326

FEN ZEEREIS.

jaren had zij gesraokkeld ! De oude man beweert, dat
als bruidegom verbleekte en beefde van woede om de
onwaarheid, „maar nu is toch alies al negen-en-veertig
jaren altijd best tusschen ons geweest", eindigt hij goedig.
De oude juffrouw glimlacht. „Een leugentje om bestwil !" zegt zij schalks. „Ik had hem anders niet gekregen
en ik hield zooveel van hem !"
„Met mijn vader was 't nog erger", zegt de meesterzeilmaker, „maar dat is ook goed afgeloopen !"
't Oude vrouwtje zit te grinniken maakt ons
nieuwsgierig, en wij vragen wat er dan wel met den vader
is gebeurd, ten minste als dat geen geheim is P
„A Iles in 't leven van oude menschen is zoo lang geleden", zegt zij. „Wat lang geleden is, is geen geheim
meer !"
„Mijn vader was weduwnaar", vertelt de oude man,
„en ik was op zee wilde hertrouwen, om wat meer
gezelligheid te hebben. Hij woonde te Rotterdam en kreeg
kennis aan een weduwe, die keukenmeid was te Dordrecht.
Dat leek hem goed. Zij zou een eigen thuis krijgen en hij
iemand, die voor hem zorgde met elkaar waren ze geholpen. Toen ze een maand getrouwd waren, zei mijn stiefmoeder, dat ze den volgenden dag naar Dordrecht moest.
Toen mijn vader vroeg waarom, antwoordde ze, dat ze
haar vijf kinderen moest gaan halen. „Vijf kinderen !" riep
mijn vader, „ik wist niet, dat je kinderen had." — „Ik
heb vijf kinderen in 't weeshuis", zei zijn vrouw heel
bedaard, „en de bepaling van 't huis is, dat, wanneer de
vader of de moeder hertrouwt, de kinderen nog een maand
in 't weeshuis mogen blijven. Die maand is nu om, en
daarom ga ik ze morgen halen !" — „Je hebt mij niets
van die kinderen gezegd", riep mijn vader driftig, „had.
ik 't geweten, dan had ik je nooit getrouwd !" — „Natuurlijk", zei mijn stiefmoeder, „daarom heb ik 't je niet gezegd."
De oude zeilmaker zwijgt even; met de etagere hand
strijkt hij over den witten. baard. „Een kranig wijf!" vervolgt hij, „ik heb haar altijd om die leugen bewonderd,
want ze deed 't toch voor haar kinderen !"
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„Hoe liep 't af?" vragen wij met belangstelling.
„Natuurlijk goed", zegt hij. „lVlijn vader liep woedend
't huis uit, en kwam eerst 's avonds laat terug." — „Wat
niet anders kan moet dan maar gebeuren", zei hij, „die
vijf acme schapen kunnen 't ook niet helpers ; dan zal ik
maar voor zeven werken in plaats van voor twee." — „En
ik zal 't in dankbaarheid en goedheid zevenmaal teruggeven", verzekerde zijn vrouw en 't is altijd tusschen
hen goed geweest ! Een kranig wijf!" zegt de oude nog
eens ; „mijn vader had een huis vol gezelligheid ; ze hebben
't hem in goedheid zevenmaal terug gegeven !"
Wij krijgeri nog sneer verhalen ; echt oud-Hollandsche
geschiedenissen uit 't yolks- en zeemansleven, terugblikken
als in een oud leveed bock.
Omstreeks twaalf uur nemen wij afscheid, beloven den
volgenden dag terug te komen 0111 het oude paar af te
halen en Haar de Iste klasse te geleiden, voor 't feest van
den commandant.
Er is helaas heden een zieke aan boord ; een der dames,
te Batavia met drie jonge kinderen scheep gegaan, is
reeds de eerste week onwel geworden en thans bedlegerig.
Wat zal ons te wachten staan ? Zal er een schaduw komen
over de tot nu toe zoo zorgelooze reis ?
Het is nu avond. In de muzieksalon wordt door een
jonge dame een Serenade van Haydn gespeeld. Er is een
journalist aan boord, die slechts na tafel de dames aanspreekt, als hij daartoe den moed gevonden heeft door 't
gebruik van eenig geestrijk vocht. Hedenavond heeft hij
't jonge meisje durven vragen, piano voor hem te spelen.
Het is een onbeschrijflijk genot 's avonds alleen op
't dek te staan. Op deze reis schijnt niemand dat genot
te wenschen. De menschen zitten alien gezellig bij elkaar,
spreken samen of spelen kaart. Wie alleen wil zijn kan
gedurende de avonduren zoo heel gemakkelijk alleen zijn;
dat is een groot voorrecht, wanneer men met zooveel
menschen op een klein bestek moet leven.
Het geluk van lichte maan, dat de avonden op de
tropenzeeen omtoovert tot wondere levende sprookjes, heb-
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ben wij op den Indischen Oceaan niet gehad, dock onder
den maanloozen hemel d.00rschouwt het oog nog zoo ver
de duisternis op zee ; ontwaart het Loch den horizont door
't schitteren der sterren, door 't stralen en glanzen van
he.mellichten, waarvan men zich in 't Westen geen voorstelling kan makers.
Heden avond sta ik lang alleen vooruit op 't tusschendek, de heerlijkste plaats om de zee en de sterren te zien.
Hoe sereen is het schouwspel om mij heen, hoe rein, hoe
rustig. Het is alsof men de onmetelijkheid die men om
zich gevoelt doorklieft, alsof men zelve vleugelen heeft en
als de laatste zachte tonen van Haydn's melodie wegsterven
in de lucht, hoort men niets dan 't ruischen van geluiden
door de wijdte.
II.
Het is onze laatste dag op den Indischen Oceaan, de
feestdag van den commandant
Ofschoon 't Dinsdag is, schijnt het Zondag. Er wordt
niet geschrobd ; de reizigers zijn reeds aan 't ontbijt gekleed,
de matrozen zijn in Zondagstenue.
Te half negen gaan wij naar de tweede klasse om het
oude echtpaar te halen.
Te negen uur verzamelen zich alle reizigers en de
bemanning, voor zoover die vrij is, op 't wandeldek.
De gezagvoerder komt aan dek.
Het geheele corps stuurlieden en machinisten schaart
zich om hem heen. De eerste officier spreekt den commandant toe ; flunk, hartelijk, opgewekt, op echt ronde zee-.
manswijze ; de woorden gaan van hart tot hart ; de commandant is zichtbaar getroffen, ook de passagiers zijn onder
den indruk.
De kinderen scharen zich nu om den jubilaris ; zij
zingen hun liederen en bieden hun teekeningen aan ; een
alleraardigst tafreel de eenigszins bedremmelde kleine
dreumessen in hun witte jurkjes en witte matrozenpakjes
tegenover den stoeren zeeman ; deze eenvoudige spontane
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hulde is blijkbaar iets zoo onverwachts, dat den kapitein

van ontroering de tranen in de oogen komen.
Dan volgen voor de bemanning volksspelen. Voor de
verschillende nummers zijn prijzen van een tot vijf gulden
uitgeloofd.
Het eerste nummer is: hard loopen met hindernissen.
Twee aan twee treden de deelnemers uit 't scheepsvolk
voorwaarts; eenige soldaten, stoere kerels, doen ook mee.
Eerst wringen zij 't lichaam door een ton, dan rennen zij
langs bakboord 't schip over, springen over de afsluiting
van 't dek der reddingsbooten, langs 't verblijf der stuurlieden, komen dan aan stuurboord te voorschijn ; daar liggen opgerolde zeilen van luchtkokers, donkere nauwe tunnels,
waar zij op handen en voeten moeten door kruipen, dan
als zwemmend met beenen en armen onder een lang zeil
door, dat plat op den grond ligt, waarna zij 't eindpunt
bereiken. Een matroos met een guitig gezicht en een pienter jongmaatje zijn de vlugsten en winnen den prijs.
Acht personen nemen gelijktijdig aan 't tweede nummer
deel.
Twee aan twee, bij loting aangewezen, worden de mannen aan elkaar gebon den, 't rechter been van den een aan
't linker been van den ander, om de enkel en om de knie ;
zoodat twee personen -t-,e samen op drie beenen loopen.
Ann bakboord lig,gen op geregelde afstan den, links en
rechts, vier aardappelen; de deelnemers moeten al loopend,
rechts en links, ieder een aardappel opnemen, wat bijna
jets onmogelijks is, aangezien twee groote lichamen aldus
samen gekluisterd, moeilijk kunnen bukken en wanneer
zij vallen, wat herhaaldelijk voorkomt, bijna niet kunnen
opstaan. Vervolgens moeten zij ieder met een aardappel in
de hand hangs stuurboord 't dek op hun drie beenen afrennen, wat haast ondoenlijk is.
Dit is een allerpotsierlijkst nummer, dat de grootste
vroolijkheid onder deelnemers en toeschouwers wekt. Het
paar, dat 't eerst het einde bereikt wint den prijs.
Onder luide toejuichingen van 't belangstellend publiek
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komen 't eerst aan een reusachtige soldaat saamgebonden
met een klein vierkant koksmaatje.
Er is een oogenblik pauze. De champagne gaat rond.
Een der dames treedt naar voren zij heeft den zilveren olifant van Colombo in de hand lieftallig spreekt zij
den bevelhebber namens de dames toe, dan biedt zij uit
naam van alle passagiers 't souvenir aan.
De commandant toont zich verheugd, belooft den
olifant op zijn schrijftafel te zullen plaatsen als een aangename herinnering aan deze reis, doch hem vooral als
aandenken aan dezen feestdag en aan de schenkers in eere
te zullen houden.
Een der heeren treedt nu naar voren en spreekt uit
naam van alle passagiers. Nogmaals dankt de commandant,
weer gaat de champagne rond.
De volksspelen worden voortgezet.
Tobben met water en tobben met meel worden aan
dek gebracht.
Nieuwe deelnemers, men zou zeggen nieuwe artisten, voor
't nieuwe nummer, treden op, waaronder nu eenige stokers.
In 't water en in 't meel zijn een groot aantal kleine
geldstukjes geworpen, welke moeten worden opgeslurpt en
opgespoord, eerst uit het water, dan uit het meel.
Een prachtig effect maken bij dit nummer de stokers,
als zij 't gelaat met de zwart omrande oogen krijtwit uit
de meeltobbe opheffen.
Hiermede zijn de volksspelen afgeloopen. Er heeft nu
een ommegang op 't schip plaats.
Dames en heeren, arm in arm aan paren geschaard,
stellen zich op als voor een polonaise voorop gaat de
commandant met de dame, die den olifant aanbood. Allen
nemen deel aan den tocht, uitgezonderd de oude meesterzeilmaker en zijn vrouw, en de baboes met de kleine
kinderen, die rustig op 't versierde dek blijven zitten.
Als de feeststoet op 't wandeldek terugkeert, is aan
den einder een boot zichtbaar. Het is de Willem II van
de Maatschappij Nederland, die heden in 't vaarwater
wordt verwacht.
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Al weer nadert de zwarte stip op de wijde watervlakte,
waar zij 't eenig teeken van leven is.
Langzaam worden de vormen zichtbaar, de hooge
schoorsteenen, het takelwerk, de verschillende dekken.
Prachtig statig nadert het schip. Zichtbaar wordt nu
hoe snel de Willem II de golven doorklieft.
Ue vlaggen ontplooien zich ; op beide bodems wordt
gesalueerd.
De booten varen nu bijna rakelings langs elkaar ; van
weerszijden is de vaart gematigd, van weerszijden op de
hooge dekken wuiven de passagiers elkander toe, aan
weerszijden staat de bemanning en de bediening in 't gelid,
en plotseling spontaan, zonder dat iemand daartoe sein of
bevel geeft, wordt op de Rindjani het oude Wilhelmus
gezongen, door passagiers en bemanning.
Dit is het plechtigste oogenblik van den dag !
Wij hebben hier, op verren afstand, in den Indischen
Oceaan, een stukje eigen Vaderland gevoeld.
Snel als de Willem II is gekomen, is zij verdwenen ;
lang nog blijft een zwarte stip aan den einder zichtbaar.
Het is nu twaalf mir ; de tijd voor 't noenmaal.
Na tafel trekt ieder zich terug tot eenige zeer gewenschte wren van rust.
De algemeene feestviering is nu voorbij ; dock in den
avond worden particuliere partijtjes aangelegd, waarin de
feeststemming weer opwakkert.
Het is nauwelijks to gelooven, en toch is 't waar, de
journalist spreekt heden avond alle dames aan ; ook op zijn
verzoek klinken de smeltende tonen van Haydn's Serenade
op den later avond van dezen roezigen dag weer over de
grootsche rust der ffolven
•

Het is de laatste April. De nacht is zeer heet geweest.
De Rindjani heeft gedurende 't laatste etmaal driehonderd-zestig miji afgelegd, dat is tot nu toe het record
van de refs.
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Wij hebben gisteren een prachtige vaart gehad door
de Golf van Aden, een vaart zoo zacht als een droom op
een zee zoo vlak als een meer.
Eergisteren, na bet feest van den commandant, zijn
wij het eiland Sokatora voorbij gevaren, zonder er iets van
te bespeuren, en de Indische Gebroeders, de eilanden Jez
Darsa en Jez Samha ; in den avond het eiland Ab-del-Koeri
en omstreeks middernacht de hooge geweldige rots van
Kaap Guardafui, de uiterste Oostpunt van Afrika.
De vaart door de Golf van Aden, op een zilveren zee,
met prachtige opaliseerende glanzen, in een atmosfeer van
zachte wondere kleuren, sours teer groen of violet, soms
geelachtig rood, olijfgroen of oranje, al naarmate 't licht
de dampen van zee en atmosfeer doorscheen, was onuitsprekelij k heerlij k.
Kaap Aden zijn wij in den nacht voorbij gevaren ;
slechts zichtbaar was de silhouet van een reusachtig rotsgevaarte, waarop bewegelijk een kleine ster sidderde, het
licht van den vuurtoren.
De zee is heden weer als een meer zoo glad.
„'t Is, alsof er room op 't water ligt," zegt een der
dames. Zij drukt 't zoo juist uit ; er zijn werkelijk zulke
zacht melk-witte glanzen hier, ginds en overal op de wij de
watervlakte.
Heden morgen vroeg zijn wij de straat van Bab-elMandeb doorgevaren, den ingang tot de Roode Zee ; „de
Poort der Tranen", de nauwe zee-engte, welke tusschen de
Arabische en Abessinische kusten, twee werelddeelen scheidt.
Aan bakboord verheffen zich de kale rotsen van Perim,
duidelijk te onderscheiden onder zacht blauwige vegen, in
den stil kleurigen ochtend-hemel.
Rechts strekt zich onder 't zilver gloren van den jongen
dag de kust van Yemen, eindelooze ketens van glanzende
bergen, in 't geheimzinnig land van Arabic.
Geheel anders wordt reeds in de Arabische zeeen 't
licht. Omstreeks vijf uur 's morgens daagt de dag ; te zeven
uur des avonds schemert nog een lichtschijn over de golven.
Alles wordt nu anders. Alles schijnt ook anders. Des
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middags op 't thee-uur staan, op 't stille hoekje van 't
dek, de baboe en de Javaan. met 't blonde en 't donkere
kind, nu in 't felle zonlicht ; ook zij zijn anders ; minder
droomerig, minder stil.
Ik ben van morgen overal gevlucht om alleen te zijn,
om mijn dagboek te kunnen bijschrijven ; eerst uit de
damessalon, waar heeren zaten kaart te spelen, toen nit
de rookkamer, waar dames druk zaten te redeneeren; uit
de eetkamer, van 't eerste dek en van 't tweede dek ; het
is zulk een ongelooflijke roesemoes op een vol bevolkte boot !
Eindelijk zit ik nu, op dit stralend ochtenduur, rustig
als in mijn eigen hart, alleen in mijn hut, op de eenige
plaats, waar men zitten kan, 't bed, en zie door 't vierkant
van 't venster als een prachtigen droom van zon en licht,
't glorend land van Arabie voorbij glijden, uren lang, als
een droomgezicht wakend aanschouwd, door Diets verstoord
dan door zacht geluid van kabbelende golven.
Het leven op zee is vol grootsche geheimzinnigheden,
welke in het druk bestaan te land nimmer tot ons komen.
Ginds boven de kust van Arabie, immer voorbij zwevend
door 't vierkant van 't venster, is in 't good azuur van
den strakken hemel geen stip te ontwaren, geen nevelvlokje zichtbaar en wanneer hedenavond achter grandiose
wolken de zon ter kimme zal zijn geneigd en 't groote
wereldlicht zal zijn verzonken achter de golven, zullen
daar omhoog weer hemellichamen glanzen, grooter dan
dat wereldlicht, grooter dan de aarde. De gedachten, die
ons op zee vervullen, kunnen vaak in ondoorgrondelijkheid te overweldigend zijn !
Het is nu twaalf uur. Een groot eiland groeit op uit
de zee, welke nu niet roomwit is, zooals vroeg in den
u
moren
maa.r stralend azuur. Het is het eiland Jebel
Zukur, dat daar opdeint als een berg van goud in 't
helle licht van den dag ; de al hooger rijzende rotswanden
schitteren als baar metaal op de golven.
Wonderlijk gaan de zaken van 't leven voort op de
eenzaamheid der zee.
De toestand der zieke heeft een zeer ongunstige
tn
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wending genomen ; de dokter vreest voor typhus. Twee
dagen geleden vierden wij een luidruchtig feest in de wij de
stilte van den Indischen Oceaan ; heden wordt ieders aandacht in beslag genomen door 't dreigend gevaar eener
besmettelijke ziekte.
Een besmettelijke ziekte op een zoo overbevolkte eng
begrensde ruimte, weet men wat dat zeggen wil ?
Sedert eenige weken is de scheepsdokter ongesteld ;
door een wond aan 't been aan zijn hut gebonden, kan
hij de patiente, die boven in een dekhut ligt, niet behandelen. Een militaire dokter onder de passagiers, heeft reeds
sedert eenige dagen de praktijk overgenomen, die tot nu
toe slechts bestond in 't verzorgen der ooglijdende baboe
en eenige kleine besmettingen, daaruit voortgekom en, be-.
nevens de behandeling der gewone kwalen van 't scheepsyolk. Maar nu ? Een zoo ernstige zieke met een dagelijksche middagtemperatuur van 40° en een ziektetoestand,
waarin volstrekt geen gunstiger wending komt.
Hoe komen onder moeilijke omstandigheden de karaktertrekken der menschen nit ; vooral de zelfzucht en de kleinmoedigheid.
Het felt eener ernstige zieke aan boord is op zichzelf
drukkend en triest ; uit den aard der zaak is 't leven wat
oppervlakkig, vaak eenigszins opgeschroefd vroolijk, als
terugwerking van de verveling, waaronder vele reizigers
gebukt gaan ; die kunstmatige vroolijkheid wordt plotseling beheerscht door zulk een ernstigen Loon.
De zieke is weinig bekend. Reeds sedert Batavia onwel zijnde, heeft zij zich steeds teruggetrokken ; ware dit
anders geweest, ware zij zeer bemind, zooals sommige persoonlijkheden aan boord onmiddellijk zijn, dan zou de
stemming misschien anders zijn, de deelneming gevoeliger,
de hartelijkheid meer welgemeend. Op dit oogenblik denkt
ieder slechts aan zichzelf; de overgroote meerderheid heeft
een alles beheerschende vrees voor besmetting en angst
om te Port Said of te Frioul in quarantaine te komen.
Hoe gunstig komen daarentegen enkele karakters uit.
Een der heeren, die als gezondheidsmaatregel volgens
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voorschrift van zijn dokter, om meer lucht te hebben, twee
dubbele hutten heeft gehuurd, heeft onmiddellijk een der
hutten aangeboden voor de drie kinderen, die wegens de
besmetting niet in de nabijheid hunner moeder mogen
blijven. Een echtpaar biedt den commandant aan, de
verantwoordelijke zorg, voor de kinderen op zich te nemen
en een jonge vrouw, zelve om gezondheidsredenen naar
Europa reizend, die gedurende een jaar als verpleegster in
een ziekenhuis heeft gewerkt, neemt de moeilijke verplegingstaak op zich, als de commandant tot de dames 't
vriendelijk verzoek richt, of een harer, bij ontstentenis
eerier verpleegster, den liefdedienst der verpleging op zich
zou willen nemen.
Welke tegenstellingen geeft het level' !
Terwij1 wij gezonden de volheid van 't bestaan genieten op dezen stralenden dag, ligt daar de arme zieke
in koortshitte in Naar benauwde hut, ochtend, middag en
avond, opgesloten.
De zon gaat op, de zon gaat onder, over onzen onmetelijken weg over de wereldzeeen met ons geluk en
met onze nooden, breng,t ieder etmaal ons mijlen nader tot
het Vaderland.
VI.
De Roode Zee.
Blank als duivenvleugels zijn de zilver gekruifde g,olven der Roode Zee.
Lucht, licht en water, altijd weer lucht, licht en water !
Noch aan stuurboord, noch aan bakboord is eenig
land te bekennen geweest. De kusten van Nubie en Egypte
zijn onzichtbaar gebleven, onzichtbaar ook achter den horizont 't land van Arabie.
Wij hebben een glorieuse vaart gehad door de Roode
Zee ! Een kra,chtige bries woei uit 't Noorden, de temperatuur was helder en frisch.
Heden morgen vroeg, op den derden
onzen vierden dag op de Roode Zee, naderen wij de Golf van Suez.
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In 't schitterend namiddaglicht hebben wij gisteren
pier en daav eilanden gezien, rotspunten opdeinend uit de
golven, in grenzenlooze dorheid en verlatenheid, alien aan
elkaar gelijk; tastbare verschijningen van kleur en licht,
grilliger van lijnen dan de wolken aan den hemel.
Fantastischer dan de steenen werkelijkheid in de zee,
was gisteravond 't wolkenspel aan 't firmament.
Twee wolkenmassa's zweefden omhoog naar 't Oosten
als twee vlammende reuzenbergen, op 't oogenblik dat naar
't Westen de zon verzonk in zee. In wondere vormen
zich verstapelend, verstarden de glorende massa's tot twee
geweldige hoofden, twee machtige sfinxkoppen van laaiend
vuur, slechts enkele sekonden; dan als in eigen vuur zich
verterend, stonden plotseling de koppen in hel rooden gloed,
als twee schitterende zonnen aan den duisteren hemel, ook
slechts een oogenblik ; Coen met een kleurenslag als van
rood Bengaalsch vuur sloeg een lange lichtstreep op de
zwart-paarse vlakte der reeds nachtelijke zee, naar de plek
waar ver in 't Westen, reeds lang de zon ter kimme was
verzonken.
In den nacht zijn wij de Drie Broeders voorbijgevaren;
nu in den morgenstond deint aan de Afrikaansche kust
een schemering van land. Ook heden waait fel de wind
uit 't Noorden, een zilte lucht stijgt op uit zee.
Een der kleine jongens vraagt, waarom de Roode Zee
niet rood is.
„'t Water is blauw, grijs of wit, maar niet rood. Ik
had gehoopt, dat wij nu eindelijk eens zouden varen over
een zee van roode golven," zegt hij teleurgesteld. Men
beduidt hem, dat de zee, die wij thans bevaren „Roode
Zee" wordt genoemd, omdat soms uitgestrekte plekken
water geheel rood zijn, welke men uren lang om zich heen
ziet wiegelen ; die roode plekken worden gevormd door
millioenen en millioenen kleine dieren en planters, welke
door de visschen worden verslonden ; naar die roode velden
op de golven draagt de zee den naam van „Roode Zee".
Het is weer Zondag; de derde Zondag van onze reis.
Het is verwonderlijk, hoe men den Zondag gevoel.t, terwijl
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er toch op de zee niets is, dat den rustdag verkondigt.
Om ons heerscht stilte; op de boot wordt niet gewerkt ;
van 't scheepsvolk bemerkt men zoo goed als niets. Het
is alsof ieder den vorigen avond naar bed is gegaan met
de gedachte : „lVforgen is het Zondag", en met die gedachte
den dag van heden heeft geheiligd en de stemming geeft,
welke men door alles heen gevoelt; zelfs de kinderen, de
meisjes in haar Zondagsche jurken en de jongens in hun
schoone pakken, schijnen rustiger. In ons reeds zoo kalm
bestaan op zee, heeft de Zondagochtend nog een eigene
bekoring, met de intense suggestie van hoogere rust.
Ik geniet den geheelen morgen van Pierre de Coulevain.
Hoe prachtig beschrijft zij de Parisienne, hoe doorgrondt
zij haar landgenooten in de meest verfijnde eigenschappen,
hoe begrijpt zij hun meest kenmerkende hoedanigheden.
Er spreekt macht van kunnen nit haar boek. Het is
de macht der intultie, de gave der hoogste genade, het
rijkst geestelijk bezit ; de meest persoonlijke gave in openbaring van liefde en gevoel, welke het weten en het kennel'
te boven gaat.
Ik weet niet of de eigene knapheid van zulk week
eenzijdig is, in ieder geval is die eene zij de, namelijk het
leven diep te kunnen doorgronden, door onbewust gevoel,
geestelijk voornaam.
En dan haar liefde voor de schoonheid, welke somwijlen
tot aanbidding stijgt. De schrijfster zou de wereld willen
rondgaan om de schoonheid te prediken, wider alle standen.
Omstreeks elf uur noodigt de commandant eenigen
onzer uit om op de brug te komen.
Onder de koesterende warmte en 't helle licht van
een nog bijna tropischen zonneschijn, zien wij om ons de
oneindige ruimte der zee, door niets belemmerd van 't
schip ; boven ons de hoogte der hemelen.
Het is alsof dit de eenige plaats is, waar men werkelijk 't besef zou kunnen verkrijgen van een grootsch heelal,
onafhankelijk van tiij d. noch ruimte!
Men gevoelt, dat op deze plek, waar de zeeman de
meest aangrijpende oogenblikken van zij n bestaan doorleeft,
0. E. XIS' 12
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bij 't worden der stormen, bij ontijd en noodweer, of, zooals heden, geniet van een volkomene kalmte, in een omgeving, welke in lieflijkheid een aardsch paradijs gelijkt,
hoedanigheden verkregen worden, welke den zeeman stempelen ; die zekere stoere rondborstigheid, rust en kloeke
vastberadenheid, waardoor 11.j zich te land onderscheidt.
In 't voorkomen der reizigers begint iets te veranderen.
Zij gaan er meer Europeesch uitzien. Eenige heeren hebben vandaag de witte pakken verwisseld met grijze en
blauwe fantasiecostuums. Er komen dames met elegante
Parijsche toilette') te voorschijn. Men gevoelt, dat de
modeboekjes der Fransche magazijnen ook naar Java hun
weg hebben gevonden.
Een der dames loopt met een jachtkostuum over 't
dek; een grijs pak met groenen kraag en manchetten en
een groen jagershoedje met een bruine p ane veer ; vooral
dat hoedje doet eigenaardig op de boot op dezen Zondagochtend, waarop niemand veel verder dan enkele seconders
van zijn eigen plaats komt. Een andere dame treedt te
voorschijn als een sneeuw-koningin. Zij draagt een wit
laken manteltje met wit donzen randen en een witte met
dons omzoomde baret ; gelukkig is zij zeer mooi, zij ziet
er allerbekoorlijkst uit, ofschoon de gedachte aan sneeuw
en dons hier op de Roode Zee wel wat nit den Loon valt.
De menschen bekijken elkaar alsof zij opkomen voor
een liefhebberij-tooneel, waar ieder vrij was in de keuze
van costuum. Menig kleedingstuk, dat hier te voorschijn
komt, heeft langdurig gerust in kist of kast !
heden avond moet de Rindjani in de haven van Suez
aankomen.
Hoe zal de uitspraak van den quarantaine-dokter zijn ?
Ieders gedachten zijn nu toch voornamelijk vervuld
met deze vraag.
De zieke heeft van uacht en heden morgen een zeer
hooge temperatuur gehad, de toestand blijft onveranderd.
Voor ons alien, maar vooral voor haar, hangt zooveel of
van de uitspraak van den quarantaine-dokter. De patiente
is steeds bij kennis en geheel op de hoogte der omstandig-
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heden. Zij spreekt uitstekend Fransch en heeft zich voorgenomen, den quarantaine-dokter zelf te woord te staan.
Wij zijn Straat Jubal doorgevaren ; sedert eenige uren
zijn wij nu. op de Golf van Suez. Al duidelijker wordt aan
weerszijden land zichtbaar. Aan stuurboord verrijst de hooge
Arabische kust met naakte bergruggen, schijnbaar nog
zonder eenigen plantengroei; aan bakboord verheffen zich
op de Egyptische kust rijzige bergkammen ; in de rotswanden zijn reeds scheuren zichtbaar, kloven en dalen.
Als woeste mass.a's van steen, al hooger, al statiger, verrijst aan weerszijden de aarde, omgolfd door de zee.
In fel hitte-licht van den namiddag liggen vaag in 't
land als verre droornen rechts de Sinai, links de berg
Akrab ; en later in de verstilling van den avondschijn,
doezelt op Kaap Zafarana.
De avond wordt koud en de zonsondergang is heden
kleurloos en dof.
Met de dame, die de zieke verpleegt, gebruik ik heden,
zooals vaak onze gewoonte is, den avondmaaltijd voor de
hut der zieke ; wij zijn beiden zeer verkleumd. Komend
nit de Indische broeikastemperatuur, gevoelt men thans
zoo ijzig den wind die staag waait uit 't Noorden.
Omstreeks acht uur komen de eerste lichten van Suez
in zicht. Al meer seinlichten twinkelen op, roode, gele,
witte en veel groene lichten ; voor ons oog slechts een
fantastische versiering, voor de scheepvaart ieder licht een
eigen woord sprekend. Na dagenlange afzondering op 't
water, zijn deze lichten de eerste schakels aan de keen,
welke ons weer verbinden zal met 't groote leven. Doch
belangstelling voor 't groote leven, dat daar voor ons ligt,
is er niet ; wij varen met de gele vlag in top de haven
van Suez in, dat is voor ons de gedachte, die op dit oogenblik alles beheerscht.
Te negen uur ligt de Rindjani in de haven vastgemeerd.
De spanning omtrent de uitspraak der quarantaine
autoriteiten heeft haar hoogtepunt bereikt.
Zal ons in deze Oostersche haven quarantaine worden
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opgelegd ? De hoogste ellende, Welke zich een zee-reiziger
kan voorstellen.
Aan alle uitgangen van de boot staan plotseling
vreemde militairen op wacht.
De quarantaine-dokter, een. Italiaan, komt aan boord.
Hij gaat onmiddellijk met den waarnemenden geneesheer
naar de rookkamer.
Twee passagiers, die met een ingewandsaandoening te
bed lagen, komen keurig gekleed uit hun hutten te voorschijn.
De patiente is volkomen op de hoogte, wat er omgaat.
Zij zit rechtop in haar bed om geen al te zieken indruk
te geven.
Even komt op dit oogenblik de gedachte op aan 't
ziekenhuis van Tyl Uilenspiegel ; kreupelen en lammen
zouden thans loopen om niet in quarantaine te komen.
Het onderzoek vangt aan. Eerst gaan de doktoren
naar beneden, waar de bemanning en de bediening is opgesteld ; vervolgens gaan zij naar 't bovendek, waar de
patiente in haar dekhut ligt.
In de eetzaal zijn alle passagiers vereenigd. Niemand
mag uit of ingaan. Het gezelschap geeft een nog al
vroolijken aanblik ; vanwege den Zondagavond zijn alle
dames, heeren en kinderen op hun keurigst uitgedost.
De commandant staat voor den ingang met de passagierslijst in de hand. De passagiers zitten in een kring op
de banken tegen de mahoniehouten wanders der eetzaal.
Alle lichten zijn ontstoken ; over 't geheel is iets feestelijks.
Niemand spreekt, ieder is in afwachting. Het is alsof we
bij elkaar zijn gekomen om een toespraak aan te hooren,
of een prijsuitdeeling bij te wonen van een of andere school.
De doktoren treden binn en. De quarantaine-dokter
neemt 't gezelschap in oogenschouw. Dan plaatst hij zich
naast den commandant. Deze verzekert, dat alle passagiers
alhier tegenwoordig zijn en dat alien gezond zijn.
Volgens de passagierslijst roept nu de commandant
de namen op : de Heer en Mevrouw A., Brie kinderen en
bediende. De Heer en Mevrouw A. staan op, stappen flunk
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met drie groote kinderen de eetzaal door, een baboe schuifelt
stilletjes achteraan. Dan de Beer en Mevrouw B. met drie
babies en twee bedienden. Dat gaat zoo vlug niet, doch ze
komen eindelijk voor 't front, worden bekeken en gaan
door. Dan volgen in vluggen gang de postcommies en echtgenoote, de onderwijzer met vrouw en kind, de assistentresident, de administrateur van Deli met vrouw en kind.
en bediende. Dan in langen bewegelijken langzamen optocht de Indische heer en dame met hull acht kinderen en
twee baboes ; dan de ziekenoppasseres, gearmd met de oude
dame nit Padang; dan op een rijtje vijf heeren, die er zoo
blozend en gezond uitzien, alsof zij naar den prijs van een
gezondheidsmiddel mededingen. Vervolgens de advocaat nit
Soerabaja met vrouw en kinderen ; 't zwakke moedertje
nit 't binnenland met de drie klenters en de baboe met 't
verbonden hoofd; dat hoofd kan geen kwaad, alleen op
typhusbesmetting wordt gelet. Het verbonden oog gaat dus
ongestoord door. Dan dood.kalm volgt de Inlandsche postbeambte met vrouw, zwager en kind; dan ik, en eindelijk
wie er volgens 't alfabet, nog na miej konit.
Wij hebben er blijkbaar alien gezond uitgezien. Noch
bij ons, noch bij de passagiers der 2e klasse, bestaat reden
om de Rindjani op te houden. Met een schoonen pas
wordt de reis vervolgd, zoodra de loods aan boord komt ;
doch met het bevel dat in de havens van Port Said en
van Marseille de gele vlag moet worden geheschen en de
Rindjani aldaar een nieuw onderzoek zal moeten ondergaan.
Het groote magische zacht-groene zoeklicht wijst ons
den weg op Kanaal. Het klotsen der zee is plotseling
verstomd ; als over een rustigen satijnen waterweg glijdt
de Rindjani nu langzaam over 't kabbelend water van 't
Kanaal.
Welk een rust nu niet de zee te hooren ; aan weerszijden
van ons schip de bescherming der oevers te weten!
Under de kalmte dezer gewaarwording is 't heerlijk
inslapen !
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I.
Van Suez naar Marseille.
Het Suezkanaal.
Het is vroeg dag. Voor half vijf gloort door de patrijspoort een hel roode gloed ; 't is alsof 't gele nand der
oevers in brand staat. Hoe gaarne zou men dien gloed
van 't dek of over de woestijn zien. Van nit de hut kijkt
men op tegen de hooge oevers.
Een kwartier later, voordat nog de zon ter kimme is,
ben ik op 't dek ; doch te laat ; de gloed van 't zonnegloren is vervaagd ; kouder wordt 't licht ; de oranjekleurige
zandvlakten aan beide zij den van 't Kanaal strekken zich
onder een geligen ochtendschijn.
Langzaam verrijst de zonnebol aan den einder ; het
vermiljoen is gansch vergloord ; doch plotseling leeft en
schittert alles onder straling van 't zegevierend licht van
den nieuwen dag !
Het schoonste schouwspel dezer hemelstreek, den laaienden lichtbrand over 't woestijnzand, waarvan een laatste weerschijn door de patrijspoort ons heeft gewekt, heb ik gemist.
Gedurende den nacht zijn wij de Bittermeren doorgevaren, ook het Timsah-meer ligt achter ons ; reeds zijn wij
Ismailia voorbij.
Immer met halve kracht vervolgt de Rindjani zijn
rustigen weg op 't bewegingloos water van 't Kanaal,
waarop slechts het eigen kielzog eenige beroering brengt.
Hier en Binds ligt een Egyptisch zeilbootje op 't water,
of een Arabisch scheepje met fantastisch gekleurde hooge,
schuin oploopende driekante zeilen ; een man met een
blauwen burnous en witten tulband op 't hoofd, als schipper er in. Baggermolens liggen aan de oevers, ook kleine
huisbooten, waarin de baggerlieden wonen ; en modderstoomschepen om den bagger te verwijderen. Soms komt
een vrouw of een kind uit die huisbooten kijken; hun
Hollandsch voorkomen doet vermoeden dat zij landgenooten
zijn ; van weerszijden groet men elkander vriendelijk toe.
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Op den Egyptischen oever strekt zich de spoorweg;
omhoog, een lange recite hill van telegraafdraden, even
lang en recht als omlaag 't Kanaal. Een enkele maal is
aan een der oevers een veerpont te zien, de g,emeenschap
van beide oevers onderhoudend; bij de houten steigers van
't veer is een klein karavanendorp met schamele moskee
en minaret, en kleine boschjes van cypressen, ceders, en
bloeiende struiken; aan de oevers liggen schuitjes gemeerd
van koopiui, die waren verkoopen van allerlei aard.
Op geregelde afstanden langs de spoorlijn, kleine
stations, en rood bedaakte huizen der Kanaal-Maatschappij,
in oasen van groen.
Sterke geuren van ceders en denneboomen, van kruiden
en groen, vervullen de atmosfeer om ons heen. Het is verrukkend die geuren in te adernen, na weken lang niets als
de intens zilte lucht der zee te hebben gehad ; het is het
eerst wat men in den morgen bij 't ontwaken waarneemt
met 't heerlijk besef van plantengroei om zich heen.
Stifle, lange uren varen wij door 't Kanaal. Rechts en
links glijden immer de oevers voorbij, zonder geluiden,
slechts met eenige bewegelijkheid in 't verschiet van klein
menschenspel.
Er wordt gewerkt aan de verbreeding van 't Kanaal.
Arabieren en fellah.'s in bia -uwe en witte kaftans werken
in 't zand; karavanen kameelen loopen af en aan om het
uitgegraven zand omhoog naar den berm te brengen.
Welk een schoon stil statig bewegen dezer groote dieren,
een voor een, in lange rijen, achter elkander naar omhoog
stevenend. Grootsch staan hun donkere silhouetten tegen
den lichten hemel, op den top van den berm, waar zij de
eenige verhooging op de zandviakte zijn. Rustig is weer
hun gang naar omlaag tot aan den oever, waar zij gewillig
nederknielen om met nieuwe lasten te worden beladen ; totdat de zakken, manden en kisten aan weerszij den van hun
rug, weer gevuld zijn met zand.
Hoe verstandig lijkt dit nederknielen en welk een
beheerschte kracht openbaart zich in 't rustig gecadenceerd
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oprijzen der machtige lichamen, het met de zware lasten
zonder eenige inspanning bestijgen der hellingen.
„Het schip der woestijn" ; een prachtig gevonden naam
voor dit statig rustig lastdier, dat werkelijk onbewogen, als
een schip in vaart, zijn weg vervolgt. Hoe merkwaardig
heeft iedere hemelstreek zijn oorspronkelijk eigen kracht,
hoe belangwekkend is in die veelzijdigheid het leven.
Ginds bij 't station El Kantara strekt zich de groote
karavaanweg naar Syrie ; aan de andere zijde van 't Kanaal
gaat een trein naar Ismailia ; welk een bedrijvigheid nog
in de groote rust der woestijn.
Aan bakboord zien wij nu voortdurend 't wijde watervlak van 't Menzaleh-meer, terwijl wijzelf door 't begrensde
Kanaal blijven varen.
Uit Europa komend, schijnt het leven hier zoo Oostersch
vooral in atmosfeer, kleur en licht ; nit de tropen wederkeerend, is voor Europeanen in alles reeds een voorvoelen
van 't Westen.
Het is alsof 't licht is verklaard, alsof de nevelen zijn
vervaagd, alsof er een atmosfeer van helderheid om ons
is, welke dagelijks strakker, sterker voelbaar wordt ; een
helderheid, die wel plotseling kan worden ondervangen
door een dichten mist, maar een atmosfeer, die in zichzelve,
zooals op den Indischen Oceaan, geen nevelen heeft.
Anders zijn ook de menschen ; anders is de arbeid der
menschen, grooter, krachtiger figuren met forschere bewegingen ; in voorkomen en doen geheel verschillend van
de inboorlingen der tropische gewesten.
Wij naderen Port-Said.
De gele vlag waait weer in top.
Omstreeks twaalf uur varen wij de haven in. Een
schoon oogenblik van aankomst, op 't hoogtepunt van den
dag, met groote drukte van 't havenbedrijf.
Onmiddellijk dezelfde vertooning als to Suez. Alle uitgangen van de boot worden door militairen afgezet. De
quarantainedokter komt aan boord.
Hoe zal thans de uitspraak zijn ?
Ons geduld wordt niet lang op de proef gesteld.
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De passagiers krijgen verlof om tot vier uur aan den
wal te gaan. Het kolenladen moet onmiddellijk aanvangen ;
de Rindjani moet zoo spoedig mogelijk de reis naar Marseille vervolgen, aldaar het oordeel van den chef van den
geneeskundigen havendienst afwachten.
Onmiddellijk is de Rindjani verlaten, alle opvarenden
gaan naar den wal uitgezonderd de ziekenoppasseres,
blijft niemand aan boord.
Wij ride n in clubjes de stad rond, die warm, veil en
onbehagelijk is op di.t heetste uur van den dag. Wij bezoeken eenige winkels, koopen struisveeren en eenig porcelein in 't magazijn Mikado, drinken reeds om drie uur
thee op een der boulevards in een der talrijke restaurants,
welke nog alle verlaten zijn en zjn innig dankbaar als
het uur slaat, waarop wij weer naar boord kunnen terugkeeren. Tot besluit roeien wij de geheele haven om en zijn
te vier uur op de Rindjani terug.
Aan boord kolenstof overal !
Overal kooplui, kunstenmakers en muzikanten, herrie
van havenschuim, op wie de gele vlag blijkbaar geen afschrikwek-kenden invioed heeft uitgeoefend.
Hoe anders aanschouwt men dit alles, dan op de 'leenreis. Dan is Port Said de eerste groote Oostersche haven,
die men ziet alles is daar nieuw ! En vat hebben wij thans
niet al gezien in de havens, die achter ons Egger'? Overal
dezelfde drukte van bedrijvig leven ; slechts nuancen in
vuilheid en haveloosheid der menschen ! Het schijnt alsof
men op de heenreis alles jong ziet, nu, een jaar later, op
de terugreis, alles oud ! Alleen de grootsche bedrijvigheid
van het overweldigend wereldverkeer, in bewegelijkheid
van licht en kleur, blijft altijd boeien, is immer grootsch
in aanschouwing.
Laat in den namiddag stoomen wij de haven uit, langs
hooge zeeschepen van versehillende natien ; men zou kunnen.
gelooven, dat bier te Port Said de vlaggen van alle werelddeelen en alle landen wapperen.
Langzaam glijden de gebouwen van Port Said terug
naar den blanken horizont ; op den voorgrond 't statige
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gebouw van de Kanaal-Maatschappij met de ruime galerijen
en hooge Moorsche koepels ; daarachter geheel de stad met
haar moskeeen, minarets en wonderlijk Oostersche huizen ;
de hooge balcons en hoog op de daken de kleine uitkijkhuisjes ; alles verdwijnt.
Het allerlaatst blijft zichtbaar aan den ingang van de
haven het verheven standbeeld van Ferdinand de Lesseps.
Na het levenswerk van dezen grooten man met eigen
oogen aanschouwd te hebben, vaart men in bijna plechtige
stemming het gedenkteeken, ter zijner vereering opgericht,
voorbij. Als zinnebeeld van het onvergankelijk bestaan van
den schepper van een der machtigste werken van zijn
eeuw, verheft zich daar aan den ingang der haven het
groote standbeeld, zichtbaar, totdat 't allerlaatste van Port
Said nit den gezichtskring is verdwenen.
Op nieuw de zee, de eindelooze zee. Maar thans de
Middellandsche zee. Eindelijk nu de Europeesche wateren !
Een koude avond ; scherpe wind, snijdend door de
lucht, komend van de berg en, dragend de kilte van ijs en
sneeze w.
Maar de koude deert ons heden niet! Wij hebben een
innerlijk geluk dezen avond, want de mail te Port Said
heeft ons brieven gebracht. Nader leven wij met hen, die
ons dierbaar zijn.

II.
Middellandsche Zee.
Gisteren den geheelen dag zee en lucht. Zacht-blauwe
kleuren omhoog en omlaag.
Eleden morgen stoomen wij langs het eiland Candia ;
het land ligt op verren afstand, gelijkt meer een land,
dat men zich droomt, dan een land, dat men ziet.
Immer nog zachte kleuren ; zacht azuur en licht opaal,
op zee en in de lucht.
De atmosfeer is koel; de zonnige hoekjes op dek
worden voornamelijk uitgekozen.
Te Port Said is een Fransche dame met twee kleine
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jongens aan boord gekomen, de vrouw van een der beambten der Kanaal-Maatschappij met haar zoontjes.
De toestand der zieke blijft dezelfde. Onder de reizigers
heerscht een zekere rusteloosheid; sommigen beginnen reeds
hun koffers to pakken ; anderen loopen heen en weer op
't dek ; men gevoelt dat 't einde van den tocht nadert.
Het groote wandeldek vertoont een geheel ander beeld
dan in de tropenzeeen. In de tropische gewesten geeft 't
dek den ind:ruk van een drijvend sanatorium ; voor 't
meerendeel liggen de passagiers dan fang nitgestrekt op
de dekstoelen. Daarvan is thans geen sprake; ieder is in
beweging, en wie zit, zit-, recht op eel] stoel of op een bank.
Men hoort zingen, lachen en praten ; ieder is vroolijk ; een
algemeen zichtbare honoring ontstaat onder de verandering
van klimaat ; slechts de Indische dames en heeren lijden
wat onder de k-oude ; zij zien er sours zeer verkleumd uit,
doch zij zijn ook 't minst good uitgerust; ook zij zijn zeer
vroolijk.
Men ziet op 't dek soms grappige tooneelen ; de moeder
der acht kinderen, een zeer welgedane dame, staat op 't
voordek to schudden van 't lachen om eenige aardigheden,
die twee heeren haar zeggen ; zij is in haar vroolijkheid zoo
aanstekelijk, dat iedereen om haar been onwillekeurig
meelacht.
„Zeg toch niet zulke dwaze dingen," roept zij telkens
en grijpt met beide handen naar haar welgedane wangen,
alsof zij hevige aangezichtspijn had.
„Wat is er toch, Mevrouw 2" vraagt men onwillekeurig
in 't voorbijgaan.
„Ik heb zoo'n pijn in mijn kakebeenen !" roept zij.
„Wat heeft UP"
„Zoo'n pijn in mijn kakebeenen door 't vreeselijk
lachen ! _De heeren zeggen zulke allergekste dingen, en
nu moot ik altijd maar lachen !"
De commandant komt aanstappen; zij loopt naar hem
toe en vraagt of 't waar is, dat men dik wordt van bier
drinken.
„Zeker, 1VIevrouw," antwoordt hij.
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„Naar kapitein, wat moet ik dan in 's hemels naam
doen ? Ik ben zoo vreeselijk dik !"
„Geen bier drinken, Mevrouw."
„Maar kapitein, die heeren zeggen, dat je in Holland
wordt uitgelachen, als je water drinkt !"
„Dat zal nog wel los loopen, Mevrouw maak U maar
niet ongerust! En laat U door die heeren vooral niet te
veel over Holland wijs waken !"
Ik ben met Pierre de Coulevain op 't dek gekomen,
maar 't is niet mogelijk om te lezen de kinderen maken
zoo'n helsch lawaai, 't is alsof alle banden nu verbroken
zijn. Er is een kleine jongen, die altijd gilt, of hij sjoelbak speelt of trik-trak, of rond loopt een gestage onaangenaamheid voor alle medepassagiers. Het verwonderlijkst
is, dat niemand klaagt, tenminste openlijk niet. Er bestaat
een traditioneele angst voor ruzie aan boord, welke in de
meeste gevallen ontstaat door ongenoegen over de kinderen.
De twee kleine Fransche jongetjes uit Port Said zijn
een nieuw genoegen, voornamelijk voor de grootere meisjes,
die met hen Fransch spreken kunnen 't zijn aardige
kleine kleuters van drie en vier jaar. De oudste ziet met
eenige verbazing naar de weer donker getinte passagiers
met de handen op den rug staart hij langdurig een beer
uit Sumatra aan en zegt dan heel parmantig : „Monsieur,
etes-vous Arabe ?"
Omstreeks twaalf uur zien wij prachtige visschen.
Niemand weet, wat voor visschen 't zijn men vermoedt
dolfijnen. Zij hebben de kleuren van de golven, zacht
blauw en zilverwit. De visschen zwemmen voortdurend met
't schip mee, een bekorend schouwspel, waarvan men de
oogen niet kan afhouden. Door de snelle vaart van 't
schip is de bruising der golven zeer hoog daarin bewegen
rustloos omhoog, omlaag, de groote koppen en de breede
opstaande staarten der snel zwemmende visschen.
Aan 't tweede ontbijt wordt paling rond gediend.
Mijn linker buurman, die zijn eerste reis naar Europa
maakt, heeft steeds voor dit gerecht bedankt.
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„De paling is uitstekend", zeg. ik, „kanaalpaling, zooals men beweert ; neemt U er toch van !"
„Ik durf niet", zegt hij, „ik kan er niet toe besluiten,
't lijkt te veel op een slang !"
„Maar U is toch niet bang, dat men U een gebakken
slang zal voordienen ; alles is toch zoo uitstekend op de
boot !"
„In Indie heb ik er wel eens angst voor", zegt hij
zacht, „maar 't is voornamelijk het idee."
De Indo-postbeambte en zijn Javaansche echtgenoote
hebben een hut aan de beneden gang ; nu 't koud begint
te worden, zit de familie in een groep van vier, vader,
moeder, kind en zwager, altijd neergeburkt op den grond
in de hut, met belangstelling gadeslaand, al wat in de
gang voorbij gaat.
Er is geen enkele bofmakerij aan boord geweest, bij
gebrek aan materiaal. Voor 't meerendeel zijn er echtparen
met of zonder kinderen, die huiswaarts keeren; een aantal
heeren met een jaar verlof in 't vooruitzicht, die meer vervuld zijn van aanstaande verlofgenietingen, dan van huwelijksgedachten.
Vermakelijk zijn op dit tijdstip de baboes, die heden
haar Oostersche kleederdracht hebben afgelegd en te voorschijn treden als Westersche dames, gekleed in afgelegde
toiletten en wandelpakken barer meesteressen. Zij maken
buigingen voor elkander, noemen elkaar „Njonja besar";
zij beweren, dat een Njonja besar geen sirih mag kauwen;
en als haar meesteressen aan tafel zitten, bieden zij elkaar
cigaretten aan, te Port Said gekocht. De zwager van den
postbeambte, de gedistingeerde Javaan, is omgetooverd in
een Hollandschen heer ; zijn lenige slanke gestalte zakt
als 't ware nit een veel te wijd colbert-costuum.
De kinderen, die tot nu toe vaak op bloote voeten en
's avonds op witte schoentjes liepen, dragen nu alien krakende zwarte leeren laarzen. „Kassian !" zegt men onwillekeurig als men ze ziet. 't Is alsof hun voeten in dat harde
schoeisel niet thuis behooren ; en als ze over 't dek rennen,
en een zwaai nemen van bakboord naar stuurboord, smak-
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ken zij vaak met een slag op den grond, gevolgd door
heftig huilen ; zij zijn nog niet gewend aan de dikke zolen,
die zeer glad zijn. Doch als men ze tot troost de laarzen
even wil helpen uittrekken, willen ze dit kleedingstuk toch
geen van alien meer missen.
Waarlijk, 't gezelschap, dat reist van Indie naar Europa,
heeft zijn eigen stempel !

De temperatuur is heden veel zachter. De watervlakte
om ons is vol kleine dansende witte koppen ; wij zien de
zee nu begrensd door land; aan den einder verheft zich 't
verrukkelijk bergland van Italie.
Het is heerlijk rustig aan dek, alle huismoeders pakken,
de kinderen helpen mee !
Heden zullen wij de Straat van Messina doorvaren ;
al meer naderen wij het land ; kleine sneeuwpunten in 't
hooggebergte worden zichtbaar.
Aan bakboord-zijde rijst grootsch van vormen de kust
van Sicilie met de Etna, vaag nog als een droombeeld.
Een bijzonder vermaak der laatste dagen is geweest
de cavalcade, die drie maal daags, 's morgens, 's middags
en 's avonds, over 't dek gaat, om zich warm te loopen.
Nu weer komt 't geheele gezelschap in 't gelid, jong
en oud is op de been ; 't is alsof er een kerk uitgaat, een
markt of parade is, waarnaar de menschen zoo vlug zij
kunnen toesnellen of van terugkomen.
leder loopt, alsof hij naar een doel rent; i n clubjes
van twee, drie of vier, gaan de menschen en kinderen
langs bakboord, om even later aan stuurboord weer te
voorschijn te komen en weer denzelfden weg langs bakboord of te rennen, zonder oponthoud of rust.
leder heeft daarbij nog zijn particuliere liefhebberijen
en eigenaardigheden.
De twee echtparen uit Malang loopen steeds gearmd,
alsof ze elkander hier aan boord nog zouden kunnen verliezen, altijd twee aan twee, achter elkaar. 't Fransche
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mevrouwtje rent met aan iedere hand een kind, de oudste
jongen met een kussentje voor 't dik buikje gebonden,
een verbeeldingstrommel, waarop hij met zijn vrije vuistje
een taptoe slaat, 't geluid er bij makend met zijn mond ;
't kleintje met een beer in den arm, zijn moeder altijd
trekkend naar de verschansing. De oude mevrouw nit
Padang wandelt voetje voor voetje, gearmd met een der
dames, dam eens met deze, dan eens met gene, in een
dikken langen mantel gehuld, een zijden doekje over 't
hoofd. De commandant stapt met mevrouw X, knappe man,
mooie vrouw, statig, flunk, altijd in den pas. De echtgenoote
van een heer nit den Oosthoek, die twee jonge kinderen
naar Europa brengt, bewegelijk persoontje, sterk met armen
en beenen zwaaiend, wandelt heden, zooals meest, met een
der ongehuwde heeren. In ritsen gearmd van drie of vier,
alsof ze slenteren van school naar huis, gaan de grootere
meisjes ; ze hebben de dolste pret ; hun mannelijke tijdgenooten minder rustig, rennen als razenden op en neer,
vliegen overal tusschen door; de kleinste openingen schijnen
groot genoeg voor hen. Kleine -Ukkie loopt aan een
handje met de baboe ; kleine Bobbie slentert ook met de
baboe ; de drie kleine kindertjes uit 't binnenland in allerwonderlijkste kleedij, gaan onder toezicht van de baboe
met 't verbonden oog ; dit kleingoed dribbelt langzaam
door de menigte door. Met manlijken stap recht nit recht
toe, gaat de zeeofficier met den Soerabajaschen handelsemploy-6 van bakboord naar stuurboord en vice versa, een
uur lang op 't horloge. Altijd iets later dan de anderen,
kouat geaffaireerd 't blonde mevrouwtje de trap opvliegen ;
zij wandelt alleen met de ziekenoppasseres, met mij of met
haar man, wie naar 't eerst te pakken is. Wat dik en
loom, in mare mantels hangend tot op den grond, te Port
Said voor veel geld gekocht, wandelen de Indische dames
met eigen en elkanders echtgenooten. De echtgenoote van
den administrateur nit Deli, elegante vrouw, wandelt nitsluitend met haar man, op vaste uren, omdat hij op vaste
uren zijn kaartspel heeft in de rookkamer. Zoo gaat de
geheele zwerm voorbij, 's morgens, 's middags en 's avonds,
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ieder werkend aan eigen energie. Door al die voeten
worden kilometers afgelegd, binnen 't kleine bestek tussehen bakboord en stuurboord en honderd-uit gepraat,
want het eigenaardigste is, dat al die wandelaars altijd
druk redeneeren, zelfs de waarnemende scheepsdokter met
zijn vrouw, die anders nogal zwijgzaam is. Aileen eenzaam
boven in haar dekhut, naast de commandants-cabine, ligt
de arme zieke, de eindelooze uren zonder eenige verademing of afwisseling doorbrengend in haar smalle couchette.
Het is nu elf uur, de zee wordt indigo blauw.
Immer grootscher komt de Etna op tegen. den opaalkleurigen hemel ; een grandiose ijsreus met een hoog besneeuwde kruin.
't Is een wonderlijke gewaarwording voor 't eerst weer
sneeuw te zien, den eersten ouden vriend van 't vaderland.
Op de Italiaansche kust wordt 't leven zichtbaar ; pier
en daar een klein huisje in de eenzaamheid. De loop der
rivieren is als op een levende landkaart te volgen van de
bergen naar de zee.
Duidelijk te onderscheiden is de nu meer bevolkte kust,
gele stranden voor de rotsen, bruggen over de rivieren, met
oranjegaarden, dorpen en steden, verbonden door de spoorlijn.
Aan de andere zijde, op wij deren afstand, hoog majestueus, wonderbaar verheven, de wit gekroonde Etna, gedurende uren langzaam opkomend, langzaam weder verwazend tegen den stil Witten hemel.
Heftiger steekt de wind op, nu wij de Straat van
Messina naderen. Van de bergen rechts, van de bergen
links, zwiepen de koele luchtstroomen naar omlaag, de
tochtgeul der zeeengte door. Omstreeks twaalf uur stoomen wij de Straat van Messina door; op de Italiaansche
kust verheft zich Reggio als een groote stad, zonnig tegen
de bergen ; aan de Siciliaansche zijde ligt Messina, met
een havenhoofd ver uitgebouwd in zee.
Langzaam deint 't vasteland achter ons terug ; voor
ons, aan bakboord, verrijzen de Liparische eilanden ; aan
stuurboord, vervaagd in middagnevelen de Stromboli ; nu,
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op 't midden van den dag, hebben zee en lucht zacht
wazige kleuren en altijd hevig blijft de wind.
Hoe sterk komt thans over de menschen 't gevoel weer
in Europa te zijn. Het maakt de meesten onrustig. Ikzelf
kan de gedachte nu spoedig aan land te gaan, niet van mij
afzetten. Die eene gedachte beheerscht op dit oogenblik alles.
Nu in de Middellandsche Zee hebben wij lichte maan,
dock niemand geniet er van.

Iv.
Het is heden de achtste Mei, de laatste dag aan boord.
Wanneer alles naar wensch gaat, moet de Rindjani morgenochtend te zes uur de haven van Marseille bereiken.
Hedenavond, op het afscheidsmaal, spreekt de commandant de reizigers toe. Hij dankt de jonge vrouw, door
wier hulp de zieke is verpleegd ; vervolgens hem, die zijn
mime hut aan de kin deren der zieke afstond in 64n woord
dankt de commandant alien, die met opoffering van eigen
genoegen en gemak, de moeilijkheden, inzonderheid aan
deze reis verbonden, hebben helpen drag en.
De champagne gaat road ; er is een nitgebreid menu,
er zijn alleilei verrassingen ; er heerscht een opgewonden
stemming, waaraan niemand zich onttrekt ; in kleine clubjes
wordt onderling Op de gezondheid gedronken en op een
gelukkige tehuiskomst. I t Is waarlijk aisof iedereen nu
plotseling blij is, dat 't uit is.
Twee uur na middernacht schalt de misthoorn.
Zware neveien zi n opgekoinen ; de Rindjani ligt telkens stil.
Te ATV uur is nit de patrijspoort niets te zien; een
ondoorzichtbaar wit waas omringt 't schip ; te zes uur op
't dek is alles nat en doorweekt, overal druppelt 't water.
De kleine Frausche jongetjes staan uitgedost in blauw
fluweelen pakjes met groote kanten kragen voor de hut
hunner moeder op 't bovendek ; zij zijn gereed en gekleed
om te Marseille aan wal te stappen, waar de Rindjani op
dit slur had moeten aankomen.
L. X I V 12
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Waar zijn wij thans ?
Om ons atom ondoorzichtbare nevelen ; het is alsof de
Rindjani onder een wit gazen stolp is opgesloten. Van
geen enkele zij de licht, nergens eenige opening in 't witte
fibers.
Het is zeer koud, kil-vochtig. Eenige heeren loopen
met bedrukt gelaat 't dek op en neer. „Men weet niet
waar wij zijn", zeggen zij tot elkander.
Op 't dek is 't zware geluid van den misthoorn bijna
ondragelijk ; hoe vaak men 't hoort, telkens schrikt men
weer op; de luchttrilling door den plotselingen galm veroorzaakt, werkt afschuwelijk op ooren en maag; telkens
gaat een rifling door 't geheele lichaam ; ook de somberheid van dien galm, die van of twee uur om de drie
minuten al de nachturen heeft verontrust, is bijna niet te
verdragen ; hoe overheerschend werkt geluid op physiek
en moreel ; men is doodelijk vermoeid en niet minder beangst.
Ik neem den oudsten kleinen Franschman bij de hand
en ga met hem op 't dek wandelen om 't kind en mijzelf
wat afleiding te geven.
De meeste passagiers blijven beneden ; men is over 't
algemeen angstig ; geen wonder, men beseft 't gevaar ; dit
kan ons niet verzwegen worden.
Gisteren zeide de administrateur, dat 't publiek op
een boot is gelijk een groot kind; dat niemand vooruit
zorgt, dat niemand inlichtingen vraagt omtrent het gebruik
van den zwemgordel, en dat hem gebleken was, dat bijna,
niemand wist in welke reddingsboot hij was ingedeeld ;
een zoo onvergeeflijke nalatigheid, omdat in uren van gevaar ieder 't hoofd kwijt is, en de bemanning geen inlichtingen meer geven kan.
Ik moet er nu onwillekeurig aan denken. De opvatting
van den administrateur niet deelend, heb ik gisteren avond
aan dezen en genen gevraagd, in welke reddingsboot hij
of zij was ingedeeld, niemand wist 't ; „hoe kan men dat
nu weten ?" zeiden sommige dames, en anderen : „dat is
me volkomen onverschillig ; men moet maar niet te veel
aan die dingen denken, dat maakt maar zenuwachtig ;
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morgen zijn wij aan den wal en de reis is goed afgeloopen."
En thans ?
Het is nu half acht ; men weet niet of wij bij Messina
of bij Corsica, of ergens anders zijn.
Te half tien kom ik weer op dek. Nog nergens licht.
De reddingsbooten zijn los gemaakt, gereed tot onmiddellijk
gebruik.
Men weet, dat dit slechts een maatregel van voorzorg
is ; men is er volkomen van overtuigd, en toch, welk een
ontroering bevangt ons bij 't zien van dit schouwspel.
De matrozen staan overal op post, niemand mag van
zijn plaats ; van 't anders zoo vroolijke scheepsvolk hoort
men geen woord ; als men een enkel woord vragen wil,
geven zij te kennen, dat ze niet spreken mogen ; welk een
bewonderenswaardige orde en strakheid van handelen alom.
Ongeveer tegelijkertijd met ons zijn van Port Said
vertrokken een groot stoomschip van Bombay en een groote
Duitsche Lloydboot, ook beiden met bestemming voor Marseille ; op 't zelfde tijdstip als de Rindjani moet aankomen
een Fransche boot van Algiers, waarop een broeder van
een onzer medereizigers reist om hem te Marseille te begroeten ; en hoeveel groote schepen zijn misschien gedurende
't laatste etmaal van de haven van Marseille uitgestoomd,
die thans alien in ons vaarwater zijn, de mogelijkheid van
elkander te kennen zien uitgesloten. Wanneer men zich
dit alles indenkt, begrijpt men hoe gevaarvol de vaart is.
Telkens liggen wij stil ; wij hooren misthoorns van
andere booten. Doch op de brag vereischt het de grootste
inspan-ning te vernemen van Welke zij de 't geluid komt ;
onnaspeurlijk wijzigt soms de dampige atmosfeer de richting
van den galm.
Een paar malen verheft zich plotseling de donkere
silhouet van een groot schip, vlak naast het onze ; het
schijnt als met de hand te grijpen, en voordat men 't bereft,
is 't weer verdwenen. Hoe aangrijpend staat het gevaar
telkens voor oogen !
De kinderen huilen van angst. Kleine Ukkie strompelt
de trap op, roept met een betraand gezichtje „'t schip gaat
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nu verdrinken, alle groote jongens in de kinderkamer hebben 't gezegd, en alle raeisjes zijn bij der mama's in de
hut !" 't Anne kleine baasje is geheel verslagen.
Gedurende uren blijft de misthoorn, zonder rust of
oponthoud, de sombere klaagtonen naar omhoog werpen.
In haar cabine ligt de zieke, onuitsprekelijk afgemat
van den nacht ; men heeft haar watten in de ooren gestopt tegen het teisterend geluid.
Hoezeer komt men onder den indruk der omstandigheden ; hoe gevoelt men dat op sommige oogenblikken
eigenlijk alles wordt beslist buiten ons zelven om.
Omstreeks twaalf uur daagt een heel zacht licht boven
't witte fibers als een ronde lichtplek aan den hemel ; de
nevel wordt iets minder dicht.
Er varen visschersschuiten langs de boot ; de visschers
roepen 't scheepsvolk toe dat wij waarschijnlijk de haven van
Marseille reeds voorbij zijn, doch zijzelven weten 't evenmin.
Langzaam verijlen nu de nevelen ; op de brug wordt
vastgesteld, dat wij de haven van Marseille voorbij zijn.
Wij keeren terug naar ons doel.
Te twee uur bereikt de Rindjani de haven van Marseille.
De gele vlag wappert weer in top !
De quarantaine-dokter komt aan boord ; met de beide
schoone passen van Suez en Port Said geeft hij toesteraming tot ontschepen.
Helder schijnt de zon nu over 't land ! De nevelennacht gelijkt een booze droom ! Is dat nu alles waar geweest?
Grootsch ligt de stad daar voor ons, met het nieuwe
leven, dat ons -wacht !
Doch wie schenkt daaraan thans nog aandacht ?
In een oogwenk zijn de menschen dezer kleine wereld,
waar 't groote leven met vreugde en leed, genot, zorg,
ziekte en angst, zich in miniatuur heeft afgespiegeld, uit
elkaar ; ieder op weg naar eigen doel.
Op den wal bij de douanen, werpen wij to vier uur
een laatsten blik op de Rindjani.
Op 't hooge dek der tweede klasse staan twee men-
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schen uitbundig te wuiven ; het zijn de oude meester zeilmaker en zijn vrouw.
Zij staan daar opgewekt en funk als een beeld van het
leven dat zij hebben geleefd ; misschien meer nog als een
symbool van geestkracht, levensmoed en huwelijkstrouw,
waardoor zij 't eveii hebben overwonnen.
Een laatsten groet wuiven wij het oude echtpaar toe.
Zwijgend geldt onze allerlaatste groet de Rindjani, ons
eigen schip, dat met -Ber wapperende vlaggen op de hooge
masten tegen het goud azuur des hemels, te midden van
vele schepen in de haven ligt. Het schip dat ons veilig
als een veerpont van werelddeel naar werelddeel de zeeen
der aarde over heeft gevoerd; ons heeft geboden een
vriendelijk gelukkig te huis. Voor zoover wij het kunnen
berekenen, is voor ons dit de materieele roeping der groote
transatlantische stoomboot geweest.
Wie zal de ideele waarde onzer machtige scheepvaart
van Oost naar West, van West naar Oost bepalen? Wie
bij benadering beseffen de waarden van het geestelijk leven,
over de golven p;edragen naar het Oosten door de geniale
mannen en vrouwen, die geroepen zijn, op welk gebied dan
ook, in de kolonien eeu levenstaak te vervullen? En wie
zal bepalen, de verruiming van levensinzicht, van geestkracht en van levensmoed, in kennis van land- en volkenkunde door alien die ginds hebben gewerkt van het Oosten
overgebracht naar het Westen?
Voor hen die het onschatbare voorrecht der eigen
aanschouwing hebben gehad, die nit het Oosten naar 't
Vaderland wederkeeren, staat een zaak boven alle berekening, een overtuiging, welke velen onzer nit een klein land.
geboortig misschien zeer noodig hebben te weten, de grootsale verruimende zekerlieid, welke even grootsche en zeer
ernstige verplichtingen oplegt, namelijk dat wij Nederlanders
onderdanen .zin van een machtig rijk.

DE EERSTE BRIE MAANDEN
VAN DEN GROOTEN OORLOG IN 19141)
DOOR

H. H. VAN DOBBEN.

Thans, begin November, is nog steeds aller aandacht
door den reuzenstrijd in Noord-Frankrijk geboeid. Dddr
toch ligt het hoofd-operatie-tooneel van een krijg, die in
de geschiedenis zonder wederga, is. Eindelijk dan heeft,
nadat weken achtereen de Noordelijke vleugels zijn verlengd, die slag zijn grootste frontbreedte bereikt, doordat
de Noordzee daaraan pawl en perk stelde.
Nu kan het wel zijn, dat to eeniger tijd, wie weet hoe
spoedig, de linie, welke ten koste van zooveel offers werd
opgebouwd, weer ineenzinkt, dat eindelijk de sterkste het
front van den ander open rameit, altijd echter zal die
linie, welke daar, in grillige bochten door Noord-Frankrijk
kronkelde, ons voor oogen blijven staan.
leder gevoelt en begrijpt, dat alleen hier de beslissing
zal vallen, dat al de andere gevechten : in (Jost-Pruisen,
in Polen en Galicie bijzaak zijn dat de groote afrekening
tusschen Duitschland en Frankrijk alles beheerscht. De
1) Bij dit overzicht raadplege men de bekende oorlogskaarten van
het Westelijk en Oostelijk operatie-terrein door de firma Smulders in omloop
gebracht. Zij zijn de duidelijkste, welke tot dusverre verschenen.
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gevechten in het verre Oosten gevoerd zijn seven-operation,
in Noord-Frankrijk wordt feitelijk het lot van Europa beslist.
Wie de laatste jaren den wedijver in bewapening en
uitbreiding
der legersterkten tusschen de legers der
in
Groote Mogendheden gadesloeg, werd door de elkander in
het begin van Augustus met overigens verbluffende snelheid
opvolgende gebeurtenissen, geenszins verrast.
Die mogendheden zelven waren er trouwens op voorbereid reeds zoo lang hadden zij met veel to groote
vredes effectieven en tot de tanden gewapend aan elkanders
grenzen gereed gestaan. De tallooze grensconflicten van
den laatsten tijd waren een zekere voorbode van het
naderend onheil.
En zoo is de oorlog dan tusschen 28 Juli, den dag
der oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servie en 4 Aug.,
dien van Engeland aan Duitschland, een felt geworden en
werd Europa onmiddellijk in twee groote strijdperken verdeeld : een in het Westen en een in het Oosten.
Het Westelijk operatie-tooneel. Op de Oorlogskaart zien
wij de gansche Oost- en Noordgrens met 44n doorloopende
reeks versterkingen afgesloten. In eerste linie liggen zes
groote verschanste legerplaatsen en er tusschen tallooze
forten. Daarachter in tweede linie in het Zuiden in een
driehoek en in het Noorden op den weg van de FranschBelgische grens naar Parijs op een lijn, drie gordelvestingen,
terwijl deze stad zelve met Naar enormen fortenkring het
reduit van dit uitgebreide stelsel van fortification vormt.
Oogenschijnlijk over de geheele grenslijn even sterk,
bestaat in werkelijkheid tusschen Oost- en Noordgrens
groot verschil in beteekenis als sperfront tegen eventueele
vijandelijke invallen. Zoo sterk als de Oostgrens is, zoo
zwak is die in het Noorden, hetgeen vooral door hunne
aardrijkskundige gesteldheid wordt veroorzaakt. In het
Oosten : verschillende, welbekende heuvelruggen en rivieren,
die reeds van nature den toegang tot Frankrijks binnenland afsluiten. In het Noorden : zachtgolvend, overal
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stekend begaanbaar terrein, terwijl de talrijke rivieren, welke
alle de Belgische grens overschrijden, door hun dalwegen
het groot aantal toegangen nog aanzienlijk vermeerderen.
De vestingen, die hen van oudsher beheerschten, liet men
verouderen.
In het Oosten heeft men van dien voor de landsverdediging bij uitstek gunstigen toestand gebruik gemaakt
door aan Moezel en Maas het grensgebied als het ware
hermetisch of te sluiten.
Ja, z66 sterk weed die versperring, dat men van echte
fortendijken kan spreken, die als het ware den stroom der
invallende horden moesten keeren. De openingen, welke
niettemin, hetzij doordat de natuur plaatselijk niet medewerkte, dan wel met voordacht voor het offensief als nitvalspoorten werden gespaard, noemde men „trou6es". Zoo
spreekt men van den „Digue du Nord" en den „Digue du
Sud", te weten de sperfortenlinien respectievelijk tusschen
Verdun en Toul en tusschen Epinal en Belfort van „la
trou6e de la Moselle", „de la Meuse" en „la trouee de
Belfort". In het bij zonder la troll& de la Moselle, tusschen
beide vestingdijken opengehouden, was een dier zooeven
genoemde uitvalspoorten. Niettemin lagen ook pier zoowel
voor als achter dit front verscheidene sterke forten, zoodat
men niet ten onrechte aan de ernst dezer bedoeling heeft
getwijfeld. Trouwens, al die versterkingen wijzen juist op
het voornemen den stoot onder de gunstigste voorwaarden
op te vangen, instede hem toe te brengen. De uitkomst
heeft bewezen, dat de Duitschers over de gansche linie het
offensief hebben gegrepen en den strijd op het gebied van
den tegenstander overbrachten, terwijl deze overal het
defensief heeft aanvaard. Aileen de week van 8 tot 15
September, toen Generaal Joffre tot den aanval besloot en
den invaller tot de Aisne terugdrong, is een gunstige nitzondering op een nagenoeg onafgebroken tijdvak van terugwijken of afweren van slagen geweest.
Het feit, dat de Fransche Noordgrens en daarmede de
weg naar Parijs, is Belgie eenmaal doorschreden, open ligt,
terwijl die in Lotharingen en den Elzas buitengewoon
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krachtig is versperd, vomit, in strateg ischen zin altijd de
beste verklaring voor de sehending van Belgie's neutraliteit.
En dan — de kortste weg van Berlijn naar Parijs
voert langs de Noordelijke uitloopers van het Duitsche
Middelgebergte door de groote Duitsche laagvlakte naar
de ongeveer in elkaars verlengde liggende dalen van Maas,
Sambre en Oise, zoodat België ook door de nahtur als
doortochtsland bij een conflict tussehen Germanen en
Galliêrs was aangewezen.
Terwiji Frankrijk steeds meer zijn Oostelijke grens van
Verdun tot Belfort versterkte, bouwde Duitschland rustig
voort aan zijn strategische spoorlijnen in het gebied tusseben
Rijn, Moezel en Maas. Strategische spoorlijnen, onidat zij,
aangelegd in een streek, welke noch door dichtheid van
bevolking, noch door industrie een druk verkeer noodig
had, alleen uit militaire doeleinden waren te verklaren.
Omdat zij niet alleen eindigden aan de BelgischLuxemburgscbe grens, (loch aan hun eindpunten van emplacementen en perrons van z(56 grooten omvang waren
voorzien, als alleen voor het uitladen van enorme troepenmassa's in het leven worden geroepen.
Men behoefde waarlijk niet naar Duitschlands bedoelen te radon: door deze maatregelen verschafte het zich
naast een tot in alle details voorbereide mobilisatie de
mogelijkheid den nabuur, moeht het tot een oorlog komen.,
te kunnen overvallen. In enkele urea tijds zouden — dat
was duidelijk genoeg de Duitsche legerkorpsen van den
Rijn naar de Belgische grens worden overgebracht, daar
worden uitgeladen en haar oversebrijden.
De Belgen hebben dan ook wijselijk het Maasdal afgesloten ; de Maaslinie Luik—Hoei—Namen had in vereeniging
met het veldleger tot taak daadwerkelijk te zorgen, dat
de bij tractaten gewaarborgde neutraliteit zou worden geeerbiedigd en het land niet zou worden doorschreden.
Pm de Belgische Maaslinie en de Duitsche spoorlijnen
in de Rijnprovineie maakten, dat men wel degelijk wist,
wat men van elkander zou kunnen verwachten. Die verwaehtingen zijn volkomen verwezenlijkt. Resumeerend kan dus
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worden verklaard : Omdat de Duitschers zich den weg
rechtstreeks uit het eigen land naar Parijs als door een
muur van staal en beton en door een voor de verplaatsing
van groote troepenmassa's bij uitstek moeilijk terrein zagen
versperd, kozen zij dien door Belgie. Dezen weg, bovendien
de kortste en gemakkelijkste, hadden zij in vredestijd voor
het oog der gansche wereld geeffend, in oorlogstijd zouden
zij hem gebruiken. In volkenrechterlijken zin moet die
handelwijze streng worden gelaakt, doch strategisch is
zij logisch en practisch, zooals elke weg, die recht naar
het doel gaat.
Slechts hij, die vastbesloten alles wat hem in den weg
komt, onder den voet treedt, is in staat zijn doel te bereiken ; dat is de brutale logika van den oorlog, die immers
is een daad van geweld. Zoo heeft Duitschland het dan
ook opgevat. Toen de krijg eenmaal onvermijdelijk bleek,
draalde het geen oogenblik ; alleen snelheid van handelen
kon het de voordeelen van den strategischen overval verzekeren. Sneller gemobiliseerd en geconcentreerd, eerder
dan de tegenstander opmarscheerend, zou Duitschland diens
gebied betreden en aldus den vijand niet alleen verrassend op het lijf vallen, doch 66k de verschrikkingen
van den oorlog naar zijn terrein overbrengen.
Daarin is het dank zij de „Unverfrohrenheit", waarmede zijn legers Belgie doorschreden, volkomen geslaagd.
Nog steeds, drie maanden na het begin van den krijg,
woedt deze op het grondgebied van den tegenstander.
Op den 3den Augustus verklaart Duitschland Frankrijk
en Belgie den oorlog, nadat zijn herhaalde pogingen den
kleinen nabuur te bewegen een houding van welwillende
neutraliteit aan te nemen, zijn gefaald.
Reeds den volgenden dag hebben de strategische spoorwegen hun oorlogsbestemming vervuld en marcheeren de
Duitsche legerkorpsen van de uitladingsstations aan de
Belgische grens naar de Maas. Daar Eupen slechts op 46n
dagmarsch van de rivier verwijderd is, verschenen de invallers reeds in den namiddag van den 5den voor Luik,
dat na een aanvankelijk mislukten stormaanval op den
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7den in hun bezit was. Eigenaardig genoeg hielden de
forten nog geruimen tijd stand. De vesting was niet gereed
en daardoor konden de Duitsche aanvalscolonnes door
de onvoldoend bezette en niet opgeruimde of afgesloten
tusschenruimten der forten naar de stad doordringen.
Van een krachtigen weerstand aan de Maas, van een
te hulp snellen der Franschen, aan het voeren van een
hardnekkige verdediging aan een rivier, die daartoe, dank
zij Naar diep ingesneden dal en de daaraan gelegen vestingen, bij uitstek geschikt was, kon onder die omstandigheden geen sprake zij n. De strategisehe overval had, afgezien van de enkele dagen vertraging, tengevolge van
het opblazen der bruggen en het verzet van eenige door
het Belgische veldleger vooruitgeschoven afdeelingen succes,
had dat zelfs nog, toen de Duitsche legerkorpsen ruim 14
dagen later de Belgisch-Fransche grens overschreden. Ook
toen waren de Franschen en de inmiddels ontscheepte
Engelsche landingstroepen nog niet in staat het Duitsche
offensief te stuiten en weken zij overhaast terug. Men
zegt, dat dit met voordacht is geschied ; van een krachtig,
offensief gezind yolk kan ik mij een dergelijke gedragslijn
alleen verklaren, wanneer het nog niet gereed is, om den
strijd te aanvaarden. Dat nu was pier het geval. Eerst
op den 15den Augustus vernam men van de eerste ernstige
ontmoeting tusschen Duitschers en Franschen bij Dinant.
Van snel oprukken, teneinde, den vijand tegemoet gaande,
dezen in vereeniging met het Belgische veldleger, welks
gebied nu toch eenmaal was betreden, slag te leveren
op den bodem, die altijd het strijdperk der volkeren van
Europa was geweest, geen kwestie. Door het Fransche
en Engelsche leger in den steek gelaten, moest het Belgische leger, then de Duitschers, de Maas overschrijdend,
naar Brussel oprukken, op Antwerpen terugwijken. Onpartijdigheid gebiedt te erkennen, dat en de snelle val der
Maasvestingen en de zwakke en kortstondige verdediging
der Maas niet alleen voor de Belgen, doch 66k voor de
bondgenooten een beschamend echee is geweest. Dat de
invaller veertien dagen later, toen dan toch voldoende tijd
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was beschikbaar geweest, ongehinderd de Fransche Noordgrens kon passeeren, was erger dan een 6chec, was een
schandelijke strategische nederlaag.
Een methodische terugtocht heette dit om de Duitschers
diep in Frankrijk te lokken en dan te slaan. Kom —
Frankr ijk in den Zomer en zelfs in den Winter is Loch
niet het onmetelijk diepe, onherbergzame Rusland met
zijn bay re klimaat, dat alleen ddardoor in 1812 tegenover
den Franschen keizer met succes een dergelijke handelwijze
kon toepassen.
Waarom ging Generaal Joffre dan, zoo een methodische
terugtocht in zijn bedoeling lag, reeds in de lijn VerdunParijs, toen nog geen derde deel van Frankrijks heele
operatie diepte was doorloopen, tot het offensief over P Later,
als de geschiedenis van dezen merkwaardigen krijg wordt
geschreven, zal de ware reden wel blijken. Doch laat ons
op den geregelden gang van zaken niet vooruitloopen.
Naast de voordeelen van den strategischen overval
spreken die van het initiatief, waar hij trouwens uit voortspruit. Duitschland was, omdat het met een groote overmacht van strijdkrachten verreweg het eerste gereed was,
van zelf de strategische aanvaller Frankrijk en het kleine
Belgie moesten, daar zij geen van beiden klaar waren, het
defensief aanvaarden het werd hun letterlijk opgelegd.
Zooals bekend, legt immers de aanvaller zijn initiatief
op aan hem, die zich verdedigt moet de verdediger zijn
operation geheel van die van den aanvaller afhankelijk
waken. Ook deze omstandigheden verschaften Duitschland
het groote voordeel, dat om te beginnen Belgie, omtrent
zijn opmarsch-breedte volkomen in het duister tastte.
Het gevolg daarvan was, dat Belgie eerst toen het
veel te laat was tot de ontdekking kwam, dat Duitschland
de onzijdigheid van Nederland nauwkeurig ontzag, terwijl
het de zij ne ruwweg schond. Daar echter Belgie, overtuigd,
dat als zijn neutraliteit werd geschonden, zulks 66k ten
aanzien van die van Nederland het geval zou zijn, zijn
maatregelen van die onderstelling afhankelijk maakte,
stonden deze geheel en al buiten de werkelijkheid.
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Men overiegde aldus : Neemt ons veldleger stelling
aan de Maas en dan natuurlijk in de lijn

Vise'—Luile—Namen,

dan wordt het door de Duitschers, die zeer waarschijnlijk
over Roermond, Venio en Maastricht Nederlandsch Limburg
zullen passeeren, op zijn linkervleugel omtrokken en loopt
het zelfs gevaar van Antwerpen te warden afgedrongen.
Men koos dus nieer achterwaarts opstelling in een lijn,
die zich daartoe tengevolge van den loop van eenige
kleine riviertjes, welke haar een zekere stormvrijheid verzekerde, gedeeltelijk althans, vrij goed leende. Die opstelling
werd naar het Noorden z66ver uitgebreid, dat de opmarsch
van den uitersten I)uitschen rechtervlengel, welke door het
voor groote troepenverplaatsingen zeer bezwaarlijke Nederlandsche Peelgebied tot de lijn Roermand—Weert—Herenthals werd bepaald, in front kon warden opgevangen.
De Maaslinie, werd dientengevolge niet of althans betrekkelijk zwak bezet en was voor hare verdediging grootendeels op de daargelegen vestingen aangewezen, terwijl zij zich
door haar diep ingesneden dal en steile oever-heuvelen vooral
aan de Westzijde bnitengewoon goed voor een hardnekkige
rivier-verdediging ieent. Het ongeluk wilde echter, dat de
Duitschers eon gebeel andere gedragslijn volgden, dan hun
tegenstanders hadden voorzien. Do operatie-linien, welke
de Belgen zich 66k door Zuid-Limburg hadden gedacht
en zelfs iii bun dagbladen met dikke lijnen teekenden,
werden niet gevolgd. De stelling He re), thals—Diest—Thienen
odo ite— Ey h ez:e --X amen, waarvan de Noordelijke vleugel
tronwens eveiigoed in_ de lucht hung, werd dan ook, nadat
de Duitschers betrekkel ,;jk spoedig de Maas hadden geforceerd en het verzet van Luik gebroken, zoodra zij ten
aan val oprukten, vrij willig prijsgegeven.
Zij heeft alleoii tegenover ter opheldering en verkenning voornitgezonden ruiterafdeelingen, welke hun taak
het vaststellen van 's vijands opstelling, met lofwaardige
zelfopoffering hebben vervuld, eenige diensten bewezen ;
aan deze cavalerie werden ernstige verliezen toegebracht,
rechtstreeks westwaarts doordringen is haar belet hoewel
zij toch den Noordelijken vleugel reeds omging en hare
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patrouilles tot in de buurt van Turnhout doordrongen.
Voor de bondgenooten, die „bonne mine A, mauvais
jeu" maakten, was dit een groote tegenvaller. Zeker —
ondanks alles heeft de weerstand aan de Maaslinie, die
zich in hoofdzaak tot een in den aanvang ontegenzeggelijk
vrij krachtig verzet van Luik bepaalde, den opmarsch van
den Duitschen rechtervleugel niet onbelangrijk vertraagd. In
zooverre was de lof den Belgen door Frankrijk toegezwaaid
verdiend, maar men had langduriger oponthoud kunnen
en mogen verwachten.
Dit toch was voor de bondgenooten een levenskwestie.
Frankrijk was zoowel met zijn mobilisatie als met zijn
concentratie en opmarsch aanzienlijk bij die van Duitschland ten achter en Engeland vroeg, hoewel bet, in het
bezit van een staand leger, bij mobilisatie een grooten voorsprong op militielegers bezit, tijd om dit te concentreeren
en naar het vasteland over te brengen.
Konden de Belgen de Maaslinie dus z661ang vasthouden,
totdat ook de bondgenooten daar konden verschijnen, dan zou
deze stelling evenals zulks ook thans nog tusschen Verdun
en Toul het geval is, een voor de Duitschers zeer zware
hinderpaal hebben gevormd. Daar het Belgische veldleger,
volgens de eigen officieele opgaven althans, 6 division
infanterie en een cavalerie-divisie telt is en voldoende van
artillerie is voorzien, terwiji Luik en Namen evengoed als
Verdun en Toul moderne, goed versterkte vestingen zijn,
ware dit mogelijk geweest. Onder voorwaarde evenwel, dat
dit veldleger in zijn geheel stelling nam aan de Maas en
inderdaad zoo sterk was als officieel werd opgegeven. Het
eerste is niet geschied en het tweede is aan ernstigen twijfel
onderhevig, omdat de oorlog het Belgische legerbestuur
midden in de reorganisatie zij ner strijdkrachten heeft overvallen. Ook tij dens het verder verloop der operation heeft
zich de noodlottige in vloed van die omstandigheid doen
gevoelen.
b
Rijst ten slotte de vraag, waarom toch de bondgenooten,
Belgie medegerekend, a tout prix moesten trachten den
Duitschen opmarsch op te houden, waarom ook zij niet
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naar bet offensief grepen en den vijand aanvielen, teneinde
hem te vernietigen. De verklaring hiervan ligt, zooals wij
zagen ten deele in het feit, dat zij niet tijdig gereed en
vereenigd waren en voorts in de groote overmacht der Duitsche strijdkrachten.
In den aanvang althans nu zullen zij na de geringe
resultaten van den Russischen opmarsch die verwachting
wel hebben prijsgegeven — rekenden zij op een krachtig
offensief van den machtigen medestrijder in het Oosten.
Wanneer zij hun tegenstand slechts zoolang konden
rekken, dat de Russische colonnes Berlijn bedreigden,
waren de Duitschers vanzelven genoodzaakt ter verdediging
van hun hoofdstad en van het hart des rijks naar Pruisen
te snellen. Daartoe zouden zij een groot gedeelte van hun
strijdkrachten nit Belgie moeten terugtrekken. Alsdan. zou
voor de bondgenooten het oogenblik zijn aangebroken, ook
hunnerzijds tot het offensief over te gaan. Omgekeerd
hadden de Duitschers de bedoeling eerst den hoofdtegenstander Frankrijk te verpletteren en zich daarna tegen
Rusland te wenden.
Deze gedachtengang was van beiderlei standpunt bezien alleszins verklaarbaar en Loch zijn hun verwachtingen
niet vervuld. Duitschland heeft, toen het op het punt
scheen zijn plannen verwezenlijkt te zien, een zoodanigen
tegenstand ondervonden, dat het weder tot dicht bij de
Beigisch-Fransche grens werd teruggedrongen en handhaaft
zich ook tegenover Rusland met telkens wisselende krijgskansen. De Bondgenooten zagen zich door Rusland, dat,
naar men dacht en hoopte, Duitschland met zijn legermassa's zou overstelpen en in 44n zegemarsch naar Berlijn
oprukken, volkomeri teleurgesteld.
Duitschland strijdt drie maanden na het begin van
den krijg nog steeds in Noord-Frankrijk en van een vernietiging van den tegenstander is geen sprake het tegendeel is zelfs volstrekt niet uitgesloten. Rusland heeft het
nog niet verder gebracht dan de grens van Oost-Pruisen,
moet het eigen gebied Polen, nog van de Duitsch-Oostenrijksche troepen, die na de nederlaag aan Weichsel
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San terugtrekken, zuiveren en houdt slechts het Oostelijke
deel van Galicie bezet.
In het voorgaande is vooral op het hoe en waarom
der operation den nadruk gelegd. Intusschen is daaruit
tevens hun algemeen verloop gebleken. Om de gedachten
nader te bepalen kan daaraan worden toegevoegd, dat de
Duitschers den 5den Augustus voor de Maas verschenen en
deze t. N. van Namen op den 9 den geheel in hun macht
hadden. Eerst den 15 den d.a.v. waren de Franschen in staat
bij Dinant en Namen aan de verdediging der rivier mede
te werken, den 17 den Augustus landden te Boulogne de
voorste echelons van het Engelsche expeditie-leger. Deze
feiten zijn voldoende om in verband met het voorgaande
te doen uitkomen, in welke mate de bondgenooten bij de
Duitschers ten achter waren en deze dus van hun overval
het gehoopte succes hadden.
De afstand van de Belgisch-Luxemburgsche grens tot
de t. Z. van Luik sterk naar het Zuid-Westen terugwijkende
Maas, is in het Noorden ter hoogte van Aken en Verviers
gering, en neemt 'mar het Zuiden belangrijk toe. De methodisch te werk gaande aanvaller wilde het verband in zijn
naast elkander oprukkende korpsen handhaven en moest
dus de troepen, die de Maas het eerst hadden bereikt, ook
het 'angst laten wachten, alvorens deze weder te kunnen
doen oprukken. Hierbij kwam, dat de weerstand bij en ten
Z. van Namen met behulp der Franschen geboden — den
nden werd o.a. bij Dinant hevig gevochten — veel ernstiger
dan die in het Noorden was.
Dit verklaart, waarom de legerkorpsen, welke reeds
op den 9den in het bezet van de Maasovergangen t. N.
van Namen waren, eerst den 17 den hun opmarsch naar het
Westen konden vervolgen. In dien tusschentijd zijn de
daar aanwezige troepen over Aken aanzienlijk versterkt. Die
omstandigheid noopt raij evenwel te wijzen op het feit, dat
het daartegenover op nog geen 15 K.M. afstands gelegerde
Belgische veldleger de gelegenheid ora den vijand een gevoeligen slag toe te brengen, heeft verzuimd. Tusschen 9
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en 16 Aug. hadden de Duitschers n.l. teneinde de Maasovergangen voor den later volgen den opmarsch vrij te
houden, betrekkelijk zwakke troepen ten Westen van de
rivier vooruitgeschoven en deze in een grooten kring om
die overgangen opgesteld zij hadden daar wat men noemt,
een voorhoede-stelling ingenomen. Een groot deel hunner,
then nog niet versterkte troepen, werd gebezigd voor aanvallen op eenige nog geisoleerd standhoudende forten van
Luik en voor bezetting van de stad zelve, terwijl ook de roerige
bevolking van het Luiker-Waalsche, die den Duitschers door
hun spontaan verzet groote moeilijkheden had berokkend,
in het oog moest worden gehouden. Toen had het Belgische
leger zijn slag kunnen slaan strategisch is het een onvergefelijke zwakheid, dat het voor dien coup is teruggedeinsd.
Nadat het gunstige tijdvak ongebruikt was verstreken,
was het oprukken der Duitschers voor het Belgische leger,
dat in zijn opstelling slechts aanvallen van cavalerie met
een weinig infanterie, artillerie en wielrijders had afgewezen, het sein, om, Brussel prijsgevend, rechtstreeks naar
Antwerpen terug te trekken.
Ook dit was verkeerd, aangezien het daardoor, instede
de bondgenootschappelijke legers een ongetwijfeld zeer
gewaardeerde versterking te geven, gevaar liep, in de vesting te worden gelsoleerd en, kwam het tot een aanval,
met haar ten onder te gaan. Men achtte Antwerpen echter
onneembaar; een ernstig doorgezetten aanval vrijwel nitgesloten en stelde zich veel voor van de aanwezigheid van
het veldleger binnen een legerplaats, die het immers zou
veroorloven naar welgevallen vleugel, rug en verbindingen
des vijands te bedreigen.
De uitkomst bewees ook pier dat men zich totaal heeft
misrekend. Mogelijk is, dat Belgie de Schelde-vesting onder
pressie van den Engelschen Minister Winston Churchill heeft
willen (moeten) verdedigen en dan was hiervoor, gegeven haar
grootte (90 K.M. oratrek), het geheele veldleger noodig.
Uitgesloten is niet, dat de Belgische revering liever dan
het eigen gebied prijs te geven door zijn leger bij dat der
bondgenooten te voegen, zijn strijd.krachten met het oog
O. E. XIV 12
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op latere gebeurtenissen voorloopig intact in het reduit
der landsverdediging wilde bewaren. Doch hoe dan ook,
zoowel het een als het ander getuigt van verkeerd en
nauw inzicht, omdat duidelijk is, dat alleen directe versterking van het bondgenootschappelijk leger het uitzicht
opende, den invaller te verslaan. Daardoor zou deze Belgi6
wellicht hebben moeten ontruimen en was dit land weer
zichzelf geworden. Thans is het grootste deel van het
Belgische leger na een zeer kortstondige verdediging van de
Loch zoo sterke vesting (29 Sept.-9 Oct.) roemloos verloren
gegaan ; slechts 30.000 man Belgische troepen hebben zich
bij de bondgenooten kunnen. voegen.
Toen Luik was genomen en de Maaslinie de facto tot
een punt (Namen) was gereduceerd, ook deze vesting viel
en het Belgische leger naar Antwerpen was teruggetrokken,
konden de Duitsche legers volkomen ongehinderd naar de
Fransche Noordgrens oprukken. Dit deden zij in een groote
met geforceerde marschen meesterlijk uitgevoerde linkszwenking. Hierbij trad hun geen bondgenootschappelijk
soldaat in den weg ; wel een bewijs, dat zelfs teen, 17-25
Aug., Frankrijk en Engeland nog buiten staat waren, den aanvaller vereenigd tegemoet te gaan of althans diens opmarsch,
zooals zij later, toen hij eenmaal de Fransch-Belgische
grens had bereikt, deden, te vertragen.
Het overige deel van het Duitsche leger was, evenals
ook thans nog, behoudens enkele kleine plaatselijke wijzigingen het geval is, gebonden door het front BelfortEpinal—Toul—Verdun.
Verdun vormde als het ware de spil van den hiervoor
bedoelden omkomenden vleugel, die, vanaf die vesting gerekend, nit de navolgende legers bestond : het leger van.
den Kroonprins van Pruisen, van Prins Albrecht van Wurtemberg, die onder bevel van de Generaals von Hansen,
von Billow en von Kluck. Het stilstaande front werd gevormd door het leger van Generaal von Heerungen in den
Elzas en dat van den Kroonprins van Beyeren, in Lotharingen.
Het is hier de plaats, een beknopt overzicht van de
sterkte en samenstelling dier legers te doen volgen en in
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aansluiting daarmede enkele mededeelingen omtrent de
strijdkrachten der Bondgenooten te doen.
Elk leger bestaat uit twee a drie legerkorpsen, elk van
twee divisien, ieder van twee brigades ter sterkte van twee
regimenten van drie bataljons, elk van vier compagnien
van 250 man. Elke divisie beschikt over eenige eskadrons
cavalerie voor hare onmiddellijke be veiliging en een brigade
veld-artillerie van twee regimenten, ieder van twee afdeelingen, elk van drie batterijen van 6 vuurmonden dus 72
kanonnen. De gezamentlijke sterkte van een legerkorps
bedraagt aan infanterie, cavalerie, artillerie en bijbehoorende
treinen, waartoe men rekent munitie-treinen, verbandplaatsafdeelingen, pioniers, brugge-treinen, telegraaf-, telefoonen luchtschipperafdeelingen, proviand-colonnes en de zware
artillerie (houwitsers) ongeveer 25000 man en een groot
aantal paarden, vuurmonden en voertuigen.
In alle moderne legers is de sterkte en organisatie,
de bewapening en uitrusting, afgezien van enkele details
gelijk. In de sterkte der in eerste linie beschikbare strijdkrachten, in hunne geoefendheid, enkadreering en hoogere
aanvoering, in de hoeveelheid en het gehalte der daarachter in tweede en derde linie beschikbare reserves komen
evenwel vooral in den oorlog sterk sprekende verschillen
voor den dag. Deze zijn het, die alsdan den doorslag moeten geven, de waarde der wederzijdsche strijdkrachten, ja,
ten slotte het succes in den krijg bepalen. Dit maakt, dat
men dus een Duitsch, Fransch, Engelsch, Russisch of
Oostenrijksch legerkorps, om ons tot de strategische eenheden te bepalen, volstrekt niet gelijk mag stellen. Intusschen zal ik mij van een nadere beoordeeling van de intrinsieke waarde dezer troepen onthouden, daar deze alleen,
behoorlijk gemotiveerd, waarde heeft en het mij hier te ver
zou voeren, die te geven. Zij ligt trouwens reeds eenigszins in de volgorde, waarin zij zijn opgesomd, opgesloten.
Aileen zij nog medegedeeld, dat Duitschland in eerste
linie over 25, Frankrijk over 21, Engeland (het in Frankrijk aanwezige Expeditie-leger) over 3, Rusland over 37 en
Oostenrijk over 16 legerkorpsen beschikt. Dit overzicht is
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voldoende, om zich althans een denkbeeld van de strijd.krachten, Welke in de eerste helft van Augustus te velde
trokken, te kunnen vormen. Later, na het intreden van
de eerste groote verliezen, de wederzijdsche uitbreiding van
de gevechtsfronten, hebben alle legers hun talrijke reserveformaties aangetrokken. Daaromtrent kan thans niet in
bijzonderheden worden getreden. Men dient voorts, om de
gedachten te bepalen, te weten, dat Duitschland aanvankelijk tegenover Frankrijk in het geheel 22, tegenover Rusland 3 legerkorpsen van het actieve leger heeft gebezigd.
Na den eersten Russischen inval in Oost-Pruisen formeerde
Duitschland ruim de helft van de 50 reserve-divisies, Landweer eerste ban, waarover het reeds vrij spoedig kan beschikken, tot legerkorpsen, die de troepen tegenover Rusland versterkten, terwijl het andere gedeelte dier strijdkrachten naar Frankrijk werd overgebracht. Daar hebben
zij het front, hetzij door elk legerkorps met een reservedivisie uit te breiden, hetzij als zelfstandige legerkorpsen
versterkt.
Een reserve-divisie is samengesteld als een gewone
infanterie-divisie, alleen is zij wat minder ruim van artillerie
voorzien. Volledigheidshalve zij vermeld, dat de meeste
legers hun cavalerie in z.g. zelfstandige division vereenigen.
Deze gaan hun ter opheldering op eenige dagmarschen
vooraf en stellen in samenwerking met de middelen, waarover de luchtvaart beschikt, 's vijands opstelling en sterkte
z(5•5 tijdig vast, dat de hoogere legeraanvoering voldoende
gelegenheid bezit, in verband met de van hen inkomende
berichten de gewenschte maatregelen te nemen. Zij waarborgen haar dus m. a. w. de noodige vrijheid van beweging.
Duitschland beschikt over 12, Frankrijk over 10 cavaleriedivisien, terwiji Engeland 2 brigades overbracht. Rusland
brengt in eerste lithe 24 cavalerie-division in het veld.
In verband met het vorenstaande kan men zich gemakkelijk voorstellen, Welk een reusachtige legermacht
Belgie tusschen 16 en 25 Aug. heeft doorschreden.
Den 17 d en Aug. begon deze zwenking ; den 20 sten bezette
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de uiterste rechtervleugel Brussel ; ten Noorden van deze
hoofdstad werd een observatiekorps tegenover de vesting
Antwerpen achtergelaten ; den 25sten werd de Fransche
Noordgrens bereikt en . . . alsof daar geen linie van verschanste legerplaatsen en forten bestond, van Rijssel tot
Longwy overschreden. Eenmaal Frankrijk binnenrukkend
werd spoedig over de gansche linie met de bondgenootschappelijke legers contact verkregen. Op 31 Augustus slaat
Generaal von Kluck ter hoogte van Peronne een hevigen
flankaanval of en brengt Generaal von Billow den Engelschen, die hij reeds van nit de lijn Conde—Bergen voor
zich nit had gedreven, een ernstige nederlaag toe bij St.
Quentin. Generaal von Hansen dringt bij Rethel over de
Aisne, terwijl Prins Albrecht van Wurtemberg inmiddels
ter hoogte van Mezieres de Maas overschrijdt en de Duitsche Kroonprins, die rivier bij Montmedy forceerend, 5 uit
de lijn Reims—Verdun oprukkende Fransche legerkorpsen
een gevoeligen slag toebrengt. De pier genoemde plaatsen
bepalen de hoofdrichtingen, waarlangs de Duitsche legers,
in onderling verband doorzwenkend, op den 2 den September
de linie La Fere—Laon—Verdnn bereikten. In dien tusschentijd waren alle achter dit front gelegen Fransche vestingen
gevallen en werd aldus het bewijs geleverd, dat zij ten eerste
den vijandelijken opmarsch niet noemenswaard hadden kunnen vertragen en voorts dat zij op zich zelven als vesting
weinig beteekenden. Daartegenover zij geconstateerd, dat
die van het Oostfront van het begin van den krijg tot
heden den viand met succes hebben weerstaan.
Mocht men hiertegenover aanvoeren, dat de aanval
op dit laatste front meer het karakter van een demonstratief binden van een. aanzienlijk deel der Fransche strijdkrachten draagt en dus als offensief niet ernstig is gemeend,
dan zij opgemerkt, dat de bij na geslaagde poging tot doorbreking bij St. Mihiel, de aanvallen nit de vlakte van
Woeuvre op „les cotes de la Meuse" tusschen Verdun en.
Toul en die op de Couronne de Nancy het tegendeel bewijzen. Aileen tegenover de Vogezen wordt door de Duit-
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schers een defensieve, doch daarom nog niet demonstratieve
houding aangenomen.
Op den 7 den September bereikten de invallers de linie
Parijs—Verdun en daarmede het hoogtepunt van hun
offensief.
De Duitschers lieten Parijs, dat zich reeds voor het
beleg gereed maakte, terwijl de regeering, naar Bordeaux
werd verplaatst, totaal ongemoeid niet de Hoofdstad, hoe
belangrijk ook, maar het Fransche leger was immers hun
eerste object. Slaagde men er in, de zwenking langs Parijs
in Z. 0. richting door to zetten, dan zouden zoowel het
Fransche Noorderleger als dat in het front Verdun-Belfort
hetwelk door de tegenover deze linie opgestelde legers word
verbonden in de aldus gevormde strategische tang zijn
samengeknepen en omsingeld doze operatie zou den tegenstander een debacle, een tweede Sedan hebben berokkend.
Generaal Joffre, de Fransche Generalissimus, begreep,
toen. de Duitschers, zijn steeds terugwijkend leger volgend,
de lijn Parijs-Verdun hadden bereikt, dat elke schrede
verder achterwaarts den ondergang van zijn leger beteekende.
Dit onheil diende tot elken prijs to worden afgewend hij
moest thans den slag aannemen. De terugtocht, hetzij
dan vrijwillig en methodisch of gedwongen door overmacht,
uitgevoerd, moest onmiddellijk worden gestaakt alleen een
oriverwacht en gelijktijdig met alle kracht ondernomen
tegen-offensief kon Fran.krijk nog redden.
Zoo dus waar is, dat Generaal Joffre daartoe het
initiatief nam, mag toch niet worden voorbijgezien, dat
ook deze handeling hem door de tegenpartij werd opgedrongen, dat zij dus niet volkomen vrijwillig was. Zij
leidde intusschen tot het beoogde doel.
Tegen den plotseling over het geheele Fransche front
ondernomen tegenaanval waren de Duitsche legers wier
krachten vermoedelijk tengevolge van de groote snelheid,
waarmede dagen achtereen was opgerukt, waren overnomen,
niet bestand.
Op waarlijk grootsche wijze en onder omstandigheden,
die aan den glorietijd onder Keizer Napoleon den Eerste
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herinnerden, werd het defensief met het offensief verwisseld.
hit de voor de Franscben voor immer gedenkwaardige
dagen, waarop zoo verrassend snel de rollen werden omgekeerd, zijn hun twee zeer belangwekkende documenten
bewaard gebleven. In de eerste plaats de proclamatie van
G-eneraal Joffre aan het leger een echte soldatenorder, die
niet redeneert of motiveert, maar beveelt ; een stuk, dat men
evenmin als de proclamaties van den grooten Napoleon op
den keper moet bescho-uwen, doch evenmin als deze zijn
effect heeft gemist.
„Op het oogenblik — aldus Joffre dat een veldslag begint, waarvan het heil van het land afhangt, is
het van belang alien er aan te herinneren, dat de tijd
van achteromzien voorbij is. Alle krachten moeten worden
ingespannen, oin den vijand aan te vallen en terug te
werpen. Een troep, die niet meer kan oprukken, moet
koste wat het wil, het veroverde terrein bebouden en
zich eerder op de plaats laten dooden, dan terugtrekken.
In de huidige omstandigheden, kan geen zwakheid
worden geduld."
De uitslag was schitterend en deed het geschokte
zelfvertrouwen der Franschen herleven, als kranige, flinke
soldaten dreven zij, op den 8sten Sept. den aanval inzettend,
de Duitschers over het gansche front terug.
Het tweede document is een order van den Duitschen
korpscommandant Tulff von Tscheppe, die hun bij de herovering van Vitry le Francois in handen viel. Hij luidde
als volgt :
Vitry le Francois, 7 Sept. 10 u. 30 n.m.
„Het doel van onze lange moeilijke marschen is bereikt. De voornaamste Fransche strijdmachten hebben
den strijd moeten aanvaarden na zich aanhoudend te
hebben teruggetrokken. De groote beslissing is ophanden. Morgen zal dus de gansche Duitsche strijdmacht,
waaronder ons legerkorps over de geheele linie van
Parijs tot Verdun slag leveren. Om de eer en het welzijn van het Duitsche rijk te handhaven, verwacht ik
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van elk of icier en soldaat, dat hij in weerwil van de
hevige en heldhaftige gevechten van de laatste dagen
geheel zijn plicht zal doen tot zijn laatsten ademtocht.
Alles hangt van het resultaat van morgen af."
Beide orders vullen elkaar aan, in zooverre zij ons bewijzen, dat Kier het hoogtepunt der tot dusver gevoerde
operation inderdaad werd bereikt ; den Franschen werd gezegd, dat zij geen pas meer mochten wijken, den Duitschers,
dat thans het oogenblik van de groote beslissing was aangebroken, dat zij den vijand eindelijk vasthadden en
moesten beproeven hem te vernietigen.
Doch het krijgsgeluk wilde het anders. Na 6 dagen
achtereen te zijn teruggedreven, mochten de Duitschers zich
op den n den September gelukkig achten het Fransche offensief in de lijn La Fere—Laos—Reims—Suippes—Verdun.
tot staan te kunnen brengen. Deze linie zou den grondslag vormen van een front, dat zich thans, ruim twee
maanden later, nog steeds terzelfder plaatse bevindt, doch
op den Westelijken vleugel geleidelijk naar het Noorden
verlengd, tot Nieuwpoort aan de Belgische Noordzeekust
is uitgebreid. In grillige bochten kronkelt zich deze slaglinie door Noord-Frankrijk, buigt t. W. van La Fere in
Noordelijke richting om, overschrijdt t. N. van Rijssel de
Belgische grens en loopt t. 0. van Yperen over Dixmuiden
langs den gekanaliseerden Yser naar de trust.
Zoowel de kolossale verlenging van La Fere tot aan
zee, als de juist op dit laatste deel en vooral ook op het
front Verdun—Toul naar het Westen uitspringende bochten
verlee-nen aan dit lange front een karakter dat in strategischen zin zeer bijzonder is. Het gedeelte Rijssel —Nieuwpoort ontstond, toen na den val van Antwerpen het voor
die stad vrijgekomen Duitsche aanvalsleger de Engelsche
en Belgische troepen, welke deze vesting hadden verdedigd
en aan gevangenschap waren ontkomen, voor zich uitdreven
en de linie Yperen—Dixmuiden—Nieuwpoort hadden bereikt
(10-24 Oct.). Op den 29 sten Sept. gingen de Duitsche troepen, welke zich tot dusverre met de observatie van Ant-
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werden hadden vergenoegd, plotseling tot een krachtigen
stormerhandschen aanval over. Zes dagen later reeds was
in het Z. W. front van den buitensten fortengordel een
bres van 20 K.M. breedte geslagen en kon tot den aanval
op de Nethe, welke rivierstelling den toegang tot de binnenste, zeer verouderde, dicht op de stad gelegen fortenkring belemmerde, worden overgegaan. Slechts een dag
kon die stelling den energieken aanvaller weerhouden toen
ook zij viel, was het lot der vesting beslist ; in den morgen
van 9 October moest zij na een hevig bombardement dat
maar een dag en 66n. nacht behoefde te worden voortgezet,
capituleeren.
Het was in deze dagen, dat een ware Exodus van.
gansch Antwerpens bevolking naar Westelijk Noord-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen plaats had en Nederland als
het ware met Belgische burgers en militairen werd overstroomd. De eersten, ongeveer 300.000 menschen werden
overal liefderijk opgenomen en over ons gansche vaderland
verspreid ; de laatsten plusminus 35000 man werden geinterneerd. Bij het beleg van Antwerpen is er zooveel,
dat een nadere verkiaring vraagt, doch tevens zooveel onbegrijpelijks in de houding van de Belgische en Engelsche
regeering en van de hun ten dienste staande troepen, dat
het maar beter is voor 't oogenblik niet te diep op dit
on.verkwikkelijk onderwerp in te gaan.
Later wellicht zal ons duidelijk worden, waarom toch
de Duitschers, zoo plotseling van inzicht veranderend, tot
den aanval op de vesting overgingen, welke toch de oorzaken waren van den zoo verrassend snellen val van een
steeds onneembaar genoemd reduit ; wat toch het Belgische
veldleger er toe bewoog zich in strijd met elk logisch
strategisch inzicht in die legerplaats te laten neutraliseeren,
instede zich bij de Bondgenootschappelijke legers te voegen;
of hier bijgeval dezelfde politieke overwegingen hebben
gegolden, die er Engelsche brigades toe brachten de vesting
hardnekkiger te verdedigen dan zulks door de eigen troepen
werd gedaan ; en tenslotte wat het bezoek van Winston
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Churchill aan de Scheldestad te beteekenen had. Gaan
wij verder :
„Het aantal gevangenen, de reusachtige voorraden, die
in onze handen vielen — juichten de overwinnaars in hun
officieel communiqué van den lOden October — zijn nog
niet te overzien. De laatste Belgische vesting, het „onneenabare" Antwerpen, is in 12 dagen bedwongen."
Niet meer dan 30.000 man Belgische veldtroepen wisten, door het land van Waes naar het Westen ontvluchtend, de legers der Bondgenooten te bereiken. De Duitschers
sloten met de troepen, die voor de vesting vrijkwamen, de
opening, Welke nog tusschen Rijssel en de zee gaapte. Daarmede maakten zij een einde aan de onvermoeide doch
vruchtelooze pogingen tot omtrekking van hun rechtervleugel, waarmede de tegenpartij haar front geleidelijk van
La Pere tot aan zee verlengend, hun flank en verbindingen
had bedreigd.
Dat is een der belangrijke strategische handelingen,
die hun Stempel op de zooeven besproken slaglinie hebben
gedrukt.
Die pogingen tot omtrekking hadden geen succes,
omdat zij alleen, zoo het naogelijk is hen geheel buiten
's vijands waarnemingskring aan te zetten en door te voeren,
resultaten kunnen opleveren.
Dit nu is, sedert de moderne legers over luchtvaartmid delen beschikken, zoo goed als uitgesloten door verkenning uit de lucht worden dergelijke ondernemingen binnen
enkele uren ontdekt en gemeld, terwiji met hunne uitvoering
dagmarschen gemoeid zijn. Er blijft dus altijd ruimschoots
tijd tot het nemen van tegenmaatregelen. Daarmede, is een
strategische handeling, waarmede in den Napoleontischen
tijd, in de oorlogen van 1866 en 1870 schitterend succes
is bereikt, in den tegenwoordigen oorlog veroordeeld.
Ook schijnt een tweede gewichtige strategische handeling, die door den grooten Napoleon vooral tegenover
bondgenootschappelijke legers met schitterend succes werd
toegepast, de doorbreking, te hebben afgedaan.
Tot die conclusie zou men althans komen, wanneer
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men de verschillende hardnekkige pogingen door de Duitschers ter doorbreking van een toch in dit opzicht bijzonder
kwetsbaar front aangewend, steeds ziet mislukken. De
hevige gevechten bij Lassigny en Roye, Albert en Atrecht,
k-unnen het getuigen; in beteekenis staan zij echter alle bij
de doorbrekingspoging, die bij St. Mihiel bijna de sperlinie
Verdun—Tonl deed vallen, verre ten achter. Immers, zoolang
de Duitschers, die op dit punt het fort Camp des Romains
namen, niet vandaar zijn verdreven — en daartoe beproeven de Franschen nog steeds het uiterste — staat in het
bijzonder hun Noordelijk front aan afsnijding van zijn verbindingen met het hart des lands bloot.
Op alle punten echter, waar de Duitschers pogen door
te breken, wijken de Franschen elastisch terug, omgeven
het gevaarlijke punt met versterkingen en bestoken_ het
z6.6 fel, dat het einddoel : hun Rules te scheiden, onmogelijk
kan worden bereikt.
Het is de enorme nitwerking der moderne repeteergeweren, mitrailleurs en snelvuurkanonnen, die belet, zelfs
al wordt met krachtige offensiefstooten ook aan.vankelijk
succes bereikt, deze tot het einde toe door te zetten. Door
den druk der enorme plotseling intredende verliezen zinkt
elke aanval tenslotte machteloos ineen. Zou dit wellicht
de verklaring zijn van het onbegrijpelijke feit, dat twee
reusachtige, goedg,eoefende en bekwaam aangevoerde legers
weken, ja, maanden lang tegenover elkaar stand kunnen
houden, zonder op welk punt ook een beslissend succes te
bereiken ?
Alleen als een der partijen door uitputting van krachten,
verslapping, zijner waakzaamheid of door een samenloop
van demoraliseerende omstandigheden kan worden overrompeld, zal het lange met zoo bloedige offers gehandhaafde
en aangevallen front in enkele dagen ineen zinken. Wanneer men op zijn hoede blijft en krachtig echter nooit.
Dddrop alleen is, tenzij een wapenstilstand de oplossing
mocht brengen, het wachten.
Nov. 1914.

HET MEDAILLON
DOOR

ADELE WITHOF.

Femke van Waldenburg, even to voren thuisgekomen
van haar bureau, zat in haar woonkamer bij 't raam.
't Was een klare, zonnige middag in Januari. Om de
donkere, roerlooze boomen in den tuin tintelde het jonge
licht. In de stemmige kamer, waar voor de hooge ramen
de gordijnen wijd waren weggeschoven, was de blijheid
van den lichten dag.
Behaaglijk leunend in haar stoel genoot Femke haar rust.
Ze was een oudere vrouw, pittig, frisch, met onderscheidende zorg gekleed. Haar zilverend-blonde haar, losjes
golvend langs de slapen, temperde de kloekheid van haar
voorhoofd en de donkere, soepele japon, met gratie gedragen, gaf fijnheid aan haar krachtige figuur.
Terwijl ze stil voor zich uit keek, verzachtte de uitdrukking van haar energieke oogen en haar mond ontspande zich. Tot de bel klingelde. Dadelijk richtte zij zich
op, luisterend, en haar gezicht sloot zich weer tot de uitdrukking van schrandere beradenheid.
Er kwam een jong meisje de kamer in, bijna kinderlijk
van gestalte, met haar smalle schouders, de geringe welving van haar borst. Maar in 't gezichtje was de toets
van rijpende vrouwelijkheid. Haar gang was onregelmatig,
licht balanceerend. Haar eene been, niet krachtig genoeg,
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ging wat slepend. Maar dit mismaakte haar niet. Wei deed
het de teerheid van haar ranke lichaam te meer uitkomen.
Zij bedwong een heftige ontroering : haar oogen blikten strak, op haar wangen brandde een scherproode vlek,
tusschen neus- en mondhoek groefde zich een diepe lijn.
In Femke's blik was bezorgdheid, geen verwondering.
Zonder een woord liep 't meisje op haar toe, liet zich
in een stoel naast haar neervallen.
Toen, haar gezichtje afgewend, zei ze, kortaf: „ik blijf
bij je van daag."
„Goed, Jette."
Eenige oogenblikken zwegen beiden. Dan, nog zonder
op te zien, zei 't meisje, ingehouden heftig : „je weet 't ?"
De ander, zacht, en haar oogen keken van Jette weg :
„van Hermans engagement met je zuster ?" Toen, zich
weer naar haar toekeerend : „je moeder heeft 't me gisteren
verteld." En ze lei haar hand op Jette's arm.
Jette voer op ; haar oogen fonkelden. „O, Fem wat ben
ik toch dom geweest ! Zijn bezoeken, zijn attenties, 't was
alles om Dorien. Dat ik dat niet begrepen heb ! Zij wist
't natuurlijk. En aan mij hebben ze niet gedacht. Dat ik
me een illusie zou kunnen maken. Zoo'n stumper ! Die zou
zich toch wel niets inbeelden ! Femke, waarom heb jij
me niet gewaarschuwd ?" — Op eens brak haar drift ; haar
gezichtje wend hopeloos droef.
„'t Is nu zoo hard."
„Maar, Jette, hoe kon ik je nu waarschuwen ? Ik heb
Herman een keer ontmoet."
„Maar je wist toch, dat een man mij niet liefhebben
kan !" — Haar heftigheid bruiste weer op. — „Welke man
trouwt er met een mismaakte !"
„Kona, kindje, wat overdrijf je. Je weet heel goed, wat
een aardig, klein ding je bent. Wees niet zoo verbitterd.
Herman zal vriendschap voor je voelen. Juist zijn liefde
voor je zuster zal hem tegenover haar meer terughoudend
hebben gemaakt. En jij hebt niet begrepen, wat daarachter
school. Dat kan toch niemand helpen. 't Is een groote
teleurstelling voor je, natuurlijk. Maar je komt zoo iets
wel te boven. Over een tijdje zie je alles weer anders aan.
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Je leven begint pas. Alle mogelijkheden liggen nog voor
je. En bovendien, Jetteke" — er kwam een glansje van
plagerij in Femke's stem — „denk je, dat 't zoo erg is,
om alleen te blijven ?"
„Och, Fein, je moet jou niet rekenen. Jij bent een
uitzondering. Jij hebt aan je zelf genoeg. III vind 't vreeselijk. 'k Was nog liever dood."
„Onzin, kleintje. Waarom zou ik een uitzondering
wezen ? Ik ben precies als andere vrouwen. Ik heb verlangd
naar een man, naar een gezin, net als jij ik ben teleurgesteld, veel erger dan jij. Ik spreek daar nooit over. 't Is
alles al zoo lang voorbij. — Ik wil 't jou wel vertellen. 't Is
misschien goed voor je. Maar dan moet ik je even alleen
laten, om er een getuige bij te halen, die er zelf ook een
rol in heeft gespeeld."
Femke kwam terug met een klein, marokijnen 4crin.
„Je moet dit eerst eens bekijken."
Wat bevreemd, met oplevend interesse, opende Jette
het ecrin, zag op de vergeelde zij de flonkering van een
j uw eel.
't Was een gouden medaillon van oude smeedkunst
in 't midden een groote smaragd met diepe, fluweelige
glansen daaromheen, in een rand van arabesken, kleinere
smaragden en paarlen.
„Hoe mooi !" Jette hield het medaillon naar 't licht.
„Keer 't nu eens oat."
Jette zag op den achterkant een inschrift in oudstijlsche letters : „A Dieu ton ame recommande."
„Geef 't nu eens hier, dan zal ik je laten zien, wat er
in zit." Femke knipte het dekseltje open : te voorschijn kwam
een plaat van zwart email, waarop en bas relief een ivoren
doodskopje. Een fel kopje, met den hoonenden grijns om
zijn wreede tandenrijen, zijn ridicuul neusstompje, zijn
hoekige ooggaten.
Onthutst staarde Jette op 't onverwachte beeld.
„'t Is nog niet alles." Femke legde het medaillon op
de tafel, den voorkant onder. Tastend ging haar vinger
over het doodskopje en na een lichten druk klepte het
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zwarte plaatje op, waardoor de binnenwand zichtbaar werd.
't Was een vlakke gouden wand, geheel passend tegen de
tusschenplaat, behalve in 't midden. Daar was een kleine
holte.
indieping pier ? Toen ik het medaillon
„Zie je
kreeg, waren er wat Witte korreitjes Een van die korreltjes was genoeg, om een mensch aan zijn eind to bren0-en "
b
„Maar, Fem, wat heeft dat sinistre ding met jou to
maken ?"
„Je verwondert je: zoo'n geheimzinnig ding- in 't leven
van een eenvoudige vrouw. Maar 't is zoo vreemd niet.
Zoo'n oud ding zal gewoonlijk wel een eigenaardige geschiedenis hebben en belandt natuurlijk wel eens in een zonderlinge omgeving. Ik wou je juist de geschiedenis van dat
medaillon vertellen, want het eind er van valt samen met
de mijne.
„Ik heb 't geörfd van mijn grootmoeder. Je weet, ik
ben van Fransche afkomst; grootmama was een Francaise.
Je hebt ook wel eens gehoord, dat ze in haar tijd een
gevierde zangeres was. Daarbij was ze een heel mooie vrouw.
Ze had het medaillon gekregen van een grand seigneur.
Hij hield van haar en wou haar trouwen. Zij hield ook
wel van hem, maar toch wilde ze zijn vrouw niet zijn. Ik
heb altijd gedacht, dat ze zijn groote liefde niet aandurfde:
ze ging meer uit naar 't luchtige, speelsche.
„Nu, ik ben als klein meisje bij grootmama gekomen
en ben bij haar opgegroeid. Ze was toen een geestige,
levensinstige vrouw, trotsch en nog mooi. Maar ze was
geen echte nude vrouw. Wij leefden in een sfeer van mondaine behaag;lijkheid. Voor mij was grootmama zorgzaam
en toegevend. Toch was ik geen gelukkig kind. Ik miste
iets. Later heb ik begrepen wat: ons leven had geen
innigheid, geen ernst. 't Was of grootmoeder, in haar
voelen, over een bepaalde grens niet peen durfde. Zij
sprak graag over haar vroegere triomfen en zoo vertelde
ze mij op een keen de geschiedenis van het medaillon. Dat
had behoord tot de familiejuweelen van De Rougemont,

384

HET MEDAILLON.

dien vriend van grootmama. Een paar eeuwen te voren
was het gemaakt voor een Demoiselle de Rougemont door
een Florentijnschen goudsmid, die in Parijs was komen
wonen. Je weet wel, dat in dien tijd de Italiaansche goudsmeden zulke mooie, curieuse dingen. maakten. Reine de
Rougemont was aan 't hof. Ze moet een mooi meisje geweest zijn, maar heel ernstig en eenzelvig. Daardoor paste
zij niet in die omgeving. Ten minste ze noemden haar spottend „la petite myst6rieuse." Op een morgen vond men
haar bewusteloos in haar bed en ze is niet meer bij kennis
gekomen.
„Ze dachten aan vergif, maar ze hebben geen spoor
kunnen ontdekken. 's Avonds op dienzelfden dag werd de
verloving bekend van een der prinsen met een Duitsche
vorstin. Niemand behalve grootmama heeft het medaillon
meer willen dragen. Toch kende niemand het geheim er
van. Dat kwam eerst aan 't licht toevallig — kort
voordat grootmama het kreeg.
„Ik heb haar wel eens gevraagd, waarom ze juist dit
ding had gekregen. Ze antwoordde, dat ze 't zelf had gekozen ze hield van bizarre dingen en 't had haar aangetrokken, het middel bij de hand te hebben, om een eind
aan haar leven te maken, als ze dat ooit zou willen.
„Ik was twintig jaar, Coen grootmoeder stierf. Ik vond
haar dood in haar kamer. Een onrustige doode was 't.
Alsof haar gezicht in een oogenblik van schrik was verstijfd. En in haar hooding was lets afwerends. Op haar
schrijftafel lag een brief aan me. Zij wist, dat ze leed aan
een ziekte, die haar lichaam langzaam zou verwoesten. Ze
had dat proces niet willen doormaken en had zelf er een
eind aan gemaakt.
,,Grootmoeder had geleefd van een jaarrente. 't Weinige,
dat ze daarbij nog bezat, had ze mij nagelaten, ook haar
kostbaarheden. „Die zal jij later dragen," had ze wel eens
met voldoening gezegd. „Je bent ze waard jij zult het
leven genieten, jij zult er je ook niet door laten ringelooren."
„Ik was verloofd ik zou over een paar maanden trouwen. Grootmama's dood had mij natuurlijk een schok ge-
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gegeven. En ik miste haar ook. Ze was voor mij zoo
goed geweest, als ze voor iemand zijn kon. Maar ik was te
gelukkig, om lang onder den indruk te blijven.
„Ik hield zooveel van mijn verloofde en ik was zoo
trotsch op hem. Hij was heel knap. Al een van zijn eerste
pleidooien was een groot succes geweest. Iedereen zei,
dat hij zeker carriere zou waken. Hij zag er goed uit ook ;
flunk, met een innemend, schrander gezicht. En ik dacht,
dat hij veel van mij hield. Dat deed hij ook eigenlijk wel.
Op zijn manier.
„Op een keen kwam hij bij me en bekende me, dat
hij gespeculeerd had en zijn heele fortuin daarbij had verloren. Hij kwam mij mijn woord teruggeven.
„Je hebt je geld verloren," zei 1k, „nu, dan wachten
we. Je zult gauw een groote praktijk hebben.
„Hij was een oogenblik verlegen., Coen zei hij : „Begrijp je dan niet, Feinke. Je bent aan weelde gewoon; ik
ook. Ik was rijk genoeg voor ons beiden; nu heb ik niets
meer dan mijn praktijk. Dat zou immers armoe zijn."
„Nu had ik begrepen. Hij wilde vrij zijn. Een vrouw
zonder fortuin schikte hem niet meer.
„Je voelt wel, Jette, hoe hard de ontgoocheling was.
„Ik geloof, als hij was gestorven, dan zou ik nog niet
zoo ellendig zijn geweest. Dan had ik tenminste mijn liefde
nog gehad. Nu was ik alles kwijt.
„Er kwamen dagen, dat de wereld leeg voor me was.
„Toen dacht ik aan grootmama, hoe die stilletjes was
weggeslopen.
De herinnering had dadelijk vat op me.. „Ik doe 't
ook," dacht ik.
„Ik maakte mijn beschikkingen. Toen dat was afgedaan,
ging ik in mijn slaapkamer. Ik herinner me, hoe, terwijl
ik de deur dicht deed, de gedachte in me opkwam, dat
ik die deur nooit meer open zou doen. 't Was zoo'n vreemde
gewaarwording. 't Was of 't leven stilstond.
„Maar ik aarzelde niet ik haalde uit de lade van
de secretaire grootmoeders medallion; ik schonk wat water
in een glas, om het korreltje op te lossen.
O. E. XI V 12
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„'t Was zomer, al laat in den middag. In huis, in den
tuin was alles stil. Maar in de verte, op den weg, foot
een jongen. Ik wachtte, om hem langs het hek te zien
gaan. Ik zie hem nog, 't was zoo'n stoere boerenjongen
met een grofrood gezicht en steil, geelblond Naar.
Hij liep met zijn handen in zijn zakken, zijn hoofd in
den nek. Zoo blies hij zijn joligheid de wereld in.
„Ik hoorde 't gelnid verdwijnen. „'t Is tijd," dacht ik..
„Ik nam het medaillon uit het doosje en wilde bet
opendoen. Daarbij zag ik 't inschrift. 't Was net, of ik 't
voor den eersten keer zag. „A Dieu ton ame recommande.”
Ik stond bij de tafel en dacht er over na ik probeerde.
er in door te dringen. Maar terwiji ik het deed, voelde ik
mijn benauwenis vervluchtigen. 't Was een gevoel van vrijwording. Er was zoo'n vreemd verlangen in me — eindeloos ;
en toch vroeg 't geen bevrediging. Zie je, Jette, ik wist
nu, dat 't diepste in me ongedeerd gebleven was. Mijn trots
richtte zich op ; ik zou mijn leven niet door een ander
laten breken.
De korreltjes heb ik vernietigd. Niet, omdat ik niet
zeker was van mijzelf. Ik wist, dat, wat er verder in mijn
leven ook gebeuren zou, ik 't nooit zou verkorten. Maar 't
medaillon kon in andere handen komen. 't Had zijn werk
gedaan, 't zou nu alleen nog maar bestaan als herinnering
aan zichzelf.
„Ik heb toen wel nog een moeilijken tijd gehad. Maar
ik was door 't ergste been. En ik heb mijn weg gevonden.
„De menschen denken wel zoo'n eenzame vrouw
„Maar kijk Jette, als je vraagt : „Zou je willen, dat je
leven anders was geweest ?" dan zeg ik neen. Wat ik nu
heb is mooi 't is rustig en vrij. Ik heb wel eens gedacht :
elk mensch heeft zoo zijn eigen geluk en dat verliest hij,
niet 't verandert alleen maar van gedaante .....

GROEN VAN PRINSTERER
EN HEINRICH LEO
DOOR

H. VAN MALSEN.

(II Slot).
Pijnlijker voor Leo dan de strijd tegen rationalisme
en anarchie, was de strijd tegen het Jezultisme. Moeilijker
dan tegenover Strauss en Mazzini was het voor Leo, om
zijn standpunt tegenover GOrres te bepalen. Van Strauss
scheidde hem de verheerlijking van den menschelijken
geest, Mazzini maakte hem den strijd tegen het republikanisme gemakkelijk door zijn uitgesproken haat tegen de
Monarchie, — maar GOrres, wat scheidde hem van GOrres ?
GOrres was de JezuIet met katholieke leerstellingen, Leo
was de Protestant met katholieke neigingen. Terwijl
Strauss en Mazzini hun rationalisme vierkant plaatsten
tegenover het supranaturalisme, stood Leo met Wirres in
hetzelfde gelid van het supranaturalistische geloof, terwijl
tegenover het athelsme van de jong-flegelianen de strijd
met open vizier kon worden gestreden, maakte het methodisch verschil van geloofsovertuiging, hetwelk het hoofdmotief was van den strijd van Leo tegen het Jezultisme,
het den strijdenden noodzakelijk om met de wapenen
tegenover elkander te staan, waar zij elkander de broeder-
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hand wilden toereiken. „Wij hebben alien," zegt Garres,
„Katholieken. en Protestanten, in onze vaderen gezondigd
en weven voort aan het weefgetouw van menschelijke
dwaling, op deze of op andere wijze ; geen heeft het recht
zich hoogmoedig boven den andere te verheffen, en God
duldt dit ire geen mensch, allerminst in degenen, die zich
zijn vrienden noemen Het tegenwoordig oogenblik eischt,
dat wij ons met elkander verzoenen." Leo meende reeds
aan het tijdstip genaderd te zijn „waarop men, wederkeerig
met elkander in liefde afrekenend, eene gezuiverde algemeene Kerk, weder e(-5n Christendom in alle door hun
vroegere lotgevallen verbondene volken van het germaanschromaansche Europa, en door Naar in de Menschheid, zou
kunnen herstellen." Maar de vrees voor de oude welfische
ten denz in het katholicisme was machtiger in Leo dan
zijn verzoeningsgezindheid, en het gevaarlijke der tijdsomstandigheden wekte het contrarevolutionaire karakter
in hem te veel op, dan dat hij het verzet van het katholicisme tegen de regeering zou kunnen toestaan. Het
proces van de regeering tegen Droste zu Vischering, den
aartsbisschop van Keulen, had hem de oogen geopend voor
het oude gevaar in de katholieke kerk en had den schoonen
droom verstoord, waarvan God zich bediend had, om hem
het herstel van het oude Christendom in de toekomst te
laten zien. En niet zoo zeer het proces tegen den aartsbisschop zelf, in Wiens handelwijze hij ten slotte niet anders
zag dan een geargumenteerde minachting voor het vredelievend streven van zijn voorganger, en die daarom in Leo,
in wien de droom van een Katholieke Christelijke Kerk de
herinnering aan het onbevlekte Christendom deed opleven,
meer sympathie kon opwekken dan de regeering zelve,
die voor het ideaal van deze algemeene Christenheid de
minste waarborg verschafte ; niet zoo zeer het proces
tegen den aartsbisschop zelf, als wel het element in de
Roomsche Kerk, dat door de aanraking met het wereldlijk
gezag de herinnering aan de 16e eeuwsche saecularisaties
weer verwerken moest en voor hetwelk het ideaal van een
herstelde katholieke kerk het ideaal eener restitutie van
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de schenking van Pepijn beteekende, deed Leo zonder
aarzelen de zijde der regeering kiezen, zichzelf wakker
schuddende na een schoonen nacht van droomen om het
actieve leven in te gaan.
In 1825 vaardigde de Pruisische regeering de verordening uit, dat de in Silezie geldende bepaling, volgens Welke
de kinderen moesten worden opgevoed in den godsdiensL van
den vader, over de Rijnprovincie zou worden uitgestrekt.
Een pauselijke breve echter van 25 1VIaart 1830 verklaarde,
dat de pans de Rijnsche bisschoppen niet van den band
der kerkelijke wetten tegenover de bepaling van de regeering ten opzichte van den kinderdoop kon ontslaan bij
gemengde huwelijken moest de belofte worden afgelegd,
dat de kinderen, nit zoo'n huwelijk geboren, katholiek
zouden worden opgevoed. Door een transactie met Bunsen,
den Pruisischen gezant in Rome, wist de toenmalige aartsbisschop van Keulen, Von Spiegel, de moeilijkheid van
een conflict tusschen den pans en de regeering te ontgaan.
Na zijn dood in 1835 werd Clemens August von Droste zu
Vischering tot aartsbisschop benoemd deze benoeming
werd door de regeering gesanctioneerd, nadat Droste verklaard had, dat hij het verdrag tusschen Bunsen en Von
Spiegel in 1834 gesloten niet zou aantasten.
De regeering had reden genoeg, om deze uitdrukkelijke
verklaring van Droste te verlangen er was in zijn haat tegen
elke leerstelling, die niet overeenkwam met de dogmatiek van
het katholicisme, en die door hem als „Vernunftstolz" werd
gebrandmerkt, verzet tegen de regeering te vreezen, zooals
hij zich reeds vroeger tegen de regeering had verzet bij de
benoeming van professor Hermes in Bonn. Ook bij gelegenheid van de viering van het Wartburgfeest had Droste eene
tendentieuze brochure uitgegeven, waarin hij op grond van
de goddelijke autoriteit van de kerk onderwerping van deze
aan het gezag van den Staat een onmogelijkheid noemde 1).
Wat was er dus in zijn handers van een transactie te wachten,
die of break deed aan het goddelijk gezag van de kerk ?
1) „Heber die Religionsfreyheit der Kaitholiken, etc." Munster 1817,
p. 13.
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Er was dan ook spoedig genoeg door dezen aartsbisschop een aanleiding gevonden, om zich van zijn belofte aan de regeering te ontslaan : in 1837 verklaarde
Droste geen gemengd huwelijk in te zegenen, waarbij de
belofte van katholieke opvoeding der kinderen niet werd
gedaan. Dit verbreken van zijne belofte is de aanleiding
geweest voor de regeering om gewelddadig op te treden,
en den aartsbisschop gevangen te nemen. Maar de kampioen,
die het voor zijn zaak zou opnemen, liet niet op zich wachten: G-Orres schreef zijn „Athanasius", en onder degenen,
die zich tegen Wirres opwierpen, was Leo, die, nit zijn
droom opgeschrikt, met bloedend hart het zwaard tegen
zijn broeder opnam. Te zeer overtuigd protestant om den
hoon van dezen revolutionairen woelgeest in de katholieke
kerk te verdragen, drijft hij met verachting den adem van
zijn hautainen trots zijn vijand tegemoet 1) :
„Nicht wir werden Euch zertreten ; sondern ein newer,
ein geistiger Sultan wird kommen, der Euer Reich zerschlagt, und Eure Kinder schandet ; und man wird Eure
kirchlichen Kaiser und kaiserlichen Prinzen an unseren
geistigen KOnigshOfen betteln gehen sehen. — So steht es
mit unserer Armuth und mit Eurem Reichthum !"
Dit joist was het pijnlijke van den strijd van Leo tegen
GOrres, dat hij genoodzaakt was den verdediger van zijn
vriend aan te Casten, GOrres, den verdediger van den aartsbisschop, die in zijn schoonen droom de personificatie was
van wat hem het meeste dierbaar was. Nu Leo GOrres
gaat aantasten, den verdediger van het katholicisme, heeft
hij de pijnlijke gewaarwording, dat hij zijn grootste liefde
gaat berooven van haren beschermer. Nu Leo het Jezultisme
vervolgen gaat, heeft hij de gewaarwording of hij zijn broeder verontrust ; — nu hij het zwaard uitdrijft naar GOrres,
tot wien de kerk haar vertwijfelende handen uitstrekt, of
hij de handen van zijn moeder treft. Want evenals Leo
het goddelijk recht der kerk als het fundament der Europeesche cultuur beschouwde, kon Droste zu Vischering in
1) Sendschr. an GOrres, p. 105.
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de verheerlij kin van den staat slechts een weerspiegeling
zien van de heiligheid der algemeene christelijke kerk;
evenals Leo de Hervorming betreurde als de inleiding tot
de ballingschap der kerk, evenzoo kon Droste de scheiding
der kerken niet antlers dan met droevige gedachten vervullen 1). Doch niettegenstaande deze overeenkomst van
gevoelens is Leo genoodzaakt den strijd aan te binders
tegen het katholicisme, omdat Wirres, de verpersoonlij king
van het element dat naar de wereld hunkerde, de gemeente
dreigde te bezoedelen met dezelfde begeerten, waardoor de
geschiedenis van de Roomsche Kerk der Middeleeuwen haar
einde heeft gevonden in die geweldige reactie van de 16e
eeuw. „Niet de gevangenneming van den aartsbisschop,"
roept Leo GOrres toe, „heeft het leger der kleine geesten
„op de been gebracht, waarover gij u beklaagt, maar eerst
„uw geschrift en de voorgangers van degenen, die daar„mede geestverwantschap hebben, hebben het gedaan.”
Pijnlijk te meer is voor Leo deze strijd, omdat hij in
de ontevredenheid der welfische tendenz van het katholicisme het gevaar ziet schuilen van een vereeniging der
opponeerende elementen tegen de regeering. Het voorbeeld hiervan zweefde hem voor oogen in De Lamennais,
in wien de kern van het Fransche ultramontanisme punters
van aanraking zocht met het socialistisch streven van de
volksziel. In diens gedachteleven ontstond het ideaal van
een wereldhervorming, waarin de pans en het yolk, als
een goddelijke herder met zijn kudde, de vreedzame toekomst zouden deelen 2). In smartvolle overdenkingen over
het menschelijk leven, waarin iedere avond armer en troost1)

„Veber die Religionsfreyheit der Katholiken", Munster 1817; p. 6-7:

„O ! der unseligen Trennung! Da wurden statt der einen von dem
Heilande gestifteten sichtbaren. Kirche, bey jenen, weiche sich trennten, so
viele kirchliche Gesellschaften als Lander, Kirchengesellschaften ohne Verbin.dung untereinander ; da verliessen Staaten das sichtbare Band, welches
bis dahin fast alle Staaten. Europa's zu einem Volke Gottes verbunden hatte ;
jenes himmlische Band, dessen Bestimmung ist, die im Staatswesen and in
der physischen Bildung der Erde gegriindete Trennung zu heben, alle Menschen in alien Welttheilen segnend zu umfassen."
2)

Sainte–Beuve, C. A.: „Nouveaux Lundis," Paris 1863, T. I, p. 34.

392

GROEN VAN PRINSTERER EN HEINRICH LEO.

loozer is dan de morgen is begonnen, totdat de dood zich
plaatsen komt tegenover onze begeerten, is in het binnenste van De Lamennais, — voor Wien het schouwspel van
hetgeen in zijn wereld voorviel, de ellende van het arme
yolk, de honger die het verteerde en verslond, „al die
rampen, waar de Voorzienigheid de kiem van zooveel goeds
heeft gelegd," de aansporing was om zich met zijn yolk
te vereenigen, — dat democratisch beginsel geboren, dat
hem later in de overwinning van de arbeiderspartij de
verwerkelijking van het ideaal van eeuwigen vrede deed
verwachten 1). Dat beginsel, dat eenige jaren later aan
Mazzini den moed zou geven om De Lamennais te schrijven,
dat de abt begrepen had, „dat het noodig was of te dalen
„in de Nolen der gemeenschap, in den boezem van het
„yolk vanwaar Christus is te voorschijn gekomen en voor
„lietwelk hij gestorven is, wil men de inspiratie van de
„komende dingen vinden en de toewijding om die te ver„vullen,” en waarvoor hij den moed heeft gehad om zich
te ontslaan van de wereldlijke vooroordeelen, wetend, dat
in het christelijk denken en het christelijk voelen de vrede
ligt waarin onze ziel zal rusten, ook te midden van den
rampspoed die van het tegenwoordig leven onafscheidelijk is 2).
Wat was de wensch van GOrres anders dan wat De
Lamennais verlangde Dit ideaal van een pauselijke wereldheerschappij met de leden der kerk als vreedzame burgers,
dat was het wat GOrres in zijn stoutste verwachtingen
naar vrijheid der kerk deed verlangen. Vrijgemaakt van
het toezicht van den staat, waaronder de kerk menige
van hare praerogatieven had moeten opgeven 3), kon eerst
het werk worden voorbereid, dat de wereldlijke kroon aan
de voeten van den pauselijken stoel zou doen nederleggen.
En nu was daartoe, meer dan ooit, de kans schoon : tegen1)

Cf. Brief aan gravin. de Senfft, d.d. 8 Juni 1834, in de „Oeuvres

Posthumes de F. Lamennais" publ. par E. D. Forgues, V, Paris 1859.
2)

Cf. id. id.

3)

Cf. F. W. Carovè : „Veber alleinseligmachende Kirche", Frankfurt

a/M. 1826, p. XVIII, V.V.
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over een slappe regeering 1) was van meerdere zij den een
geest van verzet geboren, en in het vredelievend deel der
bevolking was een uitgesproken sympathie voor verbetering
van de positie der katholieke kerk in den staat 2). Bovendien, in het verzet tegen de regeering had men de sympathie van de geheele Europeesche democratie. Leo begreep,
dat GOrres' Athanasius de vrij heid der kerk reclameerde,
niet alleen om de rust van vrije godsdienstoefening te
kunnen genieten, maar ook, en speciaal, om het oude gesaeculariseerde gebied te kunnen bemachtigen tegenover
een vrije katholieke kerk kon de staat niet vrij zijn : de
brochure van Droste in 1817 had dit duidelijk genoeg
uitgesproken. Leo begreep heel goed, dat GOrres in de
zaak der Keulsche beroerten niet voor Droste zu. Vischering
den handschoen opnam, maar voor het herstel der oude
keurvorstelijke rechten van de aartsbisdommen, waardoor
zij het recht kregen onder de Pruisische vorsten diengene
als peer te kiezen, die hun het meest geschikt mocht voorkomen. „Ob sie fortgedreht oder nicht fortgedreht werden
„soil," zegt Leo in zijn g,eschrift tegen GOrres, „die Entscheidung Ihrer welfischen Partei iiberlassen, hiesse auf
gut deutsch nichts, als von Neuem eine offne Gasse schlagen in das Land, sich mit dein Kriegsschutz dieser Gegenden belasten, so oft sie um Illilfe schrien, and dagegen
mit ihrer eignen Hiilfe von fremdem Kriege bedroht
werden, so oft es den Kirchenobern in denselben zweckmassig schine sich einer Staatsforderung aus irgend einem
Motive zu widersetzen" 3). En onmachtig in zijn toorn,
wetend dat in het welfische streven van het katholicisme
de verwantschap ligt met den geest van den tijd, laat
Leo al van te voren de zwaarte van zijn vervloekingen op
de schouders van Giirres neerdrukken, als eenig middel
in zijn wanhoop aangegrepen om GOrres te verslaan :
„In letzter Perspective kOnnen sie also nur einen
1)

De INI6moires en Brieven van dien tijd zijn het er zonder uitzonde-

ring over eens, dat er geen enkele krachtige persoonlijkheid in de regeering was.
2)

Th. H. R. von Rochow : Briefe,

3)

Sendschr. an Giirres, p. 35.

171.
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neuen Religions- einen Principienkrieg sehen. Wohl ! wenn
es gilt einmal unserer Regirung mit den Waffen zu dienen,
werden auch wir Blut und Thranen sehen kOnnen so gut
wenigstens als Sie, der Sie sich darnach zu sehnen scheinen, — aber Fluch ! ewiger Fluch dann fiber das Haupt
dessen, der die Kriegsfackel entziindet und dadurch entziindet hat, dass er der katholischen Kirche in Deutschland einen Geist eingehaucht, der sich zwar schon immer
seit dem 12 ten Jahrhundert geregt hat, aber nie in Deutschland zu einer rechtlichen Existenz gekommen ist ! Fluch
und •ewigen Fluch sodann fiber den Mann der die Bliithe
des Vaterlandes geknickt hat, indem er uralte, unantastbare Rechte nennt, was nie in dieser Weise Recht war,
und der eine Regirung ausschreit, als habe sie den Kampf
erOffnet, die nur nach dem langmiithigsten Zusehen bei
dem willkiihrlichsten und formlosesten Verfahren eines
alten, eigensinnigen Mannes endlich das geringste gethan
hat, was zu thun sie gegen alle ihre anderen Unterthanen
die Pflicht hatte, urn deren Rechte und die allgemeine
Ordnung des Staates aufrecht zu halten . . ."
In het droombeeld echter van De Lamennais was het
Jezultistisch fanatisme van GOrres vijandig. Terwijl De
Lamennais den nadruk legde op de herderlijke roeping van
de kerk en haar taak bepaalde bij het lenigen van smart
en het verzachten van den ranapspoed onder de gemeente,
verbeeldde GOrres zich de kerk als een leger ten strijde
toegerust om onder den pauselijken krijgsman, als veroveraar van wat de kerk verloren had, te velde te trekken
tegen de vijandige elementen, waarvan de staat doortrokken
was. In zooverre was het Jezultisme voor den staat gevaarlijker dan het vredelievend democratische streven van
De Lamennais, hoewel voor den strijd van het oogenblik
De Lamennais' idealisme grooter kracht gegeven heeft aan
de oppositie. Want in de toenemende nooden van het yolk
de oorzaak vindende van zijn zielsangst, klampte hij, wanhopende aan de tusschenkomst van de regeerende machten 1),
1) „Vous avez, pour trouver des Oducateurs et des protecteurs au
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zich vast aan de partij van het atheisme en van het republikanisme. GOrres echter, in de democratische neigingen
van zijn tijd het gevaar inziende voor zijn kerk, begreep,
dat voorshands de regeering de veiligste vluchthaven was
voor zijn leger, en geeselde daarom met de eene hand de
partij van de regeering, ona met de andere hand die partij
naar zich toe te lokken. Ilij begreep, dat voor het oogenblik de vrede dringend noodig was; dat in de zege van de
democratie de voltooiing lag van den ondergang der kerk 1).
Men was het erover eens, dat GOrres in zeker opzicht gelijk
had. De algemeene opinie was, dat de handelwijze der
regeering ten opzichte van den aartsbisschop te eigenmachtig was geweest. Men achtte het billijk en rechtvaardig, dat de katholieken, evenals de protestanten, hunne
eigene rechten hadden, en ten opzichte van het protestantisme in gelijke verhouding tegenover de regeering kwamen
te staan 2). En zelfs verscheen er een artikel in de Allgem.
Ztg. waarin betoogd werd, dat, naar het inzicht van alle
verstandigen, de regeering haar tegenstanders minder
schade had berokkend dan haar eigene verdedigers.
Hoe is nu de houding van Leo tegenover dit alles
Indien wij van hemzelf niets anders wisten dan wat hij in
zijn schrijven teg,en Wirres heeft gezegd, dan zouden wij
hem ongetwijfeld moeten achten als den vertegenwoordiger
van het Protestantisme, die in zijn kerk de fouten wel
ziende, den rijkdom der toekomst echter voor zichzelf en
zijn gemeente droomde. Dat zouden wij, indien wij hem
niet beter kenden uit zijn correspondentie met Groen van
Prinsterer 4):
„Wir Sind in Deutschland in traurigsten geistigen
Zustanden Gott mag das Ende wissen ich sehe aber
peuple, frappe a touter les porter, essaye tour les Pouvoirs. Rois, Papes,
clerge chrètien, aristocratie vous ont decu, anathematise, tromp6."
Mazzini, le 22 nov. 1840.
1)

„Kirche and Staat nach Ablauf der KOlner Irrung" 1842.

2)

Von Rochow, p. 171.

3)

Id. id. p. 191.

4)

Brief d.d. 29 Sept. 1839.
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schwarz in die Zukunft, und glaube, dass wir invert der
nachsten zehn Jahre erschreckliche Dinge in der Deutschen.
protestantischen Kirchenwelt erleben. Auch nach der
politischen Seite sieht es traurig genug aus. Sie haben mir
die Ehre erzeigt, von meiner kleinen Schrift gegen G-Orres
Notiz zu nehmen. Sie ist geschrieben in einem Momente,
wo sich alle schlechte liberale Elemente an die katholischen
Interessen anzuheften drohten, und ich habe deshalb aus
Discretion manches verschweigen miissen, was ich gern
auch gesagt hatte, was man jetzt nur zwischen den Zeilen
liest, wenn man genau observirt denn den Coblenzer Vertrag zwischen Bunsen und Herrn von Spiegel weiss ich
mir in keiner Art zu rechtfertigen. Bis auf einen hohen
Grad miissen wir iibrigens in Preussen nothwendig die
vormundschaftliche Stellung preisen, die unser Gouv ernement zu unseren protestantischen Kirchensachen einnimmt,
wahrend ich (die Sache rein an sich, und abgesehen von
actuellen Verhaltnissen betrachtend) ganz mit Ihnen hinsichtlich des Verhaltnisses von Kirche und Staat iibereinstimme Ich sitze hier in Halle wie in einem feindlichen
Lager. Ich habe meine politischen und religiOsen Ueberzeugungen immer entschieden und frei ausgesprochen und
dadurch der Ofrentlichen Meinung die Spitze geboten. Mein
Name ist geworden wie der eines Schuhus auf den die
Raben stossen. Ich mache mir daraus nichts; aber es zehrt
mir unniitz eine Menge Zeit auf, denn da wir auch unter
den Lehrern der hiesigen. Universitat eine Menge Ration alisten, Liberale und Hegelinge haben, ist die einfache
Folge, dass sie jede Gelegenheit benutzen, mich anzufei-nden
dass ich mich im Senat, in der Facultat, in Zeitungen und
auf dem Catheder wehren muss, und bei oft getriibter und
aufgeregter Stimmung in wissenschaftlichen Arbeiten mich
gehindert sehe".
Leo voelt zich verlaten. Terwijl Mazzini en De Lamennais beiden de verwezenlijking van hun ideaal zien in den
weg, die tot het hart van het yolk leidt, en in den strijd
voor dit ideaal hun steun vinden, de een in het yolk zelve,
de an.dere in de macht van het katholicisme terwiji GOrres
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voor zijn jezultisch ideaal den steun ontvan.gt van eene
overgroote fractie van de roomsche kerk, voor welke het
welfisch ideaal van een machtig pausdom met een uitgebreid wereldlijk gezag een droombeeld is van de heerlijkste
ontroering, staat Leo daar in Halle, met zijn ideaal van
handhaving van den Pruisischen staat, alleen, zijn steun
verwachtend uit het midden van een krachtelooze regeering,
met het wapen van een verdorrend protestantisme in de
hand. En nu hij de onmacht van zijn wapen erkennen
moet, laat hij, nadat hij met een hautainen blik op zijn
tegenstander het strijdperk heeft verlaten, zich moedeloos
in de eenzaamheid nedervallen om het einde te verwachten.
Zoo toont hij ziclizelf aan Groen van Prinsterer, in
wien hij een lotgenoot meent te zien.
Er was evenwel in de staatsleer van Groen van Prinsterer een element, dat door Leo over het hoofd werd
gezien. In zooverre behoorde hij tot degenen, voor wie
Groen zich naar zijn eigen verklaringen in eindeloos herhalen moest laten vervallen, om te trachten begrepen te
worden. Het principieel handhaven van de regeering, ook
waar van Naar kant onrecht dreigt, was niet het standpunt
van Groeri. „Refit moet refit zijn voor allen": in deze gedachte culmineert het inzicht van Groen in de kwestie
van de Rijnsche bisschoppen. In het stuk van de vrijheid
der gevestigde kerk ziet hij, „zelfs in rijken, waar de
revolutie niet volkomen de overhand verkreeg, den treurigen
invloed der theorieen omtrent het vermeend alvermogen
en de noodlottige albemoeijing van den Staat. Dit is zoo
met iedere kerk het is dezeifde strekking die in Silezie
tegen de Lutheranen, in de Rijnprovincien tegen de Pausgezinden is gerigt" 1). In den grond van de zaak gevoelde
Groen van Prinsterer weer verwantschap met De Lamennais dan met een man als Leo. Voor hem was De Lamennais „een man, onwederstaanbaar in redenering, wegslepend
van stijl in alles, en vooral ook in zijne buitensporigheden
1) Verspr. Geschr. I p. 210.
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onvergelijkbaar en die, van de hoogte eener, naar het
schijnt, alleen verstandelijke overtuiging, in de diepte van
het scepticisme gevallen, ook nog in zijne latere werken,
wanneer hij niet zelden eene inderdaad lasterlijke taal gevoerd heeft, de meest treffende en leerrijke wenken daarheen werpt over al wat de staatkunde en de denkwijs van
ooze dagen karakteriseert" 1). Groen was een te nuchter
denker, dan dat hij zich zou kunnen laten verleiden tot
een idealisme als dat van De Lamennais, en hij was derhalve ervoor gevrijwaard om zich, zooals deze, tot uiterste
consequenties te laten vervallen.
Maar met de wereldlijke heerschappij van den pans,
zooals de fransche philosoof zich die droomde, was de
monarchale idee van Groen van Prinsterer analoog, zooals
ook de liefde voor het yolk van De Lamennais Groen van
Prinsterer meer aantrok dan de afkeer van de democratic
van GOrres of Leo. Er was bij Groen van Prinsterer niet de
minste sympathie voor de absolute staatstheorie van Leo;
men heeft Groen vaak ervan beschuldigd, dat zijn leer
tot het absolutisme leidde 2), en dit misverstand heeft
ook Leo er toe gebracht om bij hem aansluiting te zoeken.
Bij zijn ontwikkeling van de geschiedenis der monarchie
betuigt Groen zich te vereenigen met de idee, dat het
koningschap een goddelijk instituut is, hetwelk in de
eeuwen v66r de „Revolutie" een absoluut karakter had.
Op grond van deze uiting tast Fruin die theorie aan, daarbij
de voorstelling wekkende, alsof Groen voorstander was
van een absoluut gezag des Vorsten, alsof de machtspreuk „PEtat c'est moi !" een criterium was van Groens
innigste verlangens. V6Or zijn betoog echter verklaarde
Groen ten stelligste, dat de vraag „Wat is eene Monarchie ?"
een historische vraag is, „waarbij we met de latere theorien
niet te doen hebben" 3).
Groen is er toe gekomen de Monarchie te steunen uit
utilistische overwegingen. Het koningschap was hier nu
1)

Vgl. „Ongeloof en Revolutie" p. 35.

2)

Ongeloof p. 39.

3)

Ongeloof p. 70.
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eenmaal : om een welgeordenden toestand te verkrijgen,
was het noodig die monarchie te handhaven ; deed men
dit niet, dan zou noodwendig een toestand geschapen
worden, waarin men nog maar moest afwachten of er
orde in komen zou of niet. Hier was eenmaal een zekere
orde in de monarchie, die dus gehandhaafd moest worden,
— zooals de Republiek door Groen zou worden gehandhaafd indien Nederland een republiek ware geweest. In
het goddelijk recht van de kroon zag Groen van Prinsterer allerminst een onbeperkte macht ; zijn monarchale
opvattingen waren met het inzicht van Stahl in overeenstemming : en die was het allerminst eens met de
idee dat de goddelijke volmacht des konings gelijkwaardig
is met een plaatsvervanging van God in den staat.
Von Haller het enfant cheri van Groen in den tijd, voordat hij Stahl kende, herstelde voor den vorst het eigendomsrecht op de Sou vereiniteit, iets wat met de begrippen
van Groen over den modernen staat niet in overeenstemming was. Het eigendomsrecht van den Monarch erkende
Groen voor den tijd voor de fransche Revolutie : in den
modernen staat was die theorie onhoudbaar. Daarom
kon hij met dubbel enthousiasme de verschijning van
Stahl begroeten, die terugkeer tot de onbeperkte monarchie
een „Verletzung unverbriichlicher Zusicherungen" noemde.
En hoewel Groen zich in die richting steeds openlijk heeft
verklaard 1), kan men zijn gevoelens omtrent dit punt nergens duidelijker lezen dan in zijn correspondentie met vertrouwden. In een brief aan Van Assen d.d. 26 December
1839, schrijft hij b.v. : „ . Een streng oordeel der nakomelingschap wacht die 25-jarige regeering, Welke de verdwaasde
tijdgenoot dikwijis opgehemeld heeft. Den Nederlandschen
geest heeft men miskend en onderdrukt ; men heeft zich
niet in verband tot het yolk weten te stellen ; men heeft
gemeend met aanmoediging van materieele belangen voor
het welzijn van den Staat genoegzaam te hebben gezorgd;
1) „De Monarch moet niet, zelf en alleen, de algemeene bestuurder
zijn van het Rijk, hij moet het hoofd wezen van een monarchaal gouvernement.'
Verspr. Geschr. I, 206.
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men heeft getracht door verlamming van alle constitutioneele krachten zijn eigen gezag te versterken ; men heeft,
zoo al niet gezegd, toch gedacht, l'Etat c'est mot en nu
staat men geheel alleen tegenover l'Etat. En waar is zelfs
dat bevorderen van materieele belangen op uitgeloopen ?
Wat heeft dat ontwijken van alle groote quaestien. gebaat ?
Het ongelukkige Nederland zal het ondervinden, wanneer
spoedig alles een onderwerp van twist zal wezen, omdat
er, toen het tijd was, niets onderzocht, niets geregeld, niets
beslist, alles uitgesteld en aan eene onzekere toekomst overgelaten is geworden. Ik moet erkennen, dat ik zeer zou
overhellen niet slechts tot verantwoordelijkheid der Ministers, maar tot een verantwoordelijk Ministerie. Zoodanige
concentratie van gezag en bestuur als wij onder Z. M.
regering gezien hebben, en die met het wezen eener welgeordende Monarchie niets gemeen heeft, moet voor het
vervolg onmogelijk worden gemaakt. De K. rekene toch
niet op zijne populariteit ; want die is weg, die heeft hij
in weinige maanden verspeeld ; en de Kamer wordt op dit
oogenblik door de geheele Natie ondersteund. De gevolgen
van hetgeen nu plaats heeft, zouden op zijne rekening
worden gesteld."
Indien men de antirevolutionaire staatsleer moet beschouwen, zooals Fruin doet, als „de leer der onderdanigheid aan een absoluten Vorst", of als „een lijdelijke onderwerping ook in het tergendste onregt", dan is Groen. van
Prinsterer niet antirevolutionair. Maar aangezien men bij
het beginsel van het antirevolutionarisme moet uitgaan van
Groen van Prinsterer, en deze vertrouwelijke en oprechte
uitlating toch geenszins overeen te brengen is met een leer
van lijdelijke onderwerping en onderdanigheid aan een absoluten Vorst, moet men toch ongetwijfeld tot de conclusie
komen, dat of Groen van Prinsterer in zijn openbare geschriften zich anders heeft geuit dan hij in zijn persoonlijk
leven geweest is, Of Fruin, die nit den aard der zaak de
particuliere correspondentie van Groen niet kende, in zijn
beschouwing van de antirevolutionaire staatsleer, zijns ondanks, op een dwaalspoor is geweest. Want sterker bewijs
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voor de overthigingen van Groen is toch zeker in zijn werk
niet te vinden. Groen begreep, dat de omstandigheden niet
toelieten, zich zoo onomwonden in het publiek te uiten.
Want als hij dit gedaan had, dan zou hij zich zeker hebben
moeten laten kennen als een afvallige van zijn eigen
theorieen, zooals die werden verstaan door het yolk. Men
was in dien tie.jd zoo doortrokken van uiterste leerstellingen,
dat men niet ontvankelijk meer was voor de redenatien van
een verstandige : iemand, die, als Strauss, den durf had
out het begrip van de verlossing te verklaren op andere
grondsiagen dan de algemeen erkende, was noodzakelijk
een hopelooze atheist iemand, die, zooals Groen van
Prinsterer, het goddelijk recht van de kroon handhaafde,
was noodzakelijk in de oogen der menigte een aanhanger
van de steilste absolutistische leer. En nu kon men 44n
keer of tien keer hetzelfde zeggen, met den oprechten wensch
zich begri.jpelijk te maken : Strauss zou een atheist blijven
en Groen van Prinsterer een absolutist. Beter echter dan te
worden ingehaald als een aanhanger van het nieuwe hat,
achtte Groen het voor een absolutist te worden uitgemaakt 1).
Was Groen zoo onverstandig geweest in het pubiek te
spreken zooals hij zich in vertrouwen dorst te uiten tegenover zijn vriend van Assen, wat zou er dan noodzakelijk
gevolgd zijn De geexalteerde menigte, die het utilisme van
Groen niet begreep en die geen notie had van het begrip
van het goddelijk recht, zou deze uitlating hebben opgevat
als een aanslag tegen de regeering en tegen de kroon. En
in begripsverwarring door deze schijnbare tegenspraak
zortden zijn aanhangers in dien rumoerigen tijd van het
separatisme, zich van zijn leer hebben afgewend en Groen
van Prinsterer zou verketterd zijn geworden doordat hij
onverstandig was geweest. Zoo zou ook het antinationale
staatsbegrip van Leo zich hebben moeten verzetten tegen
1) „Of is het te does om te deelen in den smaad, die veeltijds in
naam tegen de Bilderdijksche School, inderdaad tegen regt en waarheid,
ook tegen de Christelijke waarheid, gerigt is ? dart ben ik gereed mij op de
rol der aangeklaagden of, zoo men wil, der veroordeelden, te laten schrijven."
Ongeloof p. 41.
O. E. XI V 12

26
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de leer, die hij niet begreep, en Groen zou alleen gestaan
hebben, zooals Leo in Halle. Het koele verstand van Groen
van Prinsterer begreep echter, dat er gevaar dreigde en dat
het beter was voor de Datie om de kroon te handhaven,
dan om het yolk prijs te geven aan de verjongingskuur
van Mazzini en het verstandelooze drijven der demagogen.
In tegenstelling met het staatsbegrip van Leo was er
in de staatsleer van Groen van Prinsterer een neiging om
zich met het yolk te vereenigen. Dat was het element, dat.
Leo over het hoofd zag, toen hij zich tot Groen richtte
in zijn bovengenoemd schrijven. In Leo's ontwikkelingsbegrip van de cultuur concentreerde zich de geheele natie
om den staat : deze is gegrondvest op de fundamenten van
goddelijke almacht, welke het vereenigingspunt is van de
aderen van het volksleven. De Staat is het hart van de
cultuur. Een eenmaal aangestelde regeering aan te tasten,
wil zeggen : doodslag plegen aan de cultuur. Toen Willem
de Zwijger het dorst te ondernemen zich te verzetten tegen
de Spaansche regeering, trapte hij daarmede op het hart
van de natie, en toen de regeering van Filips was afgezworen had Willem de Zwijger, in de oogen van Leo, den
hartslag van den Staat, waarin de goddelijke almacht leefde„
doen ophouden toen heeft Oranje tegen God zelf doodslag
gepleegd, die eindigen moest met een „gerechte Nemesis"
door den verraderlijken moord van Balthasar Gerards.
In deze beschouwing zegeviert de leer van het absolutistisch gezag van den vorst, waartegen Groen zelf steeds.
heeft gewaarschuwd 1). En daarom kan Leo in den ontwikkelingsgang van den Nederlandschen staat niet anders zien
dan de opkomst van een cultuurstaat, die door zijn verzet
tegen God de kiemen in zich omdroeg van een komenden
ondergang, en is Willem van Oranje het prototype van de
18e en 19e eeuwsche demagogen, die met egoistische bedoelingen op de loer liggen om het yolk van zijn centrum
of te voeren. Daarom zal Leo, eerder nog dan den schijn
1)

Zie hierover D. Koorders : „De antirevolutionaire Staatsleer van.

Mr. Groen van Prinsterer."
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op zich te laden het werk van deze menschen ook maar
in een opzicht te rechtvaardigen, het meest ongemotiveerde
absolutisme van de regeering verdedigen en trachten te
bepleiten.
Zoo schrijft hij aan Groen van Prinsterer Haar aanleiding van de Hannoversche successie, waarin de Pruisische
regeering het absolutisme van Ernst August bekrachtigde : „. ..Zu der rationalistischen Ueberfluthung Nord-.
deutschlands innert der letzten beiden Jahre ist nun aber
such die Ausbreitung der schlechtesten liberalen Gesinnung
gekommen. Der Konig von Hannover, offenbar von einem
guten Rechtsgrund ausg ehend, aber von einem Ministerio
berathen, dess en Schritte nur Erbitterung hervorbring en
konnten, hat den liberalen Schreiern eine solche Berechtigung in den Augen des Publicums gegeben, dass sich dasselbe mit Macht auf alien Seiten auf die liberale Seite
geworfen hat. In Hannover ist die Sache so weit gekommen,
dass, wie ich hOre, die Masse des stadtischen. Volkes sogar
nun der fiirstlichen Gewalt abhold wird, und man laut
republikanische Tendenzen aussprechen hOrt. Auch fur diese
liberalen Richtungen sind das Konigreich Sachsen, das
Churfiirstenthum Hessen und die beiden Grossherzogthumer
Baden und Hessen die eigentlichen Brutstatten. Gott mOge
Ungliick verhiiten, aber wir habeas des irreligiasen und
revolutionaren Sauerteiges in uniibersehbarer Masse bei uns.
Die Allgemeine Leipziger Zeitung, welche bei Brockhaus
erscheint und die von Dr. Huge redigirten Hallischen Jahrbiicher sind von traurigsten Wirkung, und da die Preussische Regierung jeden Schein zu vermeiden sucht, als
bedr-iicke sie geistige Freiheit, da es der jung heranwachsenden ziigellosen Geister taglich mehrere giebt, und ureter
so bewandten Umstanden geben muss, lasst sich das Ende
dieser Dinge nicht absehen."
De nieuwe Koning van Hannover had het durven
wagen om den Landdag te ontbinden en een nieuwe vertegenwoordiging bijeen te roepen, om zich meester te kunnen waken van de inkomsten der staatsdomeinen, die hij
voor zijn schulden zoo noodig had. Dat was een daad van
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egoistisch absolutisme, die allerminst kon geacht worden
als een manifestatie van de goddelijke almacht. Dat voelde
Leo zelf ook heel goed, en daarom moest de koning geelimineerd worden uit zijn gedachtengang, om voor de schuld
van zijn misgreep het ministerie te kunnen laten boeten.
Hoeveel eerlijker staat Groen tegenover de natie, nu hij
niet aarzelt om zich voor het y olk uit te spreken na een
25-jarige heerschappij van de monarchale idee in den zin
van het Fransche absolutisme der 17e eeuw.
Van degenen, die zich in de jaren van 1830 tot 1848 als
de vertegenwoordigers van een bepaalde idee ter bereiking
van het volksheil opwierpen, was het Groen van Prinsterer,
die het dichtst stond bij het hart van de natie 1). Wellicht
kan de liefde, die De Lamennais voor het yolk, en bij zonderlijk voor het Fransche y olk had, met die van Groen van Prinsterer worden gelijkgesteld. Maar terwijl De Lamennais zich
liet verleiden om over te gaan tot de algemeene phrase der
demagogen, begreep Groen, dat de handhaving der regeering
de eenige zekere weg was ter verlossing. „Handhaving"
van de regeering en geen lijdelijke onderwerping: want
„dat de betamelijke zucht om het Gouvernement te ondersteunen wel eens, ook waar slechts de schijn van wederspannigheid is, tot vooringenomenheid zou kunnen leiden",
is een uitlating van Groen van Prinsterer, die niet in zijn
correspondentie, maar in een publiek geschrift te lezen is,
dat hij naar aanleiding van de maatregelen tegen de Afgescheidenen in 1837 heeft verspreid. De Lamennais was vooringenomen tegen de regeering, Coen hij zijn genegenheid
toonde voor Mazzini en de zijnen, in antwoord op het adres
van de „Giovine Italia", den nationalen bond van Italiaansche
arbeiders, dat hem naar aanleiding van zijn proces over
de brochure „le Pays et le Gouvernement" werd toege1) MAllINI
„par le peuple pour le peuple."
DE L A WENN AIS

LEO
„par l ' Oglise pour r6tat."
GORRES
„par l'èglise pour GROEN VAN PRINSTERER

„par l'eglise pour le nation."
l'Oglise."
nation: opgevat als den wederkeerigen band tusschen yolk en staat.
De Otat van Leo is gelijkwaardig met het absoluut gezag van den vorst.

„par le pape pour le peuple."
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zonden. Aan deze vooringenomenheid heeft hij zijn vrijheid
van denken geofferd. De revolutionaire maalstroom, die
het Fransche parlementarisme had gegrepen in de vorige
eeuw, en die voor het vervolg van tijd het gevaar bleef
voor de Europeesche staten, had ook De Lamennais' gedachten meegesleurd en ze dooreengewoeld met den chaos van
theorieen, waaruit de vrijwording van de menschheid moest
worden gedestilleerd. Zoo was Leo door de democratische
strooniing van zijn tijd vooringenomen tegen het yolk, toen
hij zijn geschiedenis van den Nederlandschen Staat beschreef,
en was hij door zijn afkeer van de volksleiders van zijn tijd
vooringenomen tegen de figuur van Willem van Oranje,
toen hij trachtte een beschrijving te geven van de eerste
jaren van onzen opstand. —
Er blijft voor den beschouwer van den opstand der
Nederlandsche gewesten tegen Spanje een moeilijk te beantwoorden vraag over, moeilijk in het bijzonder voor hem,
die in den gang van de historie de leidende vinger Gods
ziet. Toen op den nen hill 1572 de Statenvergadering in
Dordrecht bijeengekomen was, wend daarmede de zege van
de revolutionaire gedachte voorbereid. Men was bijeengekomen in de raadszalen der regeering, waar men niet
mocht binnentreden, zonder uitdrukkelijken last van den
landsheer. Dat was revolutie, of liever gezegd : dat was een
aanslag tegen de regeering, waar revolutie op volgen zou.
En voor het christelijk geweten is geen revolutie gerechtvaardigd. In hoeverre kan nu het christelijk geweten den.
Nederlandschen opstand verklaren als het door God aangewezen middel om tot de Nederlandsche vrijheid te geraken ?
Bij het antwoorden hierop heeft het zich, zooals Stahl
doet, rekenschap te geven van de vraag, of de Nederlandsche
opstand geweest is een middel oin verbetering te brengen
in een hopeloos ten verderve voerenden toestand, of dat
hij een willekeurige uiting van verzet geweest is, die kan
beschouwd worden als een geestelijke ziekte van den tijd ?
m. a. w. of de regeering, waartegen de revolutie zich richtte,
ziek was, of wel: of het verderf zat in de harten der menigte,
die zich tegen de regeering verzette ? En ten anderen van
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de vraag: of de Nederlandsche revolutie geweest is een
citing van verzet tegen het gezag met het doel, het gezag
te vernietigen of het te veranderen. Waarbij men zich de
vraag heeft te stellen, of het goddelijk recht der kroon
de onaantastbaarheid van dengene, die ze draagt, insluit,
of dat alleen het instituut der regeering het goddelijk
besluit vertegenwoordigt?
Een regeering, die geen of niet voldoende rekenschap
houdt met de geestelijke behoeften van haar yolk, en,
instede van de stroomingen van den tijd te leiden, tracht
deze door de meest consequence toepassingen van het oude
stelsel tegen te gaan, miskent de belangen van het yolk.
„De maatschappij is een paardje", zegt Groen ergens in
zijn correspondentie, „dat op een goeden draf rijdt, dock
daar tusschenbeide vrij wat aan te doen is." Zoo ook durft
Groen van Prinsterer zich te uiten in zijn brief aan Van
Assen na een 25-jarige regeering, waarin van de zorg voor
de belangen van het Nederlandsche volk zoo goed als niets
is terecht gekomen, op grond van zijn recht als Nederlandsch
onderdaan, om zijn stem te verheffen. Toen de regeering
van Koning Willem I repressieve maatregelen ging toepassen
op de separatisten, liet Groen van Prinsterer niet na, in
scherpe bewoordingen het beleid van de regeering of te
te keuren. Ware de regeering er toe overgegaan, het systeem
van vervolging vol te houden en daarenboven de maatregelen van bestuur in den geest der vervolging te wijzigen,
dan lag het in de lijn van Groen's politieke inzichten, om
zich met alle kracht van zijn energie te verzetten tegen
deze maatregelen. Dit zou Groen van Prinsterer doen,
zonder het beginsel van de gehoorzaamheid op te geven :
het door de daad bekritiseeren van het regeeringsbeleid is
geen aanslag tegen de gehoorzaamheid. Het was er ver
vandaan, ook in het begrip van Groen van Prinsterer, dat
de koning op eigen naam gebied voerde. Eerst dan zou
critiek van het regeeringsbeleid op ongehoorzaamheid gaan
gelijken. Want „veel dat in een oppersten magistraat
onverschoonlijk zou wezen, behoeft geene verontschuldiging
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in hem die op eigen naam gebied voert"). De regeering
echter kan in haar goddelijk recht geen volmacht vinden
om het y olk, dat tevens op een goddelijk instituut gegrondvest is, naar willekeur aan to Casten.
Het doel van de antirevolutionaire staatsidee is niet
tegenover de g,oddelijkheid der regeering de ongoddelijkheid van het y olk te plaatsen : wereld en wereldbestuur
beide zijn van God verordineerde instellingen. Maar integendeel, beide op een hooger plan stellend dan do Fransche philosofen hebben gedaan, ziet het antirevolutionarisme, te weten die gedachterichting van den modernen
staat, die zich verzet tegen het revolutionair bestrijden
van het gezag ter bereiking van de anarchie, in de handhaving van de vrijheid der gedachte, waarmede de renaissancebeweging van de 16 de eeuw de nieuwe geschiedenis heeft
ingewijd, den aangewezen weg om tot de harmonische
samenleving van regeering en yolk to geraken.
Het recht van de kroon is slechts in zooverre goddelijk,
als het yolk zelf goddelijk is : waar een van beide hapert
door onmacht of moedwil is het wapen, of de leiding, der
critiek geoorloofd. Waar ook deze falen moet is het moment
van verzet, of van scheiding, gekomen.
Na critiek op de regeering van den Spaanschen koning,
na het verzet, toen critiek een hopeloos middel gebleken
was, is voor de Nederlandsche gewesten in 1581 het
moment van scheiding gekomen. Deze scheiding was de
resultante van een beleid, waarin Groen de erkenning ziet
van het goddelijke rechtvaardigheidsbeginsel. Hier was de
bo using van de oude cultuur en de nieuwe levenwekkende
christelijke energie. De geest van de natie verlangde een
wedergeboorte, die de conservatieve, naar de oude kerkelijke
eenheid strevende, moraal van den Spaanschen koning
trachtte te voorkomen. Toen dit hem mislukte en de natie
aan zijn beleid ontgroeid was, bleef in zijn binnenste de
machtelooze wraakzucht over, die in het zuchten naar den
dood des tegenstanders den doodstrijd van het eigen hart
1) Ongeloof p. 97.
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verried. „Onze voorvaders Loch moisten dat, schoon hun
Monarch bijgeloovig en daardoor wreed en onregtvaardig
was, zij met dat al onderworpen aan hem, en niet bevoegd
waren tot het verbreken hunner betrekking en eerst toen
zij alle middelen tot verzoening hadden uitgeput, then
geheel Nederland verklaard was schuldig aan Majesteitschennis te zijn, toen men of het geweten verkrachten, of
vluchten, of sterven moest, toen eindelijk ook zelfs de
vlucht werd belet, en er niets overig was dan Godsdienstverzaking of dood, then eerst zwoeren de Nederlanders den
onverbiddelijken dwingeland af. Zij hadden getoond door
dit gedrag, dat zelfsverdediging, geen voorbarigheid, geen
nieuwigheidszucht, geen poging zelfs om zich uit een' toestand, die nog op eenigerlei wijze dragelijk wezen kon, willekeurig los te rukken, de oorzaak hunner vereeniging was" 1).
Aan den nieuw geboren Nederlandschen Staat was ten
opzichte van het Spaansche naoederland het natuurproces
voltrokken: het zelfstandig levensbeginsel had zich daar
tot die hoogte ontwikkeld, waarop het onstuimige leven
de vorming van een nieuw lichaam vereischt. Krachtig
en jong stond de Nederlandsche Staat, geboren in het
licht der vrije gedachte. Door de benauwende tralien van
het Spaansche katholicisme had zich het licht van Luthers
gedachte heengedrongen om in de komende maatschappij
de vluchten der vrijheid op zijn heerlijkst te belichten.
Daar zouden de beginselen der wetenschap, de zich ontplooiende rijkdom van kunst, in de middeleeuwsche kloostercel geboren, het nieuwe leven ingaan om in de verschillende vormen van de Nederlandsche cultuur haar toepassing te vinden, ten spijt der Spaansche regeering, die in
handhaving der middeleeuwsche vormen het behoud der
maatschappij beoogde.
Men kan, zooals Leo doet, den Spaanschen koning als een
vroom Christen beschouwen, als hoofd van den staat echter
is het zijn fout geweest het nieuwe leven, dat eindelijk na
herhaalde pogingen in de middeleeuwen, wist door te breken,
1) „Bedenkingen tegen de Oproeping voor de Grieken" 1825, onuitgegeven opstel van Groen.
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met kracht te hebben willen dooden. Die font is den staatsman
onvergeeflijk, waartegenover de natuur zelf voor het leven
den weg der vrijheid baant. Het drijven naar de katholieke
kerk hield meer in dan het opwekken van vrome gedachten onder de menigte : het was een actie tegen het algemeen volksbelang, dat, de boeken der wetenschap en der
kunst kennende, de nationale daad van eigen productiviteit ten nutte wilde maken aan de vorming van een eigen
cultuur, tot welk initiatief de 17e eeuw den gebonden
drang aan het nageslacht heeft geopenbaard. Zooals men
den boom aan zijn vruchten kent, zoo kent men het levensbeginsel van den Nederlandschen 16e eeuwschen staat aan
zijn 17e eeuwsche producten. Het feit, dat wij nu nog teren
op den roem. van ooze 17e eeuwsche voorvaders, is het
zekerste bewijs, dat de atmosfeer, waarin Nederland geboren is, gezond is geweest. Ligt hier wellicht het bewijs,
dat de opstand tegen Spanje de „bittere artsenij" geweest
is, zonder welke genezing niet was te bereiken ?
In tegenstelling met Leo's conservatisme is Groen veel
meer anti-revolutionair vooruitstrevend. Leo ziet in de ontwikkeling van de menschheid ten slotte een zeer eenvoudig
samenstel van begrippen, waartegenover Groen het uiterst
gecompliceerde organisme van de menschelijke vernuften
erkent. Terwiji voor Leo het leven een fabriekmatig opgezet geheel is, ziet Groen het als een levend organisme,
door welks wisselen en veranderen zich telkens nieuwe
gezichtspunten openbaren. In zijn wezen is Groen niet
confessioneel in de enge beteekenis van het woord : het
dogma is hem in den grond van de zaak antipathiek, hoezeer hij het noodzakelijk bestaan daarvan om de grondbegrippen van het kerkelijk systeem voor de menigte te
onderwijzen erkent. Maar ook alleen als zoodanig erkent.
De christelijke eenheid kan door het dogma niet gebonden
worden. Groen erkent, dat het christelijk bewustzijn als
het erts van een edel metaal in het hart van de onderscheidene kerken leeft 1) „ik ben ervan overtuigd", schrijft
1) „Wij behooren, in den goeden zin des Woords, Eclectici te zijn;
met den deugdelijken toetssteen de echtbeid van het metaal, overal waar het
aanwezig is, te erkennen." Ongeloof p. 35.
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hij in een brief van 15 Mei 1838, „dat in de R. C. Kerk,
zoowel als in de Gereformeerde, bij de Lutherschen zoowel
als onder de Episcopalen, Mennoniten, enz. enz. enz. zielen
gevonden worden, die door Gods genade en een opregt
geloof in onzen Heer J. C., zalig zullen worden." Zijn
angst was alleen, dat door al te groote vrijheid der menigte
het christelijk bewustzijn verloren zou gaan, en dat, wanneer in den strijd der kerkelijke beginselen niet 4en den
rang van algemeen erkende mocht verwerven, het hopeloos
aan zichzelf overgelatene geweten van den onontwikkelde
in den rusteloozen strijd van den modernen staat verloren
zou gaan. Groen laat dan ook onmiddellijk op deze uitlating volgen : „Dock hieruit volgt niet, dat men alle Kerken
gelijkstellen en dien ten gevolge eene gevaarlijke onverschilligheid aanprijzen mag."
Dat is het dreigende gevaar, wanneer het verstand
van den onontwikkelde voor de complicaties van het
leven gesteld wordt. De algemeene leus van „wakkerschudden der menigte" is synoniem met de menigte uitdrijven in de eindeloosheid van het voor haar onbegrijpelijke. Vooruitstrevend echter is Groen tegenover het conservatisme van Leo, in zooverre als hij de bereiking
van de christelijke eenheid niet nastreeft op een verganen bodem, maar in de omgeving van de levende
nationale cultuur. Tegenover het negatieve standpunt van
Leo, die in het verschijnsel van de revolutie niets anders
ziet dan de manifestatie van een oproerigen geest, die de
geheele geschiedenis door zich verzet tegen den ontwikkelingsgang van het bestaande, legt Groen veeleer den nadruk
op datgene, wat de revolutie in het bestaande heeft verbeterd en tot stand gebracht. Groen, tegenhouder van de
revolutie, ontkent niet den geest van opwekking, die van
de revolutionaire Idee uitgaat : de volgende geslachten,
eerder nog dan zich te vertoornen op de aandrijvers van
de revolutie, moeten veeleer waarde hechten aan datgene,
wat hen tot daden heeft geleid eerder nog, dan de misdaad, die er in het verzet tegen het bestaande opgesloten
ligt, te verafschuwen, moet men den innerlijken drang, die
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tot daden leidt, waarvan de volgende geslachten de onmiskenbare vruchten plukken, eerbiedigen.
Terwijl Leo in de revolutie niet anders ziet dan de
rem, die de algemeene wereldcultuur in haar voortgang
belemmert, ziet Groen veeleer in haar een noodwendige
reactie tegen de bedorven elementen van een vroeger bestaanden toestand en beschouwt Groen de revolutie als het
onweer, dat de staatkundige lucht zuivert.
Het antirevolutionarisme van Groen is voor de revolutie de positieve rem, zooals het contrarevolutionarisme van
Leo de rem is voor den ontwikkelingsgang van de cultuur.
Groen gaat uit van de idee, dat het verterende element
in de geschiedenis der menschheid niet anders kan worden
weggenomen dan door een krachtig en, als het moet, revolutionair ingrij pen — dat verklaart de reden, waarom hij
in Willem den Zwijger den man Gods ziet. En het nageslacht zal zich wel hoeden, het eenmaal tot stand gebrachte
goed van de revolutie ongedaan te waken. Maar niet
minder acht hij het de plicht van de maatschappij het
eenmaal verworvene in stand te houden, en het te behoeden voor een revolutionairen aanval. Daarvoor is het
noodig het leven in zijn meervoudigheid te begrijpen, en
de reactie tegen de geestesbewegingen van den tijd niet
te laten ontaarden in een oppressie van de levendige
waarheid die erin werkt.
Meeleven met de beginselen van Groen. van Prinsterer
wil zeggen : dankbaar te zijn voor wat de revolutie in de
historie heeft opgeleverd, en dat te beveiligen tegen de
beginselen der revolutie 1). Dat beveiligen kan niet bestaan
1) Verspr. Geschr. I p. 199--200:
„Voorts is niernand afkeeriger dan ik van rampzalige terugwerking;
maar wenschelijk acht ik, zonder onbillijke reactie tegen personen of instellingen, zonder bekrompen vasthouding aan bet oude, omdat het oud, of
verwerping van bet nieuwe, omdat het nieuw is, op te rigten hetgeen,
onregtmatig ter neer geworpen, nog vathaar is voor herstel; de regten nit
de revolutie ontsproten te beschermen ; de vrijheden die wij van de voorvaders geerfd hebben, boven de willekeur van centraliserende constitution
te stellen, en bovenal die waarheden te erkennen, welke ouder, heiliger,
en duurzamer dan theoretische staatsregelingen zijn."
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in een conserveeren van eenmaal verworven begrippen, niet
in een verdrogen van de vruchten der waarheid, maar in
het overbrengen van de zaden op den bodem van de yolkswelvaart, om daar nieuwe vruchten voor de toekomst te
kunnen verwachten.
Wanneer de reactionaire elementen van de 16e eeuw
had.den vermocht de ideeen van de nieuwe leer aan te
passen aan de oude kerk, wellicht had een scheiding der
kerken, en der staten, kunnen voorkomen worden. Nu in
de 16e eeuw de reactie krachtiger is geweest dan het oplevende christendom, heeft zij niet alleen haar eigen dood
bevochten, maar ook voor de toekomst de opkomende
twist bestendigd.
Het was in de 16e eeuw moeilijk om christen te zijn.
Toen het christendom in onze gewesten echter in de conservatieve regeering den dood zag voor de gemeente, heeft het
niet geaarzeld zich aan die regeering te onttrekken, niet
om zich over te geven aan de bandelooze vrijheid, maar
om, zonder vooropgezet plan, in het eigen bloed den leider
te vinden voor de toekomst.
Het standpunt van Leo bij het beschouwen van onze
geschiedenis, en van de wereldgeschiedenis, is veel ideeeler
dan dat van Groen, maar daarom wellicht veel minder juist.
Leo ziet in den gang van de wereldgeschiedenis veel meer
de onmiddellijke openbaring van God hij beschouwt het
wordende als een daad van God aan de menschen, en ziet
daarom ook in de revolutie een onmiddellijk verzet tegen
den Almachtige. Groen daarentegen ziet veeleer in de
geschiedenis het verloop van het bestaan der menschheid onder de leiding Gods, telkens aan de kwellin.gen der
beproeving blootstaande. Terwijl Leo in de cultuur een
beeld van de goddelijke volmaaktheid ziet, ziet Groen
daarin veel meer het onvolmaakt menschelijke, dat telkens
door den dood bedreigd weer opleeft, doordat het wordt
wakker geschud door het schrikbeeld van de revolutie.
Leo k6n met zijn zienswijze geen eerbied hebben voor
de figuur van Willem den Zwijger : het telkens vallen en
weer opstaan, het zich overgeven aan diplomatieke scherp-
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zinnigheden en het listig beloeren van den tegenstander,
zooals de politiek van den Zwijger is, kan voor Leo geen
ideaal zijn van zijn goddelijke opvatting van de menschheld ; — het verzet van Willem van Oranje tegen Filips
is niet anders voor Leo dan een uiting van het verterend
element, dat aan den gang van de geschiedenis knaagt en
daarvan de fundamenten loswoelt.
Voor Groen daarentegen, in Oranje den mensch ziende
onder Gods leiding, in zichzelf onvolmaakt en blootstaande
aan menschelijke dwalingen, is Willem de Zwijger de held,
van wien de reactie van het 16e eeuwsche Protestantisme
tegen het bedervende katholieke k.erkgeloof zich heeft
meester gemaakt, in wien de revolutionaire Idee als een
historische noodzakelijkheid zich heeft gemanifesteerd ; —
is Willem van Oranje de man, die, noodig voor het oogenblik, het gevaar begrepen heeft, waardoor het Noordelijk
Europa bedreigd werd, wanneer het terrein van de katholieke kerk zich over haar gewesten had verbreid ; — is
de Vader des Vaderlands de man, die, inziende van welken
kant dat gevaar het meeste dreigde, zijn krachten heeft
ingespannen om daartegen in te gaan, — en zich dus niet
ontzien heeft de regeering aan te tastes, en, Coen het moest,
zijn Koning te verlaten.
De vraag, waarvoor het christelijk geweten staan blijft,
n.l. in hoeverre de opstand het door God aangewezen
middel kon zijn om tot de vrijheid te geraken, streeft naar
haar oplossing in de eeuwigheid. Want evenals de vraag,
waarom Mozes zich tevreden moest stellen met het gezicht
van het beloofde land; waarom Saul, de gezalfde des Heeren,
ten val moest worden gebracht ; waarom een discipel
van Christus zijn verrader moest worden, een onopgelost
mysterie blij yen zal, evenzoo zal de vraag, waarom het
goddelijk recht der kroon een onwaardige ten deel gevallen
is, en waarom het licht van het evangelie door de muren
van het middeleeuwsche klooster in de 16e eeuw zich verbreiden ging tegelijk met het aanwassen van de meest
materieele belangen, die van de verdeeling van de erfenis
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der kerk een beweging maakte, die de hervorming meer
deed gelijken op de verdeeling van de kleeren van Jezus
onder de krijgsknechten, dan op de toepassing van een
vrome gedachte, een vraag blijven, die het christendom
onbeantwoord te aanvaarden heeft, evenals de waarheid
dat het menschdom van de volmaakt goddelijke gedachte
der Hervorming in haar toepassing slechts een weefsel van
de meest tegenstrijdige leerstellingen heeft kunnen maken.
Dat is het schrijnende van de nagedachtenis der Hervorming.
In plaats van de eenheid der christelijke gedachte te
versterken heeft zij slechts vermocht, die te verbrokkelen.
Naar die eenheid is het, dat het christelijk nageslacht
terugverlangt. Dit wordt d-uidelijk door Groen uitgedrukt
in een brief aan Von Haller d.d. 20 Febru.ari 1836: „Noun
voulons parmi les membres veritables de 1'Eglise de Christ,,
une unite spirituelle fonclee uniquement sur la Parole de
Dieu et chaque siècle de foi est la preuve que nous necherchons pas une chimere. La verite surnage toujours :
au 16e siècle, par toute l'Europe Lutheriens et Calvinistes,.
malgre la deplorable animosite et l'importance exagereequ'ils mettoient souvent dans leurs disputes, etoient sur
les grands points reellement d'accord : et c'est ainsi que,
dans notre époque, oil a l'incredulite succede la foi, la memeunite de croyances se manifeste non seulement dans les.
Eglises Protestantes de l'Europe et de l'Amerique, main
aussi dans le Catholicisme Romain." Voor Fruin beteekent
de consequentie van dit verlangen het streven naar het
ultramontanisme, hetwelk niet te verwezenlijken in het
stelsel van Groen van Prinsterer een gebrek zou zijn. ,,Als.
Groen en zijn geloofsgenooten consequent willen zijn, komen
zij, zonder foot, tot ultramontanisme", daarmede is door
Fruin het systema van Groen veroordeeld in den tijd toen
het ultramontanisme in den Nederlandschen staat als het,
nationaal gevaar werd beschouwd.
Christen te zijn in de meest ruime beteekenis van het
begrip, dat is het thema van Groens gedachten. Dat heeft
hij, in „eindeloos herhalen", getracht de menigte duidelijk
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te maken. Bestrijding van de revolutie, in zooverre daarin
het streven naar de christelijke eenheid is zoek geraakt.
Voor een pantheistisch denker is deze gedachte moeilijk
te aanvaarden. Wellicht is dit de reden, waarom Fruin,
beangstigd door de Aprilbeweging en wat daarmede samenhing, het stelsel van Groen heeft aangetast. Christen te
zijn in het actieve leven, waarvan Willem de Zwijger een
ideaal-type vertegenwoordigt :
„Als ik Willem I een Christen noem, zou men hierdoor
ligt, of te veel Of ook te weinig verstaan. Niemand meene
dat ik hem buitensporig verhef; als of ik beweren zou,
en van welk Christen kan het ooit worden beweerd ? dat
zijne overleggingen, woorden en daden alle evangelisch
geweest zijn. Ik erken bovendien, dat hij tegen het eigen
gemoed een zwaren strijd te strijden gehad en zijn broeder
graaf Johan, in naauwgezette en innige godsvrucht, niet
volkomen geevenaard heeft. Maar niemand verbeelde zich
ook, dat er hier sprake is slechts van godsdienstig gevoel,
van vertrouwen op de liefderijke Voorzienigheid Gods; en
dat ik de uitdrukking Christen, gebezigd heb in eene dier
flaauwe beteekenissen, welke men in het woordenboek der
zestiende eeuw te vergeefs zou hebben gezocht. Willem I,
zonder theologant te zijn, bezat die Godgeleerdheid, welke
de H. Schrift in een iegelijk die het Koningrijk Gods zal
binnengaan, verlangt. Hij was Christen, omdat hij de waarheden, welke hij, op grond des Bijbels, in de leer ook der
Hervormde Kerk uitgedrukt vond, aangenomen had, als de
slotsom zijner overtuiging, als het steunpunt zijner hoop,,
als den regel voor zijn gedrag" 1).
Wanneer de geest van een yolk tot het bewustzijnvan eigen kracht is opgegroeid, dan is geen macht ter
wereld in staat hem het bereiken van een zelfstandig bestaan
te beletten : in de worsteling, die op de botsing van voortgang en tegenwerking in de geschiedenis volgen moet, kan
niet anders dan de ondergang van een van beide bevochten
1) Verspr. Geselr. II, p. 312-313.
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worden, zoo de hartstochtelijke begeerte naar het leven in
de harten der partij en den dood van den tegenstander
verlangt. Grootsch is deze strijd naarmate het beginsel,
waarvoor gestreden wordt, zijn oorsprong vindt in het
streven naar de waarheid. Tragisch, naarmate het oude
waarheidsbeginsel, dat in de omlijsting van een verganen
tijd gepast heeft, zijn laatste kracht verbruiken moet om
zichzelf te offeren aan het levensbeginsel van een komend
geslacht. Verheven, naarmate de morgenzon het nachtelijke
veld van den verlaten cultus met de kleuren van het eerste
licht verlevendigt, en na het gloren van het ochtendrood
den aanvang van een nieuwen dag belooft.
Grootsch en verheven, en tragisch meestal, is de taak
van den leider van zulk eon beweging. Moeilijk, naarmate
hij zich bewust is, in zijn tegenstander den dood te zoeken
van datgene, wat door de eeuwen peen het licht der menschheid is geweest. Tragisch, naarmate hijzelf gedwongen
wordt de liefde voor het oude geloof te offeren aan de
roeping van den plicht. Moeilijk ook, in zooverre als het
ideaal van overwinning voor hem niet is de brute doodslag
van den vijand, maar in zoover hij zoekt bij het behalen
van de overwinning des tegenstanders eer te sparen.
Maar moeilijker wellicht nog dan het behalen der
overwinning op den tegenstander is het voor den leider,
niet de overwonnene van zijn partij te worden. De echte
leider bespaart zichzelf het lot van voortgedreven te worden
door de hartstochten, die hij zelf heeft opgewekt, het lot
van „vaandelstok te wezen, in plaats van banier". Door
een geestige vinding tracht Brugmans zijn ouden academievriend Groen. van Prinsterer met dit beeld voor den spiegel
te plaatsen : „ dat gij een bekwame chef de parti zijt,
wil ik u volmondig toestemmen, — maar wat is zoodanige
chef? Een wezenlijk hoofd, een bestuurder, een leider ? Gij
hebt te veel historische kennis om u zoodanige illusie te
maken. Ilij is niet eens een vaandeldrager; hij is, de ondervinding leert het, niet veel meer dan de vaandelstok. Wil
hij niet gewillig de kleuren dragen en in top voeren, welke
de belangens zijner partij convenieeren, dan wordt hij in
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de sloot geworpen en vertrapt, ten zij hij gelegenheid en
kracht hebbe On1 het vaandel of te scheuren en zich te
herscheppen in eene duchtige rotting, waarmede hij voor
eigen rekening al wat hem wederstreeft op den kop slaat" 1).
Anders dan Groen stelt Leo zich het wezen van het
christelijk karakter : hierin ligt het cardinale punt van
verschil, waardoor het inzicht van deze beide persoonlijkheden in het karakter van Willem den Zwijger als een
zuivere antithese wordt geponeerd. Voor Groen is het
christelijk wezen geen streven naar een ideaal van vroomheid, maar de rustige geestelijke toestand van den beschouwenden mensch, die in het dadenrijke leven voor de complicaties van het oogenblik gesteld niet behoeft terug te
deinzen voor het aanvaarden van de consequenties eener
overwogen daad. Dat bepaalt de forschheid van zijn verschijning te midden van zijn geloofsgenooten en partijgangers, die van zijn vaandelstok geen rottingslagen hebben te vreezen. Dit levensbeginsel is anders, practischer,
dan het ideeele streven van Leo, die in het christendom
het smachten van de menschheid naar de goddelijke volmaking erkent. Daarom kan de slotsom van zijn beschouwingen over het leven van Willem den Zwijger niet anders
wezen dan eene sententie over het leven van een misdadiger 2).
In overeenstemming met deze beschouwing schrijft
Leo dan ook in zijn eersten brief aan Groen, naar aanleiding van het verschijnen van het eerste deel der Archives,
d.d. 25 Juli 1835: „Bei den Quellen, die mir fur die
Geschichte Wilhelms von Oranien zu Gebote Standen (v.
Meteren, Bor, Hooft, Strada, Reidanus, die Sammlung
1)

Corresp. 22 July 1853.

2)

„Dass er, der die Niederlande in Unruhe, Verwirrung and unsag-

liches Ungliick gesttirzt, keinen ruhigen, besonnenen, sondern einen gewaltsamen Tod fand ; dass er, der iiberall Argwohn ausgestreut, der mit alien
Pfliigen zum Schaden seiner Gegner gepfliigt, um seinen Tod zu finden, auf
so gemeine Weise erst auch noch betrogen ward, ist am Ende Alles so einfache Erfiillung des Spruches : Wer Unglack saet, wird Schaden ernten, dass
Sentimentalitat bei diesem Falle am allerwenigsten angebracht ist." N ied.
Gesch. II p. 667.
U. E. XIV 12

27
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Hoynck v. Papendrecht, v. d. Vynckt, Meursius u. Bentivoglio) habe ich nicht anders gekannt, als ihn zwar fiir
einen sehr egoistischen Mann, fur einen Mann, der sich
im Interesse seines Egoismus sehr viel erlaubi5 hat, zu halten
und so darzustellen. Es sollte mir sehr leid tbun, wenn
ich ihm TJnrecht gethan hatte, und wurde ich durch einen
Nachtrag gern bereit sein, diese Schuld zu repariren doch
war nach dem jetzigen Bestand der Berichte die Sache
nicht anders zu fassen, und — ich zweifle sehr, dass die
Mittheilungen, die Ew. Hochwohlgeboren fiir diese Period&
des Abfalls versprechen, mich anderer Meinung machen
kOnnen.
„Es scheint, das jetzige liOnigliche Haus Nassau Orathen nimmt an der friiheren oranischen Linie des nassauischen Hauses ein grosses Interesse. Wie kOmmt das ? Ich
kann in dem egoistischen Streben jenes friiheren nassauoranischen Hauses nur dies fortwahrend erblicken, die
Nassau-Dietzer auch aus Friesland zu verdrangen und die
statthalterische Stellung an sich allein zu ziehen, und
wahrend dies Haus von Nassau-Dietz sich stets durch strenge
Rechtlichheit auscrezeichnet und sich in den Herzen seiner
Friesen ein festes Fundament gebaut hat, sehe ich in der
Geschichte der alteren Oranier eine Reihe gewaltthatiger,
zum Theil abscheulicher Thaten, ohngeachtet ich die hohen
Verdienste nicht ablaugnen will, die sie auch zu verschiedenen Zeiten sich um die Niederlande erworben haben.
Ich sehe eine wahrhaft trOstliche Nemesis und Fuhrung
Gottes darin, dass jenes altere oranische Haus ausgestorben,
und dagegen das von ihm stets zuriickgedrangte, zuweilen
sogar verfolgte nassau-dietzer Haus zu hOheren Ehren gekommen ist, und alle Friichte der Saaten gearntet hat, die
jenes aussaete."
De kennismaking met de nieuwe bronnen, die hem
intusschen. door Groen waren aangeboden in het eerste
deel van de brieven van den Zwijger, kon bem van inzicht
niet doers veranderen. In een schrijven van 17 Januari
1836 schreef Leo :
„Freilich muss ich u m Entschuldigung bitten, wenn
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ich Ew. Hochwohlgeboren ein Exemplar [meines] Buches
bestimmen, da ich in demselben eine von der Ihrigen so
gan.z abweichende Ansicht von Oraniens Charakter geltend
gemacht habe, und von dieser Ansicht auch durch die
Benutzung Ihrer Archives nicht habe abgezogen werden
kOnnen bis jetzt. Ich betheuere, dass ich weder in mir
nosh ausser mir irgend ein. Hinderniss habe, Oranien
anders zu sehen, als ich ihn sehe, sobald mir nur
jemand klare Beweise davon bringt; aber jetzt, je tiefer
ich in diese Dinge hereinkomme, sehe ich immer mehr
nur in ihm einen zwar tapferen und verstandigen, und
die religiOsen Motive seiner Zeit benutzenden, aber nicht
einen von wahren religiOsen und guten menschlichen Interessen bewegten Mann. Ich werde der Erste sein, der selbst
Alles was ich zu Oraniens Nachtheile habe drucken lassen
widerruft und seinen Irthum bekennt, sobald mir dieser
Irthum nachgewiesen ist die • Urkunden und Quellen aber,
welche mir bis jetzt zuganglich waren, selbst Ihre Archives,
Sind alle theils so, dass sie entweder entschieden meine
Ansicht fOrdern und belegen, oder wenn das nicht, dass
sie dann auch nicht geradezu entgegen stehen, und sick
nur der verschiedenen Gesichtspuncten in dieser Sache
verschieden darbieten. Was aber Professor B011iger in dem
letzten Jahrgange des historischen Taschenbuches des
Herrn von Raumer -iiber Oranien aus den Dresdener Archiven
mitgetheilt hat, zeigt Wilhelm in so schwarzen Farben,
dass ich darin nur eine neue Bestatigung meiner Ansicht
finden kann.
,,Ich habe einmal in meinen. j-iingeren Jahren -iiber die
Israelitische Geschichte geschrieben vom rationalistischen
Standpuncte ich habe mich nachher -iiberzeugt, dass dieser
Standpunct nicht bloss dogmatisch ein heilloser, sondern_
auch historisch ein unhaltbarer sei, und ich habe mich durch
keine Eitelkeit und durch keinen Eigensinn abhalten lassen,
Offentlich zu erklaren, dass ich geirrt habe ich habe spater
durch eine richtigere Behandlung des Gegenstandes jenen
Fehlgriff gut zu machen gesucht, in m.einem. Handbuche
der Universalgeschichte. Ebenso werde ich sehr gern und
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bereitwillig die Wahrheit -liberal' bekennen and anerkennen,
beweisen Ew. Hochwohlgeboren mir objectiv, dass ich mich
hinsichtlich Oraniens gelrrt, and ich werde mein Urtheil
zuriicknehmen, Offentlich zuriicknehmen, — jetzt aber kann
ich dieser Ansicht noch nicht beistimmen. Indem ich der
Feindseligkeit des alien Oranischen Hauses zu den NassauDietzern von Friesland gedachte, schwebten mir vornamlich
die Bestrebungen Wilhelms III hinsichtlich der Statthalterwiirde vor."
Toen Leo dit schreef, was zijn kennis van onze staatsregeling in den loop van de 16e eeuw nog corrupt, zooals
hij in een volgend schrijven aan Groen erkent. Hij moest
de daad van Prins Willem als het uitvloeisel van een
egolstischen wil erkennen, omdat hij meende, dat met het
ontvallen van het bestuur over deze landen aan den Spaanschen koning de souvereiniteit voor het grabbelen was.
In de gedachte van Leo lag het voor de hand, dat door
den grins, na een gelukkigen strijd met de regeering, een
handige greep naar deze souvereiniteit zou worden gedaan,
waarop dan zijn geheele streven gericht zou zijn. Evenzoo
ontbrak het hem aan kennis van onze 17e eeuwsche staatsinstellingen, die de positie van de Oranjes zoo buitengewoon moeilijk maakten, waarom Leo een oordeel over het
karakter van de Oranjes in de oogen van Groen Diet paste.
In de inleiding tot het derde deel van de Archives schrijft
Groen daarom „wij verzoeken hen, die zich met deze
studie willen bezighouden, geen oordeel nit te spreken
alvorens de zaak door en door te kennen, de ontwikkeling
van de kennis niet te troubleeren door verklaringen op
goed geluk af, die een diepergaand onderzoek weldra zal
tegenspreken geen vraagpunten te beslissen, die men nog
niet heeft kunnen doorgronden vooral niet voorbarig een
blaam werpen op hen, die naar het oordeel van tijdgenooten
en nakomelingen voorbeelden zijn van waarachtige grootheid en edelmoedige toewijding".
Dozen wenk schijnt Leo zich wel ter harte te hebben
genomen. Het eerlijke karakter van Leo, Wien het bij zijn
geschiedschrijving to doen was om de waarheid voor den
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dag te brengen, was vatbaar voor de inspiratie van een
geest, die tevens naar de waarheid streefde. Na het ontvangeu van het derde deel der Archives, waarin Groen
getracht heeft de geschiedbeschouwing van Leo te wederleggen, schrijft hij dan ook op den 8 sten Mei 1836: „Ich
habe in wenigen Tag-en zwei Zusendungen von Ihnen erhalten und beeile mich um so mehr Ihnen fur diese schOnen
Werke meinen Dank abzustatten, als ich einsehe, dass ich
noch ziemlich lange damit zOgern miisste, wenn ich es bis
nach vollstandiger Durchlesung und Priifung derselben
verschieben wollte. Ich habe bis jetzt von den „Beschouwingen over Staats- en Volkerenregt" nur die ersten Bogen
gelesen, welche mich jedoch schon vollkommen iiberzeugt
haben, dass wir im Wesentlichen unserer politischen Ansichten einen gleichen Standpunct haben. Von dem dritten
Bande der Archives habe ich bis jetzt nur dasjenige in
der Einleitung gelesen, was fiber meine Arbeit und gewissermassen an mich gerichtet siek darin findet. Da ich auf
harten Widerspruch gefasst war, als ich mein Buch ausgab
und da mich jede Zeile Ihrer Schrift iiberzeugt, dass Sie,
wie sehr Sie auch gegen meine Ansicht stehen, doch nirgen.ds mich personlich haben verletzen wollen, fiihle ich
mich auch nicht nur nicht im Mindesten verletzt, sondern
Ihnen fur die frische, mannliche Opposition zu Danke verpflichtet. Was ich auf Ihre Widerlegung werde zu sagen
haben, wenn ich Ihr reiches Urkundenbuch weiter werde
durchgelesen haben, Weiss ich jetzt noch nicht auf jeden
Fall werde ich es mir zur Gewissenssache machen genau zu
priifen, und das Resultat meiner Priifung ohne Eigenliebe
auszusprechen . Gern will ich glauben, dass der Kampf,
in welchen Oranien hereingerissen wurde, dieser Kampf,
bei dem die ernstesten und hOchsten Interessen des Menschen fortwahrend doch als Hebei_ gebraucht werden
mussten, — dass dieser Kampf selbst auf Oranien lauternd
und zur Frommigkeit fiihrend gewirkt hat. Dariiber nun
eben soil mir die Lesung Ihres dritten Bandes hoffentlich
Ausschluss bringen, und ich bin sehr begierig."
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Op dit schrijven volgt een brief van den 5 den Januari
1837:
„Allerdings war es fur mich hOchst betriibend, dass
ich bei meiner Anwesenheit in Holland nicht die Ehre
haben konnte, Ihre persOnliche Bekanntschaft zu machen,
da der Wunsch danach ein Hauptmotiv gerade dieser
Direction meiner Reise gewesen ist. Ich hatte mir ausserdem
eine Anzahl Notate mitgenommen aus Ihrem dritten Bande,
fiber welche ich gern mit Ihnen zu sprechen wiinschte,
da sie dock einigermassen fur meine Ansicht zu sprechen
scheinen, dass namlich Prinz Wilhelm nur nach und nach in
ernst religiose Richtungen hereingezogen worden sei, und
dass er vielleicht auch in dieser Zeit ein Spiel hinter den
Coulissen habe treiben lassen. Indessen sind alle diese
Bemerkungen zu vereinzelt als dass sie ohne entsetzliche
Weitlaufigkeit zum Gegenstand brieflicher Discussion gemacht werden konnten.
„Inzwischen haben sich meine Ansichten iiber einen
anderen fur die niederlandische Geschichte wichtigen Punct
wesentlich geandert. Zeither war ich der Meinung, dass
durch das Lossagen von der fiirstlichen Gewalt, die sich
durch Nichtachtung beschworener Rechte in den Niederlanden selbst aufgehoben, die Souveranetat ithergegangen
sei an die Provincialstaaten, indem ich die Verbindung der
Provincen als etwas k-iinstlich und gewissermassen durch
die Willkiihr der F-iirsten Geschaffenes ansah, welches seiner
Hauptbedeutung nach mit dem. AufhOren fiirstlicher Gewalt
selbst erloschen sei. Allein eine nahere Betrachtung der
Specialgeschichte der Generalstaaten nach Requesens Tode
hat mich iiberzeugt, nicht nur dass sie damals actuell die
Functionen der hOheren Staatsgewalt an sich genommen,
sondern auch dass sie von den Provincen darin anerkannt
worden sind, und dass die letzteren die innige politische
Verbindung, welche eine Art Souveranetat bei einer hOheren
BehOrde nothwendig machte, gar nicht aufgeben konnten,
ohne ihre Sache selbst zu Grunde zu richten. Das andert
allerdings wesentlich die gauze Ansicht von der Berechtigung
dieser BehOrde — nur macht dann freilich Holland und
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Zeeland eine Ausnahme, welches den Kampf allein begonnen
und fortgesetzt hatte, und sich doch auch nachher anders
zu den Generalstaaten stellte als die anderen Provincen.
Dies Verhaltniss Hollands und Zeelands zu den Generalstaaten ist fur mich nun noch ein unentschiedener Punct
aber wenn ich pier auch glaube, dass das Verhaltniss ein
solches war, welches sich von verschiedenen Gesichtspuncten
verschieden ansehen liess, so dass also ein Mann wie Oldenbarneveld und wie Witt recht wohl bona fide handeln und
auf ihrem Reclit zu stehen glauben konnten, erscheint mir
nun doch das Verfahren der oranischen Statthalter dieser
provincialstaatischen Partei gegeniiber in einem wesentlich
anderem Lichte, und nicht mehr als blos egoistisches Streben
nach Erweiterung ihrer eignen Gewalt".
Eenige jaren later, in 1841, verscheen een tweede oplage van het eerste deel der Archives. Dat was na eene
correspondentie over den politieken toestand uit de jaren
na 1830 een aanleiding voor Leo, om nog eens, en voor
het laatst, op Willem van Oranje terug to komen. In zijn
brief van den 10 den December schreef hij aan Groen : „Was
die neue Auflage Ihres ersten Bandes der archives anbetrifft, so kiinnen Sie denken, wie ich mich dariiber gefreut
habe. Ich glaube wir Sind nun in der Ansicht von Wilhelm von Nassau so weft einig, als Einigkeit mOglich ist
— einiges miissen Sie mir schon zu Gute halten als einem
der sich Niederland und Nassau fremd fiihlt. Dass Wilhelm spater einen ernsteren, religiosen Sinn in sich entwickelt habe, habe ich nie geleugnet, — nur muss ich
auch hinsichtlich dieser spateren Zeiten excipiren, dass die
Leidenschaft des Handelns, die Energie des politischen
Interesses noch Behr oft es vollstandig fiber den religiosen
Sinn davon getragen haben, — die Handlungsweisen gegen
Don Juan d'Austria und in Beziehung auf die Genter
Angelegenheiten zeigen es deutlich, und in Hinsicht Don
Juans haben Sie es ja fin Grunde selbst eingeraumt. Ich
gestehe Ihnen offen ich fiihle mich von einer Natur, wie
die Wilhelms ist, innerlichst abgestossen bei aller Anerken.nung seiner Thatkraft und anderer tiichtiger Eigenschaften.
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Freilich kann ich auch den Hass gegen den Katholicismus
nicht in so hohem Grade mir zu eigen machen, wie es bei
Ihnen zu herrschen scheint — und das verandert gewiss
in Beziehung auf Wilhelm, wie auf die ganze niederlandische Geschichte wesentlich den Gesichtspunct. — Auch
in Beziehung auf Gustav Adolf stehe ich ahnlich, — hier
aber finde ich almalig grOssere Sympathieen in Deutschland und mehr und mehr verbreitet sich die Ueberzeugung,
dass wir dem Schweden nichts zu danken haben als Schaden
und Schande. Noch in diesen Tagen ist ein Behr tiichtiges
Werk von Prof. Barthold in Greifswald (Geschichte des
grossen deutschen Krieges) erschienen, was sich ganz in
diesem Sinne ausspricht. Es ist uns Protestanten. zum
Theil mit unseren Heerfiihrern gegangen wie den Walesern
mit ihrem Konig Arthur — sie Sind in's Fabelhafte gewachsen — eine geringe Wahrheit ist aber doch besser
als eine grosse Fabel."
In 1825, lang nog voordat Leo met Groen van Prinsterer deze correspondentie voerde, in den tijd zelfs, toen
Leo nog geen begrip had van zijne beschouwingswijze der
Nederlandsche geschiedenis in het bijzonder, en van de
Staatsrechterlijke idee in het algemeen, zooals hij die na
de dagen van 1830 heeft gekregen, heeft Groen een stuk
geschreven tegen de oproeping voor de Grieken, dat onuitgegeven is gebleven, waarin echter het overtuigde antwoord
gegeven wordt op de beschuldiging, die Leo in later tijd
tegen Willem van Oranje richten zou. Een aantal mannen,
met G. K. van Hogendorp aan het hoofd, had een brochure
uitgegeven, die ten doel had de Nederlanders op te wekken,
om de Grieken in hun strijd tegen de Turken te ondersteunen. Groen verzet zich in zijn opstel tegen de gedachte,
dat de West-Europeesche Christenheid verplicht was, de
Grieken te ondersteunen, op grond van het feit, dat de
Turken een barbaarsche en ongodsdienstige natie vormden,
en dat de Grieken de nakomelingschap waren van de oude
Grieksche beschaving. Wat het laatste betreft : iedere WestEuropeeer, zegt Groen, heeft evenveel leans om van Themistocles of Leonidas of te stammers, als een tegenwoordige
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Griek. Want na den val van het Byzantijnsche rijk zijn
zoovele horden over het land heengegaan, die het laatste
overblijfsel van het oude Griekendom hebben. vvernietigd.
Het is de plicht der Christenheid, het Grieksche Christendom te steunen tegen het Mahomedanisme, — maar Groens
liefde voor het waarheidsbeginsel, dat in het godsdienstig
bewustzijn van de Muzelmannen voortleeft, doet hem in
verontwaardiging verafschuwen de romantieke verheerlijking
van de vaan des opstands van Ypsilanty, met welken
opstandeling men karakterovereenkomst meende te ontdekken met Willem den Zwijger :
„Neen, groote man ! die de redder van ons voorgeslacht,
die de stichter onzer Staatkundige en Godsdienstige vrijheid
zijt geweest, gij waart de oorzaak eener omwenteling niet;
gij zocht de g,evaren niet roekeloos op : gij bragt er anderen
niet zonder noodzakelijkheid in; gij spoordet hen tot
onvoorzichtige daden, door bedriegelijke beloften, niet aan
then de opstand begonnen, toen Nederland tot regtmatige
zelfverdediging gedwongen was, toen hebt gij alles daarvoor, goed en levee ten beste gehad, met moed en zelfopoffering hebt gij wijsheid, schranderheid gepaard, beleid,
vrees om bloed te verspillen en daarom, al was het Gods
wil geweest, dat door het Spaansche zwaard de laatste der
Nederlanderen zou worden geveld, het onpartij dig oordeel
zou ook dan ITw' nagedachtenis verdedigd, zou ook dan
de vergelij king verboden hebben tusschen ITw werk en dat
eens onverstandigen stokers van een' misschien niet eens
wettigen opstand !"

NIEUWE BOEKEN
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Stijn Streuvels. Dorpslucht. 2 dln. Amsterdam. L. J. Veen.
Mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck. Limburgiana. Amersfoort. Valkhoff en Co. 1914.
Anton Smit. Van het oogenblik. Amsterdam. Scheltens en Giltay.
Frederik van Eeden. Sirius en Siderius. Tweede Deel. Het Kind. Amsterdam. W. Versluys, 1914.

Een der heerlijkste eigenschappen van de literatuur,
gelijk van elke kunst, is dat zij ons uit de aanwezige
onharmonische wereld overzet in de harmonische wereld
der kunst, die daarom ons werkelijker aandoet dan de ons
omringende.
In deze wereld Loch gaan de dingen kris en kras door
elkaar, pollen waar ze moesten stilstaan of hoogstens
kruipen, slenteren waar ze tenminste moesten draven, en
stokken onwrikbaar op het meest ongewenschte oogenblik.
Of ze marcheeren in het gelid, nog veel onberispelijker en
machinaler dan de Potsdammer Wachtparade, en makers
elken dag mooi weer, wat natuurlijk nog onvertrouwbaarder
is dan een idealistische herbergier.
In gindsche wereld der kunst echter luisteren de dingen
naar de rhythmische regelmaat hun door de harmonie
opgelegd. Daar schijnt ook de zon, dock formeert diezelfde
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zon eveneens de wolken en trekt ze aan. Daar gebeuren
ook gruwelen, maar die brengen hun vergelding mede. Daar
wemelt het niet minder van wonderen, maar die gehoorzamen aan de wetten van oorzaak en gevolg, en verliezen
Loch niets van hun wonderlijke eigenaardigheid. Zoodat
daar de natuur natuurlijker en de menschen menschelijker
zijn dan in deze verkeerde wereld. En dit vooral in onze
dagen, waarin deze wereld tengevolge van de buitengewone
tijdsomstandigheden — zoo luidt immers de reeds geijkte
en reeds vervelende term — soms bedenkelijk gaat gelijken
op een verwerkelijkte nachtmerrie.
Welgezinder dan ooit nemen we dus de nieuwe boeken
ter hand, die ons de harmonieuze wereld zullen ontsluiten,
waarbinnen we veilig zijn voor die zich verwerkelijkende
nachtmerrie.
Tot we met schrik ontwaren dat zelfs binnen deze
veilige veste de spookbeelden der ons omringende wereld
ons blijven achtervolgen. Immers wat klinkt meer rustbelovend dan de titel van Stijn Streuvels' nieuwsten roman
DorpsluchtP Maar zie, wat wil dit papiertje, vastgehecht
op het titelblad van het tweede deel? Zeker ons een goedgunstige beschikking van den uitgever bekend maken
omtrent een pracht-editie van dit werk ? Neen, het vermeldt
het volgende :
Belangrijke wijzigingen op de laatste proeven van dit
deel aangebracht, zijn niet kunnen uitgevoerd worden uit
oorzaak der tijdsomstandigheden.
Stijn Streuvels.
Sept. 1914.

Daar zijn ze weer, die ons overal vervolgende en vervelende tijdsomstandigheden ! En ja, nu herinneren we ons
dat de dagbladen indertijd vermeldden hoe ook Stijn
Streuvels naar het front was getrokken, in welke kwaliteit
werd niet duidelijk. Sinds niets meer van hem gehoord !
En peinzend leggen wij zijn Dorpslucht neer. Misschien beter,
dezen roman voor rustiger tijden te bewaren, en eerst door
andere boeken in vrediger sfeer te komen.
Zoo nemen we het volgende op : Limburgiana door
Mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck. Alsof we er ons aan
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gebrand hebben leggen we het boek neer. Want hebben
die beroemde „buitengewone enz." ons niet reeds uit den
treure naar Limburg gebracht en ons weken lang in
Maastricht vastgehouden, alsof daar 's Lands hart klopte ?
Nu er weer heen ? Neen, dan liever Dorpslucht. En als we
over den eersten schrik p een zijn, laat een gezegende
nieuwsgierigheid en de overweging dat Stijn Streuvels zijn
roman had beeindigd toen hij naar het front ging, ons
eens bladeren in Dorpslucht. Merkwaardig ! Deze geweldigdikke roman van een kleine negenhonderd compres gedrukte
bladzijden schijnt van a—z een oorlogsgeschiedenis. Vertelt
van den strijd van twee dorpsmogendheden, eertijds vrienden
en plotseling vijanden geworden. Verhaalt omstandig hoe
de twee buren, rentenier Koornaert en dokter Blondeel,
plotseling in krakeel komen, en hoe dit krakeel om zich
grijpt, al verder en verder, zoodat een ieder er in wordt
betrokken. Was er dan een profetische geest gevaren in
Stijn Streuvels dat hij ons ontstaan en verloop en uiteinde
van een oorlog vthirteekende, aleer we de werkelijkheid
ervan moesten d6Ormaken ? Men zou het zeggen als hij
den dorpspastoor tot dokter Blondeel laat beweren :
— Neem nu die onnoozele oneenigheid met Koornaert, —
heel de gemeente is er al mede gemoeid en weder gij 't wilt
of niet, en hoe gij er u ook buiten houdt, — de menschen
vormen zich een meening. Gij zult er vinden die met u zijn
en andere tegen u; elk volgens eigene geaardheid kiezen ze
partij en zoogauw zij in bende denken, stellen zij zich tegenover elkaar en uwe vrienden worden de vijanden van uwen
vijand.
— Maar ik kom tegen mijn vijand niet op — ik houd
me koes.
- Geeft niets. Hij komt tegen u op. En de bende die
zich bachten u schaart, duwt u vooruit. De menschen hebben
den strijd in 't lijf, ze zoeken maar een voorwendsel; bijzonderlijk als zij er de ellenden niet van kennen en lang ingedommeld zijn gebleven (II bl. 47).
Inderdaad Dorpslucht verhaalt een oorlogsgeschiedenis.
En mocht dit menigeen die met zijne gedachten nacht en
dag met oorlogsgeruchten bezig is, op het eerste hooren.
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minder welkom zijn, dan blijft deze troost dat dit oorlogsverhaal voor ons afspeelt in de ideale wereld der kunst,
waar we dus aanleiding, verloop, slachtoffers en besluit van
dezen oorlog helder en klaar in hoogere werkelijkheid voor
ons zien. Terwijl het bovendien vrij staat om wat we in
deze hoogere werkelijkheid zien gebeuren te vergelijken
met wat de ons omringende droeve werkelijkheid geeft te
aanschouwen, of met opzet dit na te laten, tevreden met
het levensinzicht ons van den ivoren toren der kunst geschonken.
De aanleiding tot den oorlog is de volgende. De dorpsburgemeester is gestorven, en terugkeerend van de begrafenis
stellen de twee schepenen, dokter Blondeel en Koornaert,
zich gelijktijdig de vraag : wie nu zal opvolgen? Het is
eigenlijk een sinecure, het burgemeesterschap over het
rustige Vlaamsche dorp van een paar duizend zielen, van
bovenal buitengemeen vredelievende zielen. De door ieder
als opvolger aangewezene is Blondeel. Deze zal immers
welhaast met de grootste toewijding de gemeente vijftig
jaar gedokterd hebben, en zal bij zijn gouden ambtsfeest
het reeds van zijn vader overgenomen ambt overdragen
aan zijn knappen, in het buitenland studeerenden zoon
Albert. Die gaat dan natuurlijk trouwen met zijn buurmeisje
Elvire, Koornaerts nichtje en eenige erfgename, met wie
hij reeds sinds lang op min of meer intiemen voet staat.
Wat eenvoudiger dan dat hij, die tot algemeene tevredenheid z66 langen tijd de gemeente heeft gedokterd, haar
nu tot ieders voldoening zal burgemeesteren de jaren, die
hem nog resters ? Och, dit staat immers zoo vast als de
zon aan den hemel ! Doch de korte, dikke dokter antwoordt
in beleefde goedmoedigheid dat Koornaert maar burgemeester
moet worden ; die heeft er al den tijd voor. De lange,
magere rentenier wijst dit uit contra-beleefilheid van de
hand, maar het niet eens gemeende aanbod wil hem niet
loslaten. Hij heeft nooit iets gedaan, nooit iets durven, iets
kunnen doers als hij nu op zijn levensavond nog eens
een man van gewicht werd ! Zijn van romanverhalen vervulde, dock overigens leege ziel gaat onmiddellijk deze
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gedachte koesteren, ze in zijn natuurlijke bedeesdheid zorgvuldig verzwijgend.
Zoo gaan de twee vrienden naar hunnen toebakkweek,
waarmee zij elkander de loef trachten of te steken. Gisteren
bezagen ze den kweek van den dokter, nu is die van den
buurman aan de beurt.
hij verlangde den dokter te
Koornaert stapte voorop
verrassen, te verbluffen, te verpaffen met den toebak.
Tusschen de twee liefhebbers was het elk jaar dezelfde
hardnekkige kampstrijd om de eerste te zijn en de schoonste
partij tabak te kweeken, van de beste soort met de beste
hoedanigheid en om 't eerst rijp, 't eerste geplukt en 't eerst
gedroogd. Om 't genot van elkaar te duvelen, bracht de gelukkige winner dan een korf versch gesneden, versch riekenden tabak van de nieuwe opbrengst cadeau aan den overwonnene die 't met leedwezen moest aannemen.
— Wat zegt ge ervan ?! riep Koornaert en hij strekte
er de armen over uit met een gebaar gelijk Mozes over de
Roode Zee (I bl. 7).
En gulweg erkent de dokter : Koornaert heeft het dit
jaar gewonnen.
Nu gebeurt het onverwachte : een dief in den nacht
steelt een gedeelte van Koornaerts tabak. Deze verzwijgt

den diefstal, maar weet uit detectievenromans dat de dief
zal terugkomen en besluit, als aanstaande burgemeester, een
heldendaad te verrichten en den dief neer te schieten.
Den volgenden nacht komt de dief werkelijk terug. Koornaert, in een kriekelaar gezeten, schiet hem neer, gaat
zijn door het schot gewekte zuster Agatha, geruststellen
dat hij met los kruit schoot om de dieven bang te maken,
en graaft nog dien nacht een kuil om daarin bet lijk weg
te stoppers. Doch tot zijn ontzetting vindt hij den gedoode,
dien hij Loch zag vallen, niet. Radeloos van angst werkt
hij den kuil weer dicht en verstopt zich in bed. "Mt de
vroegmis komend verklapt Agatha de toebakdiefte aan de
vrouw van den veldwachter, en jawel daar verschijnt de
champetter bij Koornaert. Deze kan de bloedsporen nog
bijtijds wegwerken; de champetter echter vindt direct het
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spoor der dieven en wat blijkt ? Het spoor geleidt naar
den aangrenzenden dien van den dokter. En werkelijk
in een ongebruikt, gesloten schuurtje van den dokter hangt
de gestolen tabak te drogen. De dokter noemt het een
kwade April-grap en Koornaert houdt zich stil om op die
wijze zijn doodslag te verduiken. De pastor wil de zaak
in het reine brengen, de dokter echter dankt er voor den
eersten stap tot toenadering te doer. en de eerzuchtige
Agatha, die haar broer dolgraag burgemeester wil zien,
meent dat het recht zijn loop moet hebben. Onverrichter
zake keert de pastor terug en het gerecht neemt de zaak
in handers. De dokter legt de dagvaarding naast zich neer
en verschijnt niet meer op het gemeentehuis waar hij
Koornaert zou ontmoeten. DdAr wordt Koornaert benoemd
tot waarnemend burgemeester, terwijl de dokter, na een
schitterend pleidooi van Koornaert's advokaat, wordt veroordeeld tot een kleine geldboete.
Ziedaar de oorlog ontbrand — en de slachtoffers
blijven niet uit.
Vooreerst ziet de zachtzinnige Elvire door de breuk
tusschen de families haar hoop vervliegen. Ook Justine,
de lieve vrouw van den dokter, moet hare verwachting
op nog een rustigen levensavond met haar man, opgeven.
Vooral daar Alberts thuiskomst den toestand verergert.
In Weenen vqdenker geworden en gewoon geraakt aan
het groote-stadsleven, kan hij zich niet thuis gevoelen in
het gekonkel van die dorpsmenschen, die alien vroom ter
kerke gaan en elkaar bevechten. Bovendien gruwt zijn
streng-wetenschappelijke studielust van de ouderwetsche
lapmiddeltjes van zi.ins vaders dorpspraktijk. Zoo zoekt hij
zijn verzet bij een lichtzinnige herbergsdeerne, tot verontwaardiging van den onderpastor die openlijk hem in den
preekstoel aanvalt, en tot droefheid van zijn vrome, eerbare ouders. De dokter, voor dief nagejouwd, ziet zijn
praktijk verloopen, zijn lieve vrouw door hartziekte bedreigd, zijn begaafden zoon zich verslingeren aan die deerne,
dock houdt zich kranig, terwijl zijn trouwe vriend, de
pastor, hem verzekert dat alles terecht komt. Maar het
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meest hopelooze slachtoffer is Koornaert. Noch zijn waarnemend burgemeesterschap, noch zijn zijdelingsche boetedoeningen en zijn onbeholpen pogingen het bedreven
kwaad te herstellen kunnen hem de verloren rust weergeven. Zijn geweten blijft hem aanklagen, folteren en ten
slotte wordt hij langzaam aan krankzinnig.
En het einde van dezen oorlog ? De dood brengt dit
einde.
Een zekeren dag, als de dokter op patientenbezoek is,
tracht Justine haar zoon, die korten tijd te voren met
bebloeden kop door den champetter uit de beruchte herberg
is thuis gebracht, te vermanen afstand te doen van zijn
goddeloozen levenswandel en de steun te worden van zijn
ouden vader. Albert stuift in woede op en verlaat het huis,
terwijl zij onder een hartsaanval ineenzakt. De radelooze
knecht komt bij Koornaert hulp vragen en Agatha en
El vire verschijnen weer voor het eerst in het eens zoo
bevriende huis om een stervende bij te staan. Even onverwacht komt dit uit de lucht vallen, als kort te voren de
benoeming van den dokter tot burgemeester en de overplaatsing van den onderpastor naar Brugge. In die beide
oplossingen heeft echter de pastor, die het oor der wereldlijke en geestelijke overheid schijnt te hebben, zijn hand
gehad. Nu ziet hij ook in den dood den gewenschten
vredestichter. Die dood bracht reeds Agatha en Elvire weer
in het huis van den dokter, en den dokter weer bij Koornaert, die nu wartaal sprekende te bed ligt, echter nog niet
opgegeven door den dokter. Die dood zal ook Albert
berouwvol doen terugkeeren.
— En gij vooral, Elvierke, (zegt hij tot deze, die hem
uitlaat), geen moed verliezen, ik verzeker u dat die wilde
vogel weer naar zijn kooi terugkeert. De dood van zijn moeder
zal hem tot goede gevoelens brengen. Ge moet veel voor
hem bidden (II bl. 542).
Toen de pastor, na de mis, over 't kerkhof naar huis
trok, was er al geen spoor meer van eenige beroering. Hij
wribbelde vergenoegd de handen, glimlachte vol inwendige
voldoening, gelijk iemand die een zware taak ten goeden
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einde heeft gebracht en al zijne begeerten vervuld ziet. Al
wat eenigszins zijn gemoed van dorpsherder had kunnen verontrusten, was nu verwijderd en in 't verschiet was geen
enkele vlek meer, die nog eenige zwarigheid zou kunnen
meebrengen. Het deed hem den indruk alsof er hier een
luchtgevaarte over 't dorp was neergedaald een walm van
de stadslucht naar hier was overgewaaid en een stonde de
stille gemoedelijke rust der parochianen had verstoord. Maar
nu dat 't kwaad geweerd was, en de serene, zalige dorpslucht
weer stil over de huizen ping, zou het kalme geluk er weer
heerschen voor altijd (Einde. II bl. 544).

Terwijl nu alle combattanten in dezen dorpsoorlog met
een vragend geweten maar op het onzekere losslaan —
want die toebakdiefte, waarop de dokter niet eens reageert,
verklaart evenmin deze geweldige beroering als het gerevel
over moord en bloed van den ontoerekenbaren Koornaert —
zijn wij prachtig en volkomen ingelicht. Het dorp Loch
heeft een groot slop, naar zijn nauwen toegang tusschen
twee winkelhuizen 't Gangske geheeten. In 't Gangske
krioelt het van stroopers en allerlei wild gespuis. De pastor
noemde het „'t onmisbaar kwaad, de temptatie hem door
den Heer opgelegd mu de geestelijke en wereldlijke overheid niet te laten indutten en te vrijwaren voor vadsigheid"
(I bl. 68). Niemand der dorpelingen waagt zich daar ongeroepen, maar wij zijn er thuis.
Uit 't Gangske komt de man, die Koornaerts tabak
steelt en ze te drogen hangt in 's dokters sinds jaren niet
meer gebruikte schuurtje. Als hij den tweeden nacht door
Koornaerts kogel is geraakt, sleept hij zich buiten de haag
en zijn gezel kruit hem naar 't Gangske, waar zij vertellen
dat hij op een strooptocht door de boschwachters is getroffen.
Want te erkennen dat hij door een burger, bij een gewonen
tuindiefstal, zou neergeveld zijn, dat nooit, dat was hun
eer te na! De dadelijk geroepen dokter gelooft direct dit
verhaal, als niet onverwacht in deze wilddievenbuurt, evenals
later de onderpastor die den stervende moet berechten. In
letterlijken zin ligt derhalve al spoedig de dader op het
kerkhof en zoo kan dus, daar Koornaert blijft zwijgen, de
O. E. XIV 12
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toebakdiefte, als een onoplosbaar mysterie uit de lucht
gevallen, het dorp in vuur en vlam zetten, terwiji wij alles.
volkomen begrijpen. Gaan we ons nu rekenschap geven
van onze bewondering voor dezen roman, dan dringt zich
allerlei naar voren. Beurtelings vragen gegeven, taal en
personen de aandacht, terwiji wij ons bewust blij yen dat
het voornaamste ons nog ontsnapte. Doch vddr we dat
voornaamste trachten te benaderen, bezien we eerst het
meer voor de hand liggende.
Het gegeven is wonderknap in elkaar gezet, herinnert
aan dat van een vorig meesterwerk van den schrijver DeVlaschaard. In De Flaschaard ook de uitbeelding van een
strijd. Van den strijd van den ouden heerschzuchtigen boerdie niet wil luisteren naar de nieuwere inzichten van zijn
volwassen zoon en het gezag vasthoudt tot het bitter einde
toe, als hij zijn zoon in drift neerslaat. Oerkrachtig is de
tragiek van dezen strijd. in zijn allerprimitiefsten vorm, en
als zoodanig wellicht niet te overtreffen. Fijner, ingewikkelder en meer vertakt is het strijdmotief in Dorpslucht.
Hier blij ft de strijd niet binnenskamers, maar wordt een
publiek geding tusschen twee dorpsmogendheden, terwiji
hij door zijn mysterieuze nietigheid dezen stillen oorlognog angstwekkender maakt en er iedereen in betrekt.
Misschien is het gegeven in De Vlaschaard door zijn primitieven eenvoud moeilijker, doet het aan als een waagstuk. Maar dat van Dorpslucht eischt grooter vaardigheid
in samenspel van zoo uiteenloopende figuren en vraagt
machtiger talent in het uitbeelden en bijeenhouden van
breeder leven. Door den schrijver daarop opmerkzaam gemaakt, ziet men misschien daaraan in de laatste vellen
iets haperen, doch overigens is dit den schrijver uitilemen&
gelukt, en daarvoor alle hulde !
De taal is weer het rhythmische, gedragen Vlaamsch
waarop de schrijver ons altijd vergast. Toch, als ik me,
niet vergis, is zijn taal ditmaal minder Stijn Streuvelsch
dan we van hem gewend zijn. Een kleinigheid. Uit mijn
vorige lectuur zijner werken herinner ik mij het altijd
opvallende „bachten", nu lees ik gewoonlijk daarvoor het
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hollandsche achter. Misschien omdat we hier meer met
dorpsheeren dan met boeren kennis waken Dat kan het
alleen echter niet zijn. Neen, die taal wil beslist iets anders.
In zijn eerste werken wilde ze vooral picturaal, schilderend
werken. Toen was ze volkomen-een met den Vlaamschen
grond en bracht een aardgeur mede. Nu heeft die taal
het picturale wel niet verloren, maar dit is ondergeschikt
gemaakt aan iets wat we nu nog niet, misschien straks
kunnen formuleeren. Doch zie, naast dit schilderende brengt
die taal nu ook wijsheidsspreuken, soms met verklaring
of motiveering er bij, prachtig materiaal voor een Stijn
Streuvels-kalender glimlachen we even, en altemaal waardevolle woorden, doch die we nu het allerlaatst van Frank
Lateur, den ex-bakker uit Avelghem, hadden verwacht.
Elk woord en gebaar waarmede men in zijne omgeving
een toestand of verhouding geschapen heeft, is als een band
die ons belet den sprong achteruit te doen en onzen vrijen
stand tegenover die omgeving weer te heroveren.
Zie nu toch hoe de omgeving op ons inwerkt, hoe de
atmosfeer waarin wij Bens geademd hebben, op de dingen
kleven blijft; hoe 't licht dat over onze jeugdjaren geschapen
heeft, bij machte is gevoelens te wekken, die wij dood en
vergaan waanden.
Wie vraagt er naar de chemische ontleding van water
en de physische wederwerking der natte koelte die de verhitting van het bloed komt temperen, als het mij eene sensatie
verschaft van deugddoende frischheid? Wij kunnen van het
leven enkel opnemen 't gees de gewaarwording onzer zinnen
aan onzen geest overbrengt — gelijk de natuur het in haar
eenvoudigen vorin aan ons wezen opdringt anders geraken
we uit de rechte baan.
Zoogauw godsvrucht zich objectiveert wordt ze jets uit
den booze.
1k vind dat een geestelijke vooral vermijden moet dat
de godsvrucht naar hem toegaat in de plaats van naar God
(II bl. 197, 265, 334, 427).

Waar is hier nog de door de Tachtigers dadelijk toegejuichte woordkunstenaar, die met zijn sappig Vlaamsch
en oubollige boeren een. herleefde Jordaens of Brouwer
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scheen Probeer deze wijsheid maar eens te plaatsen, peen
ik zeg niet in Lenteleven, zijn eerste werk, maar ik zeg in
De Vlaschaard b.v. en gij zoudt staan kijken. alsof een
Vlaamsche boerin u een voordracht ging houden over de
waarde en grenzen der physische wetenschappen. En Loch
al is die taal hier een an Jere, ze doet het, en is ook hier
het eigenlijke.
Zie eens wat een personen ze ons beeldhouwt ten
voeten uit, ze ons vormt nit het stof der Vlaamsche dorpsaarde en hun geeft den geest des levens, zoodat wij hun
levensstrijd meemaken.
Daar is de knokige rentenier, Wiens door romanlectuur
ontwrichte verbeelding hem straft voor zijn zielig egoisme,
en tegenover hem de ronde, joviale dokter door zijn vijftigjarige ziekenpraktijk gezond gehouden naast zijn zachte,
voorzichtige vrouw, zoo goed met dit enkele trekje getypeerd : „dat ze niet gauw verlorene woorden uitsprak"
(II bl. 36).
En dan de pastor. Zie hem daar zitten voor zijn. soepje !
De soep geurde als een kwade verleiding, maar ze was
te heet om er maar seffens in te lepelen en daardoor werkte
zij op de hongerige maag van den pastor als de belofte van
eene heerlijkheid waar hij zich eerst verlustigen mocht in 't
genot van den prikkelenden geur van de groene zurkel en
de zoeterige erwtjes en het vinnige vleessap, dat er al dooreen
walmde als een symphonie van orgeltonen die de belofte behelsden van jets heerlijks voor den smaak.
Vandaag kreeg de pastor na de soep een bundeltje aspergen
met harde eieren in de boter. Daarmede had hij al vergeten
dat Colete hem. wat laten wachten had. Er volgde een
zwijnspootje met kaassaus en selderie ; daarna een kippetje
in den pot, van passe bruin, met amberkleurige mirabellen.
Als tusschengerecht kwam er een stukje leverpastei en een
snippelingje edamsche kaas. 't Eene gelijk het andere had de
pastor overgoten met een term glas bier en met een halve
flesch steenouden Bordeaux. Op gewone dagen, als er geen
kermis of overkomst was, gebruikte de pastor nooit anderen
wij n. Op die wij ze wilde hij zich vrijwaren voor jichtaanvallen
en den bourgogne overhouden voor bijzondere omstandigheden.
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Als de pastor meende dat 't afgeloopen was en uitgestrekt,
aan de genoegens der spijsverteering begon te denken, kwam
Colete opdagen met een of an der toevoegseltje. Vandaag was
't een schotel geslagen room met een grooten macaron en
daarna aardbeien met witte suiker (I bl. 250, 252/3).

En naast dezen goed-ronden pastor het magere, zwarte
manneke : de onderpastor, versch van het seminarie, vol
ijver en werkkracht, overal zonde speurend en „iedereen
op straffe van zedelijke minderwaardigheid willende opleggen niets dan water te drinken" (I bl. 248) en zich zelfs
verstoutend zoowat toezicht te houden op zijn pastor !
Terwijl deze zich toch „heel nauwgezet" wist in het
uitoefenen van zijn ambt. ,,Ms pastor was hij Gods ambtenaar en aldus gerechtigd om heel de parochie te beredderen, en de parochianen te bestieren over wie hij dan
ook zielenlast en verantwoordelijkheid te dragen had"
(I bl. 261). En dat ging immers prachtig, tot ieders tevredenheid, omdat hij met zijn breede opvatting alles ten beste
liet afloopen ? Mag hij dat asceetje, dat altijd bij de Koornaert's zit en met zijn zwarte lokken alle meisjes van het
dorp, zoo goed als Elvire en de nonnetjes, het hoofd op
hol brengt, laten betijen ? Waarom moet het manneke op
een bedevaart naar Lourdes Elvire meenemen, als gezelschap van zijn zuster ? En als eindelijk het gedrang der
meisjes om zijn biechtstoel niet ophoudt, laat de pastor
hem eenvoudig overplaatsen naar Brugge. Zoo'n nieuwerwetsche asceet, veel te geleerd voor een Vlaamsch dorp !
Ook de toebakdief en zijn kornuiten uit 't Gangske
zijn met gloed en verve geteekend, ook met het oude
talent, maar niet met voorkeur.
Neen, naast Koornaert heeft hier vooral Elvire de
voorliefde van den schrijver, en Elvire dat is Elvire wachtend op Albert.
Bovenal in het tweede deel, dik als een bij bel zou het
y olk zeggen, zijn zij de hoofdpersonen. De eerste twee
honderd en twintig bladzijden, tot Elvire terugkomt van.
Lourdes, vertellen alleen van haar, hoe Albert haar vol-
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komen verwaarloost en zij haar troost zoekt bij den onderpastor op Wien zij heimelijk verliefd is.
Dan vraagt Albert het leeuwendeel van onze belangstelling en vernemen we hoe hij onthuis is geworden in
die kleinzielige omgeving, met zijn scepticisme daar niet
meer in past en Loch niet weg kan. En tegen het einde,
als we 't Gangske en den onderpastor reeds heelemaal
hebben losgelaten, komen Albert en Elvire nog het meest
naar voren en vragen we ons of de pastor met zijn hardnekkig optimisme nog gelijk zal krijgen. En nu gaan we
inzien wat we in het eerste deel weinig, doch in het tweede
dadelijk en al duidelijker zagen aankomen : Dorpslucht is
een psychologische roman en wil zijn een cosmopolitischenationale roman.
Daarmede is niet gezegd dat Stijn Streuvels in zijn
vroeger werk geen psychologie gaf, integendeel. In zijn
allereerste werk is zeker de beschrijving hoofdzaak en de
psychologie ontbreekt wel eens of is zwak en onzuiver.
Doch in zijn later werk, dat in steeds opwaarts gaande
lijn zich verinnigt en verdiept, bereikt hij wel de psychologie. In Stille Avonden en 't Uitzicht der Dingen reeds een
weinig, maar in De Vlaschaard ten voile, bereikt hij deze
psychologie door de dingen van buiten zoo te beschrijven
dat men ze van binnen ziet, in de ziel aanschouwt —
volgens mij voor een romanschrijver de ware methode
zuivere psychologie te geven. Dus hij ontleedt niet, analyseert niet, maar hij beschrijft stemmingen en met zulk een
indringend talent dat wij de psyche van al wat hij beschrijft
vatten en begrijpen. Doch door zijn onderwerp : het Vlaamsche land met daarop de Vlaamsche mensch, scheen zijn
gezichtskring te eenzijdig, te beperkt dan dat hij groote
kunst met algemeen-menschelijke psychologie zou kunnen
geven. In de „lleimathkunst" mocht hij misschien een
onovertroffen meester zijn, zou hij dit blijven als hij zich
eens waagde aan groote kunst, aan een modern-Europeeschen roman ?
Het antwoord op deze vraag geeft Stijn Streuvels in
Dorpslucht. Geheele reeksen bladzijden, ja geheele hoofd-
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stukken fijn uitgesponnen analyse van de zielen van Elvire
en Koornaert en Albert. Daarnaast de problemen der verhouding van wetenschap en praktijk in de gesprekken van
Albert met zijn vader, de kwestie van den strijd tusschen
agnosticisme en gezagsgeloof in de disputen van Albert
met zijn broeder, den professor aan een seminarie, de blague
en met zich zelve oneenige ironie van den kultuurmensch
in Alberts vrienden, de strijd ook van oud en nieuw in de
kerk, met een vrijmoedige kritiek op de hooding der
geestelij ken dat alles maakt niet alleen den omvang
maar ook de omlijsting en inhoud van Dorpslucht veel grootscher en moderner dan een van Streuvels' vorige werken.
Zoo hooren we van „Der Heinen Vernunft" en „Der
Praktischen Vernunft", van de „genesis van het geval" en
„den dionysischen glinster, die de stadslucht doet branden
in het bloed", van Schumann en Horatius, van „de wetten
der substitutie der hoogere mystiek" en van wat niet al ?
En Albert vertoont daar op het stille dorp den echten
moeden cultuur-mensch.
Alles gaat voorbij !

zuchtte hij met gemaakte zwarigheid,

gelukkiglijk dat wij zelf ook voorbij gaan. Wij zijn tenminste
evolueerende schepsels, wij kennen jets van de gedaanteverandering

„A,

rebours" : wij heginnen als libellule om als kruip-

dier en pop te eindigen (II bi. 269).

Het is dus duidelijk : dit is geen gewoon verhaal meer
van „te lande". De cultuur levert minstens zooveel stof
aan dezen roman als de natuur. En deze cultuur is in
geenen deele een uitsluitend Vlaamsche, maar de mentaliteit
er van is een beslist internationale.
Maar even duideliik is : de schrijver wil niet zijn een
„deracine", hij wil zich niet laten ontworstelen aan zijn
moederbodem. Zijn werk zal Vlaamsch blijven; al bestrijkt
het de internationale zone, het is en blijft Vlaamsch.
Hoe verbindt hij deze twee uitersten P
Zie, hij laat Albert de mis bijwonen, die voor dezen
alle beteekenis verloren heeft en laat hem dan opmerken
hoe ook daar het klein-menschelijke zijn rolletje speelt als
overal.
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Een aardig verschijnsel, de microcosmos, die in zijn min ste
verhoudingen dezelfde verwikkelingen ondergaat van het
groote, drukke bewegen uit de reuzencentra der hoogste
beschaving (II bl. 387).

Ziehier zijn nieuwe werkmethode. In den microcosmos
van zijn Vlaamsch dorpje vindt hij de stof voor een europ eeschen roman.
Dit is hem voor een goed deel gelukt, en dit zegt niet
weinig. Inderdaad is de grens tusschen stad en land niet
weer zoo scherp als vroeger, Binds verkeer, courant en
onderwijs alles met een internationaal sausje overgoot.
Doch dit internationale is als ongestempeld metaal, dat
eerst door het nationale geijkt wordt tot waardevolle, overal
gangbare munt. Het nationale geeft aan het internationale
zijn waarde. Zoo zien we in Dorpslucht Lourdes zoo goed,
omdat we het zien. door Vlaamsche oogen. En de pastor,
Koornaert, Justine, noem wie gij wilt, zij worden volmaakter
dorpsmenschen, doordat zij zich afteekenen tegen cultuurmenschen en hun atmosfeer.
Toch heb ik mijn bezwaren. Het grootste is niet, dat
het Stijn Streuvels, ik geloof voor de eerste keer, gelukt
is mij hier soms te vervelen met zijn uitgesponnen analysen,
want bij een werk van zoo'n langen adem was dit wel te
verwachten.
Neen, mijn groote bezwaar is dat de internationale
cultuur hier komt van Albert en zijn vrienden, die in dit
dorp niet thuis hooren. Want of Albert blijft weg, in Parijs
of Weenen, Of hij komt, naar 's pastors profetie, terug,
maar dan met achterlating van zijn internationale bagage,
maar dan als eerzaam platlandicus, in een braaf huwelijk
met Elvire vergeving ontvangend voor zijn buitensporigheden. Deze Albert is echter nu maar in vacantie ; hij is
een kleine episode in deze omgeving ; hij moet of totaal
veranderen of wegblijven. Neen, de onderpastor had bij voorbeeld het internationale kunnen brengen, als hier op zijn
post. Hij poogt ook wel breeder leven, dieper inzichten te
doen ingang vinden . en was hij grooter geweest dan een
pedant nieuwlichtertje en was hij hier gebleven...ja dan
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was Dorpslucht wellicht op den index gekomen. als Fogazzaro's Il Santo.
Doch nu dit internationale alleen van den vacantiehoudenden Albert moest komen, nu wordt het een ietsje
gewild. Het is als zette Stijn. Streuvels zich als Europeesch
romancier een weinig boven zijn. macht. Met Dorpslucht
staat hij op de grens van een nieuwe phase, en de nieuwe
wijn, dien hij ons schenkt, is wel zuiver maar nog ruim
jong. En zoo vragen we ons met nieuwsgierigheid, met zorg
ook af, hoe hij zal terugkeeren van het front ?
Toch gevoelen we de groote waarde van Dorpslucht,
zoodra we er boeken naast leggen die ook van 's schrijvers
eigen omgeving verhalen, als Lamberts Hurrelbrinck's
Limburgiana en Anton Smits' Van 't Oogenblik, of ook een
internationaal werk als Frederik van Eeden's Sirius en
Siderius II.
Vooraf waarschuw ik dat dit vergelijken niet zal zijn
in den zin van comparer c'est diminuer, maar alleen om hun
waarde te benaderen. Trouwens van elk dier boeken is veel
goeds te zeggen.
Limburgiana is vO6r alles luchtige, onderhoudende lectuur. Een bundel van achttien schetsen, die typen geven
uit het Limburgsche dorp Roosdaal bij Maastricht, waar
de schrijver jaren heeft geleefd en „met ijverige . oplettendheid toeschouwer is geweest van de comedie humaine", zooals
de Voorrede vermeldt.
Die voorrede geeft ook de sfeer aan, in Welke hij ons
die typen wil laten zien. Op een blonden morgen in Mei
staat hij op een heuvel en aanschouwt vandaar :
de roode daken van het witgeblokt dorp Roosdaal, stil, eenzaam, verlaten, als dood te midden dezer vredige natuur.
En toch; daar dezelfde aandoeningen, dezelfde zielesmarten als in de groote, in druk gedoe levende wereld; ook
daar vlammen en woeden de hartstochten ; ook (Mar de guile
schaterlach, maar ook de heete traan ; ook daar de blijde
vroolijkheid en intens leed schrijnende smart; ook daar
dezelfde impulsies, dezelfde (bl. VI).

„Enzoovoort" zeggen we, want nu weten we het wel. Even-
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als in Dorpslucht het Vlaamsche zal dus hier bet Limburgsche
dorp een microcosmos zijn. Daar is vooreerst De Strooper.
Hij en de veldwachters bestrijden elkaar voortdurend, maar
niet als vijanden, veeleer als goede vrienden, die wedijveren
in slimheid. Heel aardig verteld, en vooral door het dialect
doet het echt aan. Maar . . . . dock laten we verder lezen,
voor we de waarde trachten aan te geven. De volgende
vlotgeschreven schetsjes verhalen hoe de Roosdalers op
een kiesvergadering een tegencandidaat onthalen, wat ze
van een opvoering van Vondel's Lucifer in Maastricht opsteken, hoe ze met ketelmuziek ongewenschte vreemdelingen
wegjagen en hoe ze inkwartiering trachten te ontkomen.
Alles prettig om te lezen, ook wetenswaardig, volkomen
betrouwbare inlichtingen omtrent de eigenaardige taal en
gebruiken en menschen in een Limburgsch dorp, misschien
zelfs van waarde voor de folklore — maar geen kunst.
Het brengt geen oogenblik in de andere wereld, in de
hoogere dan de omringende, nooit in de harmonische werkelijkheid, waarin de kunst ons overplaatst. Het laat ons
in deze wereld en geeft daarvan aardige foto's. De strooper
bijvoorbeeld wordt ons heel zuiver voorgesteld, hoe hij
vriendschappelijk vecht met de veldwachters, en de geheele
bevolking dien strijd met belangstelling volgt hoe hij den
veldwachter, die hem snapte, een glas bier aanbiedt en
grapjes verkoopt als hij in den gevangeniswagen stapt. Maar
onze kennismaking blijft oppervlakkig. Wij komen nooit
in den man in wij worden nooit de strooper zelf, en
gevoelen dus niets van zijn hartstochten en teleurstellingen.
En dit overkomt ons niet — omdat het den schrijver evenmin overkomen is. En misschien is dit maar gelukkig voor
den schrijver en voor ons. Voor den schrijver — want ach
en ach, de temptatie : de kunstenaarsvisie te bezitten en
van binnen de roerselen des levens te zien, en dan het kunstenaarswoord te missen om het zelfgeziene, zelfgeschapen
leven gestalte te geven door het levende woord. Voor
ons niet minder — want zoo heerlijk goede kunst is, zoo
martelend is mislukte kunst. Nu mist echter de schrijver
deze persoonlijke, levende taal — het kleine proefje van
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de Voorrede met zijn cliche's en rhetorisch gegalm geeft
daarvan een onbedriegelijk bewijs. Derhalve is het voor hem
en voor ons gelukkig dat hij ons geen groote noch kleine
kunst, ook geen „Heimathkunst" heeft willen geven, maar
wel inlichtingen over zijn gout
y en gouwspraak. En dit
doet hij op zulk een onderhouden.de wijze dat de vele
bewonderaars van Zuid-Li-mburg hem daarvoor zeker hartelijk
dankbaar zullen zijn.
Van Het Oogenblik door Anton Smit geeft ook „Heimathkunst". Reeds de tweede regel vermeldt een „luchthuis" en een nootje zegt dat dit een .koepel aan de Zaan
is. Dat luchthuis herinnerde ik mij nit een vroeger werk van
Anton Smit Vriend Bart. Daar heette de Zaan de Groen.,
en Zaandam Groenhout. De Zaanstreek heeft blijkbaar den
schrijver zoo gepakt dat hij in en uit die sfeer zijn scheppingen laat leven. Dus aan roeien, boottochtjes, weiden,
wolken en molens geen gebrek — aan molens niet, want
de schrijver herinnert zich Zaandam van vroeger. Vriend
Bart geeft een verhaal met brokken van een dagboek van
1869, en Van Het Oogenblik een dito met stukken uit een
dagboek, in 1873 gehouden door den jongen Hein, die nu
oud geworden, van zijn jeugd vertelt. Herinnering, vooral
jeugdherinnering legt gulden licht over de di-ngen, vooral
als die herinnering voortkomt uit een rijken geest. Immers
evenals in Vriend Bart, waarover we verder zwijgen, toont
de schrijver in zijn jongste werk vertrouwd te zijn met de
klassieke oudheid, evengoed als met de moderne levensopvattingen. Ja, die bekendheid met de klassieken geeft
een eigenaardige bekoring, want zij verhindert hem niet
om vlug en vlot, frisch en onderhoudend te vertellen in
een stijl, dien men eer te jongensachtig dan te studieus
zou kunnen noemen. Hein herinnert zich b.v. aldus de
aankomst van „haar":
Et vera incessu patuit dea

zegt Vergilius van Venus en

ik zei het van Margot van Akervoorde, Coen ik haar in de
verte tusschen Cor en Jet zag aankomen. Zoo'n mooien

renden gang

vee-

had ik in Zaandam noch elders ooit gezien. En
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wat was Margot van Akervoorde slank en groot, ze stak wel
een half hoofd boven Jet en Cor uit (bl. 3).

Hein — al die menschen krijgen bij voorkeur monosylbige voornamen en achternamen wordt natuurlijk
verliefd op Margot en zij aanvaardt zijn liefde, na echter
vlak te voren Heins vriend, Dirk, den bons te hebben gegeven. Want zij is iemand „van het oogenblik" — en dit
is haar niet kwalijk te nemen, het zit haar in het bloed.
Zij is toch de dochter van Mevrouw van Akervoorde en
een franschen markies „een spullekiend" dus zooals de
Achterhoeker teekenend zegt. En och, haar moeder was
dit ook niet kwalijk te nemen, want zij was getrouwd met
beklaag haar diep, edelaardig lezer getrouwd met
een orthodox man ! Die schijnheilige huichelaar is zoo'n
christenposeur dat hij na dien faux pas haar weer in huis
neemt en haar kind voor het zijne erkent, waarna zij zich
weer vroolijk laat gaan van de eene liaison in de andere.
Nog eens : dat is haar niet kwalijk te nemen, want die
van Akervoorde gebruikt al zijn zalverige praatjes van
vergeven en van den door God gelegden huwelijksband
alleen als „vronae maskers voor zijn zinnelijken hartstocht"
(bl. 141). Ja, je moet ze niaar kennen !
Gelukkig komen er van die kleine, valsche, bekrompen
menschexemplaren niet voor in de gezegende Zaanstreek
zij schijnen zich evenals die andere minderwaardigen onder
de menschen, die de adel genoemd wordt, bij voorkeur op
te houden in het Nederlandsch Babel onzer dagen, in den
Haag. Sporadisch schijnen ze ook elders voor te komen.
Tenminste als de flinke Hein in -Utrecht gaat groenloopen,
maakt hij daar kennis met een medenoviet Halbada, die
vertelt dat hem dit heel „engenem" was, en dat hij zijn
„pepe meermelen in den Heeg" had ontmoet. Vallen de
studenten den fermen Hein dan lastig met handtastelijkheden, dan
werden die onmiddellijk op krasse wijze door mij beantwoord.
Dit laatste had ten gevolge, dat ik na eenigen tijd, wat mijn
lichaam betrof, gespaard bleef, als ik bij meneer alleen was.
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Waren er echter verscheidene studenten tegelijk op een
kamer, dan werd ik soms eenvoudig afgeranseld.
Het ergst was dit op de kamer van een orthodox theoloog,
die, zoo had ik hooren vertellen, zoo'n beetje in het zog van
den adel meedreef, en dus Jonkheer van Halbada toe Widdum
heftig protegeerde (bl. 83).

Maar in de gezegende Zaanstreek komen die valsche,
kleine menschen met lange namen niet voor. In die goede
gouwe garden alleen kortnamige, groothartige menschen,
die breed, frisch, braaf, fiksch, vrij, vroom en ferm 'even.
In die sfeer voelt zich Margot van Akervoorde thuis, doch
hoewel gelukkig verloofd met den flinken Hein, blijkt zij
te veel eene : „van het oogenblik", voelt dit zelf, en laat
zich dan maar vragen door Helbada, om den flinken Hein
een leven van ellende met haar te besparen. En zij doet
dit volkomen zijner waardig, waardoor haar offer te grooter
wordt. Zij doet het dus zonder femelarij, ferm, braaf, fiksch,
vrij, vroom, zooals Hein het ook zou gedaan hebben. En
zij doet dit in den juisten toon. Zoo beschrijft ze den indruk dien het verhaal van haars moeders faux pas en van
haar afkomst op haar maakt, aldus :
(Van Akervoorde) ontving de tijding, dat zij zich te Nice
beyond ; men had haar daar een hotel zien ingaan. Hij er
onmiddellijk keen en hij vond haar daar. En in welk een
toestand ! De Vicomte had haar eenvoudig laten zitten, en dat
terwijl zij zelfs een kind van hem onder het hart droeg ! Hij
had haar geschreven, dat hij niet genoeg meer voor haar
voelde om hun liaison nog langer te laten voortduren.
„Leeft die schurk ? !" riep ik woest.
Tante antwoordde, dat hij een jaar later in de Krim
gesneuveld was.
„Gelukkig !" zei ik. „Of neen, niet gelukkig ; ik wou dat
hij nog leefde ; dan kon ik hem mijn verachting in het gezicht spuwen !" (bl. 140).
„Maar is dat niet prachtig ?" vraagt een moderne
heereboerendochter : „dat begrijp ik nu heelemaal, en dat
beetje latijn hindert niets, dat staat wel geleerd en sla je
toch over."
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Zeker, dat is prachtig voor een moderne heereboeren.dochter en die hebben even goed recht op oorspronkelijke
romans als een ander mensch.
Maar doet deze roman ook de Zaanstreek recht
Ondergeteekende kent alleen het geestige silhouet van de
Zaanstreek met de molens en het mooie water en de perspectieven, door Anton Smit hier, gelijk vroeger, telkens
uitstekend nageteekend, maar de geestelijke sfeer, de atmosfeer kent hij er niet. Hij kan niet gelooven dat de menschen dier mooie landouwe zoo ouwerwetsch bekrompen
en zelfgenoegzaam zijn, als de schrijver ze eenzijdig en bij
vergissing voorstelt. Mocht echter de schrijver ongelooflijkerwijze gelijk hebben en die menschheid daar werkelijk zoo
bespottelijk-zelfgenoegzaam zijn, welnu laat hij er dan een
loopje mee nemen, maar ze niet bewonderen, eenvoudig
omdat ze op een geliefd plekje wonen. Want „Heimathkunst" wil geen provincialisme, geen verheerlijking van
een deel ten koste van het geheel, maar ter verrijking van
het geheel.
Daarom moet bij de minste neiging tot provincialisms
— Anton Smit zegge het aan zijne Muze ! — de „Heimathkunst" zich weer oriènteeren aan de internationale kunst.
Geheel daarin verplaatst ons nu Frederik van Eeden's
Sirius en Siderius II Het Kind. In onze vorige jaargang
werd reeds het eerste deel van dit werk besproken, Sirius
en Siderius I De Ouders (0. E. 1913 bi. 103-106). Wij
vernamen dat Sirius het kind was van een Fries Taede en
een Russin Enna, en ter wereld kwam in een herberg op
de Duitsch-Russische grens, terwijl beweerd werd dat de
grenslijn juist door het bed liep, waar Sirius geboren werd.
In dat eerste deel was voornamelijk de nog al preekerige
vader aan het woord en diens preek scheen ons „een verzameling zelfkant van negentiendeeuwsche probeersels, van
de Byroniaansche opstandigheid tot de absolute mystiek
en theosofie toe, door een krompratend individualisme
dooreengeklutst tot een potsierlijken poespas" (ib. bl. 105).
Bij de schipbreuk, in dat eerste deel verhaald, is Taede.
van Enna en Sirius gescheiden. In de sloep, waarin hij
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tusschen een internationaal reisgezelschap plants vindt,
verkondigt hij zijn internationale wijsheid, doch wordt bij
eindelijke landing in een Europeesche haven op aanwijzing
van den Duitscher von Grobitz onmiddellijk gearresteerd,
omdat hij een betere verdeeling van den eigendom voorstaat en in praktijk brengt. Siderius zorgt dan dat Enna
met het sterrekind Sirius, dat de wereld verlossen zal, na
een gelukkige reis de trust van California bereikt.
Het tweede deel begint met een lofzang op dit land.
0, zoomersch land, vol bloem en vrucht en balsem-geurige
koelte, waar de omsingeling onzer planeet door het nieuwe
menschenvolk, trekkend van Oost naar West. in vuurig blijden
zonnegloed zich voltooide, als een gordel, geslooten door
gouden gesp aan uw kusten stonden de pioniers voor de
blauwe, Mille oceaan, voor het pad terug naar India's wonderland, naar het Vaderland. Toen wisten ze de wereld

vol,

de kring rondgetrokken, geen geheimen meer op den aardbol,
geen paradijs meer te ontdekken. Zoo hier de wonderdorst
niet wordt verzadigd, wat blijft er dan nog te ontginnen,
tenzij het ruim met het stralende middaglicht, met de fonkelende sterrenachten ! ? (bl. 3).

In dit Dorado groeit Sirius op, verzorgd door Enna
en Hagar, de halfbloed-indiaansche meid. En in volkomen
vrijheid groeit Sirius hier op, zonder dwang of lessen,
trouwens : „hij is ook altijd blij en tevreeden en volkoomen
gezond, als ik goed mijn plicht doe" (bl. 131) schrijft
Enna aan zijn vader, hoewel zij die lange brieven niet kan
verzenden, niet wetend waar hij is.
Als Sirius, zeven jaar geworden, dit bemerkt, wil hij
ook brieven aan vader schrijven en dicteert dan zijn moeder
primitieve poezie, waarvan hier een proeve volgt.
24.
Achter mijn oogen
wacht ik als een kooning
deftig en stil.
Alles komt op audientie,
de wolken koomen,
de heuvels, de zee, de zon,
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de hooge schoorsteenen van Frisco
met hun zwarte vlaggen.
's Avonds koomen de sterren
heel uit de verte.
Dan gaat alles weer naar huis
en ik blijf alleen in het donker.
Ik ben bang dat ik beetgenoomen ben (bl. 43).

Van een beschaafden Japanschen bediende, Akori, leert
Sirius practische vaardigheden, en eindelijk verschijnt ook
nog de Buddhist Ananda, ook genoemd Anagaxika, dat
beteekent „de reizende student" (bl. 101). Van Ananda
leert hij ook veel meer dan van zijn buurman Sheldon,
den reverend, familie van het domineestype dat we ons uit
zooveel werken van Van Eeden herinneren. En zoo langzamerhand wordt Sirius een adept van de Van-Eedensche
wijsheid. Hij gaat inzien dat de ware tempel der Christenen
de Bank is, en de ware God der Christenen Mammon (bl.
147). Doch zie, daar wordt zijn moeder, die zijns vaders
inzichten omtrent een noodzakelijke, betere verdeeling van
den eigendom schijnt to deelen, door de politie weggehaald,
en Siderius laat, ditmaal in de verschijning van een machinist, Sirius vergezeld van Akori zijn levensreis beginners.
In droomen en waken ziet Sirius vervolgens heel wat, en
precies zooals Van Eeden de dingen ziet, en leert derhalve
over godsdienst, recht en maatschappij precies denken als
Van Eeden. denkt. En het einde is dat hij na al die reiservaringen weer verder reist.
Waarschijnlijk zullen vele menschen dit prachtig
vinden op elke bladzijde zijn de mooie woorden voor albumbladen maar voor het grijpen. Een oogenblikje kan ik den
spijt voelen opkomen dat dit nu voorgoed buiten me staat,
waarvan ik vroeger zooveel verwachtte. Die nieuwe, elken
vorigen in zich opnemende godsdienst, die nieuwe moraal
en nieuwe maatschappij, waarin aesthetica en mystiek het
harmonische leven zouden realiseeren, waarom kan ik er
niet meer in gelooven ? Waarom werd dit internationale
gewurm me onnatuurlijk juist door zijn gezeur om pure
natuur, waarom aanstellerig door zijn eenvoud, en goddeloos
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door zijn alles en ieder overtreffende vroomheid Ik vermoed
omdat het me al te ouderwetsch is geworden en al te
onreeel. Die weeke fantasieen op de modemeeningen van
gisteren, door een dik opgelegde tendenz in romanvorm
ingekleed — echt „ingekleed" — neen, dat schijnt mij erg
vieux jeu, al blijft dit voor velen het neusje van den zalm.
Dezen internationalen roman, die het heelal rondreist, om
eindelijk te vinden wat de heer Van Eeden in knapgeschreven brochures en artikelen ons reeds duidelijk uiteenzette, vind ik hopeloos ouderwetsch naast den eersten den
besten nationalen roman, die ons nienschen geeft van vleesch
en bloed.
Want het onderwerp der literatuur is niet wijsheid of
vroomheid of wetenschap, maar de mensch. Maar de mensch,
waar hij dan ook wone, de mensch, dien we in zijn ondoorgrondelijke diepte en onuitputtelijke belangrijkheid nooit
genoeg kennen, nooit genoeg.
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Onrust.
Twee maanden zijn verloopen sinds bet vorige overzicht werd
geschreven. In dien tijd heeft de oorlogskaleidoskoop weer nieuwe
figuren gebracht in het buitenlandsch en binnenlandsch aspect van
Nederland. In onze betrekkingen tot het buitenland zijn de twee
groote feiten : de gevolgen van den val van Antwerpen en bet
sluiten van de Noordzee, terwij1 in onze binnenlandsche politiek
vooral de Ministerwisseling naar voren springt met, daaromheen,
de plannen van den nieuwen Minister van Financien. Op den
achtergrond komen daarbij eenige handelingen van ons Parlement ;
de oorlog, die alles omkeert, heeft ook de machtsverhoudingen in
onzen Staat tijdelijk verschoven.
De val van Antwerpen was, toen het vorige overzicht werd
geschreven (half September) niet alleen nog niet to voorzien maar
er deden zich toen nog zelfs geen teekenen voor die wezen op een
aanstaand beleg. Eerst op 29 September werden de eerste teekenen
waargenomen in den vorm van groote troepenbewegingen naar
Antwerpen. Op 30 September begon de beschieting waarbij, volgens
Duitsche berichten, aanstonds twee forten vielen. Op 3 October
werd het belangrijke fort Wavre St. Catherine genomen, op den
7 en forceerden de Duitschers den overgang over de Nethe en op
den 9en was de stad in Duitsche handen. In 12 dagen was dus
alles afgeloopen.
Het militair merkwaardige van dit snelle verloop van een
aanval op een vesting die een grooten roep van defensieve kracht
genoot, valt buiten mijn sfeer. Maar merkwaardig is ook dat deze
aanval ons in volstrekt geen grensmoeilijkheden heeft gebracht.
Hiertoe is stellig bijgedragen door de aanvalsmethode van de Duitschers die niet het stelsel van insluiting en alzijdige beschieting
maar dat van den „verkorten aanval" hebben toegepast waardoor
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slechts op een sector werd ingedrongen. Zoo bleef de Noord- en
Noordwestkant, waar voor ons zich complication hadden kunnen
voordoen, vrij en had ons leger op dat grensdeel niets lastigers te
verrichten dan bet ontwapenen van wat verstrooide kleine groepen
Belgen. Jets grootere afdeelingen kreeg men in Zeeuwsch-Vlaanderen over de grens, afgedoold van het wegtrekkende Belgische
leger. Maar ook met het interneeren daarvan heeft men geen
moeite gehad.
Voelbaar is voor ons de val van Antwerpen of juister : het
bombardement, echter geweest in zijn onmiddellijk gevolg : de
wilde exodus van honderdduizenden Belgen. Door deze vreedzame
maar droeve overrompeling kwam ons land, voor 't eerst sedert
de mobilisatie, in acute aanraking met den oorlog. Plotseling werden
niet slechts de Regeering, maar in de eerste plaats de autoriteiten
van kleine, ook zelfs zeer kleine plaatsen en voorts tal van particulieren gesteld voor de reuzentaak om, gansch onvoorbereid,
honderdduizenden te herbergen, to voeden en to kleeden, een
taak die allengs over heel het land werd uitgebreid maar die aanvankelijk met haar voile geweld kwam neerstormen op enkele
grensgemeenten in Brabant en Zeeland waarvan de grootste,
Roozendaal en Bergen op Zoom, nog geen 18000 zielen tellen terwijl onder de meest overstroomde gemeenten een plaatsje behoorde
als Putte dat er. . . . 1400 heeft ! 1) Wie had ooit kunnen vermoeden
dat kleine Nederlandsche dorpen eons het hoofd zouden hebben
to bieden aan een overstrooming — die niet atgeweerd maar opgenomen moest worden ! En is het wonder dat op moor dan een
plaats „het hoofd bieden'' voor de dorpsautoriteiten aanvankelijk
verliezen" ? Waar tegenover staat dat
uitkwam op „het hoofd....
er ook plaatsen zijn aan to wijzen, ook onder de zeer kleine, waar
onmiddellijk het organiseerend talent bleek to huizen dat deze
wolk van arme menschelijke sprinkhanen meester word.
Er zijn zeker ook bij het verrichten van dat work wel fouten
gemaakt. Achteraf bekeken lijkt het min gelukkig dat de vluchtelingen zoo veel mogelijk zijn verspreid, tot zelfs in de verste
uithoeken des lands en niet bijeen zijn gehouden bij de grens.
Zoowel het overzicht over als het bevorderen van de terugkeer van de vluchtelingen is daardoor bemoeilijkt. Nog steeds weet
men niet precies hoeveel er in ons land zijn, gezwegen van het
1) Uit de allerbeste bron vernam ik dat Roozendaal, volgens een
ruwe schatting, 40000 Belgen te gelijk heeft gehad, Bergen op Zoom 80000
en het kleine Putte 66k 80000 !
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aantal dat er geweest is. Men spreekt van 1 a, 1 114 millioen, maar
wie weet het? En het ver doorgevoerde stelsel van verspreiding
waarbij in groote mate van particuliere woningen gebruik is gemaakt,
is tevens oorzaak geweest dat juist de minst gewenschte elementen
bij zonder weinig heimwee zijn gaan voelen naar hun oude woonplaats.
Had men de massa aanstonds bijeengehouden in enkele groote kampen
niet al te ver van de grens, dan ware het overzicht van de menigte
veal makkelijker geweest en het verblijf zou ook voor de ongewenschte elementen (en die waren talrijk !) niet zoo buitensporig
gunstig bij hun gewone levensomstandigheden hebben afgestoken
als het dat thans in zeer vele gevallen heeft gedaan en nog doet.
Terwijl men allengs had kunnen schiften en, na behoorlijke registratie,
de fatsoenlijke lieden die niet konden of wilden terugkeeren, in
alle kalmte en na voldoende voorbereiding over verschillendo
plaatsen des lands had kunnen verspreiden. 't Spreekt vanzelf dat
men degenen die men in de kampen bijeen zou hebben gehouden (er
zouden goede, verwarmbare loodsen voor moeten zijn opgeslagen)
allerminst gebrek zou hebben mogen laten lijden en hun afleiding
en bezigheid had moeten verschaffen wat dan echter juist ook
makkelijker zou zijn gevallen dan nu. Thans ziet men in allerlei
plaatsen de mingegoede vluchtelingen in troepjes doelloos rondslenteren hetgeen noch op de lieden zelven noch op hun Nederlandsche omgeving een gunstigen invloed hebben kan.
Maar het is zoo gemakkelijk om hierover achteraf te theoretiseeren
dat ik aan deze opmerking allerminst eenigen schijn van verwijt
wil toekennen. De vergedreven verspreiding van de vluchtelingenmassa heeft trouwens dit moreele voordeel voor ons land gehad,
dat daardoor heel het yolk is betrokken in deze eerste groote daad
die de oorlog van onze natie vergde. Ongetwijfeld werd daardoor
een verlangen bevredigd van velen in den lande die niet tevreden
waren met de volstrekte onbeweeglijkheid waartoe onze neutraliteit
ons overigens doemt.
Hoe onze houding moet wezen ten aanzien van de terugkeer
der vluchtelingen, lijkt nog niet geheel zeker. Natuurlijk betreft
deze vraag niet de paying guests maar hen wier onderhoud geheel
of goeddeels to onzen laste komt. Moet men die blijven onderhouden zoo lang als zij 't zelven willen, of mag men een min of
meer rechtstreekschen drang tot heengaan op hen uitoefenen ?
Sinds de Regeering voor het leeuwendeel der kosten is opgekomen, is de quaestie wel wat vereenvoudigd. VOOr dien moest,
bij hen die de gastvrijheid niet in Don Quichotterie wilden doers
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ontaarden, de ernstige overweging gelden dat al wat noodeloos aan
de Belgen werd gegeven, onzen eigen behoeftigen — en die zijn
er bij tienduizenden — onrechtmatig werd onthouden. Een overweging die te meer moest klemmen, naarmate men allengs meer
te weten kwam, welk een groot percentage „boord" onder deze
Antwerpsche diamanten was meegekomen.
Nu echter de Regeering ingreep, werd de particuliere liefdadigheid althans ten deele outlast. Ten deele, want in eersten aanloop
blijven de particuliere kassen aansprakelijk.
En zelfs al zou alles, tot den laatsten cent, uit de schatkist
worden voldaan, dan nog zou de vraag rijzen, of men, met rijksgeld,
het klaploopen mag bevorderen.
Er is, blijkens tal van ingezonden stukken in dag- en weekbladen, een aantal belgophile zeloten in ons land, voor wie de gansche
menigte Belgische vluchtelingen een heir engelen schijnt te zijn.
Wat er ook onder mocht schuilen toen de zwerm van Antwerpen
opvloog, geboefte, souteneurs, lichtekooien, apachen, potators,
straatslijpers en al wat elke groote havenstad aan maatschappelijk
drab verborgen houdt, maar dat bij schudding zich kornt vertoonen,
dat alles was, toen die zwerm op Nederlandsch gebied neerstreek,
in de oogen van deze zeloten geheiligd — door de vlucht. Deze
menschen hebben in hun huizen personen opgenomen — want
metterdaad hebben ze gestaan voor hun overtuiging — waarvoor
ze, indien die personen Nederlanders in stede van Belgen waren
geweest, op straat een boogje zouden hebben omgeloopen. Wat
erger is : Ze hebben dergelijk geheiligd gespuis ook anderen in
huis bezorgd. Er werd eenvoudig niet gevraagd naar den aard
van den gast ; wie Belgische vluchteling was, moest overal open
deuren vinden : de soort dekte het individu.
Aan deze sentimenteele caricatuur van gastvrijheid behoorde
al lang een eind te zijn gekomen. Het moet den geschiedschrijver
niet mogelijk worden, te getuigen dat Nederland in den jare 1914
een schoone spontane daad van nationals barmhartigheid heeft
verziekelijkt tot een zoo fantastische stapelzotheid als het zorgvuldig
koesteren van allerlei waardeloos en deels zelfs schadelijk en
gevaarlijk tuig — alleen omdat het vreentd tuig was. Deze aanbidding van broeder Schooier en broeder Slampamper is waarlijk
nog heel wat grover dan die van den „zwarten broeder'' ten tijde
van Wilberforce.
De Regeering schijnt dit ook wel te hebben ingezien. Immers,
er is blijkelijk aanvankelijk aan de burgemeesters een wenk ge0. E. XIV 12
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geven om op de vluchtelingen eenigen „zachten drang" tot terugkeeren uit te oefenen. Maar behalve dat dit hier en daar wat
kras schijnt te zijn uitgevoerd, lijkt mij ook het geven van een
algemeen parool niet gelukkig. Er moet, hoe moeilijk het ook zal
wezen vooral bij de groote verspreiding van de vluchtelingen, geschift worden. Niet naar min of meer gegoedheid maar naar min
of meer honorabiliteit. De baliekluiver en al wat daarbeneden nog
kruipt, moet het land uit, zoo niet door zachten dan door stevigen
drang. Dezulken brenge men alsnog in kampen bijeen waar men
hun het levee allengs minder aangenaam dient te maken. De rest
late men geheel vrij in de keuze van blijven of heengaan 66k
wanneer het personen betreft zonder eenig middel van bestaan.
De exceptie van den oorlog eischt, dat deze schipbreukelingen van
het lot hier een haven vinden en dat hun verblijf door de natie,
dat wil zeggen uit de schatkist, worde bekostigd.
Op drie a vijf millioen is iaatstelijk van Regeeringswege het
onderhoud der vluchtelingen geschat. Indien ooit een uitgaaf door de
Nederlandsche belastingschuldigen zonder morren kan worden opgebracht, dan zeker deze. Geen hulp van wien ook hebben wij daarbij
noodig en terecht heeft onze Regeering met hoffelijke fierheid het
Engelsche aanbod van de hand gewezen.
Maar als wij 't gul en grif betalen zullen, dan moeten wij
weten dat het deugd deed en niet werd versmeten aan schavuitige
gunstelingen van lawaaiphilanthropen in z66 erge mate dat allengs
Hollandsch geboefte zich als Belgisch voordeed (die gevallen zijn
niet heel zeldzaam geweest) om mee te deelen in den „pan".
En daarom, al zal een schifting moeilijk wezen en al moet ze
steeds in milden zin worden uitgevoerd, komen moet ze. Gelukkig
blijkt ze nu ook in 't voornemen van de Regeering te liggen. Deze
meent echter de mingewenschte elementen zonder directen drang
te kunnen doen afvloeien, er op rekenend dat het kampleven voor
hen te weinig aantrekkelijk zal wezen voor een lang verblijf. Men
zal moeten afwachten of dat uitkomt. Te beproeven is het zeker
licht.
* *
Het tweede groote feit in onze verhouding tot het buitenland
noemde ik het sluiten van de Noordzee. Z66 strikt als het daar
staat, is de werkelijkheid niet te nemen ; gesloten, potdicht gesloten zoodat geen vaartuig meer veilig in of uit kan, heeft Engeland de Noordzee niet. Het is wel zoo goad geweest om een kier
open te laten, min of meer overeenkomend met de reisrichting
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van de Zeeland, waardoor de handel met Nederland genadiglijk is
toegelaten. Maar de belemmering is toch erg genoeg. En erger
nog is de aanmatiging tegenover de neutrale Staten die spreekt
uit deze daad.
Erkend moet echter worden dat de neutralen, Nederland
bovenal, door te iangdurige lijdzaamheid hebben meegewerkt tot
deze verergering van hun toestand. Zoodra een sterk vermoeden
bestond dat Duitschland, in de eerste dagen van Augustus, mijnen
had gestrooid in de open Noordzee, hadden de neutrale Staten zich
moeten roeren. Wel is waar is deze handeling ter sluiks gesehied
en heeft Duitschland aanvankelijk zelfs bet feit ontkend maar
buiten de territoriale wateren zijn de mijnen toch stellig uitgezet 1).
Engeland heeft daarop het onbehoorlijke voorbeeld van Duitschland gevolgd — en grootelijks uitgebreid, door openlijk een groot
mijnveld in het zuiden van de Noordzee te leggen, zóó, dat
er voor de scheepvaart een smalle straat overbleef tusschen dit
veld en het reeds verdachte noordelijke deel. Doch „wanneer twee
hetzelfde doen, is bet nog niet steeds hetzelfde". Zoo ook bier.
Eenerzijds onderscheidde de Engelsche onbehoorlijkbeid zich gunstig van de Duitsche doordien ze openlijk geschiedde en met aankondiging der begrenzing van bet gevaarlijke veld. Anderzijds
echter is de daad van Engeland veel erger ten eerste omdat
lompweg een mijnveld gelegd werd midden in de open zee en ten
tweede omdat dat land immers steeds stoft op de volstrekte heerschappij ter zee die zijn geweldige vloot, voldoende aan den twopower-standard, het verschaft. „Brittannia rules the waves" — zegt
Brittannia immers. Wat had bet dan nog, te zijner verdediging,
zulk een roekeloos middel toe te passen als het onveilig maken
van een groot deel der Noordzee ? Omdat Duitschland een klein
begin had gem aakt ? Maar is het dan al zoo ver gekomen met bet
„trotsche Albion" dat het zijn eigen begrippen van wat ter zee toelaatbaar is, ondergeschikt moet maken aan die van Duitschland ?
Protest bleef ook nu weer achterwege. Gelijk twee slagersjongens, die elkaar een loer wilden draaien en elk een deel van
1) De ontkenning is dezer dagen, echter cum grano 8alis, herhaald.
Dat de mijnen niet ook een heel eind buiten de territoriale wateren zouden
zijn gelegd, wordt niet ontkend, wel dat ze ook midden in de zee zouden
zijn gestrooid zooals Engeland dat heeft gedaan. Opmerkelijk is het zeker,
dat van de ruim 100 mijnen die op de Nederlandsche kust zijn aangespoeld,
er geen enkele van Duitsche herkomst schijnt te zijn hoewel de storm, die
ze lossloeg, uit het Noorden woei.
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den publieken weg met spijkers bestrooiden opdat de ander met
zijn fiets er in zou rijden, z66 deden deze twee groote cultuurstaten
op de Noordzee. En het publiek dat buiten het bakkeieien bleef
maar even veel last van de spijkers had, uitte geen kik.
Eerst then ten laatste Engeland nog een stap verder ging en,
behoudens een smalle kier in 't Kanaal, de heele Noordzee sloot
door Naar onveilig en de aanwezigheid van eenig schip daarin verdacht te verklaren, zijn eindelijk stemmen van verontwaardigd
in de Skandinavische landen. Dat ook
protest gehoord
Nederland geprotesteerd heeft, werd tot nu toe niet vernomen,
althans niet wat de Nederlandsche Regeering belangt 1).
Nu komt het Skandinavisch protest eigenlijk te laat. Principieel
is er geen verschil in schennis van het mare liberum bij het ondermijnen van een deel van het open vaarwater of van de geheele zee.
Aanstonds toen Duitschland en Engeland in de Noordzee gingen
huishouden alsof het een binnenmeer was waarover een van beiden
baas moest wezen, hadden de naastbelanghebbende neutralen moeten
beseffen welke een grove dwaling pier werd opgezet en moeten
uitroepen : „ Uw zee of zijn zee ? . . . Neen ons aller zee !" Maar :
beter laat dan nooit. En het ware volstrekt onbegrijpelijk dat
Nederland deze gelegenheid tot protest nu 66k weer voorbij zou
laten gaan, wellicht omdat door de genade van Engeland voor ons
de deur op een kier wordt gelaten. Alsof het beginsel van de vrijheid der zee — en, dan nog wel van de Noordzee ! — voor ons
land niet Terre boven de praktijk behoorde te gaan en alsof niet
elke Nederlandsche gezagvoerder die zich door een Engelschman
moet laten wijzen waar hij, en nog wel op de Noordzee, varen mag,
een kleur van ergenis en schaamte krijgen moet.
0 nazaten van Tromp en De Ruyter, is er dan niets kostbaarder dan de neu - tra - li - telt?
Wat Engeland zich veroorlooft in zake het mijnenleggen en
het sluiten van de zee, komt trouwens overeen met zijn houding
jegens de neutralen, in 't bij zonder jegens Nederland, op 't stuk
van het onderzoek en de aanhouding van koopvaardijschepen en
van het benaderen der lading. Ook in dit opzicht betuigt het in
vele toonaarden zijn leedwezen en zijn verlangen om de neutralen
1) Sedertdien wel. Geheel toevallig en terloops is verluid dat ook
onze Regeering het er niet bij heeft laten zitten. Hoe en wanneer ze
opgetreden schijnt niet belangrijk genoeg ter publicatie te worden geacht.
De Skandinavische Regeerders dachten er anders over !
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zooveel mogelijk te ontzien, maar dit „zooveel mogelijk" wordt
Diet bepaald door eenigen internationalen rechtsnorm, doch uitsluitend
door zijn eigenbelang. Met de grootst mogelijke willekeur worden
bepalingen vastgesteld en naar omstandigheden weer gewijzigd
betreffende voorwaardelijke en onvoorwaardelijke contrabande, zoodat
het er veel van heeft alsof John Bull, terwiji hem de tranen van
leedwezen over de wangen biggelen, den Nederlandschen handel dood
wil drukken tusschen zijn twee armen, genaamd : bepaling van
contrabande en sluiting van de vrije vaart.
In het eene zooveel als in het andere opzicht schijnt Engeland
geheel uit te gaan van het denkbeeld dat de Noordzee een Engelsch
territoir is waarop het echter, uit pure vriendelijkheid jegens Nederland, ons nog een zeker minimum van vaartmogelijkheid gunt.
Mr. Jellinghaus heeft, in een voordracht over „Internationaal Oorlogsrecht (ter zee) voor neutralen", gehouden op 11 November j.l.

in

de Amsterdamsche vereeniging „Hou' en Trouw", aan de hand van
Engelsche, Amerikaansche en Fransche autoriteiten kunnen aantoonen dat Engelands optreden spot met elken rechtsnorm, hetzij
men daarvoor de Londensche internationale Zeerecht-declaratie zou
willen nemen hetzij het zeerecht dat Engeland zelf heeft geproclameerd. Ook op dit punt is alle recht weggevaagd ; er heerscht
slechts macht. En nadat ik in mijn vorig overzicht (van twee
maanden geleden) aithans nog kon wijzen op een gunstig onderscheid in de praktiejk van de bejegening der neutralen door Enge-

land in vergelijking met die welke Frankrijk hun (in 't bijzonder
ons) aandeed, kan ik dit thans niet meer doen. Waartegenover
alleen de magere verbetering

in woorden staat

die (in de Fransche

pers) te onzen aanzien waar te nemen valt.
Maar naast de groote verergering in daden van Engeland is
dat een schrale troost.

* *
Wanneer wij thans binnen ooze grenzen omzien, dan vinden
wij, als belangrijkste gebeurtenis, het aftreden van Minister Bertling
en het overgaan van den heer Treub naar Financien (met de benoeming van den beer Posthuma tot Minister van Landbouw).
Omtrent de mdse en scene van het heengaan des heeren Bertling
verkeert men nog in het duister. Nauwelijks veertien dagen te
voren stood het nog vrijwel vast dat deze Minister, over wiens
politieke toekomst niemand, misschien ook niet hij zelf, zich eenige
illusie maakte, in geen geval zou worden gestoord in de behandeling van de Inkomstenbelasting die nog door de Eerste Kamer
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moesten worden afgedaan. Toch is dit geschied. En de Inkomstenbelasting werd, voor dat laatste stadium van openbare behandeling,
door den Minister van Financien in den steek gelaten.
Wat is er binnenkamers gebeurd dat de rechts en links (en
66k, naar mij is verzekerd, in het Kabinet) heerschende meening
opeens heeft gewijzigd, volgens welke het politiek fatsoen eischte
dat de heer Bertling in elk geval nog de Inkomstenbelasting afdeed?
Het eenige aannemelijke antwoord is, dat de Regeering het
voorzien in den buitengewonen financieelen nood zeer urgent heeft
geacht en den beer Bertling niet den geschikten man voor het
aanpakken en uitvoeren van die taak. Of de erkenning van dit
laatste getuigenis van ziekte-inzicht, het eerst door den patient zelf
of door zijn collega's is geuit, is onbekend en doet ook weinig ter
zake. De officieele motiveering (die slechts in officieusen vorm
bekend is gemaakt) heeft doen weten dat de heer Bertling zichzelf,
en wel in parlementair opzicht, te onervaren vond voor de buitengewone taak die hem wachtte. Aanvankelijk heeft juist deze motiveering — het beroep op mindere parlementaire geschiktheid —
mij en menig ander weinig gelukkig geschenen. De groote volgzaamheid immers, die het Parlement tot dusver jegens de Regeering
had betoond, maakte het parlementaire deel van den ministerieelen
arbeid waarlijk buitengewoon gemakkelijk. In dat opzicht scheen
tegenwoordig eigenlijk wel iedereen minister te kunnen wezen. En
men scheen dus eer te moeten denken aan een euphemisme ter
bemanteling van een meer reeele beduchtheid : dat de heer Bertling
niet de man zou blijken om de groote oplossingen te vinden en
uit te werken van de buitengewone vraagstukken waarvoor de
Minister van Financien nu kwam te staan. Dit aannemende, betwijfelde menigeen of dit plotselinge aftreden in zulk een tijd eigenlijk
wel noodig was geweest; men wist immers dat het driemanschap
Treub—Ort—Bertling, met eerstgenoemde als leider, al heel wat
had behandeld (en dat beteekende dan feitelijk dat de beer Treub
het leeuwendeel ter hand had genomen) dat in normale omstandigheden tot het uitsluitende domein van Financien zou hebben behoord.
Het voor de hand liggende voorbeeld is (om nu maar te blijven
bij wat publiek bekend is) de Beurswet, die de onderteekening
van genoemd driemanschap droeg en zelfs door den heer Treub in
de Staten-Generaal is verdedigd. Waarom kon die methode nog
Diet wat zijn voortgezet? Het ging zoo goed.
Maar de latere gebeurtenissen schijnen nu toch de Regeering
gelijk te geven 66k zelfs in de motiveering van het heengaan des
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heeren Bertling. Niet alleen toch hebben zich teekenen van mindere
meegaandheid in de Tweede Kamer voorgedaan, maar de nieuwe
Minister van Financien vindt aanstonds tegenover zijn twee voornemens — het heffen van een uitvoerrecht van bepaalde goederen
en het uitschrijven van een binnenlandsche oorlogsleening — zulk
een oppositie in den lande dat bij, als het bij deze plannen blijft,
waarlijk geen makkelijk werk in 't Parlement kan wachten. Inderdaad schijnt buitengewone parlementaire ervaring voor een Minister
van Financien thans w61 vereischt.
Vreemd blijft het echter daarbij, dat men die ervaring, blijkens
de benoeming van den nieuwen functionaris van Landbouw, voor
dien Minister in 't geheel niet meer onontbeerlijk heeft geacht.
Waarmee allerminst gezegd is, dat wij van den beer Posthuma
geen verwachtingen hebben.
Wezenlijk bezwaar zie ik overigens slechts in de overbrenging
van de afdeeling arbeidersverzekering van Landbouw naur Financien. Vermoedelijk is zij te wijten aan een zeker alleszins begrijpelijke zucht bij den beer Treub om zijn Ouderdomswet niet in den
steek te laten. Doch het mengen van een geheel vreemd element
in het departement van Financien dunkt mij toch bedenkelijk.
Financien moet in hoofdzaak de controleur der aanvragen van de
andere departementen blijven. En het kan dit niet ten voile zijn,
wanneer het zelf zoo groote bedragen vorderen moet als juist de
arbeidersverzekering te eischen staat. Wie de beurs houdt, dient
niet zelf er uit to moeten grijpen.
Zooeven gewaagde ik van eenige vermindering in meegaandheid
welke de Tweede Kamer schijnt to toonen en van de sterke
oppositie die zich in den lande openbaart tegen de financieele
plannen van den heer Treub.
Ten aanzien van het eerste zij, tegenover de buitengewon
vlotte afdoening van de Indische begrooting (in drie dagen 0, van
het tweede oorlogscrediet van 50 millioen en van een zoo belangrijk ontwerp als dat tot verwerking van 8 1/2 millioen (waarvan 7
in voorschot aan de spoorwegen), gewezen op den veel stroeveren
doortocht van het ontwerp betreffende de recruteering der marine
en, vooral, op de zonderlinge dwarsdrijverij van den voorzitter der
Liberale-Unie-fractie op 8 October. De heer de Meester heeft toen
een voorstel tot het aan de orde stellen van de wijziging der
Pensioenwet voor de Landmacht gehandhaafd, schoon de Kamervoorzitter uitdrukkelijk had medegedeeld dat de Regeering thans
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tegen behandeling van dit ontwerp bezwaar had. Behalve dat een
financieele positieverbetering van een zekere groep personen een
wonderlijken indruk zou hebben gemaakt terwij1 iedereen wist dat
straks op de Indische begrooting en de Staatsbegrooting tal van
dergelijke posten zouden moeten worden geschrapt, was het hardnekkig ingaan van den Kamerleider der grootste fractie links in
de gegeven omstandigheden waarlijk verbijsterend. Maar gelijk
velen jaren lang in een vreemd land wonen zonder ooit een goede
uitspraak van de vreemde taal te krijgen, zoo kan men ook verscheidene jaren in de politiek zijn en daarin toch nog wonderlijke
dingen bedrijven. Ervaring is veel, maar niet alles.
Terloops zij hierbij nog aangeteekend dat van eenige verflauwing in de meegaandheid der Eerste Kamer niets is te bespeuren.
Want dat staatslichaam heeft onder andere de Stuwadoorswet, die
bij haar nog steeds aanhangig was en waarover in gewone omstandigheden zeker wel een levendig debat zou zijn gevoerd, zonder
een enkel woord aangenomen.
Wat de oppositie tegen de financieele plannen belangt, deze
schijnt voorshands het sterkst te zijn tegen het ontwerp tot tijdelijke
heffing van uitvoerrechten. Het leeningsplan vindt voor- zoowel
als tegenstanders. Een bespreking van het pro en contra valt,
wegens den omvang dien zij uitteraard zou moeten krijgen, buiten
het kader van dit overzicht. Ik bepaal mij hier dus tot de opmerking dat het geopperde denkbeeld eener verschuiving van de
definitieve keuze tot bij voorbeeld over drie jaren, door het voorloopig uitgeven van een binnenlandsche leening van zulk een zeer
korten looptijd (het regeeringsvoorstel opent trouwens een dergelijke
mogelijkheid), ook twee politieke voordeelen zou meebrengen.
Namelijk dat thane de politieke vrede niet zou worden verstoord
en dat het geheele stemvolk, bij de verkiezingen van 1917, over
de keuze zou kunnen oordeelen. Tenzij de Grondwetsherziening
dan alle aandacht in beslag mocht nemen. . . . wat echter zeer
onzeker is geworden 1).
Het verzet tegen het heffen van uitvoerrechten is begrijpelijk.
1) Nadat dit werd geschreven, verscheen, in Het Vaderland van 21
Nov., een beschouwing van Mr. R. J. H. Patijn waarin werd uiteengezet
waarom een leening voorshands kan worden teruggebracht tot 150 millioen
waarvan dan nog 65 millioen ten laste van Indie dienen te komen zoodat
hier te lande slechts 85 in stede van 275 millioen ware te vinden. Dat
zou de quaestie inderdaad zeer vereenvoudigen en partijen nader tot elkander brengen.
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Zulk eene heffing toch ware schier meer dan een inbreuk op ons
handelsstelsel; het ware een doorbraak ervan. Toch betwijfel ik
of de bestrijders in 't algemeen het voorstel wel billijk en juist
beoordeelen. Het beoogt, blijkens de toelichting, een tijdelijke belasting (door een uitvoerrecht van 8 procent) van de inderdaad
buitensporige oorlogswinsten die de exporteurs van een zekere
groep goederen tengevolge van de sterke buitenlandsche vraag
nog steeds maken. Aileen van die goederen en alleen gedurende
den oorlog. Neemt het tijdelijke van den voorgestelden maatregel
en vooral het feit dat de winsten zoo groot zijn dat er zeker wat
of kan zonder den uitvoer te deren, niet veel van het nadeel weg
dat er in gewone omstandigheden aan zou kleven ? Vergeet men
niet te veel, bij het bestrijden van dat voorstel met argumenten
die passen in bet kader van normale omstandigheden, dat alles in
een gansch

ahnornialen

toestand verkeert? En mag men thans, nu

de millioenen bij tientallen te gelijk worden aangevraagd, wel zoo
maar aanstonds een voorstel van de hand wijzen dat, volgens de

1 á, 1 1,12 millioen per rnaand opbrengen kan?
Twaalf millioen (volgens de laagste raming) per

raming,

jaar! Dat

ware, als de oorlog nog een jaar duurt, nagenoeg juist de rente,
al vast voor een jaar, van een leening van 250 millioen a 5 %.
Er dient toch nog wel even over te worden nagedacht.
Ook over de vraag of, naar het voorbeeld van de Fransche

„Loi du Cadenas",

aan deze wet geen terugwerkende kracht

tot

het tijdstip der indiening zou moeten worden gegeven ten einde
te voorkomen dat, door geforceerden massa-uitvoer, een groot deel

van het object nog aan haar werking wordt onttrokken.
Welke houding men echter ook tegenover de financieele
plannen van den heer Treub wil aannemen, eene bestrijding van
die plannen, en van 's Ministers handelingen in 't algemeen, dient
zuiver zakelijk te blijven. Het tegend eel valt echter te getuigen
van de aanvallen die in een deel der Roomsche pers sedert eenige
weken tegen den persoon van den heer Treub worden gericht.
Een Roomsch Kamerlid, dat zich vooral bij de verkiezingen van
het vorige jaar een eigenaardigen naam met betrekking tot zijn
politieke kieschkeurigheid had verworven, heeft in een van zijn
partij-organen de lezers opgehitst tegen de dictatoriale neigingen
die de democraat Treub vertoonde en elders vond men, in een
vraaggesprek dat de vertegenwoordiger van een Roomsch blad zou
hebben gehad met „een liberaal", onder dekking van dezen ge-

462

BINNENLA.NDSCH OVERZICHT.

maskerde zelfs geinsinueerd dat den heer Cort van der Linden
de leiding was ontfutseld.
Wel dreigeu wij ver of te raken van de betuigingen van
eerbied en bewondering voor de kracht en de energie der Regeering,
Welke in Augustus 66k in de Roomsche pers werden gevonden.
Wat de „dictator" Treub al voor goeds heeft verricht (is het o.a.
niet treffend dat thans nagenoeg niemand meer rept van een moratorium waarom aanvankelijk zoo luid werd geroepen doch dat deze
Minister standvastig afwees ?) dat schijnt nu te zij n vergeten. Op
26 Augustus zeide de Minister van Landbouw in de Tweede Kamer
dat het in dezen tijd beter was, soms fouten te maken dan lang
te delibereeren. Deze „dictatoriale" woorden werden begroet met
algemeene bravo's in de Kamer, 66k, ale wij ons niet vergissen,
door het Roomsche lid dat later tegen den „dictator" stoken ging.
Thans raakt het uit met die vleug van bewondering voor daden.
De woorden komen weer los : de critiek richt zich tegen den persoon van den dadenman. De malcontenten, zij die een stukje van
hun eigenbelang zien opofferen aan het algemeen belang, kriewelen
weer rond. Ze stoken de demagogen op tegen den man die hen
verhinderen wil uit oorlogsellende rijk te worden.
Klein-Nederland kruipt weer op.
Het „Kruist hem !" volgt nu eenmaal vaak 't „Hosannah".
Maar den roepers is het nooit tot eer geweest.
15 Nov.

C. K. ELour.

BU ITEN LAN D.
De wereldbrand heeft een nog ernstiger karakter gekregen,
sedert Turkije zich definitief aan de zijde van Duitschland heeft
geplaatst en de Mahomedanen over de geheele wereld heeft opgeroepen tot den Heiligen Oorlog ter bescherming van den bedreigden Chalief. Wat daarvan het gevolg zal zijn, is nog moeilijk aan te
geven. Voorloopig blijft het in Voor-Indie nog rustig en wedijveren,
naar het schijnt, de Mahomedaansche vorsten in betuigingen van
trouw aan Engeland. Maar zal dit zoo blijven ? Zal de propaganda
van Turkije nit ook den machtigen Indischen vorsten op den duur
niet duidelijk maken, dat zij de wapenen hebben op te vatten voor
den Chalief, al vinden zij dan de overtalrijke Hindoebevolking met
Engeland tegenover zich ? Perzen en Afghanen maken zich reeds
gereed om Rusland te bestoken; Arabieren en Bedoulnen wenden
zich nit hun steenachtige woestijnen in Afrika en Arabie naar
Egypte en bedreigen het Suezkanaal in Marokko hoort men van
beweging. En intusschen bombardeeren de wederzijdsche vloten
de kuststeden van de Zwarte Zee en bestoken elkander, terwiji in
de buurt van Erzeroem en den Kaukasus de Russen voortdringen.
Engeland en Rusland waarschuwen, dat dit alles de doodsklok
voor Turkije beduidt, en reeds worden de Turksche landen voorloopig verdeeld, al is de huid van den beer — Enver pasja waakt
— nog lang niet beschikbaar. Voorloopig annexeerde Engeland
Cyprus al en begon aan de Roode Zee en de Perzische Golf belangrijke
punten, ook Bassora, te bezetten, die het ouder gewoonte vooreerst ook
wel niet loslaten zal. Op den Balkan komt gisting naar er heerscht
nog vrede, hoewel Griekenland, Bulgarije en Roemenie zich wapenen.
In ieder geval komt men met deze nieuwe wending weder in een
andere phase, die Karen loop nog hebben moet en van eigenaardige
gebeurtenissen de moeder kan zijn. Het is de derde phase, de
eigenlijke wereldkrijg.
Op het westelijk oorlogstooneel „geen noemenswaarde verandering" zooals het stereotiepe dagbulletin van avond en morgen
luidt : te midden van het woeden der elementen, van den plotseling
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ingezetten winter bestoken de vijandelijke millioenen elkander hevig
in de loopgraven en versterkingen in Noord-Frankrijk en wat er
nog van Belgie rest, zij het dan onder de inundatie van de Yser.
Telkens uit een der partijen de hoop, de verwachting, de zekerheid,
dat de eindbeslissing nadert, de overwinning een zaak van een
paar dagen is ; maar de Duitschers hebben Duinkerken, Calais en
Boulogne nog niet en de Bondgenooten slagen er evenmin in om
den vijand terug te dringen. Men gaat zich allengs huiselijk op
den winter inrichten, met petroleumkacheltjes uit de vernielde
dorpen en steden, den winter met zijn verschrikkingen, waaraan
het ongelukkige, ontvolkte, vernielde Belgie rijkelijk zijn deel zal
hebben. Zouden weer als voor 300 jaar de Ardenner wolven de
Belgische dorpen komen bezoeken op klaarlichten dag ?
Aan het oostelijk front is het voordeel na een zwaren terugslag
weder aan Duitschland en Oostenrijk, dank zij een welgelukten
flankaanval op de Russische legers aan de Poolsche grens, ook nu
weder geleid door Von Hindenburg, den overwinnaar van Tannenberg. Maar, al is de weg naar Berlijn nog ver, Gallicie blijft
grootendeels in Russische handen en Przemysl, dat den weg naar
Krakau beheerscht, is weder ingesloten door de Russische legers,
die ook de Karpathen weder bedreigen. Ook bier zal de winter
wel eenigen stilstand brengen. En het herstel van Polen?
Duitsch West- en Oost-Afrika is nog zoo goed als ongerept en de
onverwachte, ietwat onbegrijpelijke opstand in de Afrikaansche Unie,
waaraan De Wet en Beyers hun groote namen verbonden, had
ten minste dit gevolg, dat de ondernemingen van Engeland tegen
deze laatste Duitsche kolonien tijdelijk moesten worden opgeschort.
Die opstand schijnt, als men de Britsche berichten gelooven mag,
spoedig te zullen worden onderdrukt, doordat de groote massa der
Boerenbevolking niet medegaat met deze overijlde poging om
Hollandsch Zuid-Afrika van Engeland onafhankelijk te makers.
Ter zee blijft het vrij kalm, nu de dappere Emden, van alle
kanten opgejaagd, op de Cocos-eilanden is gestrand en daarmede
een einde is gemaakt aan zijn avontuurlijke en schitterende kapertochten ; de Preussen ligt in Sabang geInterneerd, de Geier aan
de Afrikaansche kust opgesloten, zoodat de Indische zee nu weder,
tijdelijk ten minste, vrij is. En de lang verwachte val van Tsingtao
heeft ook de gewettigde vrees voor Duitsche vermetelheid in de
Chineesche Zee weggenomen ; Japan heeft zich na een verbitterden
strijd zoo van deze Duitsche kolonie als van die in de Zuidzee
meester gemaakt; de eerste hield het natuurlijk in handen, de
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laatste gaf het, blijkbaar ter wille van Engeland en Amerika, die
een Japansche vestiging daar niet wenschen, „grootmoedig" over
aan Australia. Maar nog zwerven, hoewel ook reeds opgejaagd door
een aantal groote oorlogsvaartuigen van de Bondgenooten, de
Duitsche schepen van het kleine eskader van admiraal Von Spee
over den Atlantischen Oceaan; hare schitterende zege over admiraal
Craddock's eskader aan de Chileensche kust omgaf die schepen
met een aureool van roem. Toch zullen ook zij op den duur de zee
niet kunnen Louden tegenover de verpletterende overmacht, die
haar van alle kanten bedreigt en een einde zal maken ook aan haar
snelle razzia's, die aan de koopvaarders der Bondgenooten reeds
vele millioenen schade berokkend hebben, veel meer dan men
van die zijde blijkbaar wil toegeven. Maar ten slotte zal ook de
Atlantische Oceaan wel weer in afzienbaren tijd „veilig" zijn en
het Rule Brittannia er weder zonder eenige bekiemming kunnen
worden gezongen, veilig als de Noordzee.
Het klinkt anders ook in de Noordzee een weinig benepen, nu
Duitsche aanvallen zelfs de Engelsche kust niet blijken te ontzien.
En veilig als de Noordzee ? Dat is zeker wel een zeer betrekkelijke
veiligheid, want torpedo's en onderzeeers hebben er al heel wat
uitgespookt, voortschietend uit de nauwe kreeken van de Oostfriesche kust, vanouds een prachtige schuilplaats voor dergelijke
ondernemingan ; en Engelsche en Duitsche mijnen —

wij weten er,

helaas, alles van ! — zweven onder de groene Noordzee golven, vriend
en vijand bedreigend met oogenblikkelijken ondergang. De afsluiting

der Noordzee is ten slotte door Engeland beperkt tot de noordzijde
en aan de neutrale schepen werd een nauw afgebakende weg aangewezen, waarop zij kans hebben buiten de mijnen te blijven.
Kans.. . . Heerlijke toepassing van volkenrechtelijke beginselen, in
het bij zonder van het recht der neutralen ! Het is er precies mede
als met de waarde van traktaten : een groote mond wordt opgezet,
als deze als „vodden" door de eene mogendheid ten eigen bate
worden verscheurd maar de luide roeper van zooeven ziet er volstrekt geen been in om op zijn beurt precies zoo te handelen, als
het in zijn kraam te pas komt. Waar macht als recht geldt — en
dat is in den oorlog de regel — is de neutraliteitsakte van Belgie
en Luxemburg precies evenveel waard als de Londensche Declaratie

of welk schoon verdrag ook. Nood breekt wet ! Er is alleen eenig
verschil van op vatting omtrent de beteekenis van Nood, niets meer.
Er is gesproken van Vrede. Maar wanneer zullen wij dien
vrede zien ? Belgie, door Duitschland aangezocht om het er nu bij
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te laten, kon dit om zijn eer niet doers. Noch de zonderlinge vriendendienst van den vaalgroenen oud-minister Woeste, die een ongenadig antwoord van zijn regeering kreeg, noch de aangeroepen
maar met weinig goeden wil antwoordende en beantwoorde president Wilson heeft Belgie ertoe gebracht zijn Bondgenooten te
verlaten, hoe groot het ongeluk ook was, dat over het land kwam
en nog komen kon. Trouwens, wat zou het Belgie gebaat hebben
in deze omstandigheden ? Het is en blijft het kind van de rekening.
En de overige mogendheden gaan nog steeds voort met den strijd,
den volken- en rassenstrijd vol verbittering, dien zij voeren; geen
harer toont nog de geringste neiging tot vrede, want geen harer
wil nog de uitputting zelfs in de verte zien. En daar moet het,
helaas, heen, want het is meer en meer geworden een strijd op
leven en dood ! Het is maar alleen de vraag, de onoplosbare totnogtoe, wiens leven en wiens dood? Met sombere berusting wachten
wij op den gang der dingen, Kerstmis in het gezicht houdend.
Kerstmis ! !

LEESTAFEL.
Dr. J. A. Worp. Huygens. (Onze groote manners, Serie I,
No. 4). Baarn. Hollandia-drukkerij, 1914.
De onvermoeide Hollandia, die op theologisch, wijsgeerig, geschiedkundig, letterkundig, economisch, ook op kunstgebied reeds
zoovele kleine populaire studien heeft uitgegeven, gaf ons in deze
nieuwe serie, die reeds den Vondel van Haspels, den Erasmus van Van
Leeuwen, den Rembrandt van Van Dokkum bood, thans het leven
van den veelzijdigen vertegenwoordiger onzer groote eeuw, den altijd
bezigen Constantijn, dichter, kunstminnaar, beoefenaar der natuurwetenschap, hoveling, uitnemend secretaris van achtereenvolgens drie
Oranjevorsten, onvermoeid briefschrijver, van wien wij weer dan
8500 brieven bezitten van en aan hem. Als er iemand onder ons is,
die Huygens kent, is het zeker Dr. Worp, die behalve de standaardverzameling zijner Gedichten en zijn Briefwisseling ook andere
zijner geschriften uitgaf en doordrong tot alle diepten van Huygens'
rijken geest. De hier gegeven biografie geeft een overzicht van
zijn leven en werken, wat kort en schetsmatig, maar toch veelszins
geschikt om dat rijke leven en die veelzijdige werken te leeren
P. J. B.
kennen in hun samenhang.
Is. Querido. Saul en David. Treurspel in vier bedrijven
(vijf tafreelen). Tooneel-bibliotheek onder leiding van
L. Simons. (Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur).
Amsterdam.
Het is een zware taak — al houdt ze niet op telkens weer de
dichters aan te trekken — de oude verhalen uit den Bijbel te
dramatizeeren. Technisch zwaar, omdat bij al het imposante die
verhalen zoo fragmentarisch en dikwijls in de bijzonderheden zooverward van overlevering zijn ; maar moeilijk bovenal omdat ieder
onzer, door jarenlange lectuur met de helden der overlevering
vertrouwd, een beeld van die helden in zijnen geest bewaart,
weliswaar voor een goed deel door eigene fantasie gekleurd maar
toch in die mate voor ons zelf tot historische werkelijkheid geworden, dat het ons zwaar valt de juistheid eener andere teekening,
soma zelfs haar recht van bestaan, te erkennen.
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Natuurlijk is dat onredelijk. En wanneer wij dus ons zetten
tot de lezing van een treurspel als het hierboven vermelde, eene
lezing tot welke alleen onze eigene keus ons brengt — dan heeft
de dichter er zeker in de allereerste plaats aanspraak op, dat we
ons een oogenblik losmaken van onze eigene voorstellingen en ook
niet zeggen : „ Hoeveel liever herlees ik het boek Samuel !" — maar
aandachtig luisteren naar zijn gedicht. Tot zooveel aandacht verplicht ons, dunkt me, reeds de moed van Querido, om een oorspronkelijk Nederlandsch treurspel te schrijven.
Dat mij die aandacht eenige inspanning heeft gekost, zal wel
voor een deel een gevoig zijn van het hemelsbreed verschil dat er
ligt tusschen den letterkundigen smaak van dezen dichter en den
mijnen. Slechts met de grootste moeite kan ik mij gewennen aan
de door niets te stuiten abundantie van zijn bloemrijken en beeldsprakigen stijl, in dit drama nog kwistiger van overvloed ter wille
van de „locale" d. i. Israelitische kleur ; geenszins vind ik vrede
met de m. i. volkomen willekeurige opvatting die hij huldigt ten
opzichte van rhythmus en sylben-aantal zijner verzen ; ik schrik
als ik het Opperwezen als „'t Opperwees" hoor betitelen ; ik twijfel of ik wel een Nederlandsch drama voor mij heb, wanneer ik
Michal tot haren vader hoor zeggen : „Deed de nacht u wel, mijn
vader ?" — kortom op honderd plaatsen word ik gevoelig gewaarschuwd, te bedenken dat ik onzen tijd niet ontwricht moet achten
omdat Nederlandsche dichters eene taal gaan spreken die mij
nauwelijks meer Nederlandsch schijnt. Maar ik luister naar die
waarschuwing, en ga dus de vraag uit den weg of het wel-overlegd opzet, dan wel overhaasting is, die den schrijver tot al deze
vrijheden heeft geinspireerd, en wil alleen trachten deze vraag te
beantwoorden : „Welke bedoeling kan Querido met dezen arbeid
hebben gehad ? '
Het ligt in den aard der zaak, dat noch voor eigenlijk tragische
handeling, d.i. voor een hefig samenbotsen van tegenstrijdige hartstochten, noch voor de langzame ontwikkeling van wat men tragische
schuld pleegt te noemen, een dichter van Querido's aanleg en temperament bij voorkeur de stof zou hebben ontleend aan de geschiedenis
van Saul en David. Hij heeft, naar mij voorkomt niets anders gewild dan het boeiende doch onduidelijke verhalen-complex van het
boek Samuel in eene reeks van niet al te hecht aaneen verbonden
dramatische scenes samenvatten en alzoo, zonder in de overlevering
zelve veel te wijzigen, de hoofdfiguren uit het Israelitische koningsdrama in helder licht doen treden : allereerst Saul en David aan

LEESTAFEL.

469

weerszijden van Samuel, dan, op het tweede plan, Jonathan, Michal
en Abigail. De greep daartoe uit de hoofdstukken van Samuels
eerste Boek gedaan, schijnt mij wel gelukkig. Het eerste Bedrijf
stelt den harpspeler, Jonathans vriend en den lieveling der vrouwen
tegenover den tot zielekrankheid toe zwaarmoedigen vorst. Die
tegenstelling kunnen wij niet duidelijker kenschetsen dan de dichter
het Saul zelf tegenover David last doen na diens lied van vrome
levensblijheid en moed :
SAUL (zeer aomber)
1k hoor den jakhals schreien,
Gij ziet den wijnpers treden
Ik zie de vossen sluipen door het graan ;
ik hoor de leeuwen brullen
en ruik moeras en poel,
Gij juicht den Hermon toe; gij ziet den
wijnoogst als een fonk'lend /eest,
bespat met druivenbloed.
Gij ruikt den geur'gen grond,
na zoeten, vroegen regen.
Gij hoort den landman in zijn jubellied.
Maar tik vied in de groeven... atom.. .
een doodgezongen nachtegaal!
Gij ziet de duif, ik zie den sperwer.
Gij ziet de vreugd....
ik zie de bezoedeling van al wat leeft! —

Deze trek in Sauls karakter, zijn verbittering ten opzichte van
de levensblijdschap die in den jongen David sterker dan iets
anders spreekt, is door den dichter met meer zorg uitgewerkt dan
de diepere elementen van wanhoop die ons in den van God verlaten koning plegen te treffen. Hij geeft dat duidelijk aan in een
van de laatste regels die hij den welhaast onttroonden koning in
den mond legt (IV. 4) :
1k haat hem nog — den heet-eerzuchtige,
dien

liefheb in mijn haat.

Het tweede Bedrijf zal ons nu in dezen vromen harpzanger
David tevens den held doen kennen, eerst door het epis(th gestelde,
maar door de eischen der dramatiek ietwat beknelde verhaal van
zijn ouden triumf op Goliath, dan in zijn gevaar en in zijne uitredding door Michal (I Sam. 19). In het derde bedrijf wordt de
samenkomst van David, na zijne vlucht, met Samuel te Rama en
Sauls doodgevaar in de grot van Engedi door den dichter op 6One
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plaats vereenigd. Bedrieg ik mij niet, dan is de strekking van
deze dispositie voornamelijk, David te plaatsen tegenover zijne
aanstaande roeping : in Samuel den verkondiger van Gods opdracht aan den vluchteling te doen zien, in David den „knecht
des Heeren", gereed am die roeping te vervullen, maar niet
zonder weemoed terugziende op den tijd, then hij in vroomheid den vrede van den Sabbath mocht vieren zonder den zorgvollen ernst der hooge plichten die hem thans wachten. Eindelijk
volgt de zich voor dramatische bewerking bij uitstek leenende
scene van Sauls bezoek aan de wichelares van Endor, en ten
slotte de verheffing van David.
Het zou onvoorzichtig van mij zijn een beslist oordeel nit te
spreken over de dramatische waarde van een blijkbaar voor opvoering geschreven treurspel, dat ik alleen uit lectuur ken. Mij heeft
bij die lectuur de schrijver meer geboeid dan zijn werk. Ik heb
mijzelven telkens afgevraagd of door Querido in deze zijne eerste
groote dramatische proeve de bewijzen waren gegeven dat Nederland een treurspel-dichter in hem bezit, of althans zal kunnen bezitten ; en ondanks groote bezwaren, die het mij persoonlijk moeilijk
maken als letterkundig werk dit drama te bewonderen, vooral
ondanks den indruk van vluchtigheid der conceptie die mij bovenal
in den persoon van Samuel treft, meen ik voor mij die vraag bevestigend te mogen beantwoorden.
K. K.
P. Raeskin. Nonneke. Amsterdam. P. N. van Kampen
en Zoon.
Onze lezers herinneren zich zeker het intieme verhaal van het
Nonneke. Van het vrome kind, dat ook ander het ordekleed een
mensch bleef, en den strijd had door te maken, dien geen mensch
ontloopt, en waarin zij toch niet wilde ondergaan. Daardoor kreeg
dit intieme verhaal lets aandoenlijks, terwijl het tegelijk zoo objectief,
zoo aanschouwelijk ons werd verteld dat er geen sprake was van
eenige tendenz en wij toch haar strijd volkotnen konden meeleven.
En wat was, naast het nonneke, de sympathieke moeder-overste
met vaste hand en zonder aarzelen geteekend !
Velen zal dit door den uitgever zoo keurig en stemmig, zoo
karakteristiek verzorgde verhaal een alleraangenaamst geschenk
zijn. En de schrijver zal van zijn sympathieken eersteling zeker
vreugde beleven, niet minder dan van zijn volgende werken, waarop
zijn krachtig talent ons gaat vergasten.
G. F. H.
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Mr. H. Ph. 't Hooft. De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raeymakers.
Haarlem. De Erven F. Bohn, 1914.
De op den titel vermelde Inleiding is eigenlijk een eerste gedeelte, ruim een derde van dit geschrift. Zonder dat men zeggen
kan dat zij den humor afdoende beschrijft of er nieuwen kijk op
geeft ; — in dit opzicht brengt 't stukje over Humor en ironie in
Dr. J. D. Bierens de Haan's Ideestudies, ook door onzen schrijver geprezen, meer ; — is Loch dit stuk der moeite waard vooral door een
overzicht van den humor bij Hollandsche schrijvers. Dit gedeelte
is, gelijk 't geheele boekje, met smaak geschreven; een smaak
waaraan men slechts een enkel oogenblik twijfelt, wanneer Stilgebauers Giitz Kraft, inderdaad een walgelijk modeprul, als een
meesterstuk wordt geprezen.
Het eigenlijke waarom het Mr. 't Hooft te doen was, „Beets
als student" geeft een stof grootendeels ontleend aan een dagboek
door den kleinzoon van Beets aan den schrijver medegedeeld. Wij
vinden hier allerlei wetenswaardige bijzonderheden, en een welkome
aanvulling van een leemte in de litteratuur over Beets tot nog toe
bestaande. Wat er van oordeel en beschouwing in voorkomt, kan
ik slechts beamen. De ziekte van den jongen dichter, zijn „zwarte
tijd" wordt zeer mild beoordeeld. De zelfgenoegzaamheid van den
zoo bij zonder gevierden talentvollen student erkent de schrijver,
maar ook deze feil, door den tijd, bij rijper levensernst uitgewischt,
neemt hij niet tragisch. De Camera ontmoeten wij telkens, zonder
dat wij hier een ernstige bijdrage tot de kritiek er van ontvangen.
De illustratie, behalve 't geslaagde portret bij den titel en
dat op den omslag, lijkt mij 't minst geslaagde. De ouderwetsche
costumes moeten het te veel doen, en de figuren zijn meer ironisch
dan humoristisch opgevat volgens de onderscheiding van Mr. 't
Hooft gesproken. Trouwens er zijn er betere onder: „Saartje met
de mof," terwijl „de Charmante" en „K.egge" bepaald leelijk zijn.
Ten slotte zal 't geheele geschriftje voor velen een aangename
1. S.
verrassing zijn.
Prof. J. de Louter. Hoofdpunten van het Oorlogsrecht.
's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1914.
Terecht heeft de schrijver zijn bijeengebundelde artikelen, aanvankelijk in het Utrechtsche Dagblad verschenen en nu van eene
inleiding en een slot-beschouwing over „Ooze neutraliteit" voorzien,
genoemd: ,,losse aanteekeningen van actueel belang". Met de eerste
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aanduiding wordt te kennen gegeven dat de geleerde auteur pier
geen geleerde studies aan het publiek biedt, doch voor den leek
volkomen bevattelijke mededeelingen en opmerkingen. Van actueel
belang zijn ze natuurlijk in de hoogste mate. Wij stellen ons daarom
voor dat deze hoofdstukjes over: Oorlogvoerenden, Oorlogsbezetting,
Oorlog ter zee, Neutraliteit, Handel der neutralen, Prijsrecht en
(wij vermeldden die reeds boven) Onze neutraliteit aan vele belangstellende leeken zeer welkom zullen zijn. Het gezag van prof. de
Louter in deze dingen kennende, weet de lezer dat hij in hem een
veiligen gids vindt.
H. S.
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