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QUATRE-BRAS EN WATERLOO
DOOR

Prof. Dr. P. J. BLOK.

In onze dagen, nu over het zwaar beproefde menschdom
een stemming van somberheid is gekomen bij het onafgebroken
denken -- nu al 10 lange maanden lang aan de dagelijksche oorlogsgruwelen, die meer dan ooit te voren spreken
tot ons gemoed, gaan de gedachten terug tot wat er
honderd jaren geleden in Europa is voorgevallen. Het geeft
wel weinig troost eraan herinnerd te worden, dat ook
eertijds de eerbied voor gesloten en bezworen verdragen
niet bestand was tegen het politiek of strategisch belang
van het oogenblik, dat ook eertijds ieder middel van verdelging, waarover men beschikken kon, bruikbaar heette
tegen den vijand, dat ook eertijds de haat der volkeren
in lichter laaie placht op te vlammen ; het is veeleer
droevig stemmend te moeten erkennen, dat de menschheid
bij alle ontwikkeling en vooruitgang op allerlei gebied,
is vooruitgegaan ook in trouweloosheid, in slim heid bij
het uitdenken van nieuwe oorlogsmiddelen, in felheid van
haat. Toch is het goed een schrede terug te gaan ten
einde zich te verdiepen in het leed van weleer, want het
leed van heden kan er begrijpelijker, dus eenigszin s drageIij ker door worden, maar vooral de schrede terug kan ons
O. E. XV7
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eraan herinneren, dat toch op den duur het vreeselijke
niet blijvend kan zijn, dat toch op den duur de oorlogsmensch genoeg krijgt van het werk der vernieling, dat
toch op den duur, ten minste tijdelijk, recht en wet hun
gewonen loop weer nemen, zij het dan na een lange periode
van oorlogsellende. En dat geeft ten minste eenigen
troost te midden van wat ook wij beleven, een troost, die
moed geeft voor de toekomst, moed voor de verwachting
ten opzichte van wat morgen zijn zal, moed voor de hoop
op den vrede, voor het ontwaken uit den benauwden droom,
die onze borst beklemt.
Een lang en vreeselijk tijdperk van omwenteling en wereldoorlog, twintig jaren van strijd en ellende had het
hopeloos in zichzelf verdeelde Europa doorleefd. De Fransche Revolutie had alles op en door elkaar geworpen, had
tronen vernield en kronen verbrijzeld, had eeuwenoude
toestanden, een aantrekkelijke beschaving, eerbiedwaardige
traditiën weggevaagd. En haar verwoestend geweld had eindelijk den man gebaard, die, woedend als de oorlogsgod
zelf, Europa met stroomen bloeds had vervuld, wiens
toomlooze eerzucht steeds nieuwe offers van zijn volkeren

had geëischt. Napoleon had de Revolutie, wier zoon hij was,
bedwongen, had met onmiskenbaar genie nieuwe toestanden
geschapen. Velen, duizenden waren gekomen onder de
betoo vering van dat genie, hem vereerend als den nieuwen
Alexander, den nieuwen Caesar, den nieuwen Karel den
Grooten, hem aanbiddend bijna als een bovennatuurlijk
wezen, door God zelf gezonden om de arme menschheid te
redden van den ondergang. Bilderdijk's Ode op Napoleon
van 1806 stond niet alleen met haar hooggestemden lofzang:
„Napoleon ! gij treft mijn oogen,
En al wat groot heet, is vervlogen !
Gij schittert en 't Heelal verdwijnt !"
Andere duizenden, millioenen daarentegen verfoeiden
hem als den modernen Attila, den Geesel Gods, door God

.
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zelf gezonden om de menscheid de volle maat van zijn
heftigen toorn over hare zware tekortkomingen toe te meten
of wel als den duivelschen wraakgeest, door Satan losgelaten over de kinderen Gods.
In den aanvang van 1815 scheen men dat alles te
boven te zijn. Europa herademde. De stokebrand zat
op Elba zoogoed als gevangen in een vergulde kooi,
bewaakt door oorlogsschepen en spionnen ; het Congres
van Weenen zou de aan alle kanten deerlijk gescheurde,
met bloed bevlekte, met grillige strepen bedekte kaart van
Europa opnieuw teekenen ; de nauw verbonden mogendheden, weldra in een „Heilig Verbond" te vereenigen, zouden
een gouden eeuw van orde en rust inwijden, waarin de
vaderlijke zorg der vorsten zou waken tegen de herleving
der onderdrukte revolutionaire lusten en, volgens de beproefde beginselen van Christendom en menschenliefde,
zou herbouwen wat de Revolutie en Napoleon hadden
omvergeworpen.
Maar waren er werkelijk velen in het toenmalige
Europa, die vastelij k geloofden in die gouden eeuw ? Was
men wel zeker van den gevangen Titan, die nog lang genoeg Europa had weerstaan om niet aan te nemen, dat hij
nog eenmaal zou trachten zijn ketenen te verbreken ? Was
de eenheid onder de verbonden vorsten wel zoo groot als
aanhoudend in proclamaties, door dichters en schrijvers in
geestdriftige termen werd verkondigd ? Was er al spoedig
niet iets uitgelekt van hoogst bedenkelijke misverstanden
tusschen de overwinnaars van Parijs ? Was er op het Congres te Weenen zelf niet ernstige vrees voor nieuwe
oorlogen, thans over den te verdeelen buit ?
En hoe kon dat eigenlijk anders ? vroegen ook toen
denkende geesten zich af. Ethische, hoog christelijke gedachten mogen in het oog van sommige brave lieden soms
zoo iets als den boventoon schijnen te voeren in het concert
der staatkundige gebeurtenissen, staten zijn nu eenmaal
geen vereenigingen van zuiver ethischen aard : zij zijn in
de eerste plaats gericht op het belang der menschengroepen, die ze vormden, het gemeenschappelijk belang, dat hen,
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ondanks alle verscheidenheid van meeping, bijeenhoudt
maar dat hen ook stelt, min of meer vijandig stelt tegenover andere staten, Welker belangen niet geheel strooken
met de hunne. De geschiedenis, de zelf doorleefde geschiedenis, toonde ook den mensch van 1815, dat de christelijke
ethiek, helaas niet de beslissende macht is in het leven der
menschheid, dat zij in staat kan zijn om leiding te geven
aan zekere algemeen mensch elfij ke gevoelens, dat zij van
uitersten kan terughouden, de afgrijselijkheden en hardheden
van den oorlog kan temperen maar dat zij niet bij machte
is om uitsluitend of zelfs maar in hoofdzaak het leven der
staten onderling te beheerschen. Dat doen feitelijk de belangen der staten zelf, de stoffelijke, de staatkundige belangen.
Daarnaast ook wel ethische belangen, onder welke die van
nationaliteit of ras en van kerkelijken, wil men godsdienstigen
aard thans gelijk toen — soms van groote beteekenis
blijken maar volstrekt niet altijd in de richting des vredes,
veeleer in die van den oorlog, daar zij de tegenstellingen
nog plegen te verscherpen.
Zoo is de mensch, zoo waren steeds en zijn nog de feiten,
hoe betreurenswaardig het moge zijn, hoe vurig wij het anders
zouden wenschen. Vaderlandsliefde, innige gehechtheid aan
eigen geboortegrond, aan eigen taal, aan eigen wetten, aan eigen
gewoonten, aan eigen beschavingsvormen, aan wat sinds
eeuwen en eeuwen het met opoffering van goed en bloed verworven erfdeel der vaderen uitmaakte, kan brengen tot grootsehe daden van zelfopoffering, van menschenliefde, maar ook
tot giftige vijandschap tegenover anderen; christelijke zin
kan verzachting brengen van het zware leed, door verzorging van gewonden, door troost aan stervenden, door
verzachting van ellende, maar kan ook dienen om eigengerechtigheid te bedekken, om booze plannen te bemantelen
onder aanroeping van God's machtige bijzondere bescherming, om vijandschap aan te vuren tegen hen, die tegenover
ons in de wapenen staan en wier handelingen door den
Booze zelf zouden zijn ingegeven. En daarnaast, menige
naïeve bekentenis, m enige spottende, cynische uitdrukking,
glimlachend hooghartig medelijden van leidende per-

5

QUATRE-BRAS EN WATERLOO.

soonlijkheden met hooggestemde „ideologen" doet ons zien,
dat de groote drijfveeren toch eigenlijk die van het belang
zijn, het staatsbelang, het grofste eigenbelang zelfs, en dat de
„heilige oorlog", door beide partijen om strijd gepredikt,
dikwijls zeer onheilig kan zijn in zijn oorzaken zoowel als
in zijn werking.
Of het ooit veranderen zal ? Wie zal het zeggen
Maar toch, wij mogen nooit wanhopen aan de kracht der
ethische beginselen, op straffe van al te groote speelruimte
te laten aan die stoffelijke en staatkundige belangen, in
welker atmosfeer de mensch zich beklemd gevoelt, op
straffe van ten eenenmale de wereld prijs te geven aan den
zonder genade, zonder omzien zichzelf zoekenden belangend. Wij moeten ervoor strijden, voor die idealen, omdat
strijd.
wij aan den mensch niet mogen twijfelen, aan den mensch
en zijn bestemming. Juist in onze dagen is dat geloof in
den mensch zoo noodig om ons te steunen te midden van
den vreeselij ken strijd, dien wij om ons zien en die ons soms
doet wanhopen aan de toekomst der verdoolde menschheid.
,

Ook de mensch van 1815 wist wel, dat het ideaal nog
op verre na niet bereikt was. Ook hij vroeg zich bekommerd
af, waartoe de strijd zijner dagen het ongelukkige Europa
zou kunnen brengen, welke nieuwe lotswisseling het oude
werelddeel te wachten had.
De tijdgenoot mocht vragen, wij weten. Wij weten, dat
Napoleon op Elba voortdurend heimelijk werd ingelicht
omtrent zijn kansen op ontsnapping uit zijn gevangenis,
op herstel in het nog altijd zenuwachtig schokkende Frankrijk
k
der teruggekeerde Bourbons, die, „niets geleerd hadden" in
de harde ballingschap. Wij weten, dat reeds op het einde
van 1814, niet het minst tengevolge van de handige manoeuvres van den listigen Talleyrand, die te Weenen het
herstelde koninkrijk Frankrijk vertegenwoordigde, een
ernstige spanning was ontstaan tusschen Engeland, Frankrijk,
Oostenrijk aan de eene zijde en Pruisen met Rusland aan
de andere, ja dat op 3 Januari 1815, te midden van de onderhandelin gen op het gezellige mondaine Weener Congres,
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een zeer geheim gehouden alliantie was gesloten tusschen
de eerste drie mogendheden, bij wie weldra Nederland,
Beieren, Hannover en Sardinië zich aansloten. „ La coalition
contre la France est dissoute", riep Talleyrand triomfantelijk
uit en de gevolgen der nieuwe statengroepeering deden zich
spoedig gevoelen.
Te midden van deze staatkundige machinatiën, zwanger
van oorlog, kwam te Weenen plotseling het bericht, dat
„het monster" Elba had verlaten en op 1 Maart aan de
Fransche kust was geland. „Le vol de l'aigle" was begonnen
en al plaatste de Weeper verklaring van 13 Maart
„Buonaparte" buiten alle „relations civiles et sociales", de
de door zijn op hem afgezonden soldaten aangebeden Keizer,
triomfantelijk van plaats tot plaats voortschrijdend, woonde
reeds den 20 sten weder in de Tuilerieën, van waar Lodewijk
XVIII den vorigen dag was gevlucht naar Rij snel, zijn
noordelijkste grensstad, weldra naar Gent. En de geestdriftige tooverkreet „Vive l'Empereur" klonk ver over de
Fransche grenzen in de harten van duizenden officieren
en soldaten, die met Heine's grenadiers nooit hadden
kunnen gelooven in de „traurige Mähr" van den definitieven val van hun grooten veldheer, groot veldheer ook
in zijn fouten en nederlagen ; zij klonk ook in de harten
van duizenden zijner voormalige ambtenaren, terug verlangend naar zijn krachtig staatsbestuur ; zij weerklonk in
die der duizenden, die de wandaden der Revolutie hadden
leeren verafschuwen maar niettemin afkeerig waren van
bekrompen reactie naar verouderde toestanden en nu hoopten
dat de Keizer, opgevend zijn stoute droomen van wereldheerschappij, zich zou tevreden stellen met een toch altijd
nog machtig en schitterend Fransch keizerschap, steunend
op de alom bedreigde beginselen der Revolutie, een
keizerschap des vredes ; ja, in menig gemoed kwam de nauwelijks aan zichzelf bekende wensch op, dat het zoo zijn mocht,
opdat niet de reactie al te zeer hare triomfen zou gaan vieren
ten koste van alles wat leek op vrijzinnige denkbeelden.
Maar de mogendheden waren niet van plan Bonaparte
ongemoeid in Frankrijk te laten. Zij verbonden zich opnieuw
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om hem te verdrijven, om hem voorgoed te vernietigen.
Czaar Alexander van Rusland zelf, zoo lang onder de bekoring van het corsicaansche genie gebleven, hij, die immers,
tegenover de wenschen van de volkeren van het Westen,
van staatslieden en veldoversten Napoleon's levensbehoud,
diens plaatsing op Elba had gewild, riep in bitter zelfverwijtt
uit, dat hij thans zijn laatsten man en zijn laatste goudstuk
zou beschikbaar stellen om hem opnieuw ten val te brengen, en nu voorgoed. En al vertrouwde men in het Westen
den licht bewogen Czaar al evenmin als den diplomatieken
weerhaan Talleyrand, ja den bijna even geslepen Metternich
zelven, de regeeringen van Engeland en Pruisen waren zoo
goed als de veldoversten, de met de lauwerkransen van 1814
gevierde Wellington en Blücher vooraan, overtuigd van de
noodzakelijkheid om Napoleon te overwinnen, het koste
wat het mocht : de doodvijand van Pruisen en Engeland
mocht niet weder opstaan uit de levend dooden, waartoe
men hem reeds gerekend had. Geen genade voor den gevaarlijken opkomeling, den kronenroover in den keizerlij ken
mantel, den corsicaanschen bandiet, den vervloekten zoon
der revolutionnaire hydra !
Een machtig coalitie-leger — uien sprak van in het
geheel een millioen soldaten, toentertijd een ongehoord
hoog cijfer zou hem in Frankrijk zelf komen bestrijden
en zijn in het nog altijd ontwrichte land immers slechts
met groote moeite bijeen te brengen legerbenden ten eenenmale verslaan, voordat hij zelfs kans had om te slagen.
Zoo sprak men te Weenen af. Da:u.toe zouden de sedert
den vrede van 1814 nog altijd in België gelegerde Engelschen en Hannoveranen met de nog steeds aan de Maas
bij Luik opgestelde Pruisen en de verdere uit de Nederlanden en Noordduitschland te verkrijgen troepen zich
vereenigen om het coalitie-leger te vormen, dat Frankrijk
van het Noorden zou binnenrukken, terwijl Russische en
Oostenrijksche legers Frankrijk's oostgrens zouden overschrijden om elkander wederom in Parijs de hand te reiken.
De 22-jarige prins Willem van Oranje, die thans in
België het bevel voerde, begeerde vurig onmiddellijk het
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offensief te nemen tegenover den nog lang niet gereed
zijnden Napoleon en bood einde Maart den toen nog te
Rij ssel vertoevenden Lodewijk XVIII aan dadelijk met
zijn leger en de van strijdlust blakende Pruisen over de
Fransche noordergrens te trekken en zich met diens nog
trouw gebleven troepen te verbinden. Maar koning Lodewijk, bevreesd voor een inval van vreemde benden, die,
naar hij meende, het gansche vaderlandslievende Frankrijk
onmiddellijk in de armen van Napoleon zou drij ven, sloeg
het aanbod af en ook Engeland, Wellington's raad opvolgend, en de Pruisische bevelhebbers weigerden de heldhaftige plannen van den voortvarenden jongen vorst te
steunen. Deze bleef dus in België en stelde in ver overleg
met den nog te Weenen vertoevenden Wellington zijn
troepen ten zuiden van Brussel bij de Fransche grens op,
afwachtend totdat de Engelsche en Pruisische versterkingen, de beloofde Russische en Oostenrij ksche legers gereed
zouden zijn om gezamenlijk Frankrijk aan te vallen.
Daardoor kreeg Napoleon den noodigen tijd om zijn gezag
in Frankrijk te vestigen en zijn leger te herscheppen, dat
in Juni werkelijk tot 290000 man veldtroepen, 222000
gemobiliseerde nationale garden, matrozen en kustsoldaten
gestegen was.
Intusschen trachtte hij door onderhandeling eerst
Oostenrijk, daarna czaar Alexander voor zich te winnen,
matiging toonend in zijn aanspraken. Maar Oostenrijk weigerde zelfs zijn gemalin terug te zenden, die trouwens zelve
Weenen boven Parijs, haren vriend Neipperg boven Napoleon
verkoos, Alexander bleef ditmaal onbewogen, ook toen
Napoleon hem het geheime te Parijs gevonden verdrag van
3 Januari ten volle deed kennen in de hoop om tweedracht te
zaaien tusschen de verbondenen. Nog in April liet Napoleon
toen te Londen vredesvoorstellen doen, die echter evenmin
gehoor vonden, al bood hij aan den vrede van Parijs, dien
Lodewijk XVIII had gesloten, te erkennen en dus met de
Fransche grenzen van vóór de Revolutie zich tevreden te
stellen.
De wapenen moesten beslissen en het werd weldra
,
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duidelijk, dat in die beslissing de Nederlanden een groote
rol zouden hebben te spelen.
Het was er verre van af, dat deze voor de belangrijke
taak, die aan het nieuwe koninkrijk te Weenen was toegedacht, reeds berekend zouden geweest zijn, dat het reeds
„Europa's bolwerk" tegen Frankrijk mocht heeten. Willem
I had met onvergelijkelijke energie Holland gereorganiseerd
en maakte zich thans gereed om b etzelfde te gaan doen
in het hem door de mogendheden toegewezen België, toen
Napoleon's terugkeer ook hem overviel. Ten einde den
weinig vertrouwden Belgen duidelijk te maken, wien zij in
deze troebele tijden hadden te gehoorzamen, nam hij op den
] eden Maart in Den Haag den koningstitel aan over het
koninkrijk der Nederlanden, welke titel door de mogendheden gereedelijk werd erkend.
Maar wat in de Nederlan den nog vooral ontbrak, dat
was het leger. In het Noorden was er wel een inderhaast
gëorganiseerd leger, dat onder den Prins van Oranje en
prins Frederik in 1814 met de geallieerden in Frankrijk had
samengewerkt en met den landstorm de nog in het land zelf
aanwezige Fransche garnizoenen had helpen verdrij ven of blokkeeren maar de eigenlijke landmilitie was nog pas in wording,
daar de definitieve militiewet eerst 27 Februari was tot stand
gekomen. Vooral aan goede officieren was gebrek. Met België
stond het veel erger : de Belgische troepen bestonden in het
voorjaar van 1815 uit niet meer dan zeven onvoltallige bataillons infanterie en een goede 1300 ruiters met een paar batterijen artillerie; het tusschen de zee en de Maas door de
Engelschen en Hannoveranen, over de Maas door de Pruisen
bezette land, pas zich eenigermate herstellend van de
oorlogsrampen van 1814, kon nog nauwelijks aan samensmelting met het noordelijke leger denken. Was het lot van
België niet nog verre van ten volle beslist ? Zou de oostgrens
de Maas zijn of wel de oude Duitsche grens naderen ?
De stemming in het Noorden was overigens goed. Er
waren ook in Den Haag en Amsterdam na Napoleon's vlucht
uit Elba wel enkele kreten van „Vive l'Eni pereur" gehoord
maar men was er over het geheel bereid om goed en bloed, als
.

10

QUATRE -BRAS EN WATERLOO.

het moest, nog eens ter beschikking der landsregeering te
stellen. Toch vertrouwden sommigen er niet ten volle op de
gezindheid van vele oud-napoleontische officieren en soldaten,
al vond het voorbeeld van Dirk van Hogendorp, die spoedig
naar Frankrijk was gevlucht om er zich ter beschikkink
des Keizers te stellen, hier weinig navolging. Zelfs de
minister van oorlog, generaal Janssens, in Den Haag en
de leider der militaire zaken te Brussel, generaal Tindal,
werden ernstig verdacht en hunne bureau's, vooral samengesteld uit vroeger in Franschen dienst werkzame officieren
en ambtenaren, werden soms weinig gunstiger beoordeeld
dan zijzelf. En wat België betreft, men had al duidelijk gezien,
dat de ingenomenheid met de te Weenen vastgestelde vereeniging met Holland daar allesbehalve groot was en er heel wat
„gemurmureerd" werd, vooral in militaire kringen ; ook de
regeering was daarom allesbehalve gerust op de gezindheid
der Belgen, als Napoleon soms over de grens zou dringen.
In het begin van April kwam de hertog van Wellington uit Weenen over om als veldmaarschalk der EngelschHannoveraansche troepen op te treden ; veertien dagen later
verscheen prins Blücher te Luik als veldmaarschalk der
Pruisische. Er ontstond een zekere wedijver tusschen de
beide beroemde veldheeren, wie de eerste zou wezen, die
Frankrijk zou binnenrukken, zoodra de gewenschte versterkingen aanwezig zouden zijn. Het vertrouwen van
Wellington in de Nederlandsche troepen, met name in de
Belgische, was echter gering ; iets, maar niet veel meer dat
in zijn eigen leger, waarin hij met bekommering slechts
een 12000 man veteranen uit zijn Spaansche veldtochten
telde en verder heel wat jong volk, dat voor het eerst
den oorlog zag. Ook het Pruisische leger, voor een groot
deel eveneens uit wel vurig vaderlandslievende maar jonge
troepen „ins Feld, in die Freiheit gezogen", met weinig
oorlogservaring samengesteld, gaf aanleiding tot ernstige
bekommering ; in Mei moesten bovendien de muitende
Saksers, oude krijgsmakkers der Franschen nog bij Leipzig,
noodzakelijk van de Maas worden weggezonden om door
Pruisen te worden vervangen. Maar het leger van Napoleon,

(iUATRE-ERAS EN WATERLOO.11

inderhaast gerëorganiseerd, was evenmin van het allerbeste
gehalte, al telde het meer veteranen en meer beroemde
bevelhebbers, oude krijgsmakkers des Keizers. Summa
summarum begon uien zich onder de Bondgenooten af te
vragen, of het inderdaad niet beter zou zijn den vijand in
België te ontvangen om hem daar eventueel tusschen de
beide legers in te verpletteren.
De verhouding tusschen Wellington en koning
Willem I liet intusschen te wenschen over. De Koning, die
toch al niet goed .van vertrouwen placht te zijn, vertrouwde
de Engelschen evenmin als de Pruisen en zijn oude
tegenzin tegen beide regeeringen, die hem in zijn ballingschap
aanvankelijk achtereenvolgens aan zijn lot hadden overgelaten, tegen de beide vorsten, met wie hij, de eigenzinnige,
dikwijls persoonlijke moeilijkheden had gehad, maakte zijn
samenwerking, in het bijzonder met den weinig minder
autoritairen Engelschen veldheer bezwaarlijk. Het hinderde
koning Willem buitengewoon, dat Wellington de Nederlandsche troepen, blijkbaar uit wantrouwen aan hare
militaire waarde, met de zijne vermengde of hen in de
tweede linie achteruitschoof, waar zij onder prins Frederik
der Nederlanden als reserve zouden moeten dienen, als
bewakers van de verbinden gsliniën met de Schelde en de
Noordzee ; het hinderde den Koning niet minder, dat Wellington zijn ministerie van oorlog herhaaldelijk duidelijke
bewijzen van wantrouwen en Engelsche minachting gaf;
nog meer misschien, dat Wellington de Noordzeehavens

Antwerpen, Oostende en Nieuwpoort alleen aan Engelsche
of Hannoveraansche troepen wilde toevertrouwen, blijkbaar
om ze in het geval van een nederlaag als vaste punten voor
een terugtocht en... voor Engeland te bewaren. En de Pruisen,
die sinds 1814 het voor de Nederlanden bestemde België over
de Maas mèt de Maaslinie zelf bezet hielden om strategische en politieke redenen gewenscht Pruisisch grondgebied,
waarvan zij nog volstrekt niet definitief hadden afgezien
waren den Koning weinig meer sympathiek. Allerlei moeilijkheden ontstonden en herhaaldelijk gaf Wellington zijn
jongen vriend en leerling, den Prins van Oranje, te
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verstaan, dat hij meer dan genoeg had van de niet eens
altijd lijdelijke tegenwerking van diens vader. Zoo hoog
liep eindelijk de oneenigheid, dat een uitbarsting te wachten
was en Wellington dreigde zijn commando in België neder
te leggen. Toen gaf de Koning, ook uit Engeland zelf
gewaarschuwd, tegenover den onmisbaren veldheer toe en
benoemde begin Mei Wellington tot veldmaarschalk ook
van het Nederlandsche leger, waarover deze dus de
volle beschikking kreeg en waarmede hij geheel naar
zijn zin kon handelen. De jonge Oranje bleef in het
thans geheel gecombineerde Engelsch-HannoveraanschNederlandsche leger bevelhebber van het eerste legerkorps,
bestaande uit twee Engelsche en twee Nederlandsche
divisiën, de laatste onder de in de Napoleontische oorlogen
gevormde luitenant-generaals De Perponcher en Chassé,
benevens een Nederlandsche divisie ruiterij onder den luitenant-generaal De Collaert, waarbij 24 kanonnen. De overige
Nederlandsche troepen onder prins Frederik, bestaande uit
de voor Indië bestemde zoogenaamde Indische brigade en
een derde Nederlandsche divisie, werden in tweede linie, als
deel van Hill's reserve-legerkorps, tusschen Sottegem in
Vlaanderen en Hal in Brabant opgesteld.
Zoo naderde het oogenblik, waarop de beslissing zou
volgen. Ook de Nederlandsche troepen zouden aan die beslissing een belangrijk aandeel nemen.
Over dat aandeel is in de historische, in de krijgshistorische literatuur veel te doen geweest. Van Engelsche en
Pruisische, minder van Fransche zijde is menigmaal in
spottende, minachtende, ja beleedigende termen over de
Nederlandsche Hollandsche en Belgische troepen
en haar gedrag in de dagen van 16 tot 18 Juni 1815 gesproken. Wij zijn thans beter ingelicht. Naast de veelgeroemde documenten-uitgave van Colenbrander, in diens
voornamelijk op staatkundig gebied zich bewegende Gedenkstukken 1 ), bezitten wij thans over deze dagen en wat daaraan
voorafging het in krijgsgeschiedkundig opzicht veelszins
1) Dl. VII, 's-Gravenhage, 1914.
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uitnemende boek van de generaals De Bas en wijlen graaf
De T'serclaes de Wommersom : La campagne de 1815 aux PaysBas 1 ), waarin niet vaderlandschen zin het aandeel der Hollandsch- Belgisch- Nassausche troepen in de zegepralen bij
Quatre-Bras en Waterloo voor altijd is vastgelegd. Een hulde
aan de schrijvers van dit vaderlandsche boek, door een Hollander en een Belg gezamenlijk opgesteld, is op dezen herinneringsdag op hare plaats. Wij brengen die hulde gaarne aan
die beide mannen, wier verdiensten voor de wetenschap
der krijgsgeschiedenis van beider vaderland ten dezen
overal erkend zijn geworden ; hun boek heeft ook buitenslands een weldadigere invloed gehad op de waardeering
der uitnemende diensten, door de Nederlanders op die
slagvelden aan de gemeene zaak van Europa bewezen. Het
is leugen gebleken, uitgebroed door nationale jaloerschheid
op eigen roem, door minachtende geringschatting van het
kleine volk, welks zonen even goed hun bloed hebben gestort voor dezelfde zaak, waarvoor de groote natiën bij
Quatre-Bras en Waterloo hebben gestreden het is laaghartige leugen gebleken, met opzet of ten gevolge van
onvoldoende inlichting door veelgelezen boeken als Thackeray's Vanity Fair verspreid, dat de Nederlanders bij
Q uatre -Bras en Waterloo zich uit de voeten zouden hebben
gemaakt, gevlucht, gedeserteerd zouden zijn tegenover den
vij and.
Maar laat ons thans nagaan, wat zij dan werkelijk
hebben gedaan op die beide gedenkwaardige dagen, eeuwig
gedenkwaardig in de wereldgeschiedenis, die wij thans
weemoedig maar ook met zekeren trots herdenken.
Sedert het eind van April waren er telkens geruchten
opgedoken omtrent vermetele aanvalsplannen van Napoleon. Terwijl namelijk de beide veldmaarschalken hunne
legers aanhoudend versterkten en nog steeds in België bleven, had de Keizer inderdaad zijn plannen, die in den
beginne ook zweefden tusschen of- en defensief, vastgesteld,
begunstigd als hij werd door het talmen der Bondgenooten
1) 3 vol. Paris, 1908.
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en weder beschikkend over het groote talent van organisatie, dat hem eertijds had gekenmerkt. Tegen half
Juni stond Wellington met 49000 Engelschen, 37000 Duitschers en 25000 Nederlanders, samen dus ] 11000 man
tusschen Brussel en Charleroi, Blücher met 120000 Pruisen
tusschen Charleroi en Namen. De geruchten omtrent Napoleons's bewegingen in Noord-Frankrijk, waren uiteenloopend.
Met groot talent had hij zijne bewegingen in NoordFrankrijk weten te verbergen, zoodat niemand der Bondgenooten eigenlijk wist, wat bij wilde en hoeveel troepen
hij daar had verzameld. Telkens herhaalden zich de berichten
omtrent zijn nadering maar telkens bleef die uit, zoodat
Wellington er ten slotte nauwelijks meer aan geloofde en
begon over te hellen tot het „frisch en vroolijk" offensief,
waarop de Pruische houwdegen, maarschalk Voorwaarts,
reeds lang aandrong. Nog toen Napoleon den 14den Juni
met 120000 man reeds tusschen Maubeuge en Philippeville aan de Belgische grens stond, geloofde Wellington
niet aan een spoedigen aanval der Franschen en, als die
kwam, niet aan een, die gericht zou zijn op de scheidingslijn der beide geallieerde legers ; hij meende vast,
dat Napoleon op zijn rechter flank België zou binnenvallen om eerst hein in Brabant, b.v. bij Nivelles, dan de
Pruisen aan de Maas te verslaan. Oranje, die met zijn
legerkorps den naar de grens vooruitgeschoven rechtervleugel van Wellington's leger vormde, onderwierp zich
aan het inzicht van den opperbevelhebber maar trof op
raad van zijn voortreffelij ken chef van den staf, generaal
De Constant Rebecque, toch oenige voorziening voor het
geval, dat Napoleon tusschen de beide legers in zou willen
dringen ; het was echter niet meer dan een gelukkig toeval,
dat het in dat geval hoogst belangrijke, zuidwaarts van Brussel gelegen kruispunt der groote wegen : Quatre-Bras, reeds
dagen tevoren bij oefeningen door zijn troepen was verkend.
In den nacht van 14 op 15 Juni kreeg Blücher bericht
omtrent Napoleon's werkelijke nadering in de richting van
Charleroi en Namen. Hij, thans door Napoleon onmiddellijk
met een aanval bedreigd, waarschuwde Wellington maar
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deze dacht slechts aan een voorpostengevecht om de aandacht van werkelijke plannen af te leiden en werd in die
gedachte bevestigd door de persoonlijke mededeeling
van Oranje, die van zijn eigen voorposten dien morgen
van den 15den, misschien om den opperbevelhebber te waarschuwen, naar Brussel was gereden. Ofschoon zekere onrust
op den 15den merkbaar was en de Pruisische generaal Von
MUffling, commissaris van Pruisen bij het En gelsch-Nederlandsche leger, des avonds om 6 uur bij Wellington aan tafel het
bericht bracht van den krachtigen aanval der Franschen
op Blücher's voorhoede reeds in den vroegen morgen van
dien dag, bleef de opperbevelhebber, ofschoon nog telkens gewaarschuwd, bij zijn opvatting en liet het tegen den avond
van den 15den in het gezicht van den vijand aangekondigde
groote bal bij de hertogin van Richmond onverhinderd
doorgaan, al gaf hij bevel om zijn divisiën tegen den
vroegen morgen van den 16den bijeen te trekken met loslating van Quatre-Bras en den grooten weg zuidwaarts naar
Charleroi. Zoo bleef hij met Engelsche koppigheid vasthouden aan wat hij zich eenmaal Napoleon's plan had
gedacht.
De voorgenomen samentrekking zou bezuiden Brussel
in de buurt van Nivelles plaats hebben ten einde de
Belgische hoofdstad, waar men zich reeds op alle gebeurlijkheden voorbereidde, zoo lang mogelijk te kunnen beschermen tegen den nog maar half geloofden Franschen
aanval.
Tegen middernacht verscheen op het bal plotseling
een Engelsch kapitein met een dep6che van De Constant
Rebecque uit Braine aan den Prins van Oranje, het
zekere bericht van de onbetwijfelbare nadering der Franschen, van hun aandringen op de Pruisen, van hun optrekken
te gelijk tegen Wellington in de richting van Brussel zelf,
ten einde de beide legers van elkander te scheiden en ze
ieder afzonderlijk achtereenvolgens te verslaan.
De opgeschrikte Wellington, aanstonds door Oranje
gewaarschuwd, nam onmiddellijk nog op het bal de noodige
maatregelen om de besproken samentrekking zijner troepen
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met eenige uren te bespoedigen en aanvankelijk QuatreBras alsnog krachtig vast te houden zoolang het maar
mogelijk zou blijken, opdat hijzelf intusschen den tijd zou
hebben om zijn troepen samen te trekken bij Mont St.
Jean, waar hij nog altijd slag dacht te leveren. Zijn schrik
blijkt uit den in die oogenblikken uit zijn mond opgeteekenden uitroep : „Napoleon has humbugged me, by God".
Maar hij had zich spoedig hersteld en toonde weldra zijn
gewone kalmte, die ook op zijn officieren den gewenschten
invloed had bij de dreigende paniek, die zich hier en daar
reeds niet meer liet verbergen.
Te midden van de algemeene onrust reed Oranje
's nachts om half twee, nog zonder sabel, spoorslags uit
Brussel weg naar zijn hoofdkwartier te Braine-le-Comte,
waar hij om half vier aankwam. Zoo kon hij goed maken,
wat ten vorigen dage nauwelijks had mogen geschieden :
het verlaten zijner troepen, terwijl de vijand zich onmiskenbaar had aangekondigd en diens voorposten reeds met de
Pruisische slaags waren, zooals zonneklaar bleek uit de
ingekomen berichten.
De Prins, die hier voor het eerst een belangrijk zelfstandig kom mando voerde, zou zich op dien dag een
uitstekend krijgsman toonen. Hij begon met zijn volle
goedkeuring te hechten aan wat de chef van zijn staf en
de bevelhebber der tweede Nederlandsche divisie, de uitnemende generaals De Constant en De Perponcher, bij
zijne afwezigheid kort na middernacht, op eigen gezag handelend, reeds waren begonnen : de maatregelen ter verdediging
van Quatre-Bras, waaromtrent eerst later ook Wellington's
nieuwste bevelen afkwamen. Nog bijtijds hadden zoo, dank
zij den maatregelen der beide Nederlandsche generaals,
zeven bataillons hunner troepen reeds in den vroegen
morgen het belangrijke snijpunt der wegen bezet ; om half
tien, toen Wellington zelf ten tooneele verscheen, telde de
strijdmacht daar reeds 6500 man met 8 kanonnen. De opperbevelhebber drukte dan ook zijn groote ingenomenheid
uit met het zoo moedig genomen initiatief, wenschte den
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Prins en De Perponcher daarmede geluk en begaf zich
naar Sombreffe om met Blücher te spreken.
Het was er anders verre van af, dat de zaak thans in
orde was gekomen, want Napoleon, die zich allereerst met
zijn hoofdmacht tegen Blucher's Pruisen wendde en hen
dien dag, den 16den, bij Ligny versloeg en tot den aftocht
dwong, had maarschalk Ney, den beroemden aanvoerder,
die den linkervleugel commandeerde, reeds den vorigen
dag, in verband met zijn aanval op Blücher, bevel verstrekt
Wellington's troepen terug te dringen. Ney echter, die weinig
strategisch inzicht had, had zich den 15den weinig moeite daarvoor gegeven, ten deele zich beroepend op de vermoeidheid
zijner door snellen opmarsch afgematte troepen, anderdeels
wegens de kans, die hij toen nog scheen te loopen, om door
de Pruisen in de flank aangevallen te worden, terwijl hij
het zeer zwak bezette punt immers ieder oogenblik kon
nemen, als hij wilde. Ook den volgenden morgen, den
16den, haastte Ney zich geenszins, wachtte op nieuwe keizerlijke bevelen en begon eerst om 11 uur langzaam op te
trekken, nadat een bevel van Napoleon hem had aangezegd
Quatre-Bras te nemen en op Brussel aan te rukken, waarheen,
naar hij meende, de verraste Wellington reeds was afgetrokken. Ney meende bij Quatre-Bras dan ook slechts een
zwakke macht hoogstens voorhoede van ± 3000 man —
tegenover zich te hebben, terwijl Oranje daarentegen omstreeks den middag allengs tot 7800 man en 16 kanonnen
versterkt was, waarvan 3400 man Nederlanders -- drie
militiebataillons, een liniebataillon en een bataillon jagers —
benevens 4400 Nassauers in Nederlandschen dienst en 50
Pruisische ruiters, die toevallig hierheen waren afgedwaald.
Eerst tegen 2 uur begon Ney, wiens voorposten den
geheelen morgen met die van Oranje geschermutseld
hadden, eindelijk met ernst te aanvallen. Hij had toen 15000
man voetvolk en ruiterij met 34 kanonnen, later 23000
man en 42 kanonnen tot zijn beschikking.
Tegenover die overmacht nu, geleid door een
van Napoleon's beroemdste veldheeren, hebben de jonge
troepen van Oranje onder zware verliezen een uur lang
O. E.XV7
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stand gehouden. De dappere verdediging van de hoeve
Gémioncourt en van het bosch van Bossu door deze
grootendeels onervaren soldaten onder leiding van Oranje,
De Perponcher en Bernhard van Saksen-Weimar blijft een
der merkwaardigste wapenfeiten uit deze dagen. Maar
herhaaldelijk aanvallend en telkens weder teruggedreven,
konden zij het niet houden tegenover de overmacht, die
hen besprong, en begonnen zij den terugtocht, toen
tusscb en drie en half vier de Nederlandsche ruiterij van
Van Merlen en een deel der Engelsche
Engelsche divisie Picton
hulp kwamen opdagen. Opnieuw drong nu het reeds
zeer geteisterd 5de militiebataillon onder den dapperen
overste Westenberg de hoeve binnen en hield er kranig
stand tegenover herhaalde sterke Fransche cavalerie-aanvallen. Oranje zelf snelde te paard toe, vuurde de jonge
miliciens aan en stelde zich met den gevederden steek
in de hand aan hun hoofd bij de laatste poging om Gémion
court tegen Ney's veteranen te herwinnen. Het is dit
oogenblik, dat Pieneman koos om op het bekende schilderij
te Soestdijk den heldenvloed van den jongen bevelhebber
en zijn jonge soldaten te vereeuwigen.
Niets kon baten. Het van 460 tot 200 man teruggebrachte militie-bataillon met de overblijfselen van een
bataillon jagers en die van de afdeeling artillerie van
kapitein Bijleveld, alle drie bijna uitsluitend uit Hollanders gevormd, die zich gedurende het gansche gevecht
zeer hadden onderscheiden, trok wederom terug. Die terugtocht tegenover Ney's aanhoudende aanvallen zal aanleiding gegeven hebben tot de smadelijke aantijgingen,
waarop straks werd gedoeld.
Intusschen kwamen nieuwe versterkingen naar QuatreBras opzetten. Nieuwe aanvallen, nieuwe hevige gevechten
volgden ; opnieuw drong de Fransche overmacht de Engelschen en Nederlanders terug ; Oranje ontsnapte ter nauwernood aan de gevangenschap evenals de thans ook toegesnelde hertog van Wellington zelf. De strijd werd er een
van man tegen man, totdat een nieuwe versterking van
Brunswijkers en Hannoveranen den geallieerden wat lucht
.
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gaf. Toen besloot Ney, aangezet door een omstreeks 4
uur ontvangen dringende depêche van Napoleon, tot
een algemeenen aanval op de hoofdpunten bij QuatreBras, waartegenover Wellington, die sedert 4 uur de leiding
der bondgenooten geheel op zich had genomen en door
telkens aankomende versterking 26000 man troepen onder
zich zag, met de nu aan zijn zijde gekomen overmacht in het voordeel was. Ney, die thans bijna al zijn
troepen bijeen had, behalve het dien dag, onder den invloed
der verschillende bevelen van Ney en Napoleon, heen en
weder trekkende korps van D'Erlon, kon slechts 23000 man
tegenover hem stellen maar deed wanhopige pogingen om
het betwiste punt te bemachtigen, vooral met zijne cavalerie.
Wel behaalde Ney soms tijdelijke voordeelen, wel
sneuvelde de regeerende hertog van Brunswijk aan het
hoofd zijner dappere benden maar de door Ney nog altijd
verwachte versterking met het korps van D'Erlon bleef uit,
daar deze zich ten gevolge van de bevelen des Keizers
definitief tegen de Pruisen had gewend. De Keizer, die
den toestand te Quatre-Bras niet kende, zond Ney nog
herhaaldelijk dringend bevel om zich tegen de Pruisen te
wenden ; hartstochtelijk riep hij uit : „dites-lui que la sort
de la France est entre ses mains." Ney, gesteund door den
beroemden ruitergeneraal Kellermann, deed thans wat hij
nog vermocht te doen. Een verwoede aanval van Keller-

mann met slechts ééne brigade liep op een nederlaag uit,
waarop Wellington, die juist weder versterking had ontvangen en nu 30000 man tot zijn beschikking had, van zijn
kant bevel gaf tot een algemeenen aanval op den reeds
weifelenden vijand, die toen den strijd opgaf en zijne posities
bij Frasnes, die hij in den morgen zoo lang bezet had gehouden, weder opzocht. Het was toen donker geworden
en het vuren van weerszijden nam een einde.
De positie van Quatre-Bras was voor het oogenblik
voor de bondgenooten behouden en daarmede was Napoleon's aanvalsplan, niettegenstaande zijn eigen bij Ligny
dien dag op Blücher behaalde prachtige zegepraal, deerlijk in de war gebracht. Hij zelf schrijft op St. Helena
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de nederlaag bij Waterloo toe aan dezen tegenslag, waarvan hij de volle eer aan Oranje toekent. Er is wel beweerd,
dat de Keizer dit gedaan heeft ten einde de verdiensten
van zijn Engelschen overwinnaar bij Waterloo daardoor te
verkleinen maar het onderzoek der documenten heeft tot
niet anders kunnen leiden dan tot de erkenning, dat inderdaad de kamp van Oranje en zijn Nederlanders en
Nassauers in de eerste uren, in het eerste uur, tegen Ney's
groote overmacht den slag heeft gered, al komt de
eer der eindoverwinning aan Wellington toe. Geen subtiele
redeneeringen, geen kleineerende opmerkingen omtrent
oogenblikken van aarzeling, van beginnende paniek zelfs
onder de jonge miliciens kunnen de feiten verduisteren,
die spreken van Nederlandschen moed en Nederlandsch
volhouden. Wie zal het den miliciens, die hier voor het
eerst kruid roken, aanrekenen, dat zij soms een oogenblik
aarzelden onder het helsche slaggewoel ? Wie eenigszins
weet, hoe het in een slag toegaat, hoe zelfs ervaren veteranen oogenblikken van aarzeling, van zwakheid kennen —
naenschen blijven toch menschen en aan het leven gehecht —
zal het niet wagen hen daarom te veroordeelen, te minder
omdat zij, aangevuurd door hunne officieren ten slotte
toch, verre van te vluchten, telkens opnieuw in het vuur
zijn gegaan tegenover de sterke overmacht.
Welk aandeel de Nederlanders aan den slag bij QuatreBras hebben genomen, blijkt overigens ten volle uit het
getal van 1100 op het totaal verlies van 4800 man, dien
dag door de Bondgenooten geleden ; van de 460 man van
Westenberg's militie-bataillon waren in den avond nog
157 man bijeen, van de 667 man van het eveneens zwaar
beproefde jagerbataillon 404. Welsprekende cijfers. De verliezen der Nederlanders waren grootendeels geleden in het
eerste uur van den strijd, toen zij bijna alleen het spits
hadden moeten afbijten. De slag bij Quatre-Bras mag dan
ook worden herdacht als een belangrijk feit in onze
krijgsgeschiedenis en de namen van prins Willem van
Oranje, van De Constant Rebecque, van De Perponcher, van
Bernhard van Saksen-Weimar, van Westenberg en zoovele
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andere dapperen mogen met gulden letteren worden opgeteekend in het boek, dat de namen onzer dappere krijgshelden vereeuwigt.
Maar op Quatre-Bras volgde nog Waterloo. Ten slotte
was de strijd bij Quatre-Bras, gelijk die van denzelfden
dag bij Ligny, slechts het voorspel van de groote worsteling,
die over den uitslag van den oorlog, het lot van Europa
zou beslissen.
Het zou niet doenlijk zijn U den loop van dezen omvangrijken slag te verhalen zooals ik dit deed ten opzichte
van Quatre-Bras. Het is ook niet noodig voor het doel,
dat wij ons heden gesteld hebben. Wij geven hier geen
strategische studie. Wij willen slechts een herinnering aan
de groote gebeurtenissen van 16 en 18 Juni.
Daarmede is volstrekt niet gezegd, dat het aandeel
der Nederlanders in den slag bij Waterloo niet roemrijk
is geweest. Maar bij Quatre-Bras zijn het de Nederlandsche
bevelhebbers geweest, die van den beginne af hebben
ingezien, hoe groot het belang der positie was, die het
initiatief hebben genomen voor de verdediging ervan en
met moed en beleid tegenover een groote overmacht die
verdediging hebben voortgezet, totdat de versterkingen
kwamen, die ten slotte de zegepraal hebben bevochten. Bij
Waterloo vormen de daar aanwezige 12 700 man van het
Nederlandsche leger, waarvan een vierde deel aan dooden,
gewonden en vermisten werd verloren, slechts ongeveer 1/5
van het geheele geallieerde leger, dat aan den slag deelnam.
Toch blijft het aandeel der Nederlanders in dien slag
het cijfer der verliezen getuigt het eervol en belangrij k.
Den dag na Quatre-Bras had Wellington, op het
onverwachte bericht der Pruisische nederlaag bij Ligny
en Blucher's terugtocht, besloten, teneinde aan dreigende
omsingeling door Napoleon te ontkomen, tot een terugtocht
op Mont St. Jean, van het begin af door hem als geschikte
plaats voor den grooten slag gedacht, 12 kilometers
noordelijk van Quatre-Bras, en met opoffering van dit den
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16den zoo dapper en met succes verdedigde snijpunt, dat
den 17den door Oranje op zijn bevel werd verlaten. Hij koos
het dorp Waterloo tot zijn hoofdkwartier. De Nederlandsche divisie De Perponcher nam op de hoogten van Mont
St. Jean hare positie, later om de hoeve La Haye-Sainte
en bij den hollen weg van Ohain ; de Nederlandsche divisie
Chassé moest bij Braine-l'Alleud hare rechterflank beschermen. De eerste namen herinneren levendig aan den zwaren
strijd op die plaatsen gevoerd. Ter bescherming van
een mogelijken terugtocht naar den zeekant in geval eenex
nederlaag was prins Frederik der Nederlanden nog steeds
met 17000 man en 22 kanonnen, te Hal geposteerd, 13 kil.
noordwestelijk van Mont St. Jean ; deze afdeeling, voor
2/3 Nederlanders, heeft dus aan den slag geen deel genomen.
De Prins van Oranje had het bevel over het rechter centrum, samengesteld uit Engelsche, Hannoveraansche en
Nassausche troepen, dus niet over de Nederlandsche divisiën,
die over den rechtervleugel, het linkercentrum en den
linkervleugel verdeeld waren en met Engelsch-Hannoveraansch-Duitsche troepen waren verbonden.
Na een rumoerigen nacht van regen en wind begon

de beroemde slag eerst omstreeks half twaalf, toen Napoleon met een leger van 72000 man en 240 kanonnen de
sterke positiën van Wellington, die slechts over 62000
man en 150 kanonnen beschikken kon, begon aan te vallen,
met name het kasteel Goumont of Hougoumont, dat echter
na een scherpen strijd van 2 uur grootendeels in handen
der daar geposteerde Engelschen en Nassauers bleef. Reeds
naderden aan den Franschen rechtervleugel de Pruisische
generaal Von Biilow, tegen wiep Napoleon ook zijn maatregelen had te nemen] en een deel zijner troepen had
gereed te houden. Omstreeks half twee liet hij door den
onstuimigen Ney den grooten aanval tegen La Haye Sainte
en Wellington's centrum beginnen. Daar hebben de Nederlanders een schitterend aandeel gehad in den bloedigere
kamp, al hebben zij het zwaar te verantwoorden gehad
tegen de troepen van D'Erlon, die hen aanvankelijk terugdreven ; maar tegen drie uur werd hier de Fransche aanval
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gestuit. Ook de beroemde groote ruiteraanval van Ney
kon het doel niet bereiken en wederom gedroeg zich de
Nederlandsche infanterie uitstekend. De Nederlandsche artillerie en cavalerie heeft op de heuvels van Mont St. Jean
gedaan wat zij kon, geleid door de dappere generaals Trip,
Ghigny en Van Merlen, welke laatste het leven liet. Maar
de geallieerde troepen leden zeer zware verliezen, hare
liniën toonden overal ernstige gapingen en omstreeks 7
uur was de toestand zoo kritiek, dat een laatste succesvolle aanval van de nog gespaarde gevreesde Fransche
garde Wellington zeker tot den terugtocht had moeten
doen besluiten.
Van Engelsche zijde heeft men zelden of nooit willen
erkennen, dat de komst der Pruisen op het slagveld de
nederlaag der Franschen heeft beslist : Wellingtons inderdaad
uitnemende leiding en de, overigens onvolprezen, energie
der taai volhoudende Engelsche troepen moest immers de
uitsluitende oorzaak dier nederlaag geweest zijn ! Maar
onwraakbare getuigen spreken van het verlangen, waarmede Wellington in den loop van den namiddag telkens
weder uitzag naar Blücher en de zijnen, die de zegepraal
konden te weeg te brengen, van zijn angst, dat zij ten
slotte toch nog te laat zouden komen. Reeds brachten
vluchtelingen van het slagveld zelf de meest onrustbarende
berichten te Brussel en verderop, welke voorbarige berichten
zelfs tot in Den Haag en naar Engeland hunnen weg vonden. Reeds begon te Brussel de paniek te heerschee, die
de voorbode pleegt te zijn van een algemeene verwarring
na een nederlaag.
Maar de Pruisen kwamen. Getrouw aan de vroeger
gemaakte en dien dag weder herhaalde afspraken, had
Blücher na de nederlaag bij Ligny zijn geslagen maar
niet vernietigd leger niet terug naar de Maas, op zijn eigen
liniën, maar in de richting der Engelsche posities geleid,
zoo snel mogelijk. En hij kwam juist bijtijds.
Inderdaad heeft Napoleon tusschen half acht en acht
uur den door Wellington gevreesden wanhopigen laatsten
aanval ondernomen met alle troepen, waarover hij nog kon
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beschikken, in het bijzonder met zijn oude en middelste
garde. Het was even vóór dezen laatsten aanval, dat
de Prins van Oranje, met den sabel hoog opgeheven in de
hand te paard de Nassausche troepen tegen den vijand
aanvoerde. Een hevig handgemeen ontstond ; zijn paard en
hij zelf werden gewond, hij zelf in den linker schouder, zoodat
hij uit den strijd moest worden weggedragen naar een
ambulance in de boerderij van Mont Saint Jean, weldra
naar Waterloo, eindelijk naar Brussel, waar hij in den
nacht aankwam en in zijn paleis zijn intrek nam. Ook
zijne verwonding is door . Pieneman in een bekend schilderij vereeuwigd.
Intusschen was op het slagveld de beslissing gekomen.
Reeds begon het kanonvuur der Engelschen te verflauwen;
de keizerlijke garde, het geweer in de over de borst gekruiste armen, kwam in gesloten massa's aanrukken ; reeds
zag men een aantal, ook Engelsche, soldaten vluchten naar
den kant van Waterloo, op den weg naar Brussel : de slag
scheen verloren en velen kwamen vluchtend het verontruste
Brussel binnen. Onder hen, die door krachtig optreden
in deze kritieke oogenblikken de zege redden, mag Chasse
met zijn Nederlandsche divisie worden genoemd ; hij was
het, die aan het hoofd der Nederlandsche brigade Detmers den grooten bajonetaanval leidde onder den roep
„Oranje boven !" tegen de keizerlijke garde, die tot veler
verbazing inderdaad begon te wijken. Wellington zelf
vuurde voor de vierde maal reeds dien dag zijn dappere troepen
aan voor den laatsten wanhopigen strijd. Maar reeds waren
de Pruisen op het slagveld aangekomen en drongen van
hun kant op de Fransche scharen in. Om 9 uur, tegen
donker, was de slag beslist en waren de laatste pogingen
der Franschen mislukt. De Keizer zelf ontsnapte ter
nauwernood aan de gevangenschap of wel aan den
dood, dien hij begeerde ; hij redde zich ten slotte, gedwongen door zijn omgeving, met het overschot van zijn leger
over de Fransche grens. Op het slagveld drukten Wellington en Blücher elkander zegevierend de hand ; al konden
zij elkanders woorden niet begrijpen en moesten zij hunne
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gevoelens door tolken laten weêrgeven, het korte kwartier
hunner samenkomst had een dramatische werking op hen,
die erbij tegenwoordig waren. Onze Hoynck van Papendrecht heeft ons dit overwinningsbeeld geschilderd. Toen
begon Blücher aanstonds de vervolging van den verslagen
vijand, terwijl Wellington naar Waterloo terugkeerde
onder de zegekreten der zijnen.
De gevolgen van Waterloo P Wij kunnen ze in korte
woorden samenvatten. Wij weten, dat de slag Europa
redde van een nieuwe periode van oorlogswee en staatkundige onzekerheid. Het is niet te denken, dat Napoleon
na een overwinning België aan het nieuwe koninkrijk zou
hebben gelaten, dat immers tegen Frankrijk was opgericht;
ja het is niet waarschijnlijk, dat hij zonder meer berust
zou hebben in een koningschap van het hem zoo vijandige
Huis van Oranje over Nederland zelf. De zegepraal der
Bondgenooten bevestigde den pas ontstanen toestand en
lord Clancarty, de Engelsche gezant in Den Haag, toen
te Frankfort, schreef terecht aan Van Nagell, onzen minister
van buitenlandsche zaken : „de 18de Juni zal lang gevierd
worden niet alleen in de annalen der Nederlanden maar
in die van de wereld en het aandeel, dat de Kroonprins
zoo schitterend heeft gehad in de gebeurtenissen van dien
en de volgende dagen zal werkelijk strekken tot bevestiging van den troon in het koninkrijk voor een lange
periode, en eerbied en bewondering wekken van het volk
van dat land voor alle takken van de roemrijke familie,
waardoor zij het geluk hebben geregeerd te worden".
Die woorden, wij, Nederlanders, maken ze nog gaarne
tot de onze. Voor ons zijn Quatre-Bras en Waterloo, al is
de glans van die namen na honderd jaren een weinig
verbleekt bij alles, wat er sedert is voorgevallen, al worden
de groote gebeurtenissen van het verleden voor ons gevoel
overschaduwd door de overweldigende gebeurtenissen van
het heden voor ons zijn die namen nog altijd van beteekenis, want bij Quatre-Bras en Waterloo hebben Nederland en
Oranje met hun bloed bezegeld het kort te voren herniewde
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verbond, welks ontbinding het sein was geweest tot een
reeks van ongelukken voor beiden.
Honderd jaren zijn verloopen maar nog zijn Nederland
en Oranje bereid om met goed en bloed in te staan voor
onze onafhankelijkheid, van welke zijde die ook bedreigd
mocht worden. Wij willen onze onafhankelijkheid bewaren ;
wij willen geen duimbreed afstaan van „Neerlands dierb'ren grond", erfgoed onzer vaderen. Wij willen blijven
die wij zijn. Een bittere, bloedige strijd woedt de gansche
wereld door. Nog is Nederland, ons Nederland, te midden
van alle nooden en gevaren, van alle bedreigingen en
onheilzwangere teekenen des tijds, door de zorg onzer
Regeering voor de bitterste beproeving gespaard gebleven.
Maar mocht zij komen die beproeving, zij zal ons gereed
vinden, het gansche volk, om, geschaard om onze Koningin,
één met ons eensgezind volk, weerstand te bieden tot het
uiterste,
,,HET VADERLAND GETROUWE".

DAVID EN JONATHAN
DOOR

G. F. HASPELS.

IX.
Karel trok het pastoriehek achter zich toe, en wandelde De Geere op. Sinds Lodewijk dien middag hem op
het kantoor gezegd had, dat hij De Geere moest aanhouden,
had deze zich letterlijk aan hem opgedrongen. Voornamelijk
als een finantieele puzzle, en dit weer als klein onderdeel
van zijn geheele bedrijf. Want grondprijzen regelden méér
dan de pachten der boeren alleen. Die puzzle had hem nu
overal nagezeten. Op kantoor, in huiskamer en in kerk,
op de beurs, overal. Zelfs onder dat gebed, waarmede die
reverend, pootig sportman en kwiek jager, dat diner opende
der Old-Shipping-Club te Londen. Ja, die reverend en hij
hadden elkaar frisch ontnuchterd. Die reverend hem, door
diens precieus-uitgereikten raad : nu en dan een schijfje
je
Yorkshire-ham te nemen, dan behieldt-je het best den smaak
voor de champagne. En hij den reverend, door zijn afterdinner-vraag of de Engelsche landgoederen ook zoo deprecieerden, een nonsens, die volgens den reverend, alleen op
het continent kon voorkomen.
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Maar nu wist hij het. De daling in den prijs der landgoederen was blijven voortgaan. 't Lenterinck onder Ruurlo
onlangs met kasteel en al voor ruim twee ton verkocht,
aan houtkoopers die alleen uit het te vellen hout de
koopsom konden betalen. Oorzaken daarvan : trek naar de
stad, uit zucht naar luxe en ook om daar vooruit te komen ;
daling der landopbrengsten bij klimmenden loonstandaard,
en een groote marge openhouden voor de ongekende en
soms onkenbare factoren, die de markt bepaalden.
Doch als een geheim wist hij ook : de daling had het
laagste peil bereikt. De markt begon te rijzen. Uit het
tijdschrift van de Heide-Maatschappij het gezien, inééns
gezién. Het landbouwbedrijf verbeterde ; de grondprijzen
stegen, vooral door de ontginningen op zandgrond. Er was
een „Hochflut" van welvaart op de komst. Alles zou daarvan profiteeren ; ook de kasteeles. En één factor werd
door ieder daarbij vergeten : de automobiel. In Frankrijk
begon deze reeds de equipage te vervangen. Met Em onlangs
aan de Riviera wat uitblazend van de wintercampagne,
hadden ze reeds evenveel last als plezier gehad van de
automobiel. Verscheen die eindelijk in Holland dan, als
gewoonlijk hier met iets nieuws, in massa ! En dan kwam
het landgoed weer in de mode, onmisbaar als vertrekpunt
en doel van automobieltochten.
Nu hij dit als bij openbaring wist, moest hij er gebruik
van maken. Er op ingaan, evengoed als hij moest ingaan
op een aangeboden emissie, waarvan hij onfeilbaar het welslagen voorzag. Niet uit verliefdheid op De Geere, zooals Lodewijk, maar uit koopmans-instinct, dat een prachtige aanbieding niet mag afslaan.
Waarom zou hij dit ook ? Otto noch Lodewijk wilden
of konden die aanvatten. En nu Hofland hun perceel bij
den Beukelsdijk reeds weer met vijftig procent winst had
verkocht, had hij de benoodigde som bijna geheel beschikbaar, zonder een van zijn bankaandeelen van de hand te doen.
Vier en zeventig duizend gulden, nog iets minder dan
de taxatie. Bepaald geen geld voor een kleine honderd
hectaren grond, het huis, de bijgebouwen, de boomen en
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de marke- en heerlijkheidsrechten niet eens meegerekend.
„Zee ! meneer Karel oek !" zei Velderman, met de pet
in de hand op hem toeloopend.
„A.h, Velderman. Jou moest ik precies hebben. Laten
we eens opwandelen. Wat 'n mooi weer, hè?"
„Zinnig weertje veur den tied van 't joar. Stödig
weertje ; moar de dinger steet niks voorlijk."
Kleumige weiden lagen vaal in de kleur, in de schaduw
der boomen rasperig, witberijpt. Op den vijver deed hier
en daar een ijsvlies het doode water schitteren als zwart
kristal, maar in de wintertwijgen kwam kleur en leven, en
overal tusschen het akkermaalshout pluimde het teere groen
van uitgeloopen paarse berkstruweelen omhoog.
„De bosch hef van winter neet gelejen ; 't is moar zoe
jammer dat het hakholt gin weerde hef."
„Wordt wel weer beter, Velderman," verzekerde Karel,
tot tegenspraak prikkelend.
„Ik wensche meneer geluk mit zien geleuf, moar ik
geleuve d'r niks van. Noe de leerloojerieën den eek neet
meer neudig bint, makt het meiholt den arbeid van hakken
en schellen en wegvoeren amper good. Veur twintig joar
bracht de bosch 's joars twee duzend op."
„En tegenwoordig ?"
„Gin vief honderd ! 't Holt kriegt zien gerechtigheid
oek neet meer, geet zienderoogens achteruut en den
arbeid en het voargeld veuruut."
„Nu, het eerste perceel is ook niet duur ingezet."
„Bekant vier en zeventig duzend! Stomp te duur! De
ienzetter höldt 't ah de bokse
wa' 'k oe zegge !"
„Ken je dien inzetter ?"
„Wisse ! Zoo'n ké'1 uut stad ; zonne Jeude. Den is 't um
'n honderd gulden hooggeld begonnen. Hie rekent zoo : wordt
ie bedankt dan kriegt-ie vief percent van de verkoopers ;
wordt-ie afgemiend dan kriegt-ie tien percent van de koopers."
„En wordt-ie afgemijnd ?"
„Gin kweksie van ! D'r woaren zat kiekers, gin koopers.
Erst de grootheid uut den uurtrek : de juffers van den
Kroanendiek en de b'ron van den Oldenkamp mit al zien
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volk, en de jonker van 't RoSvelde op zien vöske ; en toe
stadsluu en holtkoopers."
„De heeren dus enkel maar kijken, niet koopen ?"
,,Wisse ! Slimmen grond heft-ie zat, allemoal ! En benoame slimme bosch : an is heur 't ankieken neet weerd."
„Maar dan zullen de houtkoopers het mijnen."
„Dee hef'-'t oek up'ezet um de dennen. Bekant twintig
duzend veur 't mijnholt. 't Is meroakel ! Joa, die kunt wat !
Zee koepi-al man gs 'n 13 eelen bosch um de dennen ; dee
slaon z'oe van de beên en verköpt dan den koalen grond.
Moar dit perceel wilt-zie neet. 'n Huusperceel liek heur neet."
„Behalve de eiken. En daarvan hebben we toch
heele lanen."
moar 't liekt meer as 't is. Krek
„Dat deut 't ok
um 't huus, doar stoan heele kê'ls. Verderop is 't meestempart niks. Den koekoekseik kent meneer ? Um te zeen,
wat 'n kê'1 ! Veur de holtkoopluu gin piep tabak weerd.
Vol spechtengaten. En den allee bie den Grunen Zomp
hef de specht oek secuur noa'ezeen."
„Kunnen die boomen dan toch blijven staan ?"
„Honderd joar, as 't mot ! Krek 'n krukkelig mies !"
„Maar als je nu eens zóó rekent : De dennen laat je
gaan ; die zijn rijp en staan toch aan den buitenkant,
terwijl je de andere boom en benadert. Op die manier spaar
je 'n twintig duizend gulden en daarmee ontgin je een
goeie zestig hectaren. Dan heb je voor vijf en zeventig
duizend een landgoed dat z'n renten opbrengt, en je woont
voor niets. Begrepen ?"
„'k Begriep meneer best. Ontginnen met kunstmest?
Kunstmest kunstpest, zê'k ze hier. 't Zal mie wonderen
of 't geet."
„Zou meneer Lodewijk op den toeslag komen ?"
„Wisse neet !" schrok Velderman : „Da' gift ok gin
eigenschap veur 'n heer !"
Hm, die opmerking van Velderman, over wat 'n heer
al dan niet paste, was zonder erg anders ... Jawel, een
heer mocht openlijk geld uitgeven, maar moest het in het
donker binnenhalen. Van Lathem van de Heerengracht
:
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zou spreken als Velderman, „nur mit ein Bischep andren
Worten". Van Lathem zou ook nooit Hofland halfstaan
met grondspeculaties, tenminste zorgen dat niemand zoo
iets van hem dorst denken. Nu, dat was uit, voorgoed en
onherroepelijk. Verder ook onnoodig. Als hij de Geere nog
had, dan was hij er. Had hij voldoende bewezen indertijd
bijtijds het roer omgegooid en een nieuwen koers genomen
te hebben. En gelijk te hebben gehad geen van Renkum
XI te worden, maar een nieuwe van Renkum-faze te beginnen. „Wisselbouw" zou een boer zeggen. Een geslacht
dat eeuw in eeuw uit in studeerkamer en kerk geleefd had
tot nieuw leven brengen op kantoor en beurs en landgoed !
„Dus jij staat er voor in dat perceel één niet wordt
afgemijnd ?" polste hij, onzeker, bijna bang. . .
„Zat kiekers, gin koopers ! En De Geere is gin allemansgadinge. As de familie 't neet bedankt, höldt de ienzetter 't oan de bokse. Wisse."
En de familie bedankt natuurlijk, bedacht Karel,
— gunt het niet voor dien spotprijs en ik laat het mij uit
den boedel toebedeelen voor den inzetprijs. Wij houden de
eer aan ons en ieder is tevreden —.
„Wa' roast doar ien de verte hin ?" vroeg Velderman
stilstaande en zijn oorera opstekende. „'t Liekt bekant 'n
spoortrein !"
„Wat ? Ik hoor niets."
„Heur... 't bulkt zoo vrimd. . veurbie 't Oelengoor up
'e stroatweg".
„Neen .. oja.. Dat ? 'n Automobiel, Velderman !"
„Hoo neumt meneer dat ? Otoo... ?"
„Au-to-mo-biel."
„Is da' zo'n vrimd gevoar, zo'n uitlandsch ?"
„Vreemd .. vreemd. . Zie je die hier niet ?"
„Zo'n gevoar up z'n eiges ? Neej, 'k hef 't dink nog
neet ezeen. Den b'ron van Olthof over den Iesselt mot
'r eene toe'esteld hê'n. Heelegoar uut Frankriek ! Wa' we
hier mangs wel kriegt, da' zint die .. fietse, neumt zie ze.
Erst den niejen dokter, en toe Harm van Overvelde — da's
'n strapante ! en noe komt 'r meer !"

32

DAVID EN JONATHAN.

En zal ik je eens wat zeggen, Velderman ? Hoor,
daar heb j"m weer ... dat getoeter is het signaal van den
nieuwen tijd ! Die auto's komen ook hier. Dan worden
weer alle landhuizen bewoond en vliegt de wereld vooruit !"
Meneer zal wel geliek hebben. Ik bin moar 'n boerenmins," schudde Velderman het hoofd, rustig ongeloovig en
zelfbewust.
„

„

Het was een ongezellige maaltijd.
Mevrouw van Renkum kon maar niet tot rust komen.
Eerst al die vreemden die koel De Geere kwamen opnemen en schatten. En al die bakens, een witte plank waarop
in roode cijfers het perceelnummer stond zelfs in de
aan haar tuin grenzende weide stond zoo'n baken te dreigen.
Toen de inzet. Door een Jood uit de stad, die enkel
belust op wat hooggelden, bij toewijzing wel alles zou
sloopen in zijn woede, dat zijn toeleg was mislukt. Want
die man had het te hoog ingezet, zooals ieder zei.
En nu ineens Karel's beklemmende verschijning. Wat
toch deed hij hier ? Lodewijk, de testamentair executeur,
had het beslissende woord te spreken en niet Karel. Voor
Otto kwam hij evenmin ; die bleef Karel nog altijd voor
een indringer houden. Zou hij zelf ? ... Neen hij kon zijn
bank onmogelijk opgeven, en Em scheen niets gesteld op een
vast vacantieverblijf. Hevig had ze gehoopt, dat ze De
Geere gemeenschappelijk, als familiebezit, zouden aanhouden,
en dat Karel, als financier, daarvoor nog eens poolshoogte
kwam nemen. Maar die oude illusie bleek ongegronder
dan ooit.
En kon ze zich nu maar laten gaan, direct op het
doel af !
Dat kon ze bij Marietje, bij Lodewijk, niet bij Karel.
Met hem deed ze vanzelf omzichtig. Nu zelfs diplomatisch, nu
een als-maagdelijke schroom haar weerhield te laten merken
hoezeer zij zich bekommerde over de toekomst van Charles'
voorvaderlijk goed. En bovendien : Karel deed verzekerder
clan ooit, en dit maakte haar onzeker, sceptisch. Wat
had God toch met hem vóór ! 0, ze had haren oudste zoo lief,
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maar hij had haar liefde niet noodig. En dit maakte zoo
ellendig want wat te beginnen met geweigerde liefde
En ze kon hem ook niet vermanen, want hij deed alles
voortreffelijk. En het maakte zoo doodmoede voortreffelijke
menschen te willen bijbrengen, dat hun ook wel iets zou
ontbreken. Kon ze maar meer voor hem bidden ! Maar het
Benige wat ze voor hem kon bidden : dat God hem eens
rampspoeden toezond, dit dorst ze niet voor hem bidden,
mocht ze misschien niet eens ... En zoo zat ze te tasten . .
in het duister. .
Karel vond de atmosfeer verre van verkwikkelijk.
Na de eerste hartelijke ontmoeting had moeder het
dadelijk op De Geere aangestuurd, op het gemeenschappelijk aanhouden, als familiebezit. Nauwelijks had hij Otto,
als sta-in-den-weg, naar voren geschoven, of moeder had
iets ongenaakbaars over zich gekregen. En teruggekomen
van zijn wandeling bevond hij haar, in optreden, doen en
laten, volkomen de chatelaine van De Geere. Als hij niet
beter wist, zou hij zeggen dat moeder zijn besluit wist en
dit wilde verijdelen. En hun gesprek kwam steeds neer op
De Geere. Ze konden beginnen waar ze wilden, die magneet
trok onweerstaanbaar, en half-onwillig belandden ze altijd
weer op de fatale klip, die ze wilden omzeilen.
„Wij, menschen, werpen zoo gemakkelijk weg wat we
bezitten, en jagen naar wat ons niet is weggelegd," zuchtte
zij, haar handen in den schoot, en met leege oogen voor
zich uit starend.
Vragend keek hij haar aan. Dus zijn verhaal over
Ein's optreden als presidente van „Vrouwensteun" geen
afleiding bezorgd ? Dan maar weer op nieuw beginnen : „In
het algemeen hebt u natuurlijk gelijk, maar in dit bizondere geval ? Van Otto blijft alles onzeker : of, en wanneer,
en in welken doen hij terugkomt. En Lodewijk werpt niets
weg. Ik ken niemand, die met zulk een piëteit zich hecht aan
al wat hem dierbaar werd. Ik geloof dat hij met moeite
afscheid neemt van een pen, waarmee hij prettig schreef."
„Reden te over dit aan te houden. Wat 't zwaarste is,
moet 't zwaarste wegen."
?
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„Aan te houden 1 Maar moeder ! Vooreerst het geld .. "
„Een Utenhage heeft nog wel kanalen om geld te
krij gen."
„Onder anderen van mij. Maar hij sloeg mijn aanbod
van de hand. En ik geloof terecht. Voor een korte zomerweelde zich met z'n gezin een heel jaar bekrimpen ... "
„A.an te houden, gezamenlijk bedoelde ik."
„Gemeenschappelijk bezit, familiegoed wat klinkt
zoo idyllisch ?" glimlachte hij, zijn stem verteederend en
haar open aanziende : „Maar een enkele uitzondering daargelaten wordt gemeenschappelijk grondbezit gemeenschappelijke ellende."
„Waarom zouden jelui die uitzondering niet zijn ?"
„Omdat ik stel nu het onmogelijke, dat Otto meedoet
in dit geval de ellende vooruit te zien is. Otto is practisch, zou den grond willen ontginnen, productief maken ;
Lodewijk daarentegen poëtisch, zou die ooginning majesteitschennis vinden. En zich dit tiendubbel aantrekken als
deze schennende daad mede onder zijn naam, zijn verantwoordelijkheid gebeurde. Maar behalve een leven van verdriet zou het een finantieele lastpost voor hem worden.
Nu hij ruimer gaat wonen ...."
„Zoo ? Eindelijk een beter huis dan daar in de Hoflaan.
Is het vast ?"
„Zoo goed als. Met Mei trekken ze er misschien al in.
Een geriefelijk huis, zei Em, die het met Louise ging zien,
ruim en practisch ; elk hoekje en gaatje heeft z'n bestemming. Zoo'n modern huis moet je prijzen voor de buisvrouw ;
maar ik houd meer van die oude huizen vol eigenaardige
verrassingen. U ook niet ?"
Zij knikte afwezig, ging niet op de vraag in.
„Ja, die zaak gaat prachtig. Daardoor kunnen ze nu
zooveel ruimer gaan wonen. Trouwens Lodewijk wordt
heelemail een kranig koopman. En ik heb hoop dat hij
zich niet overwerkt en zich goed houdt tot de vacantie.
Dan is hij het eerste, het moeilijke jaar door."
„Met de vacantie komt hij natuurlijk op De Geere ?"
„Maar moeder ! ... Dat zal de veiling uitwijzen !"
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„Nu Otto voorloopig nog in Indië blijft, is Lodewijk
de aangewezen man. Ik zou wel eens willen weten, wie er
nader aan toe was. Tenminste als Em blijft weigeren."
Loom begon hij weer de oude argumenten naar voren
te brengen. Met Em moest je ook wel eens van voren
af aan beginnen, maar zoo toch niet. . .
Doch de chatelaine van De Geere hield stand, week
geen duimbreed.
En hij kreeg het onaangename gevoel dat hoe meer
hij redeneerde, hij des te meer terrein verloor.
Toch kon hij geen kamp geven
het was immers
reeds beslist... .
Met onbestemden wrevel echter voelde hij het vermoeden opkomen, dat er meer beslist was, dan hij kon inzien.
Hij keek naar zijn besluit, als naar een schoone, exotische
vrucht, waarvan hij niet wist of ze voedsel dan vergif bevatte.
En het gesprek duurde, duurde ... .
Beiden hoorden met verlichting het rijtuig naderen dat
hem naar het station zou brengen.

X.
Karel bleef in de eetkamer treuzelen, achter de courant.
Em zat onder de lamp Betsy plichtmatig te helpen
aan haar schoolwerk, en hij verknoeide hier zijn tijd.
Want wat lag er boven niet te wachten ! De aanvraag van
de Preanger Suikerfabrieken die enorm gingen uitbreiden,
wilden aansturen op samensmelting met de Taluga, die
ongelooflijke winsten maakte. Kon heel mooi worden .. .
eerst nagaan hoe het stond met de afzetmarkten in BritschIndië en Japan, en met de grondpachten in Java .. En
dan het consortium dat steun vroeg om weer nieuw leven
te brengen in de vlasserij. Beloofde veel, toch maar afwimpelen, als te riskant voor de Bataafsche Bank .. De nieuwe
pensioensregeling van het personeel niet te vergeten. Bepaald haast bij . .
'n Massa werk — maar hij kon niet weg. Otto's antwoord kon onmogelijk langer wegblijven. Hij zat er op te
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wachten als een verliefde op het antwoord van zijn geliefde.
Hij keek er tegen aan met verlangen en vreezen, zooals
een landverhuizer over de railing van de boot het naderende
land aanstaart, en een speculant naar de beurslijst grijpt
om te zien of hij er op of er onder is.
Toch kon Otto's antwoord geen verrassing brengen.
Alles van een leien dakje gegaan, precies naar zijn berekening ; zou ook verder glad loopen. De boerderijen gemijnd
door de boeren, die blijkbaar onder papa een potje hadden
gemaakt, en perceel één op slag geloopen. De familie
de zaak daarop veertien dagen in beraad gehouden ; morgen
moest Lodewijk's brief met hun antwoord naar de notarissen.
Otto, telegrafisch eerst van den inzet op de hoogte gebracht, daarna van den toeslag en van Karel's bereidverklaring perceel één voor den inzetprijs te houden, had
expres gewacht met het antwoord. Om te laten voelen
dat hij besliste, en veel koeler stond tegenover zijn bereidverklaring dan Lodewijk, die jubelde dat zoodoende
toch De Geere nog in de familie bleef. Maar nu moest dat
heer zijn mond wel opendoen, al was het nog zoo benepen.
Neen, wat hij zich voorgenomen had : De Geere niet bij
verrassing te nemen, loyaal of niet; het gebeurde als op
commando. Ieder was tevreden, al deden ze niet allen zoo
uitbundig als die trouwe Lodewijk.
Waarom dan dit wachten op het vooruit-bekend
antwoord ?
Omdat hij speciaal van deze beslissing zekerheid verwachtte, geluk, blijdschap.
Met zaken hadt-je hetzelfde. Je kondt soms tegen de
prachtigste plannen onzeker blijven aankijken, tot de
beslissing je over het doode punt heenhielp, en je dan het
hoofd moest schudden over je aarzeling. Maar honderdmaal
sterker had hij dit nu met De Geere. Hij voelde dat De
Geere ontginnen en gaan bewonen niet een intermezzo,
maar een beslissende stap was. Dat dit láátste, wat hij nog
zou dóén, zijn geluk of zijn ellende ging worden. Tot nu toe
had hij voorloopig geleefd, als op proef die niet meetelde.
Nu begon het eigenlijke, het uiteindelijke, dat eenmaal

DAVID EN JONATHAN.

37

begonnen zou voortgaan, onweerstandelijk. Zou voortgaan
van geluk tot geluk of van ellende tot ellende, en dit
definitief. En niemand die hiervan iets wist, iets vermoedde.
Zelfs zijn allernaasten wisten niet wat er van te denken. Betsy
vond het prettig zich door vader te laten plagen als „Vrijvrouwe van De Geere", maar had zooeven nog onder het
eten verklaard vacantiereizen in het buitenland verre te
verkiezen boven een Geldersch buiten, waarvan je nooit
wat kondt vertellen. Em verzette zich niet meer tegen het
aanhouden van de Geere, scheen het een taak te vinden
als een andere. Evenals nu het helpen van Betsy.
Wat werd die al een dametje ! Zoo met de breede
matrozenkraag aan tafel gezeten, en boosdoende tegen boeken
en schriften, nog een kind, maar als ze stond en je met haar
fonkelende, donkere oogen aankeek, al geen kind meer,
een meisje met temperament. En als ze dat welige, los
over hals en schouders hangende haar eens opstak, was ze
al volwassen met haar zestien jaar. Kijk, nu stak ze haar
tong uit tegen die thema ! Goed dat Em dit niet zag
want haar verbieden geleek toch weinig naar opvoeden.
„„Met Willem van Oranje” moeder, en dan : „dén
grootsten staatsman zijner eeuw" of „dé grootste staatsman
zijner eeuw" hoe moet dat nu ?" pruttelde Betsy, onge-

duldig het haar naar achteren werpend : „Vervelend ; je

weet het ook nooit !"
„De grootste staatsman zijner eeuw," besliste Em
gelaten : „Niet waar Karel ? Want je moet toch aanvullen :
„die de grootste staatsman was. "
„Ja, als je dat er bij denkt," corrigeerde Karel voorzichtig : „dan heb je gelijk. Maar je kunt ook dat „grootste
staatsman" als appositie nemen, en dan .... "
„Pas op, Karel ! Help haar niet van den wal in de
sloot ! Op dat school mag immers het kind geen vreemde
woorden gebruiken. Je begrijpt dat ik anders allang een
gouvernante voor haar had genomen !"
„Appositie hoe vertaal je dat ? Bij bijplaatsing
is geen hollandsch .... "
„Bijstelling is het, vader".
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„Prachtig ; je weet het beter dan vader. Nu, een bijstelling staat in denzelfden naamval .... dus wordt het :
„met Willem van Oranje, dén grootstén staatsman zijner
eeuw !""
„Ik vraag je nu : wat heeft het kind aan zulke nonsens !"
Karel legde de courant neer, en keek op z'n horloge.
„Moeder, hier is het dus ook dén ? „Met Maarten
Schenk, hoewel den dappersten legeraanvoerder zijner partij,
kwam slechts een kleine bende mede." "
„Natuurlijk : als je zegt : „met Willem van Oranje, dén"
dan moet je ook zeggen : „met Maarten Schenk, dén", niet
Karel ?"
„Lees het nog eens, Betsy. Vader heeft het maar half
gehoord !"
„ „Met Maarten Schenk, hoewel dén dapperstén legeraanvoerder zijner partij, kwam slechts een kleine bende
mede." "
„Ja, nu geloof ik dat het alle twee kan. Leg je den
nadruk op „hoewèl", dan denk je er bij : „hij was" en
wordt het : „de dapperste legeraanvoerder". Leg je daarentegen den nadruk op de bijstelling .... "

„Nu zul je me toch toegeven dat dit eenvoudig is
uitgevonden om het kind te plagen ! Was ik niet bang ze
te veel te isoleeres, ik hield ze thuis en gaf haar zelf les.
Want gouvernantes zijn nog grooter plaag."
„Ja .... " aarzelde Karel.
Daar klonk de bel ! Otto's antwoord !
Hij keek Em en Betsy scherp aan. Doch het was niet
eens tot hen doorgedrongen ze dachten in geen velden
of wegen er aan.
Bekende voetstappen ... Lodewijk met Otto's antwoord.
Hij werd draaierig, benauwd, bijna onpasselijk van de
spanning.
De deur ging open en Lodewijk's donkere gestalte
teekende zich af tegen de lichte gang. Lodewijk te zien
deed altijd goed ... .
„Kijk eens, daar heb je Lodewijk. Dat is aardig !"
„Dag Lodewijk.!"
„Dag Oom !"
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Em en Betsy lieten verheugd het schoolwerk liggen
om hem te begroeten.
„Dag Em en Betsy. Ik feliciteer jelui met De Geere,
zooals ik ons allen feleciteer. Hier Karel, het telegram,
zooeven gekomen. Van harte, hoor. Ik kan je niet zeggen,
hoe dankbaar ik ben."
„Dank je !" zei hij, het telegram aannemend. Wat zag
Lodewijk er moede uit en opgewonden ! Enfin, de handel
legde de zweep er over als de trouwe kerel het nog
maar een paar maanden ui.thield, dan was hij er. Toen las hij
het telegram : „Alles gegund. Vanrenkum perceel een. Otto."
„Ik dacht, dat die zaak al lang in orde was, Lodewijk."
„Voor mij wel, Em. Karel's aanbod was de prachtigste
oplossing. Nu blijft het goed in de familie. Maar Karel
stond op Otto's toestemming. Nu is alles in orde. Wij
blijven op De Geere, de boeren op hun plaatsen, maar als
eigenaars. Wij hebben hen, om zoo te zeggen, zelfstandig
gemaakt. Eerst onder ons, nu naast ons. Ideaal van opvoeding ! Kon niet beter."
Karel glimlachte. Van Renkum bleef hij voor Otto,
werd nooit Karel. Enfin, die speldeprikken niet voelen ;
dit genoegen dien panier percé tenminste ontzeggen ! En
Lodewijk met z'n idealisme ! Beminnelijk ja, idyllisch —
alleen absoluut onwaar. Die egoïstische boeren voerden
denzelfden bellum omnium contra omnes als de beurslui. In
de natuur zag je niet anders, evenmin als in de kerk. De
vrede Gods en elk soort concurrentie bleven antipoden.
Daarom nog niet het ééne, als hersenschimmig, of het andere,
als misdadig, loslaten. Beiden vasthouden, en met koel hoofd
erkennen dat ons christelijk leven voorloopig weinig meer
geeft dan een compromis tusschen die uitersten. Trouwens
wie het ideaal hier absoluut wilde realiseeren, verloor ook
dat nog wat hij er van veroverde. Zou die prachtige
Lodewijk daar ooit achter komen ? Niet waarschijnlijk .. .
„Mooi, Lodewijk ! Hier het telegram, bewaren ! Ja, ik
ben ook blij dat het tot aller genoegen geschikt is. Maar
je lofzang op de boeren ! Je blijft toch de laatste der
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troubadours. Ik vertelde je indertijd wat papa overkomen
is bij de laatste afrekening met Mannes."
„Mannes ?" vroeg Lodewijk, zijn hand door zijn hoogen
kuif strijkend en daarna een stoel nemend naast Em : „Ja,
er schemert me zoowat voor. Maar 'k ben het vergeten."
Je kent Mannes van 't Harmelink toch, dien goochemert met zijn stijve nekske ? Natuurlijk ; we zouden Mannes
niet meer kennen ! Nu die komt met Sunte-Petri den lanter
de pacht dolin. Papa zit er voor, ontvangt hem vriendelijk,
maar wacht zich wel over de boerderij te beginnen. Want
dan klagen geen gebrek en gesoebat om allerlei reparaties.
Maar ook zonder invite draait Mannes de boeren-litanie
af. Jeremieeren und kein Ende. Slechte oogst, wildschade,
ziekte onder het vee, zoodat, juist nu het vee prijzig was,
hij niets te verkoopen had.
Papa daartegenin dat Mannes, volgens iedereen, een
buitengewoon voordeelig jaar had gehad, dat 't Harmelink
de beste plaats was, en dat hij zelf toch ook zijn belastingen en het werkvolk moest betalen.
Mannes laat zich echter niet van de wijs brengen.
Juist dat dure werkvolk brak hem den nek, nu zijn zoon
onder het volk lei. En hij zou den lanter niet tegenstriejen
dat 't Harmelink geen redelijke ploatse was, maar de lanter
moest ook niet vergeten dat het een slim-hooge pacht was,
die hij moest opbrengen. Waarachtig, hij had die slimhooge pacht niet kunnen maken. Zooveel geld had hij
onmogelijk bij elkaar kunnen krijgen. De lanter zou, astoebleeft, nog wat geduld willen hebben.
Papa, je weet hoe goed hij was, begon te wankelen.
En na nog een aanval van Mannes, besloot hij toe te
geven. Het mocht eigenlijk niet, maar als de man het nu
niet had ! In 's hemelsnaam dan anders vroeg de man
op het laatst nog geld toe. Goed, Mannes moest voorloopig betalen wat hij bij zich had, voor de rest kreeg hij
dan uitstel.
Mannes zet, zegevierend, zijn neksken nog scheever,
trekt z'n geldzeksken je weet wel, zoo'n blauw geruit —
uit den binnenzak van zijn wammes, opent het zeksken en
„
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begint de papierkes stuk voor stuk op tafel uit te spreiden.
Papa ziet, met opluchting, dat het nog wel mee zal vallen.
De bankbiljetten geven deugdelijke cijfers te zien, en
Mannes gaat voort, gaat voort ; en het zeksken is nog
lang niet leeg.
Papa begint groote oogen op te zetten . .
Meer dan de heele pacht ligt daar op tafel, en Mannes
gaat voort, gaat voort ; het zeksken geeft het niet op.
Papa krijgt een eigenaardigen kijk op den waarheidszin van Mannes, ook de onaangename gewaarwording dat
hij en zijn vaderen door Mannes en diens voorvaders er
aardig tusschen genomen zijn.
Meer dan het dubbele der pachtsom ligt reeds op
tafel, en Mannes gaat nog wat opdiepen uit het onuitputtelijke zeksken.
Papa wordt er verlegen onder en wijst Mannes op z'n
vergissing
Tableau zou je denken ?
Neen ! In het minst niet verbouwereerd, zegt Mannes :
„Zee, doar hef de vrouwe miej 't verkeerde zeksken mit
'elan g d ! ""
Em en Lodewijk glimlachen, doch niet van harte, terwijl
Betsy blijkbaar de grap niet begreep en alleen lacht om
vaders vertelmanier.
„Wij krijgen toch niet zoo'n last met die boeren,
Karel ?"
„Zij zijn immers eigenaars geworden, dank het zeksken ?
En die ontginningen gaan per Velderman. Neen, nooit
persoonlijk wat doen bij boeren ; die bedotten je daar
je bij staat."
„Maar we gaan toch een buitenlandsch reisje maken ?"
„Vast Betsy als je overgaat."
„Karel, die ontginningen ! Bezint, eer je begint. Je
kunt makkelijker het karakter van een ding wegmaken
dan het terughalen."
„Als Betsy niet overgaat, ligt het alleen aan dat nare
school. Je had net moeten hooren, Lodewijk .. die nonsens !"
„Ja .. maar ik moet weg," jachtte Lodewijk, opstaande :
.
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„ik moet vanavond nog de notarissen schrijven en andere
brieven" .
In de gang begon Lodewijk weer over de heerlijke
oplossing en over de ontginning, die zoo zou tegenvallen,
zoodat Karel er geen woord tusschen kon krijgen.
Na Lodewijk uitgelaten te hebben, liep hij peinzend terug.
Hij schudde het hoofd. Met de beslissing was de
blijdschap niet gekomen. Het langverwachte was een feit
geworden, maar nu hij den als doel gestelden bergtop had
bestegen, nu géén zonnig perspectief, maar dikke wolken.
Nu was hij er ; nu zou hij niets meer wenschen -- en nu
lag het leven leeg en koud voor hem. De verwachte
heerlijke uitzichten — ze lagen reeds achter hem, in de
dagen toen hij zich geen tijd gunde ze te genieten. En in
dien nevel stond hij alleen. Em en Bets, hij hoorde soms
hun vertrouwd geluid, maar zag ze niet. Duidelijker nog
hoorde hij moeder, doch zonder den zin harer woorden te
verstaan. Lodewijk alleen zag hij soms, en in diens oogen
de zon en de heerlijke uitzichten. Maar niet als hij zoo
opgewonden dankbaar of bang voor ontginningen was.
Alleen als hij weer heelemaal de oude Lodewijk werd. En
dit zou hij worden, als hij het maar tot de vacantie
uithield...
Dus ? Weer een illusie afschrijven ; met deze laatste
voorgoed alle illusies afschrijven ! En werken ! De Geere
Eenvoudig wat meer werk.
In het voorbijgaan waarschuwde hij Em dat hij boven
ging werken, en aldra zat hij aan zijn bureau brieven te
schrijven.
De eerste aan de Heide-Maatschappij ; met het verzoek
of de Maatschappij aan de aanvragen om kunstmest en
graszaad van zijn werkbaas Velderman gereedelij k wilde
voldoen; of zij verder Velderman schriftelijk en zoo noodig
persoonlijk van raad wilde dienen en de rekeningen aan
zijn adres zou zenden.
De tweede aan Velderman. Om dezen te berichten dat
De Geere nu op zijn naam stond, en hij direct de ontginning wilde ter hand nemen. Velderman moest beginnen
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met de Groene Zomp. Struikgewas, opslag en gagel met
wortel en tak uitroeien, den grond gelijk maken en nog
dit voorjaar kalk en kunstmest strooien en graszaad zaaien.
Hij had aan de Heide-Maatschappij te Utrecht slechts de
grootte, hoogte of laagte van den grond op te geven ; van
daar werd hem alles gestuurd, met gebruiksaanwijzing. Kon
hij ergens niet mee terecht, direct personeel van de Maatschappij ter hulp ontbieden. Zoodra de Groene Zomp was
gelijk gemaakt, dadelijk aan het akkerbosch beginnen. Het
hout uitmaken, de sloten dempen, den grond effenen. Maar
in geen geval aan de lanen raken en alle opgaande boomen
sparen. Zooveel arbeiders aan het werk zetten, als te krijgen
waren. Ze goed betalen en terdege narijden. Voor hun
loon zich vervoegen bij de Provinciale Bank in stad, waar
hij ook wel voor papa was geweest. Daar kreeg hij voor
zijn handteekening het benoodigde geld, hoogstens driehonderd gulden tegelijk. Begreep hij iets niet, dan dadelijk
vragen ; want er was haast bij de ontginningen.
Daarna kwam de aanvraag der Preanger Suikerfabrieken
aan de beurt. Een artikel uit de Indische Gids leverde
hem interessante gegevens over de grondpachten op Java,
en een Engelsch tijdschrift gaf hem een nieuwen kijk op
de afzetmarkten van de suiker. Vlug wierp hij zijn aanteekeningen op papier. Die kon zijn eerste bediende morgen
uitwerken tot een rapport voor de eerstvolgende commissaris-vergadering.
Met de aanvraag van het consortium voor de vlasserij
kwam hij spoediger klaar. Wel mooi, echter ruim speculatief; kon hij wel mondeling afdoen.
Maar de nieuwe pensioensregeling gaf meer werk. Wat
verdiende de voorkeur : tractementsverhooging of pensioensverhooging ? Hij was voor het eerste, Marelse, de president,
voor het tweede. Als hij eens 'n middenweg zocht? Hij
berekende, cijferde, vulde lijsten in .. .
Eindelijk legde hij de pen neer en keek op zijn
horloge. Ja, het werd tijd naar beneden te gaan en te
sluiten.
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Eerst greep hij nog onwillekeurig naar een boekje met
dagteksten.
Toen hij voor het eerst van huis ging, had vader het
hem meegegeven en hem laten beloven eiken dag den
dagtekst te zullen lezen. Zij deden dat thuis ook, zooals
hij wist. Bleef hij nu dit boekje gebruiken, dan vormde
dit een band. En na vaders dood zond moeder elk oudjaar
hem een nieuw boekje.
Nu, hij had geen spijt zich aan deze goede gewoonte
te hebben gehouden. Je leefde nu eenmaal niet bij brood
alleen.
Hij sloeg het boekje open en las den morgentekst :
„Er is een, die zichzelven rijk maakt, en niet met al
heeft ; en een, die zichzelven arm maakt, en heeft veel
goed." Spr. 13 : 7.
Ja, die oude Israëlitische wijzen wisten het wel. Ze
zagen het leven onder het aspect van wijsheid en dwaasheid. En ze sloegen den spijker op den kop. Zoo was het
maar te weten dat het zoo was, gaf geen troost, geen
blijdschap, als je zelf reeds wist dat het zoo was. Enfin,
wá tr bleef het !
De avondtekst luidde :
„Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door
onzen Heer Jezus Christus." 1 Corith. 15 : 57.
Ja, dit ging dieper en hooger. Zoo'n woord bracht
een eeuwigheidssfeer mee. Overwinning, natuurlijk dat was
het eigenlijke levenswoord. Maar.. hoe wist-je nu of je
overwinning er één was die hier heette : een overwinning
door Jezus Christus ?
Als je met een goed geweten gestreden hadt ? Als je
met vreugde gewerkt hadt ?
Nu .. hij werkte met vreugde. Hij dreef op zijn werk,
zooals een zwemmer zalig op zijn rug ligt en in het frissche
water de wolken groet, die ook zoo zalig zeilen over den
blauwen hemel. Zijn werk droeg en hief hem op, zooals
een lustig zeetje een witten zeiler draagt en opheft en met
juichende vaart doet voortsnellen, den wind in de zeilen.
En .. zijn geweten beschuldigde hem niet. De Bataafsche
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Bank deed alleen correcte zaken. Vroeger, ja, had hij wel
iets gedaan, dat niet door den beugel kon. Maar dat was
uit, voorgoed uit. De Geere was zijn laatste verovering.
En die had hij zonder verrassing genomen, zonder een
enkelen truc, tot groote dankbaarheid zelfs van Lodewijk.
En toch ook deze verovering bracht hem niet verder, integendeel. Het was hem nu, alsof hij De Geere reeds altijd
bezeten had, en als ging die alleen de voldoening van
nog meer mooi werk geven. En al dat mooie werk liet
je voor een oogenblik wel vergeten dat je onbevredigd
waart, maar gaf je geen geluk, geen grein. Want geluk
was vrede, harmonie met je zelf en de wereld, ook dan als
je met je handen over elkaar zat en met open oogen de
wereld en jezelf aankeek.
Ineens kwam van de Maas een schorre schreeuw van
een stoomeitje. Hij keek uit het venster en ja, daar gleed
het roode licht van het bootje vlak langs het donkere
water, daarin trillende weerspiegelend. Nog eens schreeuwde
het bootje. Het had haast blijkbaar, en wilde iets. Hij
bleef uit het venster kijken, en prevelde onwillekeurig :
„die man aan het roer is gelukkig ! Want hij is er nog
niet ; maar wil er komen. Hij is er nog niet .. hij is er
nog niet, de gelukkige kerel !"
Intusschen viel Velderman als ontginner verbazend mee.
Als werkbaas, in die betrekking opvolger van zijn
vader, sprak hij het woord van De Geere. Daar ontbrak
indertijd werkkracht, geld, inzicht om te gaan ontginnen,
en om dit te verbergen werd er nooit dan smalend gesproken over die nieuwigheden. En daarmede stemden de
groote boeren in, die met het oude waren opgekomen. Doch
zelfs toen bleef Velderman persoonlijk danig nieuwsgierig,
of kunstmest ooit stalmest zou kunnen vervangen. Want
lukte dat, dan verhief zich de geheele boerenstand, vooral
de keuter, de kleine boer, en hij dus ook.
Nu eindelijk kreeg hij als werkbaas van De Geere de
gelegenheid zich met eigen oogen te overtuigen, wat kunstmest vermocht op slimme gronden. En dit zonder eenig
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risico, met den besten steun, de Heide-Maatschappij, in
den rug, waardoor hij een autoriteit werd en op de groote
boeren een voorsprong kreeg.
Met verbazing zag Karel den nieuwen Velderman, den
hardnekkigen ontginner, zich ontpoppen. Diens brieven
werden hem een welkome versnapering. Hij herkende ze
dadelijk. Het vierkante witte couvert, waarop zijn naam gegetiteld WelEele. Heer zoo genoegelijk stond te dansen, was
een brief van Velderman. Zonder inleiding viel deze dadelijk
in de zaken, en werden deze besproken op den éénklankigen
toon eener middeneeuwsche kroniek. Zelfs de vorm deed
daaraan denken. De brief begon met een hoofdletter en
liep zonder interpunctie door tot het einde. Hij reeg alles
aan elkaar over geldzaken en kunstmest, meihout en pinken,
markegrond en belastingen, tot een relaas, dat de moeite
van het ontwarren beloonde met het beeld van een leven,
uitermate reëel en daarbij nukkig als de beurs. En na dit
alles eerst weer een hoofdletter aan dit stereotype slot :
„Groete van g. j. Velderman."
Daarbij kwam de meevaller der markegronden.
Ten allen tijde waren de Utenhag e's markerichters, en
als zoodanig voorstanders van de verdeeling der Haalthemer
marke geweest, waarvan hun dan geen klein deel toeviel.
Doch ook hier vervolgde papa zijn gewone onfortuinlijkheid.
In zijn goede jaren ging niemand op zijn voorstel tot verdeeling in, en toen de eigengeërfden er op kwamen aandringen, verzette zijn zwakke positie zich daar tegen. Hij
stelde uit, tevergeefs hopend op gunstiger tijden, stelde nit.
Wat toch in 's hemelsnaam met den hein dan toebedeelden
markegrond aanvangen ? Voor het in cultuur brengen ontbrak hem alles. Waartoe van dien grond, waarvan zijn
boeren vrij hun gebruik namen, belasting gaan betalen
Alleen om een officieel bezit, dat hij feitelijk reeds uitoefende?
Zoodat, toen de eigengeërfden bleven aandringen, hij voor
het markerichterschap bedankte. Zijn opvolger, een bevriend
advocaat uit de stad, hield de beslissing slepende, terwijl
papa's sterven en de veiling eiken voortgang verhinderde.
Lodewijk had den markegrond eenvoudig verzwegen in
.
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het verkoopboekje. Zoodat hij, als nieuwe eigenaar, niet
weinig opkeek van een oproeping tot een vergadering der
Haalthemer markgenooten, die zouden hebben te beslissen
over een voorstel tot verkooping der resteerende markegronden. Hij meldde verhinderd te zijn te komen, doch het
voorstel van harte toe te juichen. Het voorstel werd met
algemeene stemmen aangenomen en uit de opbrengst zou
hem een flink bedrag worden uitgekeerd, daar De Geere,
als oudste havenzathe uit den omtrek, vele aandeelen in de
marke bezat. Voor dat vermoedelijk bedrag liet hij Velderman de aan zijn gronden grenzende hooge en lage heiden
koopen, en breidde zoo, zonder bijbetaling, zijn bezitting
aanmerkelijk uit. En uit de graagte waarmede de markegrond gekocht en uit de haast waarmee daarop hier en
daar een boerderijtje gebouwd werd, bleek dat de nieuwe
tijd gekomen was en hij voor zijn kunstweiden liefhebbers
te over zou vinden. Doch dit alles werd geleidelijk voor
hem „een zaak" als een andere, en het meest nog toen hij
er op de beurs vriendschappelijk mee werd gehoond.
De dolste dingen werden ervan verteld. De een wist
dat hij ging heereboeren ; een ander dat hij een vennootschap
had opgericht om een halve provincie als villapark te
exploiteeren ; een derde dat hij markerichter was geworden.
Wat of dat was : „markerichter"
vertelde een grappenmaker — nu kon van
O
Renkum 's nachts bij maneschijn de markegenooten samenroepen in een breede kuil in het bosch .. .
En
vervolgde een ander
alle markegenooten, op
verbeurte van lijf en have, opschepen met alle incourante,
onverkoopbare fondsen, die nu iedere beursman aan van
Renkuur kwijt kon .. .
wist een ander
een markerichter kon al
Neen
zijn onderhoorigen gratis voor zich laten werken en, bij
weigering, hen laten ophangen aan hun grooten teen .. .
Karel lachte mee en dacht : „beter benijd dan beklaagd."
En dan lachte hij hen uit dat ze zich weer iets op de
mouw hadden laten spelden. Kom, hij was geen marke-
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richter en zou het evenmin worden als zij zelf. En dan
begon hij over zaken.
De grappenmakers gaven elkaar een knipoogje : wat
er dan van aan was of niet, van Ren kum bleef er als de
kippen bij om een zestientje te verdienen.
Doch dit juist wende hem aan de gedachte : dit was een
zaak als een andere ; je liet er zooveel van los als je
wilde en het voornaamste hield je voor jezelf.

XI.
Na hun hartelijken wellekomstgroet namen mevrouw
van Renkum en Lodewijk elkaar scherp op.
Wat bleek zij in dit laatste halfjaar veel verouderd !
Zou de eenzaamheid van zoo'n langen winter haar toch te
zwaar drukken, nu zij al zoo oud werd ? Hoewel : verveling
kende zij niet ; natuurlijk niet ; zij hield van lectuur, van
brieven schrijven en vooral : zij leefde mee met de menschen, met hen allen, maar ook met de Haalthemers als
van ouds. Nu ja, de nieuwe dominee scheen weinig sympathiek, maar dit was wel te overkomen. Neen, iets ergers
hinderde, deerde haar. Maar wat kon dat zijn ?
Zij schrok hevig van hem. Mager en blank was hij
altijd geweest met zijn blonde haren en lichtblauwe oogen
maar zooals nú ! Dit was geen kamer- of kantoorkleur,
die na een paar weken loopens in de wei vanzelf bijtrok.
Neen, die doorzichtige bleekheid en die schitterende oogen
voorspelden niets goeds ; dit zat dieper, kwam van binnen.
En een ouwelijke angsttrek, die hem sterk op Charles deed
gelijken, ontroerde haar nog het meest. Want wat Charles
eerst in zijn laatste jaren had gekregen, dit nu reeds bij
Lodewijk, in de kracht van zijn leven ? En zij liet zich
ontvallen : „Nu, jij bent ook niet te vroeg gekomen. Is
me er dat uitzien ! Ik heb het altijd gezegd : jij bent niet
geboren voor een Rotterdamsch pakhuis."
„Ja," gaf hij toe, te lusteloos zich te verdedigen : „ik
voel me ook wat moe. En volgens Louise liep ik toch
in den weg bij de verhuizing".
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Hij verzweeg het advies van zijn dokter, en zijn hartstochtelijk verlangen naar De Geere, bang zijn zelf beheersching te zullen verliezen, als hij daarop slechts doelde.
Hij was buiten Louise om zijn medicus gaan raadplegen over zijn slapeloosheid en gebrek aan eetlust. Deze
had, na een minutieus onderzoek, wel nog geen afwijkingen kunnen constateeren, maar dadelijk een rustkuur
buiten voorgeschreven, en gesproken van een goed geventileerd kantoor op het Zuiden. En op de Geldersche Kade
kwam nooit zon, en daar bewoonde hij bovendien den
kelder ! Ernstig had hij Kouwenberg voorgeslagen het
kantoor te verplaatsen aan den Wijnstraat-kant, waar tenminste frissche lucht kon binnenstroomen. Doch deze had
dit brutaal verworpen als ongehoorde geldverspilling voor
ouwe-juffrouwen gevoeligheid, als een misdadigen aanslag
op zijn beurs, zijn zaak. En bovendien, om hem te plagen,
er voor gezorgd dat het kantoor nog minder gespuid
werd dan vroeger.
Zijn geest begon er onder te lijden. Hij verloor, wat
Fechner noemde het „Tagesansicht" des levens, de lust in
het leven, waarin de persoonlijke arbeid, een arbeid voor
allen en „ein der wirksamsten Hebel der Lustökonomie in
der Welt" was. Hij raakte verward in het „Nachtansicht"
des levens. Het heelal hield voor hem op te leven, stierf
af. De wereld verstomde, de natuur werd een rommel van
levenlooze dingen, hoogstens van karikaturen. Voelde hij
soms dat hij leefde en God in den hemel ook, dan dorst
hij daarop niet ingaan ; want wat zou hij den Vader in
de hemelen anders hebben kunnen zeggen dan de klacht,
de aanklacht dat alles op één groote mislukking uitliep
Zoodat in de praktijk hij niet meer met zijn ziel leefde, en
God niet meer leefde voor hem.
Toen brak hij uit en zei Kouwenberg, liever nu in
Juni zijn vacantie te willen nemen dan met Augustus; en
die vond dat hij best gemist kon worden ... Hij reisde van
ochtend zonder reisrhythme, en lag lusteloos in zijn coupéhoekje, blij dat juf en Bert een paar dagen later zouden
volgen, niet bij hem waren. En moede zat hij nu tegenO. E.XV 7
4
?
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over haar, te slap om haar bezorgdheid verder te sussen.
,,,,Ik voelde me wat moe," herhaalde ze hoofdschud-

dend : „nu zal ik je eens catechiseeren. Weet je niet meer
dat dominee zoo kon zeggen : „het eerste woord van den
bijbel is : „in den beginne schiep God hemel en aarde, dat
beteekent : God wil dat we even nauwgezet voor onzen geest
zullen zorgen als voor ons lichaam, voor ons lichaam als voor
onzen geest. Je overwerken is zonde, is zonde tegen je
lichaam." Een mensch mag niet zoo moe zijn, als jij nu bent".
Hij knikte met een mat herkenningslachje, doch zweeg.
„En overwerken komt van verkeerd werken. Lodewijk,
laat varen dat verkeerde werk ! En die je daarin gehaald
en je er gouden bergen van voorgespiegeld hebben, gelooft
ze niet !"
Even keek hij op, maar kon het niet harden in hare,
donkere verontwaardigde oogen te zien, en maakte een afwerend gebaar.
„En nu nog eens een woord van mijn man aan zijn
oud-catechisant : „Het is heelemail niet noodig dat een
mensch rijk wordt, wel dat hij gelukkig is.
„Ja, ik herinner me best dat de dominee dit gaarne
zei, maar ik behoef toch niet te betoogen dat dit hier
niet het geval is."
„Natuurlijk bij jou niet. Ik neem aan ook bij hen niet
die je daar in gehaald hebben. Maar dit is wel het geval bij
de tegenwoordige levensbeschouwing. Rijk worden is het
levensdoel. Daaraan wordt alles opgeofferd Eerst het eigen
geluk. Dan het geluk der anderen. Geen traditie is meer heilig.
Geen overtuiging wordt ontzien, geen herinnering heeft
recht op voortbestaan. Nous avons changé tout cela !"
„Nu ja," suste hij, om aan haar onbegrijpelijke verontwaardiging te ontkomen : „ik verander ook ! Ik verhuis met
pak en zak van de Hoflaan naar 's Gravendijkwal. En dat
kan ik door mijn mooie zaak. Mijn verandering is enkel
verbetering."
„Dat weet ik, Lodewijk. Maar die onnoodige veranderingen ! Die vervréémden je van het leven."
„Welnu, dan zijn wij het eens," glimlachte hij op kal"
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meerenden toon : „mijn verandering was noodig en verbetering. En hier „blieft het bie het olde !" Geen enkele verandering ! U blijft op de pastorie en Karel en Em op
De Geere."
„Soms is verbetering erger dan verandering," zuchtte
ze. Ze had hem nu genoeg gewaarschuwd, niet te erg te
schrikken als hij de ontreddering op De Geere zou zien.
Ze moest het nu verder overlaten ; misschien ging hij het
dieper dan tot dusver inzien, als ze hem wat alleen liet :
„En Lodewijk, je gastvrouw moet nog wat voor de koffie
gaan zorgen. Neen, op geen fijnigheden rekenen ! Nu je
blijft logeeren, houden we ons aan de gewone pastorie-menage. Maar ook het gewone wil afgedaan."
Alleen gebleven keek hij met welbehagen de tuinkamer rond.
Het was een zonnige morgen en volop lente.
Door de open tuindeuren kwam warme aardgeur,
zwaar en versterkend, en mengde zich niet de lavendellucht
der oude meubels en der oude herinneringen dezer kamer.
Hij dook dieper in den hooggerugden, ouden leunstoel
van den dominee, en moest glimlachen om den eigenwijzen
slag van een vink, die onzichtbaar ergens zat te zingen.
Ah, zeker in dien jongen eik, die voor eigen risico en voor
eigen plezier midden uit de beukenheg opsprong. Hoe
blonk boven het glanzende, satijnige beukenblad zijn schuchter
zich ontkreukelend, blond groen in den blijden zonneschijn!
Uit de weldoende stilte kwam soms een dier geluiden,
die alleen buiten zijn te boorera : wielgeratel op den weg,
zacht echoöend tegen hooge boomen ; voetstappen over
knoerpend grind van het tuinpad ; ook geluiden in huis
die gewichtiger en huislijker doen dan dezelfde geluiden
in de stad.
Hij sloot de oogen en kreeg weer vat aan wat hij in den
laatsten tijd dreigde te verliezen. Nu wist hij weer wat hij
moest gevoelen om het te begrijpen : de wereld buiten hem
onderging niet machinaal, niet blind en doof als een doode,
haar noodlot: neen, die wereld leefde; leefde van de allereenvoudigste levensopenbaring tot de alleringewikkeldste

.
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toe ; was gevoelig voor indrukken, bezat eigen wezen en
bewustzijn, ondergeschikt aan het wereldbewustzijn, aan God.
Weldoende ontspanning kwam over zijn innerlijk wezen.
Zijn zich-goedhouden voelde hij nu als een pijnlijkvergeefsche, een kinderachtige poging.
Hij liet zich gaan. Nu ging het bergaf. Hij werd nu
eerst recht moede, doodmoede, tot bezwijkens toe, maar
dit was ziekte ten leven, matheid ter opsterking.
Hij trachtte nog eens al dit levende leven om hem
mee te genieten.. den vogelenzang in te drinken .. het
rhythme van het licht te voelen . .
Hij zag met glimlachje van herkenning : dit was weer
de zalige „Tagesansicht des Lebens".. sloot de oogen, en
dommelde in .
.

Wakker geschrikt door Hanna, die hem voor de koffie
kwam roepen, verscheen hij opgefrischt aan tafel.
De angst voor de „Nachtansicht" des levens was van
hem geweken. Hij had den vrede hervonden van zijn geloof in een albezieling, één met zijn zieleleven en gegrond
in God. En hij probeerde weer oude Haalthemsche grapjes
op tee halen.
Het kostte haar moeite daarop grif in te gaan.
Soms moest ze met beslistheid den mond sluiten om
niet weer te klagen en aan te klagen als van ochtend.
En midden in de luchtige behandeling van een dorpsgebeurtenis wilde ze hem gaan waarschuwen zich toch
voor te bereiden op de ontreddering van De Geere, die hij
straks zou zien. Maar zijn argelooze vragen dwongen haar
met het verhaal losjes voort te gaan terwijl haar donkere
oogen op zijde blikten naar de gelukkig omzeilde onvoorzichtigheid. Want het zou onverantwoordelijk zijn hem
zijn vredige stemming te ontnemen ... Misschien zag hij
het niet zoo erg in als ,zij ... Zij was een oude vrouw, die
zich de ruwe veranderingen te veel aantrok, zich niet
meer kon schikken in den nieuwen tijd, die zoo brutaal
brak met dierbare tradities. . . . Hij was nog jong, kon
zich het leven zoo anders indenken en inrichten dan een

DAVID EN JONATHAN.

53

oude vrouw ... Wat haar tot tranen ontroerde, zou hem
misschien niet schokken . . Eigenlijk geloofde ze niet, kon
het nog minder hopen dat ze zijn sympathiek meevoelen
zou moeten missen. . . Maar als dit toch het geval bleek,
zou ze er in berusten en eenzaam haar smart verkroppen —
want hij zou minder lijden en gemakkelijker staande blijven . .
Haar bezonken rust verkwikte hem, vooral na de
militante stemming waarmede zij hem vanochtend ontvangen had. Hier was nu niets veranderd ! De vredige
omgeving, de oude welbekende namen, haar lieve oude
verschijning en rustige woorden, die een kostelijken zielevrede deden rondwaren in deze trouwe atmosfeer, Goddank,
alles onveranderd ! En met vreugde begon hij onder te
duiken in een ongekend vacantie-gevoel.
„Nu ga ik De Geere eens rond," zei hij van tafel opstaande : „en weet u, wat me zooeven te binnenschoot ? Als
we, zoodra juf en Bert gekomen zijn, met z'n allen eenvoudig De Geere betrokken en de pastorie sloten ! Hanna
vindt het goed, Karel en Em ook, en De Geere zelf vindt
het best."
„Wat 'n plannen ! Alsof we niet wisten dat God ons
leidt langs wondere wegen !"
„Zeker" want hij hoorde wel den schoonen ernst,
niet de angstige waarschuwing van haar stem „En daarom
is het leven zoo ontroerend-schoon ! Niet banaal, of burgerlijk, of gelijkvloersch !"
„Nu, je moet zelf maar eens zien," glimlachte ze, hem
goedendag knikkend.
Lodewijk stapte langzaam den pastorietuin door, van
alles genietend. Van den zonneschijn, nu opgezocht als
's zomers de schaduw, van het luchtige windje, dat hem
zijn overjas deed waardearen, van de scherpe atmosfeer
waarin ieder wezen, mensch of dier of plant, zijn eigen
leven zoo apart en karakteristiek liet zien, van zijn lichaam,
dat niet stenend voortkroop, maar rhythmisch opveerde en
jubelend weer de oude bekenden groette.
Daar waren ze nog de trompet-narcissen en de vlammende tulpen ; ze hadden het best gedaan ! Daar kwamen
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ze ook al de seringen, en de gouden regen. Ze beloofden
enorm. Als ze nu maar oppasten voor die koude nachtvorsten en zich niet haastten ! Daar stonden ze nog de beuken
van den grindweg, nu onder hun teere, jonge blaren zoo
wonder-licht, als illumineerden ze voor zich zelve. En ginds,
door het inrijhek met de verweerde steenen vazen, ook
weer de oudvaders van eiken, schijnbaar zich bukkend
onder de vracht klimop, en ondertuschen zoo jong en
vroolijk hun groenig-gele uitbotsels Keffend tegen de blauwe
lucht. En van overal de wildzang der vogelen in allerlei
maat en tempo en rhythme, elkander verbeurtend, of dwars
door elkaar heen, of ook te samen : fl ink onderstreepte
vinkenslag, en smeltend uitgehaalde tonen, concertstukken
van befaamde zangers en ook lief-luchtige deuntjes — het
maakte de heele atmosfeer van muziek. En zoowaar daar
ook Harmelink-zelf, het wezen van geslacht tot geslacht
gegroeid uit en gevoed met al deze heerlijkheden, ruw als
eikenschors, maar betrouwbaar als eikenhout.
„Zoo Harmelink ! Ben je daar ook weer ? Hoe gaat het ?"
Hoe helder stonden die blauwe oogen in het bruine,
smoezelige gezicht. En wat lag daar in die kromgewerkte,
scheefnekkige boerengestalte een vastberadenheid op de
loer om haar slag te slaan !
„Miej ducht al : doar kump de jonker oan," zei Harmelink even zijn pet lichtend, maar niet zó• lang dat de
jonker hem kon verzoeken, zich weer te dekken. Want hij
voelde zich niet meer de kasteelboer maar eigengeërfde ;
hij woonde nu niet meer onder den baron maar op z'n
eigen en dus keek hij Lodewijk driest in de oogen :
„Moar ik twiefelde. Want ie bint vuile older 'eworden,
slim vuile ! En niks nie gegruuid !"
„Jongen, Harmelink, zeg dat asjeblieft niet aan mijn
vrouw," lachte Lodewijk. „En 't is maar een beetje stadslucht. Hier knap ik dadelijk op — vooral met dit mooie
weer," verzekerde hij, zijn hoofd ontdekkend en het met de
wuivende kuif schuddend in de lenteblije, zonnige lucht.
„Ie nuumt dit mooi weer !" teemde Harmelink. „Veur
de voeligheid joa! Die wast de rogge umsgeliek dood up
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den akker. Moar grus wast 'r niks. De weidens zint zoo
koal als mien hand !" en hij hield Lodewijk zijn vereelte,
donkergevoorde werkhand open voor.
„Dat alles komt op zijn tijd, Harmelink. Geduld maar !"
„Joa, up zien tied kumt 't veur De Geere. Doar hef
de meneer 't dan meroakel best veur zien ontginnink.
Zukke kunstweidens hef noe meroakel best weer. Moar
veur ons, boerenminsen, zeet 't er slim uut, biester slim !"
knikte hij haastig en jaloersch.
„Zoo, dus heb je een goeden kijk op die ontginningen ?"
„De erste joaren doSn zie 't umsgeliek. En van geweld,
van geweld. Moar dan geet 't uut as 'n striekzweveltjen.
D'r zit gin gunst in den niejen grond, wa'k-oe-zegge ! En
stalmest goat er mee strieken ; stalmest goat er mee strieken !"
„Dus over 'n paar jaren .. "
„Is de niejigheid d'r af -- en hef de luu spiet van de
rinnewoasie en van 't weggegooide geld. Benoame zooas
dèn Velderman gangs is. Hef de jonker 't al ezeen ?"
„Neen, maar misschien kom ik er wel langs, als ik
De Geere rondwandel. Dag Harmelink !"
„Ie kunt 't neet missen. Want 't spul is rechtevoort

oan de gank. Noe, de groetenisse dan jonker," knikte hij,
Lodewijk nakijkend.
Deze wandelde overgelukkig verder. Harmelink was
precies dezelfde gebleven. Klaagde nog, en in hetzelfde
dialect als zijn grootvader ; was stuursch en nukkig tegen
en tegelijk jaloersch op al die nieuwigheden, die hem misschien achteruitzetten. Och neen ; niets bleek veranderd.
Het oude huis nog precies hetzelfde in de oude, uitbottende
boomen ; de vijver evenzoo, waaruit de waterranonkels als
van ouds hun witte bloesemkopjes beurden en waarover
de waterspinnen gleden als over kristallen spiegels. Wat
had hij zich toch onnoodig beangst gemaakt ! ! Tot hij
even stilstond, een vreemden geur opsnuivend. Hij vergiste
zich tot niet ? Bizonder vreemde geur !
Jawel, aardgeur doch dien niet zwoel-vruchtbaar,
eer scherp, fel, bijtend ; boschlucht, maar niet die frissche,
versterkende atmosfeer, als drank en voedsel tegelijk, eer
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een bedorven lucht, die longen benauwde en neusgaten
dichtkneep. Hij had toch niet de winkeldeur geopend, op
weg naar zijn kelder ? Dit benauwende werd hem toegedragen door het luchtige windje, in blijden zonneschijn,
èn op De Geere ? Wat kon dit zijn ?
Hij haastte zich verder den vijver, het rhododendrumperk voorbij, hopend op een frisschere atmosfeer. Maar
de scherp-benauwende lucht werd erger... dáár zag hij het !
Het geheele akkermaalsbosch van den Zevensprong
één ruïne ! Eén gruwelijke verwoesting, en onherstelbaar !
De berkenstruweelen met wortel en tak uitgeroeid. Uit de
afgehouwen takken vloot het berkensap en uit de wortelstompen evenzoo. Ze lagen daar letterlijk dood te bloeden
op hun eigen grond. Een scherpe lucht van bedorven
groen ontsteeg aan hun verleppend blad, verschrompeld
in zijn jongen groei. En daar naast : eikenstobben, zwaar
van voet, met de dikke stompwortels losgewoeld en hun aan
de twijgen uitbottende knoppen en bladeren verlept, vóór
ze zich ontplooiden. En wáár waren de mossige stootranden ? Wáár de singels, wit van de anemonen ? Wáár de
droge sloten, aan welker randen boschvarens hingen over
koekoeksbloem en kruipend eiloof? Alles onderste boven !
Alles gelijk gemaakt, bedolven onder geel zand en bruinen
humus, die blakerend in deze felle zon een scherpe, benauwende aardlucht verspreidden, als beklaagden zij zich
hier hun gewende schaduw te moeten missen. Wie had
hier zóó huisgehouden ?
Hij vluchtte langs den rand van het gerooide akkermaalsbosch, tot hij stond voor het larixlaantje. Zie, dit
bleek gespaard ! Dit was er toch nog ! Hij keerde zich om,
en ja, hij keek op de ramen der eetkamer, vanwaar je het
uitzicht hadt in het larixlaantje. En zie, vóór hem liep het
door, ongehinderd, in de fluweelen pracht van zijn jong
larixgroen, dat zoo blij stond tegen het blauw der lucht.
Maar opeens pijnde hem de gedachte : hier was geen barbaarsche verwildering, maar opzettelijke berekening aan
het werk ! Want aan den anderen kant van het laantje
dezelfde verwoesting. Eén slagveld gesneuvelde struiken.
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Stapels reeds vroeger gerooide eikenstobben opgetast tot
vormelooze hoopen, die hier en daar nog probeerden te
leven. En dit heele terrein van singels en droge sloten,
vroeger een ondoordringbare wildernis, waarin hij als knaap
ontdekkingstochten deed, en al die stille paadjes van den
Zevensprong, niet van elkaar te onderscheiden en toch
alle anders, nu één onafzienbare zandvlakte, rauw om te
zien, één platte doodschheid ! Terwijl het gespaarde larixlaantje een wreede herinnering bleef aan wat daar ter
weerszijden was verwoest.
Dit was dus dat beroemde ontginnen, waarmee Kare l
zoo dweepte ! Och, was Karel hier één keer komen kijken
hij zou paal en perk gezet hebben aan deze verwoesting,
die De Geere onbewoonbaar maakte.
Opgewonden en moedeloos tegelijk jachtte hij het
laantje af.
Kijk, daar waren ze nog bezig !
Op een reeds ondergraven singel stond een fleurige
berkenstruik nog fier en vroolijk, met zijn glanzend
groen en de witte en zalmkleurige stammetjes. Maar hij
zweefde boven een afgrond. Gebukt stond een forsche,
jonge werkman met een zware bijl de wortels, die bloot
waren gekomen, één voor één af te hakken, Telkens als
een wortel werd afgehouwen trilde het berkje even, en
toen de beurt aan den hoofdwortel kwam, beefde en ritselde het vervaarlijk tot in het kleinste twijgje. Het was
niet aan te zien ! En daarnaast slechtte een oud kereltje
den volgenden singel. Dor blad en mos en varens en humus,
alles de droge sloot in ! Bovenop alles wat daar uitsproot,
leefde, bloeide ! En dan een flinke laag zand er over, dat
het moest verstikken en sterven. Daarop met de bijl aan
de blootgekomen wortels van een eikenstobbe. De eerste
wortels gaven het spoedig op, maar de zware pinwortel
weerstond. Het kereltje spuwde zich in de handen, zwaaide
de bijl boven zijn hoofd, tjompte met zijn geheele lichaam
mee, en daar daverde de slag. Het was of de stobbe gromde
van woede maar ze bewoog niet. Nog eens viel de bijl
aan, gedreven met alle kracht en de geheele zwaarte van
.

58

DAVID EN JONATHAN.

het kereltje ; de grond dreunde, doch de stobbe hield stand.
„'n Geweldig dier !" pruttelde het kereltje tot Lodewijk, even aan de pet tikkend en de bijl wegwerpend :
„Moar we zullen 'm efkes oan de tand vuulen." Vlug nam
hij een spade, die, in de zon blinkend, den wortel begon
te ontblooten, met nijdigen klank het witte zand
snijdend.
„Weet Velderman daarvan ?" vroeg Lodewijk scherp.
„De warkboas hef temet hier ewist, en is noar de
Gruune Zomp 'egoan".
Lodewijk begreep dat hij dit werkertje niets kwalijk
kon nemen en ging verder.
Aan het einde van het larixlaantje kwam Velderman
hem tegemoet : „Zee, doar hef wie den jonker !"
„Zeg Velderman," zei Lodewijk gehaast, hem beduidende de pet weer dadelijk op te zetten, „Weet meneer
van die verwoesting af?"
Velderman stelde dadelijk voor zichzelven vast : wisse,
den jonker is hellig ; hee is wel rieke, moar neet zoo slim
rieke as meneer ; noe zinnig mit 'm hindóón, en de busij
loaten afdrieven.
„Neet beter te weten jonker, hef meneer de ontginnink krek zoo ordonneerd".
„Ontginning ? Verwoesting is het ! 'n Menschenleven
gaat er mee heen om dat weer in orde te krijgen."
„Het gift gin passe den jonker tegen te striejen, moar
de opzichter van de Heide-Moatschappieje geleuft dat het
meroakel beste weidens wordt."
„Gelooft, gelooft ! Och, Velderman, als 'n mensch onverantwoordelijke dingen doet, haalt hij het geloof er bij.
Is meneer Karel zelf komen kijken ?"
„Meneer hef me 'n breef 'edoan dat ie neet up De
Geere kump veur het grus steet up den Gruunen Zomp,
den Zeuvensprong en den Duvelsmarsch. Geld mos ik hoalen
up de Provinciale Bank, zooveul as mie neudig was, en
kunstmest en gruszoad van de Heide-Moatschappieje".
„Dus nog meer van die verwoestingen ? Wat blijft er
ten slotte over ?" klaagde Lodewijk voortloopende.
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„Oan den Gruunen Zomp kan de jonker best zeen, hoe
't wordt."
Gehaast liep Lodewijk door. Hij moest nu maar ineens
de verwoesting in haar geheelen omvang aanschouwen. En
Karel had dit gelast ! Zonder te weten, wat hij deed ! Toch er
voor verantwoordelijk ! Het schemerde hem voor de oogen;
hij zag niets en jachtte maar voort.
„Doar hef-wie de nieje weide !"
Ze stonden voor een weidehek, geel en blauw geschilderd de kleuren van De Geere waarop in witte
letters „De Groene Zomp." Van dat hekken lijnde ter weerzijden drie stroken prikkeldraad, aan eiken posten, die
langs een droge sloot voortliepen, voortliepen een gezicht ver, en een vierkante zandvlakte omsloten.
Lodewijk had moeite zich te herinneren. 0 ja ! Uit de
eikenlaan, die toen niet zoo opviel als nu, ging je zoo,
zonder sloot in de hooge heide, die glooiend afliep naar
een plas omzoomd door biezen en riet. Het was daar
angstig loopen op dien veerenden, veenachtigen bodem.
Want elk oogenblik kon de korst doorbreken. Maar elk
oogenblik kon ook allerlei gedierte te voorschijn schieten,
op De Geere nergens anders te vinden : slangen, salamanders, groote torren en onbekende beesten. En al verschenen
ze niet ze kónden hier toch zitten, en dat was de geheimzinnige aantrekking van De Groene Zomp.
„Doar was zo'n gat ien 't midden. Da' hef-wie toe
'ekoord mit zand, hier van de hooge belt en uut de sloot.

Up 'n drinkenskolk noa. Den hef-wie er uut 'eholden, 'n
beste drinkenskolk veur de pinken."
„Zoo, heb je er dát van gemaakt ?" kreunde Lodewijk.
„Wisse ! 't Is mooi wark ; kan 'ezeen worden. Toe de
kalk en de kunstmest en 't gruszoad ér op. Kiek de kloaver
begint al te wassen, wil de jonker 't zeen ?"
Lodewijk schudde het hoofd. Nu nog naar den
Duivelsmarsch !
Oploopende vroeg hij : „Die Duivelsmarsch, dat was
immers markegrond? Zoo'n wilde wei, met dammerboschjes ? Plekken klaver, vlak naast korte struikhei ?"
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„De jonker kent 'm nog. Doar woaren steëen ien als
het land Kanaän, za'k moar zeggen, en steëen woar de
duvel boer was : enkel mos en roet en ontuug."
„En zoo'n wild beekje er door, dat 's winters de halve
marsch onder water zette ?" Lodewijk herinnerde zich
alles, alles. 's Zomers liep tusschen de dammerboschjes een
enkele koe te dwalen, soms wel een troep ganzen precies
zoo'n wilde weide, als je op oude gravures van een paar
eeuw geleden zag. En 's winters, als de vijvers nog niet
dicht lagen, kon je dáár het eerst schaatsenrijden en hadt
je het gevoel over een Siberische steppe te dwalen . . .
„Juust, hie lag er nog krek, zooas onze leeve Heer
hem geschoapen had. Geen mins keek er noar umme 't
was markegrond ! Up 't lest liep er geen beest meer, want je
kreeg ze ziek thuus van 't slimme gros. En toch was 't
meroakel-beste grond ; moar ie kreeg z'n gerechtigheid neet."
Ze naderden het einde van het bosch en in de verte
klonken bijlslagen.
„Daar gaan zeker de dennen ?"
„Wisse. Dee hef meneer neet benoaderd. Ze woaren
ok riepe. Wil de jonker d'r hin ?"
Lodewijk schudde het hoofd. Hij wist het. Karel had
de dennen niet benaderd ; daar zat te veel kapitaal in.
„Daar ga je toch zeker nieuwe dennen in planten?"
„Op den hoogen belt -- moar ien de leegte? Doar
zit nog wel weide an."
weiden ! Wat doe je toch met al die
„Weiden

weiden ?"
„Ielkendeen hef hier te weinig weide. En noe up den
verkoften markegrond nieje timmeroazies kommen, hef-wie
nog geen half part van de weiden s, die wie n eu dig zint."
„Maar hier moet ergens de Duivelsmarsch zijn ..."
„Of wie 'ni ok opeknapt heft. De jonker herkent 'in
neet ins. Dit is 'm. Den eigenste."
Stokstijf bleef Lodewijk staan. Geen dammerbosch
meer te zien. Het wilde beekje een rechte, onafzienbare
sloot geworden. De zode omgeploegd in lange, oneindige
voren, en in de verte de laagte opgehoogd met grond.
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En de geheele vlakte blinkend van geel en korrelig-wit zand.
Hoofdschuddend bleef Lodewijk toezien.
„Joa ie herkent 'm neet meer. Da' hef noe de Heideinoatschappieje 'edoan. Knap werk. De dammers d'r uut;
omgeploegd, gekalkt, de woaterleiding rechtdeur getrokken
en verdiept, en de leegte op'ehoogd. Moar 't hef ok 'n
slomp geld gekost. En of meneer hier ok percenten van
zal moaken !"
„Nu, 'k heb genoeg gezien. Dank je wel Velderman,"
en hem de hand reikend, keerde Lodewijk terug.
Beteuterd bleef Velderman hem nakijken.
„Dat de jonker hellig was, dat hum perceel één langs
de neuze gegoan is, was te begriepen", prevelde hij „moar
dat-ie noe zoo bots hingink á Ah, 'k begriep het. Noe
hef-ie spiet dat de olde b'ron de markedeilinge het tegeneholden. Noe stikt 't 'm ien de oogen, dat meneer al die
nieje gronden veur 't oanvatten d'r bie kreeg. Moar 'n
minse mot z'n spiet verkroppen, bename 'n jonker," besloot
hij, weer teruggaande om naar de ontginning te gaan
kij ken .
Geknakt liep Lodewijk terug, den moed missend om
na te gaan wat er nog van De Geere gebleven was. De
wanhoop zette zich in hein vast, dat een vijandige macht
hier de schoone wereld voor goed had bedorven. Een macht
als Kouwenberg, die driest, onweerstaanbaar alles omver
liep om zijn doel te bereiken. Geld, nog meer geld, om

daarvan weer hoogere percenten te maken, tien, twaalf
percent ! Waarom geen twintig P Rooien, uitrukken, met
wortel en tak, laten doodbloeden die teere berkjes, de
„demoiselles de la foret" zooals papa altijd zeide. Die
stoere eiken stronken die trouw telkens weer hout maakten
voor den roofzuchtigen mensch alsof niet dat al genoeg
was — die trouwe eiken er uit hakken met geweld, met
geweld ! En dan als al het leven dood was, met ongebluschte
kalk en brandende, bijtende kunstmest nog eens wat er
kiemde doodbranden ! En dit heette dan ontginnen ! Vermoorden was het. Echt een werkje voor Kouwenberg !
Tot hij opeens zag : Karel deed het. Karel wist het. Hij
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kreeg als een slag op zijn hoofd, en duizelend wankelde hij
verder.
Dit had Karel gedaan. Zijn trouwe vriend. Zijn rechterhand. Die altijd wist wat te doen, niet alleen voor zichzelven, maar ook voor hem. Op wiens werk Gods goedkeuring rustte, want wat hij ondernam, gelukte hem. Die
onder al zijn voorspoed toch eenvoudig bleef, ootmoedig,
vroom.
Karel had het gedaan. Dit wilde zeggen : Karel had
het moeten doen. En wie was hij om Karel te beoordeelen,
te veroordeelen ? ! Hij behoorde te zwijgen en af te wachten
als hij niet begreep — maar nooit in arren moede gaan verwerpen één van de heerlijkste schatten waarmede zijn God
hem gezegend had : de vriendschap van Karel. Trouwens
Karel had het niet bij overrompeling gedaan, zonder te
waarschuwen. Integendeel nooit verzwegen dat ontginnen,
in cultuur brengen, productief maken, voor menschen met
bescheiden middelen, als zij, de eenige manier was om De
Geere aan te houden. Dat ontginnen mocht een nachtmerrie zijn voor jagers, maar voor dat wreede jachtplezier
wilde Karel zijn plan niet opgeven. Waar dus eigenlijk
alles gegaan was, als hij van te voren kon nagaan en als
Karel van het eerste oogenblik af vaststelde, waartoe
deze ontsteltenis, deze opwinding P De eenige die onrecht
gedaan, zich iets te verwijten had, bleef hij zelf, niet Karel.
Hij werd toch niet een sentimenteele oude juffrouw of een
bakvischje om zich te buiten te gaan aan bovenmenschelijke fantasieën ? Hij kon toch rustig, evenwichtig de werkelijkheid aanvaarden, ook al scheen die hem vreemd
Hij trachtte kalm verder te wandelen in het land der
koele redeneeringen, verlost van zwoele gevoelens. Maar
het baatte niet. Al die redeneeringen, hoe onweersprekelijk
ook, kwamen niet uit zijn binnenste wezen. Een vreemde
Lodewijk, die den eigenlijken Lodewijk wilde sussen, bevoogden, bedacht ze opzettelijk, kwam er mee aandragen
met groote vertooning om hem te overmeesteren, te knechten,
ontrouw te maken aan zichzelven. Doch tevergeefs. Want
tegenover al die naar de school riekende redeneeringen
?
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zag, tastte hij de werkelijkheid : de verwoesting, het slag-

veld, de rijen gesneuvelden, de verkrachting der natuur,
het in het leven roepen van een nieuwe natuur, een onnatuurlijke natuur, een natuur niet door God geschapen,
maar in een chemische fabriek gemaakt met bijtende zouten,
zonder zon of zegen. Deze werkelijkheid bleef even onloochenbaar als Wyckmans en Co., en wie wilde mocht op
deze werkelijkheid een lofzang zingen, hij niet.
Dus Karel stond hi dezen naast Kouwenberg. Toen
hij gezien had De Geere alleen te kunnen behouden door
ze te verwoesten met ongebluschte kalk en kalizouten, in
verwachting van hooge procenten, was hij daarvoor niet
teruggeschrikt. E venniin als Kouwenberg terugschrikte voor
welke middelen ook om zijn concurrent er onder te krijgen.
Evenmin als de militair in oorlogstijd mocht terugschrikken voor verdedigings- of aanvalsmiddelen, door hem in
vredestijd veroordeeld, geschuwd en vermeden als een moord
in koelen bloede. Vivere est militare, dat bleef de groote
levenswet.. .
Ja, voor het geestelijke leven, niet voor het oeconomische leven. Het rampzalige was dat Karel en Kouwenberg deze wet van het geestelijke toepasten op het oeconomische leven. Onbewust natuurlijk. De arme Kouwenberg
wist niet eens wat geestelijk leven was, of hield het
hoogstens voor een leventje op sloffen, in vriendschappelijken omgang met dominee of pastoor. Karel kende het
van zijn jeugd af, beter, intiemer dan hijzelf. Karel zou geen
enkel prerogatief van dezen onzen hoogsten adel willen
missen, deed daarom kerksch, orthodox, en met zijn geheele
hart, begeerde dit ook als het hoogste voor Betsy en zijn
geheelen kring — maar hij scheen soms te vergeten dat
het geestelijk leven naar andere wetten luisterde dan het
,economische leven. Misschien was dit hieraan te wijten
dat Karel, van afkomst theoloog, dit veel meer bleef dan
hijzelf wist. Want theologen meenden altijd het Koninkrijk Gods zoo gemakkelijk te kunnen verwerkelijken, en
daarom maakten dominees vaak zoo'n zieligen indruk. Zoo
dacht misschien Karel ook met die beproefde wet van het
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geestelijk leven het oeconomische te kunnen regelen, zonder
te weten dat dit hem „rücksichtsloser", minder-christelijk
maakte dan menigeen zijner ongeloovige collega's.
Misschien en hij hoopte het van harte vergiste
hij zich. Maar hij zag het nu zoo -- hij moest zich dus
daaraan houden. Karel dus naast Kouwenberg -- natuurlijk op dit ééne punt. Want op elk ander punt bleef het :
Karel naast Lodewijk. Neen, hun vriendschap kon wel
tegen een duwtje, een duw. Hij kon niet vergeten wat
Karel voor hem was geweest en nog wilde zijn, en Karel
zou hem nooit loslaten. In hun omgang zou niets veranderen dan alleen dat ze dit terrein onwillekeurig
zouden vermijden. Doch voor hoeveel vrienden, en verwanten, in hoe veler huwelijk zelfs bleef zulk een terrein
met een bordje „Verboden Toegang" allesbehalve zeldzaam. Overigens kon alles bij het oude blijven.
„Wie holden ons an het olde", glimlachte hij zacht.
Doch de glimlach deed hem pijn. Daar was iets gebroken
in hem, dat nooit meer zou geheeld worden. Hij zou wel
aan het „Tagesansicht" des levens blijven vasthouden,
maar alleen, zonder Karel. Hij mocht wel niet zeggen,
niet denken zelfs dat Karel in het „Nachtansicht" doolde,
maar in de praktijk kwam het op hetzelfde neer. Hij zou
alleen gaan in zijn wereld van Albezieling en die eenzaamheid zou hem een parodie schijnen van zijn geloof.
Het was of hij bankroet geleden had nu hij Karel niet
bij zich had kunnen houden, of zijn jeugd voorbij was en
het einde naderde, dat een oordeel zou worden, omdat hij
niet had overwonnen. En het ergste bleek nog : de last
van schuld, de neerdrukkende last van niet duidelijk te
onderscheiden en nog minder te loochenen schuld. Gelijk
zijn physiek tegenstribbelde en zich verzette als hij de atmosfeer van Wyckmans en Co. binnenging, zoo weigerde zijn
psyche nu deze sfeer van eenzaamheid temidden van onverschillige of vijandige omgeving binnen te gaan. En toch
het moest !
Het moest, en het zou ook . . .
Zoo goed als hij Wyckmans en Co. zou doormaken, des.
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Roods tot het bitter einde toe, zou hij ook hier doorheen
komen. Als hij dan maar mocht heengaan, zoodra Louise
en de kinderen hem konden missen. En ze zouden hem
heel spoedig kunnen missen, want Charley werd al zoo'n
dapper manneke. Die zou het kunnen, de sfeer van Wyckmans en Co. binnenstappen, en er blijven leven in het
helle, volle „Tagesansicht".
Maar voor hem was het voorbij -- hij kwam hier
niet terug.
„Adieu De Geere et c'est pour toujours, encore adieu
De Geere !" fluisterde hij, de brug overgaande, met tranen
in de oogen.
En het was alsof alle Utenhage's hem uitgeleide deden.
Alsof ze kwamen uit hun groote gebeeldhouwde lijsten op
de bovenportalen en uit de donkere en vergulde lijsten
van de eetkamer en de salon. Het werd een heele stoet
Utenhage's die, in hun harnassen of in hun gepoederde
pruiken of in hun gewone kleeding van landedelman, hem
kwamen uitgeleide doen. Het bleek niet uit te maken of zij
voorgoed meegingen dan of ze zouden teruggaan naar
de Geere maar niet één hield hem tegen, niet één hield
hem tegen. Het hart brak hem van weemoed. Hij wilde
hen danken voor hun vriendelijkheid, maar hij kon geen
woord uiten. Want er was in hen allen een zweem van
gelijkenis op Karel, v an zijn vriend, hem thans onmisbaarder dan ooit. Maar daarom was het ook zoo afschuwelijk
dat niet één hem tegenhield, niet één. Neen, hij moest
verder, al dreigde hij er ook bij neer te vallen. Van De
Geere weg ! Naar de pastorie, waar mevrouw hem zeker al
wachtte met het eten. Voortstrompelen, al zou hij struikelen over zijn eigen voeten .. .

XII.
Aan het ontbijt werd weinig gesproken.
Mevrouw van Renkum keek met stille bezorgdheid
naar Lodewijk. Gisteren, even voor den eten, had ze hem
als een zieke thuisgekregen. Moe en opgewonden, alles
O. E.XV7
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vertellend en alles verzwijgend tegelijk, en weer met
den verouderden trek, die zoo aan Charles deed denken, en
die blosjes op het bleeke gelaat. Ze had van alles bedacht
om hem af te leiden : voorlezen, schaken, praten, maar hij
was altijd teruggekomen op het fatale punt dat hij wilde
vermijden en altijd weer begonnen over De Geere, waarvan
hij den naam niet over zijn lippen liet komen. Het had
hem blijkbaar nog meer van zijn stuk gebracht dan haar.
Zij was verstoord op Karel, die in naam De Geere in de
familie hield, maar er erger huishield dan een vreemde en
die door de verdeeling der markegronden door te drijven
een toestand schiep, door Charles steeds gevreesd. Mannes
Kleinvelde had het haar omstandig verteld. Behalve
Karel's groote portie waren de markegronden in kleine
perceelen gekocht door daglooners en jongelui, die haast
hadden met te trouwen. Die gingen, met geleend geld,
daarop katersteden bouwen, zich in schulden steken en
zich liever afplagen op hun eigen arme akkers dan een
dagloon verdienen bij de oudhoevige boeren. Schade dus
aan weerskanten ; een nieuwe bevolking in armoede, en de
gezeten boeren zonder werkkrachten. En voor dit ellendig
resultaat De Geere ruïneeren en breken met alle tradities
der Utenhage's. Daarbij groeide haar bekommernis over
Karel's geestelijk leven met den dag aan.
Zeker, hij bleef bij zijn geloof, zooals hij zijn vader verzekerde, toen hij van studie veranderde. Hij behield den
naam en de houding van een geloovige, maar zij kon de
vrees niet overwinnen dat zijn nieuwe praktijken onvereenigd, onverzoend stonden naast het oude, op nonactiviteit
gestelde geloof. Hij was beslister in zijn geloofsuitingen
dan Charles en Gertrude waren geweest, maar die hadden
hun meer aarzelend geloof weten te verwerkelijken in hun
leven, in hun patriarchalen omgang met onderhoorigen en
dorpsgenooten, in den zachten, voorzichtigen toon van
hun leven, en bij toeneming in dagen van tegenspoed.
Karel daarentegen bleef dapper, overwinnaar, altijd-overwinnaar -- en scheen er niet aan te denken dat het al te
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mogelijk was de geheele wereld te winnen en schade te
lijden aan zijn ziel.
Zij kon haar jammer nog overzien en forinuleeren —
Lodewijk niet meer. Hij bleek ontdaan, ontredderd. Blijkbaar zonder op haar waarschuwingen te letten, in de volle
blijdschap De Geere weer terug te zien, was hij overrompeld,
en zonder tegenstand te kunnen bieden ter neer geworpen.
Er bleek in hem iets gebroken, maar wat, kon zij niet
zeggen. Zijn vriendschap voor Karel scheen intact gebleven.
Doelde zij, gisteravond in den schemer van het theelampje
den weg verkennend, op Karel's roekeloos doorzetten, dan
verdedigde Lodewijk hem direct en met vuur. Wie het
doel wilde, moest ook de middelen willen. Wie kon zeggen,
meende hij, hoe moeilijk- het Karel viel te breken met
tradities, waaraan hij ook gehecht moest zijn ? Wees zij
op het afnemen van het ontzag bij de dorpelingen, bij
wien ook de nieuwe tijd zich openbaarde in brutaal durven
en toejuichen van elk succes, hoe ook behaald, hij verdedigde hen, wees op de courant, het snellere vervoer, de
meerdere welvaart die onafhankelijker maakten, en had
grapjes gemaakt over de fiets, die hier in Haalthem ook
al haar intrede deed. Maar in zijn verdediging was iets
alsof hij zich tegen zichzelven verdedigde, iets doordrijverigs als om eigen klachten te smoren, iets opgewondens
als om eigen wanhoop te verhelen. Het was om diep medelijden te hebben, hoe hij zichzelven was kwijt geraakt.
Onder het schaken zelfs trof het haar, hoe anders hij
speelde. Vuriger, koener dan vroeger, steeds aanvallend en
glansrijk winnend, maar hij genoot niet van zijn spel, dat
hem enkel een middeltje scheen om te kunnen vergeten
wat hij niet vergeten kon.
„Als ik juf en Bert eens tegemoet wandelde," opperde
hij met moeite de stilte verbrekend, zonder op te zien.
„Maar.. . we kregen nog geen bericht dat ze vandaag
kom en."
„Maar als ze komen, nemen ze natuurlijk een rijtuigje
bij Steenders, en dan rijd ik mee terug."
„Jai, je zoudt het kunnen probeeren."
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„En komen ze niet, dan heb ik tenminste een gezonde
wandeling. Dien kant uit wandel je nooit. Wie weet, of
ik dan geheelen dag niet onderweg blijf, als de wandeling
me bevalt."
„Best, ik zal niet ongerust worden als je maar niet
je vermoeit en goed wat gebruikt onderweg," besloot ze,
begrijpende dat hij alleen wilde zijn.
Dankbaar dat ze niet vroeg waarom hij dien vervelenden,
spoedig boomloozen grindweg uitkoos, noch hem het voorwendsel van jufs en Bert's komst ontnam, stond hij haastig
op en liep den tuin uit. Hij keek opzettelijk niet naar den
overkant, waar hij De Geere wist, en zag, op den grindweg
gekomen, geen ding aan. Werktuigelijk ging hij voort,
voortgejaagd door de vrees dat stilstaan hem zou doen
neervallen ; onderwijl een uitweg zoekend uit zijn angsten.
Gistermiddag was het pas z66 kort geleden ? -bij zijn thuiskomt had hij dadelijk geweten, wat hem onder
het eten, den geheelen avond, den doorwaakten nacht en
het moeilijke ontbijt geen oogenblik losliet : hij moest hier
weg, en hoe eerder hoe liever ! Zijn verlangen naar de komst
van juf en Bert was niet gemaakt. Zoodra zij toch aan
de pastorie afstapten, schreef hij Louise, liever een voetreisje
te willen maken om zoodoende beter de kantoorlucht
kwijt te raken en op te sterken, dan in de stille pastorie.
Hij kon het hier geen oogenblik meer uithouden. In de
benauwde kooi van zijn kelder te zitten bleef verschrikkelijk, maar niet zoo erg als op De Geere en in de pastorie
dien kelder terug te vinden. Daar in die atmosfeer van
vrijheid en vrede zich niet meer te kunnen laten gaan, dáár
zich te moeten vóórdoen, elk woord wegen en wikken om
èn Karel èn mevrouw van Renkum te ontzien en tegelijk
niet onwaar te worden tegen zichzelven, steeds de aanvallen af te weren die zijn vriendschap voor Karel fel
bedreigden en altijd zich in te toornen zijn plichtmatige
verdediging niet te laten omslaan in goddeloozen aanval,
neen, daaronder zou hij eer bezwijken dan onder de
keldermisère. Neen, vluchten bleef het ééne mogelijke.
Me L Karel's moeder gaan complotteeren tegen diens omwen-
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teling, och 't was even vergeefsch als goddeloos, als onmogelijk. Want noch zijn moeder noch hij konden een
afwezige aanvallen, evenmin Karel in het geding betrekken,
die hen dadelijk schaakmat zou zetten door in herinnering
te brengen, dat hij anders niet deed dan zijn nooit onder
stoelen of banken gestoken plan uitvoeren. Zich te loopen
ergeren, napleiten, den loop dien de dingen genomen hadden
willen terughalen hij zou er physiek bij ten onder gaan,
eerder nog dan in den kelder. Hier zou zijn ziel zijn lichaam
niet kunnen helpen in den ondermijnenden strijd, maar
mede daaronder bezwijken. Hij bemerkte het nu reeds.
Van dien éénen dag was hij vermoeider dan van een week
in De Rokende Moor. En hier te sneuvelen werd veel
smadelijker dan daar ginds in den strijd tegen stiklucht
en den nooit-aflatenden nicotine-baccil. Hier op dezen bodem
van bomijs dorst hij voor- noch achteruit ; hier in deze
sfeer van harmonie in schijn maar van disharmonie in wezen
zou het er thuishoorende loflied in hem veranderen in een
vervloeking. Zou hij niet meer weten wat hij wilde en in
de verwarring van zijn willen en weten ondergaan. Nu hij
zich verwijderde van die sfeer, en wist er niet meer terug te
keeren, begon reeds in hem iets te dagen ... Wat hij gisteren
in al zijn wanhoop en van nacht in zijn donkerste ellende
wel vaag vermoed niet gezien had, nu zag hij het : hij zou
sneuvelen in dezen strijd en daardoor zou hij overwinnen.. .
Veerkrachtig begon hij te loopen, verrast als na een
vondst. Voor het eerst, sinds hij de pastorie verliet, keek hij
om zich heen. Welgezind zag hij alles wat rond hem leefde
aan, zonder het echter afzonderlijk gade te slaan. Het was
een alomvattende blik, als een milde groet, zooals een binnenrijdend vorst de huldiging zijner onderdanen ontvangt,
zonder hen afzonderlijk te onderscheiden. Terwijl zijn geest
vragend bleef verwijlen bij de vreemde zekerheid dat hij
sneuvelend zou overwinnen ; zonder dadelijk te weten, waarom hij deze droevige vreugde zoo kalm verwelkoomde.
Wel wist hij zeker : dit werd geen martelaartje
spelen. Hiervan gruwde hij, als kind reeds had hij
het type tante van Craailoo niet kunnen uitstaan. Zou zij
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indertijd komen logeeren, dan ontwaakte er een ongekende
opstandigheid in hem. En verscheen zij, suikerzoet in lach
en stem en gebaar, en altijd paradeerend met haar bereidwilligheid de minste te willen zijn, en zichzelve te verloochenen tot in de kwestie van rijden of wandelen en
van veel of weinig melk in de thee, dan werd hij innig
met den anders meest ontweken Otto en complotteerde
zoolang tegen het onuitstaanbare mensch dat het wel moest
ophoepelen, de lieve jongens ten slotte nog zegenend met
haar suikerzoete vergeving. Neen, dat martelaartje spelen
was goed noch slecht, leelij k noch mooi ; want het was
veel kleiner, miniemer ; enkel belachelijk, onnatuurlijk en
allervervelendst. Hij vertrouwde dat God hem daarvoor
toch zou bewaren.
Het was evenmin levenszatheid. Noch in den vorm
van levenswanhoop, die om te verhelen dat het spel verloren is, dit balsturig door elkaar gooit, noch in den vorm
van Rhijnvis-Feitsch gecoquetteer met het graf, om zoodoende op een goedkoopje een belangrijkheid te worden.
Neen, in de zekerheid : sneuvelend te overwinnen stak
niets van vaandelvlucht. Het was eerder een standhouden
bij het vaandel. Want de overwinning bleef alleen begeerlij k, en het sterven op zich zelf gruwelijk en vernederend.
Het leven, het leven dat wilde hij, nu en altijd. Maar een
waarachtig, een harmonieus leven, waarin hij met mooie
middelen zou bereiken wat hij wenschte, en niets anders
zou wenschen dan wat de bereikte harmonie kon verhoogen.
De poort tot dit nieuwe lichtende leven dreigde donker,
maar het licht lokte, lokte als een onweerstaanbare liefde.
Waarom dat sneuvelen onvermijdelijk bleek, kon hij
niet uitmaken. Wel zag hij de onvermijdelijkheid van zijn
gaan in Wyckmans en Co. De finantieele noodzakelijkheid
daarvan lag bovenop. Toen Luders en Veldig, voor kort
nog een van de beste, Rotterdamsche advocaten-kantoren,
zich zelven door die dolheden van Veldig onmogelijk
maakten, niets meer verdienden, zijn gezin daarentegen
met den dag meer ging kosten, en hij, buiten zijn schuld
wat gecompromitteerd door de schandalen van zijn com-
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pagnon, niet gemakkelijk zich met een gelijkwaardig
kantoor zou kunnen associeeren, bleek Wyckmans en Co.
de eenige toevlucht. Natuurlijk, want door Karel geopend,
door Karel aan wien hij zijn geheele carrière te danken
had. En al stond die nicotine-baccil met zijn lichaam op
vijandigen voet, geld bracht hij binnen. Zoodat zij behoorlijk konden gaan wonen en , zonder finantieele zorgen met
hun kinderen de toekomst konden ingaan.
Doch aan die finantieele zat een diepere noodzakelijkheid vast. Karel verdedigde zijn overgaan in den handel
als noodwendigen wisselbouw. Geen akker, hoe vruchtbaar
ook kon, ongestraft, altijd dezelfde vruchten opbrengen.
Dan minderde de oogst, loonde eindelijk den arbeid
niet meer. Zoo konden geen menschen van geslacht tot
geslacht denzelfden arbeid verrichten. Dan werd de ervaring,
die eerst verrijkte, op den duur routine, sleur, slentergang,
vervolgens conservatisme, doodsbang voor elke geestesuiting, eindelijk angst niets te kunnen, een angst die geregeld bewaarheid werd. Hij kon Karel niet narekenen, maar
er scheen veel voor te zeggen. Misschien moesten de Utenhage's
een nieuw begin maken. Na eeuwen krijgsdienst, gevolgd
door eeuwen rust als landedelman, kwam nu misschien
voor hen de handelsperiode aan. Tegen hun zin en opzet
waren Otto en hij er in geworpen, en wie kon zeggen of
daarvan niet een vernieuwing van het g eslacht zou dateeren
Zelf in den handel te gaan was tenminste nobeler dan een
rijke b andeisdochter te huwen, alleen om het verbleekte
blazoen weer te vergulden. Trouwens het aureool van
den krij gsm aasstand scheen evenzeer getaand, als dat van
het landheerschap over allemaal hun courant lezende
boeren. Wie van de adellijke jongelui geen plaatsje meer
kon veroveren in de vluchthaven der magistratuur, moest wel
in het bofje der ambtenaarswereld een onderkomen zoeken.
En dan bleef het toch minstens even nobel zich een geëerde
positie in den handel te verwerven, als in de politiek zijn
kiezers voor den mal te houden met leege beloften. Zeker,
hij hield zich overtuigd dat een hoogere leiding hem in
den handel bracht. Doch beteekende het dan ook zooveel
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als hij daarin moest mislukken ? Vielen de eerste vruchten
niet vaak ontijdig af? Wat hij niet bereikte, zou Charley
met glans behalen, dankbaar dat zijn vader hem dien
nieuwen weg had gebaand.
Begon het licht hem hier een weinig te dagen, hij
tastte volkomen in het donker, bij het opsporen van den
geestelijken kant van zijn werk. Die moest er toch zijn,
maar was onvindbaar. Want, aangenomen dat het offer de
groote levenswet bleef, en hij als noodzakelijk offer zou vallen,
kwam daardoor zijn werk op geestelijk peil ? Neen, hij zag
niets geestelijks in zijn afmattenden strijd met Kouwenberg
en de ongezonde kantoorlucht. Bovendien voelde hij heelemaal geen hervormersbloed in zich om de economische verhoudingen te brengen op het peil van het evangelie. Hij
zag nog minder iets geestelijks in zijn uiteindelijken ondergang in dien afmattenden strijd, omdat geestelijk leven was
zegevierend, geen ondergaand leven. Waarom hield hij dan
hardnekkig vast aan deze overwinning in zijn ondergaan ?
Waarom en hoe hij daaraan vasthield bleef hem' een
volkomen raadsel. De gedachte dat hij sneuvelende in zijn
strijd toch persoonlijk zou overwinnen, in den hemel een
beter leven zou beërven, verwierp hij als een egoïstische
verleiding, en daarbij absurd. Geestelijk leven was gemeenschappelijk leven. Zelf een beter leven willen beërven, zonder
het omringende leven te verbeteren was ongeestelijke dwaling.
Neen, zou hij sneuvelende overwinnen, het moest een zegen
zijn voor die achterbleven in den strijd, of het was geen
overwinning. Maar voor wie kon het een zegen worden,
als hij bezweek ? Kouwenberg zou zich in de handen
wrijven, Louise en de te vroeg vaderlooze kinderen zouden
treuren, en de kennissen meewarig het hoofd schudden
„Heb je het gehoord van Utenhage ? Jammer, geen kwade
kerel ; maar hij had ook niet in den handel moeten gaan ;
daarvoor stonden zijn handen verkeerd."
En toch ... hardnekkig hield hij vast aan die overwinning, tegen alle klaarblijkelijkheid maar ook tegen
allen twijfel in. Die zekerheid zong in hem een loflied.
Hij hoorde het... zooals God het hoorde. Op den bodem
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van zijn weemoed vond hij een blijdschap en rust, tevoren
niet gekend. Het scheen goed, dat gisteren die slag gevallen
was, die hem eerst verdoofd en wanhopig had gemaakt.
Alle opwinding was weg, hij had alle luchtkasteelen
afgeschreven, zag reëel waar het heenging, naar een bitter,
schijnbaar onredelijk einde. Doch in plaats van ontmoediging gaf hem dit kalme verheffing. Hij zag zijn levensdoel hem wenken, en hij zou het bereiken ook. Ja, hij
gevoelde een oogenblikkelij ken drang direct terug te keeren
naar den kelder om den strijd te hervatten.
Doch met een glimlach wees hij deze jongensachtige
opgewondenheid terug. Voor den strijd moest zijn lichaam
uitgerust zijn, en daaraan ontbrak nog veel. Deze kalme
wandeling had hem afgemat en warm gemaakt op dezen
frisschen Junimorgen. Hij zou z66 lang wandelen tot zijn
lichaam, weer vernieuwd en veerkrachtig geworden, den
levenslust in al zijn leden voelde tintelen. En dan zwijgend
aan den arbeid, dan zwijgend daarin volharden, misschien
niet juichende maar nog minder klagende, en zoozeer opgaan in den arbeid dat het einde hein zou verrassen, als
hij zou neerzinken met den glimlach der overwinning op
de lippen. O God, dat dit hem mogelijk was, hem den
zwakken Lodewijk. Dat dit hem een werkelijkheid was, die
niets of niemand hem kon ontrooven !
Wakker wordend uit zijn gepeinzen keek hij bevreemd
rond. Waar hadden zijn voeten hem heen gebracht ? Ja
toch, dit landhuis herkende hij flauw, deze bruine beuken
er voor en het lage hek langs den weg herinnerde hij
zich even. Natuurlijk, als hij vroeger van Zutphen naar huis
reed, zag hij dit alles langs zich beenschuiven, ook dat
lage renteniershuisje met zijn vredigen moestuin zonder
twijfel, hij naderde de stad.
Uren, uren had hij dus gewandeld. Bij een kromming
van den weg, daar rezen de torens van Zutphen, dáár de
massieve kerktoren met de aardige, ietwat-kinderachtige
spits op den zwaren romp en er vlak naast de elegante,
geestige Wijnhuistoren.
Het deed goed die oude bekenden terug te zien. Het
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verstevigde in hem de zekerheid dat wat hij onderweg gevonden had geen fata morgana maar rustige werkelijkheid
was. Hij wist nu ook zeker, bij het benaderen van zijn
levensdoel telkens dit bekende stadssilhouet tusschen de
welige in Junizon gedoopte landouwen te zullen terugzien.
Het verheugde hem dat in den naderenden, zwaren strijd
hem dit gezicht gedurig zou verkwikken. Dat goede, oude
ven als een stille bondgenoot.
Zutphen zou hem bijblijven
Daar had op het gymnasium de Brunière, die nu president
van de rechtbank in Groningen was, hem gedoopt : l'Enfant, en met dien naam was hij op de academie door zijn
intiemen het liefst genoemd.
Aardig dat juist Zutphen hem ongezocht te gemoet
kwam. „Van Zutphen begint de victorie", zou het voor
hem blijven.
Nu ging hij natuurlijk naar de Soleil. En daar zou
hij dadelijk aan mevrouw van Renkum schrijven. Dat hij
nu gevoeld had alleen al wandelende te zullen opknappen.
En dat zij dus zoo goed moest wezen zijn valies en parapluie hem naar de Soleil te sturen. Of neen, hij wist iets
veel beters. Hij schreef dien brief niet, maar ging juf en
Bert halen aan het station, die zeker morgen zouden komen
met de trein van twaalf uur, nu ze vaandaag niet waren
gekomen. En dan bracht hij juf en Bert met het brikje
van Steenders naar de pastorie, en reed direct terug met
valies en parapluie, om daarna van Zutphen zijn dwaaltocht over de Veluwe te beginnen. Ondertusschen schreef
hij wel een brief aan Louise, waarin hij vast de goede
aankomst van juf en Bert meldde en de pleisterplaatsen
van zijn wandeltocht opgaf. Dien brief postte hij morgen
dadelijk op het station. En vandaag zou hij nog wat gaan
wandelen, de oude plekjes in Zutphen opzoeken en vroeg
gaan slapen..
Toen hij over de gracht ging, haalde het carillon hem
de stad binnen met vroolijke, oude wijsjes, die hun metalige, van jubel tintelende tonen lieten kopjebuitelen in
de blauwe lentelucht.
(Slot volgt).

JEAN- CHRISTOPHE,
van Romain Rolland.
DOOR

FENNA DE MEYIER.

Dit merkwaardige levensboek in tien deelera, waaraan
men nauwlijks den naam van „roman" kan geven, heeft
pas de laatste jaren in Frankrijk grooten opgang gemaakt,
ofschoon Rolland reeds tusschen 1897 en 1900 aan het
werk begonnen schijnt te zijn en de eerste hoofdstukken
van het eerste deel, „l'Aube", in 1904 zijn gepubliceerd.
Dit geschiedde in de „Cahiers de la Quinzaine", het tijdschrift, dat, zooals men weet, door Charles Péguy, den
onlangs gesneuvelden kunstenaar, werd opgericht.
Wars van alle reclame, heeft Rolland nooit getracht
de Parijsche pers voor zijn werk te winnen, met dat gevolg dat zijn roem daar lang uitbleef. Toen hij in 1905
den Grand Prix ontving van „La Vie Heureuse", het gëillustreerde maandblad dat veel in mondaine kringen gelezen wordt, begon men een beetje op hem te letten. In
het buitenland, vooral in Zwitserland, was zijn naam echter
al gevestigd.
In 1911. schreef Rolland aan een vriend : „Na een
arbeid van twaalf jaren heb ik mijn laatste deel: „la Nouvelle Journée" geëindigd ; mijn geest is vrij en verheugd".
Men moet toegeven dat het in onzen modernen tijd iets
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bizonders is voor een schrijver om twaalf jaar lang te
arbeiden aan een werk van tien deelen en even bizonder
voor een publiek dat zijn dagelijkschen kost vindt in krantenartikels, gecondenseerde novellen of korte, vlugge verslagjes op kunstgebied, om zulk een roman met genoegen
te lezen. En toch doet dit verschijnsel zich hier voor.
Ik noemde daar het woord „roman". Deze term is echter
moeilijk op dit merkwaardige werk toe te passen.
In dien men den schrijver vroeg : Is dat nu eigenlijk
wel een roman dien ge daar geschreven hebt ? Voldoet
uw werk wel aan de aesthetische eischen, gesteld aan zulk
een kunstvorm ? Dan zou hij hoogstwaarschijnlijk zijn
schouders ophalen met een minachtend gebaar. Het is
duidelijk dat hij aan „kunstvormen" weinig waarde hecht,
men bemerkt het al dadelijk aan de indeeling van zijn
stof, aan de ongelijkheid van zijn stijl. In zijn „JeanChristophe" vindt men mi eens een lief kinderverhaal, eenvoudig-weg verteld, met een innemende bekoorlijkheid,
dan een lyrische ontboezeming, een stuk proza dat aandoet als een gedicht ; verderop lijkt het wel een brochure
of een artikel van verweer in een of anderen politiehen
strijd ; dan weer keert hij terug tot den klassièken Franschen roman die vóór alles nauwkeurige waarneming en
psychologische ontleding tot basis heeft.
Een goed overwogen compositie, een gepolijste stijl;
streng doorgevoerde objectiviteit en strak ingehouden ontroering, allemaal deugden die b.v. in den grooten Flaubert
hun meester hebben gevonden, moet men bij Rolland niet
zoeken.
Er is soms iets opzettelijk-slordigs en onàfs in zijn
werk, naast bladzijden van groote litteraire waarde —
hetgeen te meer treft, omdat het een Franschman geldt,
voor wien nu eenmaal de goede bouw van een boek, de
verzorgde stijl en vooral de harmonie (de maat) en de
soberheid kenmerkend zijn voor een goeden schrijver.
Maar Rolland is als een onstuimig kind, dat alles er uit
flapt wat hem bezighoudt of ontroert ; hij schijnt te schrijven onder een hevigen druk van emotie, blij dat hij dien
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zwaren last van zijn ziel kan wentelen ; want hij vooral
ondervond de waarheid van Goethe's woord : „Kunst is
bevrijding". —
Alles wat hij geleden heeft, hij, de hartstochtelijke,
de rebellische natuur, die aan alle kanten door de kleine
alledaagsche zorgen, de kleine, alledaagsche menschen
werd gedrukt en gepijnigd ; alles wat hij heeft liefgehad
en gehaat, hij, het innige, warme hart met zijn ontzaglijke smachting naar liefde en teederheid ; alles wat hij
bewonderd heeft en geminacht, hij, de groote, enthousiaste
geest die het genie begrepen heeft en het wereldsche succes
bijwoonde van z.g. talenten dat alles : levenskracht,
levensvolheid, gloeiende liefde en schroeiende haat, wijde,
extatische bewondering en diepe, hartstochtelijke verachting dat alles ligt er neergestort in zijn „Jean-Christophe", het boek dat hem heeft moeten bevrijden en — gelukkig maken !
Wat ons vooral treft bij de lezing van die tien ongelijke en in hun afwisseling zoo belangwekkende deelen, is
de toon van opstand, van verweer ! Rolland is een opstandig
mensch en Jean-Christophe is het ook. Mischien is dit ten
deele te verklaren uit de levensomstandigheden van den
schrijver. Rolland is een man met groote intellectueele
gaven en met een buitengewone gevoeligheid, doch met
een ziekelijk gestel. In zijn jeugd heeft hij niettegenstaande
zwakte en ongesteldheden van allerlei aard, hard moeten
werken, hij heeft ontberingen gekend, wreed was hem vaak
het leven en dit is alles van grooten invloed geweest
op zijn levensbeschouwing.
Hij werd in Januari 1866 in Clarnecy geboren, een oud
Fransch provinciestadje (departement van Nièvre), waar
het leven eentonig er zonder groote stijgingen of dalingen
verglijdt. Zijn vader was er notaris. Romain werd aanvankelijk bestemd voor de Polytechnische School, ofschoon hij
zich liever geheel aan de muziek had willen wijden.
Men nam later een tusschenweg en deed hem op de
„ Ecole normale" te Parijs, waar zijn ouders hem volgden.
Zijn vader aarzelde zelfs niet zijn notariaat eraan te geven.
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Het kwam hem voor dat zijn zoon zijn steun in Parijs niet
zou kunnen ontberen. Romain bleef drie jaren aan de Ecole
Normale. Zijn aanleg wees aan dat hij daar de studie der
letteren en der wijsbegeerte zou verkiezen, doch hij nam de
geschiedenis, waarvoor de examens veel moeilijker waren,
omdat zijn onafhankelijke geest een afschuw voelde voor
het opgedrongen, officieele idealisme dat men den candidaten
van de philosophie trachtte bij te brengen.
In 1889 werd hij met een prijs naar de Ecole Française
te Rome gezonden. In Rome werd hij zich eerst zijn kunstenaarschap bewust ; daar ontvouwde zich zijn gansche wezen.
Hij kwam er sterk ,onder den invloed van een merkwaardige vrouw : Malwida von Meysenbug, te Cassel geboren,
doch van Fransche afkomst, die door haar rijken geest en
haar sterk zieleleven een bekoring uitoefende op ieder die
haar nader kwam. Zij was bevriend geweest met Wagner,
Liszt, Lenbach, Nietzsche, Garibaldi, Ibsen, Herzen, enz.
en haar salon was een van de interessantste van Rome.
Aangevuurd door haar waardeering, begon Rolland te
schrijven, eerst eenige historische tooneelstukken uit den
Italiaanschen Renaissance-tijd. Hij heeft daarna ook. altijd
voor het tooneel gevoeld en een hervorming trachten in
te voeren in zijn eigen land, waar het succes der z. g.
boulevardstukken hem met walging vervulde. Onder den
invloed van Tolstoi was het zijn streven er een echte
„volkskunst" van te maken. Deze pogingen zijn echter
slechts pogingen gebleven.
Uit Rome teruggekeerd, is er voor hem een moeilijk
leven begonnen. Na veel wachten en zoeken gelukte het
hem eindelijk een baantje bij het officieele onderwijs machtig
te worden. Hij werd „professeur de l'histoire musicale" aan
de Sorbonne. Ook kreeg hij aan een der groote bladen
een plaats als verslaggever, criticus van concerten en opera's,
een vak waarbij zijn geduld en zijn zenuwen op een
zware proef werden gesteld.
Na zijn huwelijk werden de zorgen nog nijpender en
werd ook het huiselijke leed hem niet bespaard. Een minder
krachtige geest, een zwakker karakter zouden, met zulk
.
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een ongelukkig lichaam, in den strijd zijn ondergegaan,
vooral omdat Rolland, evenals de andere intellectueelen
van zijn generatie een moeilijken tijd van zoeken en worstelen had door te maken. De strijd van een idealistische
ziel voor wie de scherpe, critische geest alle illusies heeft
weggemaaid, de wanhoop van een geslacht dat zocht naar
een groote leuze, een verheven doel om zich geheel aan
weg te geven en dat niets vond, die strijd is ook in zijn
„Jean-Christophe" getrouwelijk weergegeven.
Rolland heeft zich met taaien moed verzet tegen de
moedeloosheid van zijn tijd en heeft rusteloos geworsteld
met het zware, neertrekkende leven. Hij is een opstandig
mensch geworden, in den edelen zin van het woord. Want
daarin schuilt zijn kracht, het onverwoestbare van zijn
geniale natuur.
Zijn vitaliteit is verdubbeld in den strijd tegen het
leven. In zijn verontwaardiging over de zegevierende middelmatigheid, in zijn woede tegen de laagheid en de lafheid
van de menschen, in zijn verzet tegen het onrecht en de
schijnheiligheid in onze maatschappij, heeft zich zijn karakter
gestaald. En mocht hij zich eens een enkelen keer zwak en
mismoedig voelen, dan putte hij nieuwe kracht uit het
leven der groote helden, waarvan hij met zooveel liefde
gewaagt : Tolstoi, Millet, Haendel, Bach, Beethoven, Michel
Angelo. Neergedrukt door huiselijke zorgen, gewond in zijn
idealisme, wanhopend soms aan de vervulling zijner droomen
over waarheid en liefde, heeft hij zijn troost gezocht en
gevonden bij die Grootera die nog meer leden dan hij en
die toch overwonnen.
Het voorbericht van zijn „Vie de Beethoven" is als
de menschelijke kreet van smart en bevrijding tegelijk, de
snik van ellende die een juichkreet wordt van triomf. Men
kan hem beschouwen als de voorrede ook van „JeanChristophe", omdat dit boek geschreven werd in denzelfden geest en ook als een troost bedoeld is voor hen die
eenzaam lijden : „Aux Ames libres de toutes les nations,
qui souffrent, qui luitent et qui vaincront !" zoo staat

80

JEAN- CHRISTOPHE.

er als opdracht vóor in het laatste deel : „La Nouvelle
Journée". —
Inderdaad, als men de tien deelen nauwkeurig gelezen
heeft en men vraagt zich af wat eigenlijk de hoofdgedachte
is van dit grootsche werk, dan moet men erkennen dat
het, evengoed als in het „Leven van Beethoven" de worsteling verhaalt en de overwinning van een groot, eenzaam
mensch. Zien wij hem niet van kind af in strijd met zijn
omgeving, groeiende boven zijn omgeving uit en zich losrukkend uit die kleinheid om het groote leven in te gaan ?
en daar, lijdend om armoede en miskenning, verontwaardigd over al wat laag en verdorven is, hoog houdend zijn
trots en zijn geloof in zichzelven, kampend met leugen en
lafheid, maar ook kampend met eigen zwakheid en eigen
driften ; lijdend en beminnend, hatend en vergevend om
eindelijk alleen, voor goed alleen te blijven, verliezend
wat hem het dierbaarst was, maar in eigen harmonie en
eigen kracht de rust hervindend : „Durch Leiden Freude"
door het lijden tot de vreugde ? . .
Als een tweede Beethoven dus.
Het is zoo natuurlijk dat wij dien naam verbinden
met dien van Jean-Christophe. Ik geloof dat de schrijver
zelf die vergelijking gewild heeft, en al heeft hij het
groote voorbeeld geenszins op den voet gevolgd, in het
eerste deel „L'Aube", vinden wij zooveel biographische
bizonderheden die parallel gaan met die uit het leven van
Beethoven, dat de vergelijking met dien reus zich vanzelf
opdringt. Al was 't alleen maar om het feit dat Rolland
van Christophe een musicus, een componist maakt, die,
van Vlaamsche afkomst, in Duitschland wordt geboren in
een stadje aan den Rijn. Wie denkt daarbij niet aan Bonn ?
In dat eerste deel, zoo aantrekkelijk om de zuivere
en bizander fijne waarneming van het kinderleven, worden
op meesterlijke wijze eerste sensaties en eerste kindergedachten weergegeven. Rolland tracht er zelfs de droomen
en de gevoelens van een zuigeling te beluisteren en
spreekt daarover in dichterlijk, rhythmisch proza. Hoe
duidelijk is hier het kinderfiguurtje van Jean-Christophe
.

81

JEAN- CHRISTOPHE.

geteekend in zijn geleidelijke ontwikkeling. Ernstig en
vol aandacht zien wij het kind alles waarnemen wat binnen
zijn bereik valt, zijn intense belangstelling en zijn levendige
fantaisie maken het al dadelijk tot een buitengewonen
jongen die bestemd is voor groote dingen.
Met hoeveel liefde heeft Rolland zich over dat kinderzieltje heengebogen en met hoeveel teere piëteit het voor
ons op doen leven !
Het verhaal begint bij de geboorte van Jean-Christophe
en toont ons het gezin van den jongen musicus Melchior
Krafft die beneden zijn stand trouwde met het dienstmeisje
Louisa, tot groote verontwaardiging van den ouden Jean
Michel Krafft. Spoedig verzoent deze zich echter met zijn
arme, eenvoudige schoondochter, die heel wat meer waard
is dan zijn ijdele, zwakke zoon, de „virtuoos zonder ziel."
De figuren van den grootvader, een diepvoelend musicus,
die zich nooit heeft kunnen uiten, al was zijn wezen ook
gedrenkt met muziek, en van den vader, de artiest die zich
gemakkelijk uitte, maar niets te zeggen had, zijn met vaste
hand voor ons neer gezet. Met voorliefde heeft Rolland
echter gewerkt aan het beeld van de moeder, die ook in
de drie volgende deelen uitvoerig wordt beschreven. De arme,
door de schijnbare superioriteit van haar man neergedrukte,
zich zoo nederig gevoelende vrouw, met een eigenaardige
mengeling van slaafschheid en waardigheid, wier leven één
toewijding is en één daad van liefde, is daarom zoo levend,
omdat de schrijver ook niet verzuimde haar kleine eigenaardigheden en zwakheden te belichten, waardoor zij echt
menschelij k werd.
Het leven is voor de goede Louisa niet gemakkelijk,
vooral niet omdat haar artistieke man, telkens meer verslapt
en bedorven, zich aan den drank verslaaft. Zij moet meehelpen
om geld te verdienen, en dit gaat niet gemakkelijk als
moeder van een groot gezin. Gelukkig is zij een goede kookster en als er een diner is bij een of andere rijke familie,
dan kan men Louisa goed gebruiken. Als moeder uit werken
gaat, moet Christophe op de broertjes passen, die telkens
jengelen en altijd door gedragen willen worden. Het is een
O. E.XV7
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wel gewichtige, maar ook een zware taak en moeder heeft
dikwijls geen andere belooning voor hem dan een zacht
toegevend : „Arme jongen, je bent niet erg handig".
Christophe ondervindt lanzamerhand dat het leven niet
zoo heerlijk is als hij 't zich droomde. Naarmate zijn verstand ontwaakt, ziet hij de menschen ook duidelijker en
lijdt onder hun gebreken. Zelfs moeder en grootvader, de
twee menschen die hij zoo mateloos vereerde, zij toonen
soms kanten die hem verbazen, ja verontwaardigen. Grootvader, dien hij zoo knap vindt en zoo groot, kan tegen anderen
die hem veel minder lijken, zoo onderdanig zijn, zoo slaafsch.
Het kind ergert zich daarover ; hij vindt die eigenschap ook
bij zijn moeder terug en dan maakt het hem zielsverdrietig.
Langzamerhand maakt hij kennis met alle smarten die een
kinderleven kunnen verbitteren : het lijden onder onrecht,
miskenning, het gevoel van eenzaamheid, de angsten voor
ziekte en dood, het vernederende schaamtegevoel, als men zich
vroolijk maakt over de dronkenschap van zijn vader. Het
leven schijnt telkens moeilijker te worden. Het diepgevoelige hartstochtelijke kind lijdt bitter onder al die ellende,
maar toch heeft het al geleerd zijn smart te verbergen.
Hij is al eenzaam in zijn wanhoop. Als de jongens op school
hem met zijn vader plagen, wil hij er niet meer heen en
verdraagt liever de grootste straf thuis dan er de reden van
te zeggen. Als men hem toch dwingt om te gaan, doet hij
een poging tot zelfmoord.
Te midden van die zware duisternis komt de muziek
als een goddelijke troost. Grootvader had hun een oude
piano cadeau gegeven en daar zoekt Christophe al gauw
met zijn kleine vingertjes melodieën te vinden. 0 het genot
van een gevonden akkoord dat iets diep in hem aan het
trillen en zwellen bracht ! 0 die tonen die hij indronk als
een hemelschen wijn ! Zoo vond zijn vader hem eens zitten
en in zijn brein rijpte het plan om van den jongen een
„wonderkind" te maken, een jeugdige virtuoos die eer e n
fortuin zou verwerven voor de geheele familie.
Evenals in het leven van Beethoven wordt Cristophe nu
tot „wonderkind" bewerkt. Uren moet hij de vervelendste
.
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oefeningen spelen, die hem alle muziek voor goed zouden
doen haten, en een harde liniaal daalt op de roode knuistjes neer als die onwillig blijken. Vergeefs verzet het
hartstochtelijke kind zich tegen deze tirannieke methode.
Zijn vader is de sterkste en hij moet buigen.
Zijn eerste concert is hem een marteling. In een bespottelijk costuum moet het zevenjarige jongetje zijn
kunsten vertoonen hij speelt o.a. ook eenige composities
van zichzelven en wordt daarna gebracht in de loge
van den groot-hertog, voor wien vader en grootvader Kra fft
in het stof knielen !
Al deze omstandigheden doen sterk denken aan Beethovens kinderjaren. De brief o.a. dien men hem gedwongen
had aan den groothertog te schrijven en waarin Jean-Christophe Krafft op de meest onderdanige manier verzoekt
zijn composities genadig te willen aanvaarden, is bijna
die welken wij kennen uit Beethovens jeugd.
Wordt dus het diepste genot uit zijn kinderleven -- de
muziek op deze wijze voor hem verbitterd door het
egöisme en de ijdelheid van zijn vader, zij blijft toch een
geluk en helpt hem een deel van zijn jeugd te beleven als
een heerlijken droom.
Men moet die schoone bladzijden lezen om zich een
denkbeeld te vormen van dat geluk. Hoort hoe Rolland de
indrukken van Cristophe beschrijft als hij Beethoven hoort
spelen : „Beethoven was het vuur, nu eens een vuurgloed
met reusachtige vlammen en ontzaglijke rookkolommen, dan
weer een brandend woud of een zware en vreeslijke wolk,
waar de bliksemstraal ontsprong, dan weer een wijde hemel
vol sidderende lichten en waar men, met kloppend hart,
een ster zich los ziet maken, uitschieten en neerglij den in
een zachten dood, op een schoonen Septemberavond."
Of dit: „Hij herkende dat woedende brullen, dat
dollehondengeblaf, hij hoorde het hartebonzen van dat
onstuimige hart, dat oproerige bloed ; hij voelde op zijn
gezicht die verwoede vlagen van den stormwind die
striemt en die vermorzelt en dan opeens stil ligt, gebroken
door den wil van een Hercules. Die matelooze ziel trad in
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de zijne, ontspande zijn leden en zijn innerlijke krachten
en gaf ze afmetingen grenzenloos ! Hij liep over de wereld.
En dan was hij weer een berg, daar bliezen orkanen in
hem. Stormen van woede ! Stormen van smart ! 0, welk
een smart ! ... Maar wat beteekende dat. Hij voelde zoo
innig, zoo sterk. Lijden, lijden, nog eens lijden ... Hoe
heerlijk is 't om sterk te zijn ! te lijden als men sterk is."...
„Ik heb 't leven van Jean-Christophe gezien als een
stroom," schrijft Rolland aan een zijner vrienden ; en die
stroom identifieert hij met den Rijn waar 't kind op een
avond naar kijkt in bitter, eenzaam verdriet. Hij is, gestraft
voor zijn koppigheid, omdat hij niet studeeren wil, op het
donkere portaal van hun woning gaan staan, waar een
venster het uitzicht geeft op den Rijn, de Rijn, die zijn
jongste droomen gewiegd had en op wiens rhythme zijn
jeugd was voortgesneld en die hem altijd had aangetrokken en vastgehouden door de raadselachtige bekoring van
zijn rustig voortstuwende golven. Rustig en machtig, zeker
van zijn doel, door geen kracht ter wereld te weerstaan,
zoo mischte hij eeuwig voort. Welk een genot, welk een
vreugde, dacht Christophe, eens te worden als hij, groot,
machtig, rustig en onafhankelijk, zich om niets en niemand
meer bekommerend, genoeg hebbend aan zichzelven, eenzaam maar vrij ! En nu krijgt hij een visioen : allerlei
landschappen ijlen aan hem voorbij, allerlei gezichten
doemen op uit het duister en worden even, flauw, belicht
om weer geheimvol te verdwijnen. Het zijn zij die eens
een groote rol zullen spelen in zijn bestaan. Ten slotte ziet
hij de groote rivier zich storten in de nog grootere zee en
de vrije ziel doorklieft het luchtruim als de vlucht der
zwalu wen dronken van lucht, die den hemel doorstrijken
met felle kreten.
Vreugde, vreugde, oneindig geluk !" —
Dit visioen trekt bij Christophe's sterfbed nog eenmaal
aan hem voorbij in 't laatste deel : „La Nouvelle Journée",
waar de vergelijking met Beethoven zich weer aan ons
opdringt.
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Vóór wij den ontwikkelingsgang van Christophe in
de volgende deelen beschouwen, wilde ik u even opmerkzaam maken op een eigenaardige figuur die Rolland in dit
eerste deel ten tooneele voert. Het is Oom Gottfried, de
broeder van Louisa, die op Christophe een grooten invloed
uitoefent. Het komt mij voor dat deze creatie geïnspireerd
is op het werk en de wereldbeschouwing van Tolstoi. Oom
Gottfried is een eenvoudige marskramer die zacht en bescheiden zijn weg gaat. Iedereen lacht hem zoo'n beetje
uit, vooral de Krafft's die zich van zooveel betere familie
beschouwen en ook Christophe doet als kind met de
anderen mee, totdat hij op een keer met zijn oom uit
wandelen gaat en sterk onder den indruk komt van diens
groote, ietwat geheimzinnige persoonlijkheid. Gottfried is
één met de natuur, en kent geen grooter geluk dan daarin
op te gaan. Alles wat onnatuur is of ijdelheid, stoot hem
af en de kleine jongen die eerst heel beleedigd is dat
oom zijn composities (die N.B. aan den groothertog zijn
opgedragen ! !) niet mooi vindt, begrijpt eindelijk wat de
eenvoudige, stille man verlangt : een muziek die waarlijk
de uiting is van een sterk innerlijk leven en geen maakwerk uit ijdelheid. Deze groote les is voor het leven en
Jean-Christophe zal haar nooit vergeten. Het kunstwerk
moet groeien in 't onbewuste van de ziel en zich ontplooien
in spontane, ongezochte beweging.
Geen kunst zonder echte ontroering, zonder waarheid.
Die waarheidszin, die volkomen en nederige overgave van
den artiest aan zijn werk, ziedaar wat oom Gottifried hem
leerde en wat ook in Rolland te bewonderen valt.
De twee volgende deelen „Le Matin" en „l'Adolescent"
bevatten den ontwikkelingsgang van Christophe tot man.
Hij heeft een harde leerschool te doorloopen. Op zijn
twaalfde jaar moet hij 's avonds al met zijn vader meespelen
in het orkest van den Schouwburg en op zijn veertiende
telt men hem onder de eerste violen.
De dood van grootvader Krafft een der best
geslaagde figuren uit het boek : de oude Duitsche idealist
die echter met al zijn schijnbare onafhankelijkheid „bediende

86

J.EAN-CHRISTOPHE.

bleef in zijn ziel" brengt in het gezin een groote verandering. 1Vlelchior Krafft die zich tot nu toe nog wat
intoomde uit vrees voor zijn vader, laat zich nu geheel
gaan en vervalt telkens meer in zijn oude zonde. Nu is
Christophe de eenige steun van zijn moeder. Hij is vol
angsten en zorgen en het verantwoordelijkheidsgevoel
drukt hem zwaar op de jonge schouders, maar hij moet
voorwaarts. Op zijn veertiende jaar is hij „chef de famille".
Hij neemt die overstelpend zware taak met beslistheid op
zich, te trotsch om zich te verlaten op anderen. Zijn dag
is gevuld met lessen, repetities en werk van allerlei aard.
Er was geen ruimte voor droomes, genieten, componeeren
naar hartelust ; hij voelde aan alle kanten beperking, dwang
en ijzeren plicht. Doch hoe meer men zijn natuur geweld aan
deed, des te krachtiger groeide deze. Hoe vaster en enger
de kring werd van zijn zorgen en lasten, die de gevangenis
vormden van zijn hart, hoe sterker dat oproerige hart zijn
vrijheid voelde.
Eén gedachte bleef levend, ofschoon hij er zich niet
altijd van bewust was : hij zou overwinnen. Het besef dat
hij eens groot zou worden, stond onwrikbaar in zijn geest
en daaraan klampte zich zijn energie.
O, die heerlijk brandende vlam van 't geloof aan zich
zelven, die het genie behoedt voor wanhoop en ondergang!
Ook voelde hij, al was 't vaag, de hoop hem omzweven
dat sympathieën hem wachtten van onbekende zielen die
hij eens zon kennen in de toekomst. Hij voorvoelde dat
hij niet altijd alleen zou staan, dat anderen in de duisternis
hem zochten en hem eens zouden vinden !
Een weinig later komt de eerste groote vriendschap
in zijn leven. De uitbundige verrukking van Christophe, de
hartstocht waarmee hij alles uitstort wat er aan teederheid
en liefde ligt in zijn ziel op zijn jongen vriend, op Otto,
zij worden hier met innige oprechtheid beschreven. Het
is als de dageraad van later liefdeleven, de eerste ontluiking
van zijn onbewuste mannelijkheid ; en ziet, hoe naast de
wilde onstuimigheid waarmee hij zijn vriend tegemoet
treedt, het kinderlijke, onhandige, aanbiddelijk naïeve
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van Christophe ons geteekend worden met een humor die
piëteit en spot is tevens, Humor ! de zachte lach van een
die zelf veel geleden heeft om gebroken illusies.
Rolland toont een verrukkelijkers humor in de wijze
waarop hij ons de twee jongens laat zien in hun bevlieging
voor elkaar en in de teleurstelling die zij elkaar bereiden
later. En dan komt Christophe's eerste liefde voor 't coquette
leerlingetje, Minna von Kerich. Ook in dat verhaal glanst
de humor als een zonnestraal in een regendrop. De arme
onhandige Christophe maakt allerlei ontroeringen door,
angsten, verschrikkingen en smarten, maar ook allerlei
heerlijke gevoelens van onbegrensd vertrouwen en extatische
teederheid !
Het relaas van deze dwaze, maar goddelijke kalverliefde is van een sappig realisme, geestig en vol fijne,
psychologische trekjes. Het einde van zijn liefdesgeschiedenis brengt den jongen tot wanhoop. Het is hem of hij
zal sterven van verdriet. Er sterft ook iets in hem : dat is
zijn kindsheid. De dood van zijn vader op een nacht
wordt Melchior in huis gedragen verdronken in een beek
maakt echter een einde aan die wanhoop. Alle smart, alle
teleurstelling om eigen illusies worden in hem als weggevaagd. Deze schok toont hem de kleinheid. de onbelangrijkheid van zijn eigen leed. En merkwaardig is de nachtwake van Christophe bij het lijk van zijn vader, wien hij,
in een diep verlangen om iets goed te maken, alles vergeeft, van wien hij de zwakheid tracht te begrijpen en dien
hij zelfs weer begint te idealiseeren. Opeens is 't hem of
hij de stem weer hoort van dien ongelukkigen vader, die
hem eens na een driftige scène had toegeroepen : „Veracht
me niet, Christophe, veracht me niet !" en dan ziet hij
zichzelven op een doodsbed uitgestrekt. Wat zou hij dan
gevoelen:' Als zijn leven even nutteloos en onbeduidend
voorbij was gegaan, zou hij dan niet verteerd worden door
een brandende schaamte, een ondraaglijke wroeging En
't is of hij de stem hoort van God zelf die hem toefluistert :
„Men leeft niet om gelukkig te zijn, maar om mijn wet
te vervullen."
,

-

88

JEAN- CHRISTOPHE.

In „1'Adolescent" ligt de gansche Sturm-und Drangperiode van Christophe. Na de zoo schoon en sober vertelde idylle tusschen hem en de stille, indolente Sabine
en de daaropvolgende meer hartstochtelijke en lager bij de
grondsche verliefdheid voor Ada, het genotzieke volkskind,
beschrijft Rolland ons de merkwaardige en toch zoo menschelij ke ziele-evolutie van den jongeling die uit zijn
kindergevoelens en kindergedachten treedt in een nieuwe
ongekende wereld. Hij geeft ons de extase van een die
zich herboren voelt, zijn ontwaken in de volle, geheimzinnige natuur die eerst nu tot een openbaring wordt voor
hem, maar ook de pijnlijke verbazing van den jongen die
ongekende duistere instincten voelt wakker worden die
hem aangrijpen en voortsleuren als een wervelwind ! Het
duizelende geluk van dat ontwaken, de ontzaglijke schok
die zijn moreele leven ondergaat, zijn bewustwording van
eigen ziel en eigen God — ik ken weinig boeken waar die
openbaring zoo suggestief en toch zoo sterk, zoo wezenlijk
wordt uitgebeeld. De bladzijden daaraan gewijd, behooren,
dunkt mij, ook tot de best geschrevene en toonen in hun
proza een lyrische schoonheid als van een grootsch gedicht.
Na „l'Adolescent" volgt „La Révolte".
De jonge man die zijn krachten voelt wassen, en wiens
geniale natuur zich overal stoot tegen de lage muren van
conventies en bekrompen opvattingen, ook in zijn kunst,
worstelt wanhopig om vrijheid. Allengs moet hij echter
ervaren, dat niemand hem begrijpt en dat hij alleen staat,
zooals elk genie altijd eenzaam is ! Die eenzaamheid voelt
hij echter niet altijd als een last, integendeel, Rolland
toont ons zijn jeugdigen held kort na de verbreking van
zijn verhouding met Ada in een soort van bedwelmend
geluk om zijn vrijheid, zijn eenzaamheid, omdat hij nu de
meester is en niet de prooi van het leven ! En merkwaardig is wat hij even later zegt tot zijn moeder: „Aime-moi
seulement. Je n'ai pas besoin qu'on me comprenne ni
toi, ni personne. Je n'ai plus besoin de personne, ni de
rien maintenant : j'ai tout en moi". -Goddelijke overmoed der jeugd !
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„Het gevoel van een innerlijke volheid", zegt Rolland,
„van een onbegrensd leven vóór zich bracht hem in een
staat van uitbundig en om zoo te zeggen onbescheiden
geluk. Om jubelend gelukkig te zijn, had hij niet eens de
vreugde noodig ; ook de droefheid kon hem zoo maken ;
de bron lag in zijn overvloed van leven, in zijn kracht.
Leven, te veel leven ! .. Wie nooit die dronkenschap van
kracht, dien jubel om het leven in zich voelde ook in
het ongeluk is geen echt kunstenaar". Als Christophe zich evenwel de gansche stad
tot vijand heeft gemaakt door zijn meedoogenlooze critieken
en zijn onafhankelijk karakter ; als hij door den groothertog smadelijk van 't hof is verjaagd ; als de laster hem
de eenige goede vrienden ontneemt die hij zich heeft weten
te maken. ; als ieder zich tegen hem keert, niemand zijn
muziek begrijpt of bewondert, die door kwaadwilligheid,
wraak en jaloezie van de andere musici op zijn concert
wordt mishandeld en uitgefloten dan, ja dan wordt zijn
eenzaamheid als een bittere wanhoop en smacht hij er naar
zich vrij te maken uit die verstikkende omgeving !
„La Révolte" een der gevuldste, rijkste van de
serie is tevens een boek van scherpe critiek op Duitsche
menschen en Duitsche kunst. Hier is Rolland bijna geheel
satiricus. Met welk een fijnen, vlijmenden geest maakt hij de
Duitsche huisbakken en dikwijls zoo valsch gevoelde
„gemüthlichkeit" belachlijk, die zoo welig tiert naast het
cynische militarisme en de lage, laffe slaafschheid. Men
voelt de verontwaardiging, den spot van den Franschman
achter de gedachten en uitspraken van Christophe. Het is
haast ondenkbaar dat een geboren Duitscher als Christophe
en die zelf zooveel eigenschappen van 't Duitsche ras vertoont, zoo onmeedoogend zijn eigen volk zou kunnen beoordeelen. De schrijver tracht ons dat te verklaren door
te spreken van een groote reactie in Christophe's gevoelens en
denkwijzen, den overmoed van de jeugd die al het bestaande
wil afbreken in een heftig verlangen naar volmaaktheid —
mij dunkt echter dat wij hier stuiten op een der zwakke
punten in het boek. De schrijver die een grootsche Ger--
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maansche figuur had willen scheppen, heeft te veel van
zichzelven in hem gelegd, te veel van zijn eigen ervaringen
en opinies.
„Le mensonge de l'art allemand", ziedaar wat hij
Christophe in dit boek laat ontdekken, maar wat in waarheid door Rolland zelf ontdekt werd.
Het valsche gevoel, de sentimentaliteit die soms weeïge
zoetheid wordt, de holle rhetoriek en de minderwaardige
romantische zijde van zooveel kunstwerken, maar vooral
de absolute kritiekloosheid en het knechtschap waaraan
het Duitsche volk lijdt en dat zooveel in hun optreden
verklaart, ziedaar de fouten die Rolland onbarmhartig
laat striemen door zijn held.
In de muziek staan alleen Beethoven, Haendel, Bach
en nog enkele grooten onaangetast. Strauss, de afgod der
moderne muziekliefhebbers wordt in de persoon van den
musicus Hassler op geestige en rake manier gehekeld.
Toch meene men niet dat Rolland met dit boek een
daad van vijandschap bedoelde ; het tegendeel is waar. Hij
houdt alleen niet van het moderne Duitschland en de
fouten der Duitschers ziet hij even duidelijk als die van
zijn eigen landgenooten waarvan hij in „La Foire sur la
Place" getuigen zal.
Zijn vrije, stoutmoedige geest heeft de waarheid lief
boven alles. Hij voelt o.a. heel diep het schoone van 't
Duitsche idealisme dat voor zooveel eenvoudige naturen
een kracht is en een geluk, maar hij laat Christophe (en
dus ook zichzelf) bekennen, dat zulk een geloof hem niet
bevredigen kan. Hij kan niet leven op een „doodeneiland".
Het volle echte leven, de waarheid ! Geen held die de
oogen sluit, maar een die ziet. Liever sterven dan van
illusies leven ! De waarheid ! ... ook al moest die hem
breken, maar de oogen wil hij open houden en met alle
poriën der ziel den machtigen levensadem indrinken. De
dingen zien zooals ze zijn, het ongeluk vlak in de oogen
staren ... en uitbarsten in een lach !
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Aan het eind van dit deel verlaat Christophe, wien 't
te benauwd werd in zijn omgeving en die daarenboven
door een schermutseling met eenige soldaten waarin hij
bij toeval werd betrokken, gedwongen is te vluchten, zijn
land en gaat vol hoop naar Parijs, dat hem door enkele
vrienden is voorgespiegeld als de stad van vrijheid en
kunstzin bij uitnemendheid. Hiermee is de eerste serie
(in vier deeles) geëindigd en komt een nieuwe periode in
Jean-Christophes bestaan n.l. „Jean-Christophe te Parijs."
Het eerste deel van deze serie heet „La Foire sur la
Place". Hier laat Rolland ons het Parijs zien zooals het
zich voordoet aan eiken vreemdeling. Het lijkt wel één
groote kermis der ijdelheid en een kermis waar behalve
ijdelheid ook afgunst, laagheid, winstbejag en verdorven
zeden hoogtij vieren. Na de critiek op Duitschland de
critiek op Parijs. Wèl toont hier Rolland zijn fiere onpartijdigheid.
heid. Doch deze critiek op Parijs is slechts voorloopig
en éénzijdig. Christophe maakt de ervaringen door van
eiken vreemdeling die in deze groote stad verdwaalt en
vast raakt in den kring van halve artiesten, snobs, rijke
leegloopers en genotzoekers, politieke en financieele schavuiten en min of meer lichtzinnige dames. Hij ziet alleen
het schuim van den rijkdom, zooals dat waarschijnlijk
evengoed te vinden is in Weenen, Londen of Berlijn. En
als hij ten laatste ziek ligt, na den verschrikkelijken kamp
met armoede en miskenning, onverschilligheid en ontbering want de roem waarop hij wachtte is nog niet
gekomen ! wordt hij verpleegd door een eenvoudige
Bretonsche dienstmeid, een vrouw met een mooie, trouwe
natuur, veel gezond verstand en een aangeboren delicatesse.
Christophe verwondert zich over haar belangelooze goedheid en haar vrijen, onafhankelijken geest. „Wat is daar
voor bizonders aan ?" vraagt ze, „ik ben net als iedereen.
Hebt u dan geen Franschen gezien ?" —
„Ik woon nu al een jaar temidden van de Franschen",
antwoordt Christophe, „en ik heb er nog geen enkelen
ontmoet die aan iets anders scheen te denken dan aan
eigen genot."
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„Wel", antwoordt Sidonie, „dat komt omdat u alleen
rijke menschen gezien hebt, Rijke menschen zijn overal 't
zelfde. U hebt nog niets gezien." —
Christophe moet gaan tot het Fransche volk niet
tot internationale cosmopolieten die zich in sommige kringen Parijzenaars noemen. In het volk, het eenvoudige,
werkzame, ligt de kern van het ras, „Ce peuple qui donne
l'impression d'une durée éternelle, qui fait corps avec sa
terre, qui a vu passer tant de maitres d'un jour, et qui ne
passe pas."
Nieuwe ervaringen moet hij dus opdoen om de Franschen
beter te leeren kennen. En dit gebeurt in de eerste plaats
door zijn ontmoeting met Olivier Jeannin, den grooten vriend
die hem onmisbaar worden zal en dien men wel eens beschouwd heeft als den tegenhanger van Christophe.
Ik zou echter eerder geneigd zijn in Olivier het andere
deel van Rolland te herkennen, dat wat hij niet in Christophe heeft kunnen leggen, n.l. het zuiver Fransche,
intellectueele en toch zoo fijngevoelige deel van zijn wezen,
waardoor Olivier de echte zoon wordt van dat oude, aristocratische ras.
Oliviers jeugd wordt ons verteld in het eenvoudige
zachte boek dat volgt : „Antoinette" genoemd naar Oliviers
zuster, die gansch haar leven opoffert om den jongeren
broer te laten studeeren. Het is het ontroerende verhaal
van twee zwakke lieve kinderen die in een haast ziekelijk
geworden teederheid elkaar liefhebben en voor elkaar leven
omdat ze niemand anders hebben dan elkaar in het immense
wreede Parijs, afgesloten van de menschen door hun armoede
en hun fierheid en zoo ver van hun gelukkige jeugd daar
in het stille provinciestadje door Rolland zoo suggestief
beschreven. Toch, al dringt de bekoring van Antoinette,
het echte Fransche jonge meisje zooals geen vreemdeling
dit kent nog zoo sterk op mij in, ik moet bekennen dat
het boek niet tot de sterkste behoort van de serie.
Het deel dat volgt : „Dans la Maison", vertelt de
nadere kennismaking van Christophe met Frankrijks beste
elementen, met den echten Franschen geest die in wezen

93

JEAN-CHRISTOPHJ .

zichzelf gelijk blijft en telkens weer opbloeit in de jongere
geslachten. Rolland heeft hier, naast een doordringend-ware
analyse van 't Fransche karakter, de warme verdediging
op zich genomen van 't hedendaagsche Frankrijk dat door
zoovelen verkeerd beoordeeld wordt. Als Christophe en
Olivier vrienden zijn geworden en dat is voor hen
beiden heilzaam, want de soms te wankelmoedige, verfijnde
Olivier herwint zijn energie naast den krachtigen vriend
die op zijn beurt veel van zijn plompheid en ruwheid verliest in dien omgang — zegt Olivier : „Ge kent de Franschen
niet. Een gezelschap van losbandige genotzoekers die zelfs
niet eens Franschen zijn van geboorte, eenige politici,
eenige onnutte wezens, altemaal druktemakerij die voorbij
gaat zonder de eigenlijke natie te raken. Ge hebt alleen de
myriaden hommels gezien die door een mooien herfst en
een overvloedigen boomgaard worden aangetrokken ; gij
hebt de werkzame bijen in hun korven niet gezien ; noch
de stad van den arbeid, noch de koorts van de studiën".
Het is waar dat die hommels en die druktemakerij toch
kwaad hebben gedaan en dat Frankrijk een tijd doormaakte
van slapte en mismoedigheid onder de beste intellectueelen ;
Rolland zelf heeft dit erkend. „Ce livre", schreef hij over
Jean Christophe aan een vriend, „ce livre est avant tout
une tentative de réaction contre une civilisation malsaine,
contre une pensée corrompue par une fausse élite".
Dan schetst Olivier verder met ingehouden ontroering
—

het oude, eigenlijke Frankrijk, dat altijd hetzelfde is :
werkzaam, ijverig, vol ideeën en illusies, maar dorstend
naar waarheid. Rolland spreekt er met geheel zijn hart.
Zijn arm, verguisd Frankrijk dat zeker zijn vooze plekken
heeft (hij is de eerste om ze te toonen : lees ,,la Foire sur
la Place" !) en dat door een groep verdorven intriganten
vaak bedrogen is en neergehaald, het zal in het jongere
geslacht telkens weer nieuwe kracht en nieuwe schoonheid
vinden. „Wij hebben een vreeslijken tijd doorgemaakt",
zegt Olivier, „van scepticisme en moedeloosheid. Maar
Frankrijk is als het fijne graniet waarop de schuimende
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kolken vergeefs hun wateren zullen doen vloeien en dat
onwrikbaar blijft staan".
Nu ontdekt Christophe ook hier het idealisme : de
enorme macht van de idee die den jongen Franschen
dichters, musici en geleerden van zijn tijd bezielt. „Terwijl
de „meesters van den dag" alles overschreeuwen met hun
grof-zinnelijke kunst gaat de Fransche gedachte te
aristocratisch om met geweld te worstelen en het geraas
te overstemmen, voort om te zingen, al is 't alleen maar
voor zichzelven en voor zijn God".
Die adem van 't idealisme die in Frankrijk niet zelden
tot fanatisme overslaat, Christophe voelt hem nu overal.
Maar even sterk is daarnaast het verlangen naar vrijheid
voor den geest. Niets is voor den Franschen zulk een
levensbehoefte als vrijheid van gedachte. Daardoor werpen
zij zoo vaak onstuimig neer wat door vorige geslachten
zorgvuldig is opgebouwd. Maar niets heeft ook zoozeer
meegewerkt om hun een slechten naam te doen verwerven.
Want zij verbergen hun zonden en gebreken niet.
Om zich een klaar beeld te vormen van 't Fransche
ras, van hun deugden en gebreken, is geen boek, dunkt
me, zoo leerrijk als „Dans la Maison". Uit een cultuurhistorisch oogpunt is Jean-Christophe trouwens, misschien
nog meer dan uit een litterair, een der merkwaardigste
werken van dezen tijd. —
„Dans la Maison" is tevens het boek van de trouwe
vriendschap, van saamgedragen lijden en ontberen, van
geluk om elkaars geluk ; het verhaal van de edelste en
innigste verbouding die tusschen twee menschen denkbaar is.
Hoort hoe lyrisch hij dit boek der vriendschap begint :
„Ik heb Pen vriend ! O zoetheid een ziel te hebben ge vonden waar men zich in den storm beveiligen kan, een
schuilplaats teer en trouw, waar men verademt en de wilde
slagen van 't hijgend hart tot kalmte komen ! Niet meer
alleen te zijn, niet altijd gewapend te moeten staan, altijd
met open oogen, brandend van nachtwake en vermoeidheid, opdat de vijand u niet overvalt! Een geliefde kameraad in wiens handen men heel zijn wezen neer kan leggen,
—
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die ook zijn gansche wezen aan u heeft weggegeven ! O
vreugde, hèm te beschermen dien men liefheeft en die zich
aan u toevertrouwt, als een kind. O nog diepere vreugde
om zich te verlaten op hem, te voelen hoe hij al uwe
geheimen kent en dat hij over u beschikken kan. Oud
geworden en afgeleefd, moe van 't jarenlange dragen des
levens, en opnieuw herboren te worden, jong en frisch, in
't wezen van uw vriend ; met zijn oogen een verjongde
wereld te aanschouwen, met zijn zinnen de schoone dingen
die voorbijgaan te omvatten, met zijn hart de innigheid
van 't leven te doorvoelen ! .. .
Te lijden zelfs met hem.. . 0, zelfs het lijden is een
vreugde, als men is met een vriend !
Ik heb een vriend ... Ver van mij, dicht bij mij, altijd
in mij draag ik hem om. Ik heb hem en ben van hem.
Mijn vriend heeft mij lief en die liefde houdt ons beider
zielen omvat." —
Olivier, de verfijnde, overgevoelige Fransche intellectueel en Christophe, de stoere, hartstochtelijke, forsch
levende Germaan, zij vinden elkaar in vriendschap.
Zou Rolland dat niet symbolisch bedoeld hebben ? Hij
gaf in die twee mannen wel 't edelste wat elk ras op
zichzelf voort kan brengen en dat die twee elkaar zoo goed
begrijpen, zoo goed elkaar aanvullen, is het geen teeleen
dat de Galliër en de Germaan, wel verre van elkaar in
kleinzielige haat te bestrijden, elkaar zouden kunnen
naderen in sympathie ? ---

De laatste serie die uit drie deelen bestaat, beet „La
Fin du Voyage". Christophe nadert het einde van zijn
levensreis. Zijn jeugd is voorbij ; hij is in het jaargetijde
van den herfst waarin de man de vruchten gaat plukken
van wat hij in de lente heeft gezaaid. Eindelijk is de roem
gekomen, eindelijk weet de wereld dat er een groot, bizonder mensch is opgestaan die door de macht van zijn genie
de stervelingen weet op te voeren tot goddelijke hoogten.
Maar nog is de strijd niet voorbij ; neig bergt het
verraderlijke leven zijn verrassingen en valstrikken, nog
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kan de voet struikelen die Al zekerder zijn weg vond, nog
kan de wijze falen.
Het eerste deel van deze laatste serie „Les Amies"
toont ons een reeks van nieuwe portretten en verhaalt
o.a. het huwlij k van Olivier, de tijdelijke vervreemding
tusschen de twee vrienden door den invloed van dat huwlijk
en een sober en innig verhaalde episode waar Christophe
in zijn bittere verlatenheid een even wanhopig eenzame
vrouw vindt waarmee hij een korten tijd gelukkig is —
een episode waardoor dunkt me dit boek tot een waar
kunstwerk wordt opgevoerd.
Werden boeken als „La Révolte", „La Foire sur la
Place" en „Dans la Maison" wel eens topzwaar door de
wijdloopige beschouwingen van den schrijver zelf en de
lange discussies van zijn personnages onderling, in „Les
Amies" is de bouw vaster, steviger, meer die van een echte
roman.
In het volgende deel „Le Buisson Ardent" wordt ons
het einde verteld van den armen Olivier, die bij toeval in
een socialistisch opstootje betrokken, den dood vindt.
Christophe heeft in dat zelfde gevecht in opgewondenheid
op Iemand geschoten en moet vluchten. Eenige vrienden
helpen hem de grenzen over en in uiterste neerslachtigheid
reist hij naar Bazel waar hij een oude kennis opzoekt, die
hem liefderijk opneemt.
Als hij den dood van zijn vriend Olivier heeft vernomen,
is Christophe wanhopig en schijnt het of zijn geest zich
nooit meer op zal richten. De diepe, ontroerende klacht
van den eenzamen man behoort tot de mooiste gedeelten
van dit machtige werk. De muziek redt hem en ook zijn
sterke, rijke natuur. „Cet homme", zegt Rolland, „qui
venait de perdre ce qu'il aimait le plus au monde, cet
homme que son chagrin minait, qui portgit la mort en lui,
avait une telle force de vie abondance, tyrannique, qu'elle
éclatait en ses paroles de deuil, elle rayonnait de ses
yeux, de sa bouche, de ses gestes. Mais au coeur de cette
force un ver rongeur s'était logé."
Zijn kunst heft hem op en hij komt eenigszins tot
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zichzelven. Doch een laatste zware beproeving staat hem
te wachten. Zijn gastvrouw, een van de eigenaardigste
vrouwefiguren die in het werk voorkomen, verwekt op een
dag een hevige, ontoombare passie in Christophe, des te
onverklaarbaarder omdat Anna hem in het begin volstrekt
niet had aangetrokken. Haar zinnelijke, door een harde,
calvinistische opvoeding neergedrukte natuur vlamt plotseling op als een brand die ook Christophe bereikt en
aantast. Tot zijn ontzetting voelt hij hoe deze hartstocht
hem meesleurt als een slap, willoos ding en hoe noch zijn
moreele kracht, noch zijn in-diepe afschuw van trouweloosheid en echtbreuk hem hebben kunnen weerhouden ! Als
hij sich eindelijk, na een hevige worsteling, toch heeft
bevrijd, blijft hem het vernederend besef van eigen zwakheid.
Eindelijk in „La Nouvelle Journée", het laatste deel, komt
de overwinning en kent Christophe de sereniteit, den vrede
des gemoeds die de prijs zijn voor hen die onvermoeid
gestreden hebben.
Zijn laatste teederheid voor de vrouw van zijn hart,
voor Grazia, die hij in Italië gaat bezoeken, zijn afstand
doen, ook van haar, zijn afstand doen van alles wat voor
hem op aarde het menschelijk geluk scheen uit te maken
zijn stijgen, telkens hoog er, boven het alledaagsch
bestaan (Mein Reich ist in der Luft zegt hij den
Grooten Meester na) vormen het einde van dit levensverhaal,
waarin ook zijn dood uitvoerig wordt beschreven. Zooals
Christophe's kinderjaren overeenkomst vertoonden met die
van Beethoven, gelijkt ook zijn dood op dien van den
meester. Alleen, arm, zon der vrienden, zonder den pleegzoon
(Olivier's kind) waarvoor hij een vader had willen zijn ;
maar gelukkig in de harmonie die zijn wezen gevonden heeft
met de oneindigheid, verlaat de groote eenzame dit zware,
donkere leven. Nu komt ook het visioen terug, dat in
„L'Aube" werd beschreven.
In vluchtige trekken heb ik getracht een beeld te
geven van dit groote werk, waarvan elk deel een wereldje
vormt op zichzelf, doch doortrokken is van den machtigen
O. E.XV7
7

98

JEAN- CHRISTOPHE.

geest van Christophe, waardoor de eenheid van deze symphonie toch bereikt werd. Het is niet toevallig dat wij in
muzikale termen vervallen als we spreken over Christophe.
Het is de levensbeschrijving van een musicus, geschreven
door een die de muziek hartstochtelijk liefheeft. Men
moet de eerste bladzijden van „La Nouvelle Journée" gelezen hebben oni te weten hoezeer de muziek in Hollands
leven een kracht is en een troost.
„Musique, musique sereine, que ta lumière est douce
aux yeux fatigués par le brutal éclat du soleil d'ici-bas.
Musique qui bercas mon áme endolorie, musique qui
me Pas rendue ferme, calme et joyeuse, je baise ta bouche
pure, je cache mon visage dans tes cheveux de miel, j'appuieb
mes paupierès qui brúlent sur la paume douce de tes
mains. Nous nous taisons, nos yeux sont clos, et je vois la
lumière ineffable de tes yeux, et je bois le sourire de ta
bouche muette ; et blotti sur ton coeur, j'écoute le battement de la vie éternelle".
Vat ik nu de indrukken samen die dit tiendeelige
boek op mij gemaakt heeft, dan kom ik tot de overtuiging
dat „Jean-Christophe" in al zijn ongelijkheid en onevenwichtigheid toch een levend, sterk geheel vormt dat me n
zou kunnen noemen : de geschiedenis van een ziel, de verheerlijking van het leven in 't algemeen en van de vrije
gedachte en den vrijen wil in 't bizonder. Reeds in het
begin maakte ik de opmerking hoe ongelijk de bouw soms
schijnt van dit werk en hoe verscheiden de stemmingen
zijn waarin het geschreven is. Men kan dit Rolland als
een fout aanrekenen, men kan zeggen dat zijn stijl soms
hinderlijk slordig is, dat hij zichzelven te veel aan den
lezer opdringt met zijn beschouwingen of zijn niet altijd
even diepe levenswijsheid, men kan sommige uitlatingen of
twistgesprekken wat onevenredig lang vinden in het verhaal, dat er wel eens door belemmerd wordt ; dat alles is
werkelijk in 't nadeel van den schrijver op te noemen. Hij
is niet altijd „litterair" genoeg, hij praat soms te veel en
.
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is in zijn lyrische vervoeringen wel eens wat zwak of op
't kantje af van sentimenteel.
Ook zou op de creatie van den hoofdpersoon, van
Christophe zelf wel wat zijn aan te merken. Doch stel daar
tegenover de volkomen „natuurlijkheid", zijn oprecht uitzeggen van alles wat hem vervult, het door-en-door-eerlijke
van zijn levensbiecht, de forschheid en de rijkdom van
zijn schepping, zijn macht om echt-levende menschen v6ór
u te roepen ; de heerlijke verontwaardiging waarmee hij
laagheid en huichelarij weet te geeselen en die zijn stijl
weet op te voeren tot een hartstochtelijke welsprekendheid,
zijn dichterlijke geest vooral die alles doordringt en doorgeurt en maakt tot een levende schoonheid, de muziek,
waarvan 't rhythme zingt in zijn proza als hij innig ontroerd
is dan is er wel reden om te bedenken dat al die
gebreken in 't niet vallen bij zijn groote kwaliteiten en
dat die misschien nog bijdragen om het echt-menschelij ke
in Rolland nog beter te doen uitkomen.
Daarenboven zou men kunnen spreken van een nieuwe
schoonheidsleer in de litteratuur. Na de nauwgezette vervolmaking van den vorm, waaraan Flaubert, die groote meester
zijn leven had gewijd en die door ijverige, maar minder
geniale navolgers was aangenomen als het Credo van de
kunst, komt deze vrije, ongebonden kunstenaar met zijn
soms ruwe forschheid, als een Rodin gekomen is na de
gladde perfectie der Fransche academische beeldhouwers,
met zijn onstuimige passie en zijn verachting van conventioneele kunstbegrippen.
De invloed van Tolstoï is hier op Rolland niet te
miskennen ; Tolstoï wierp al zijn denkbeelden over kunst
omver. Hij leerde hem hoe verachtelijk alle kunst is waar
het echte, natuurlijke, spontane gevoel ontbreekt, de kunst
die alleen gemaakt wordt uit eerzucht of winstbejag. Door
hem heeft Rolland een groote minachting gekregen voor
de verfijningen van een litteratuur die alleen is voor ingewijden (,,la littérature des mandarins"). Hij wil, evenals
Tolstoï, ook de eenvoudigen bereiken met zijn kunst. —
„Certes, il est des joyaux plus finement ciselés", zegt
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Max Hochstaetter in een werkje over Rolland's JeanChristophe, „mais l'auteur n'est pas un ouvrier patient, c'est
un visionnaire et un apStre". Hij wil den menschen een steun
zijn en een troost in het vreemde, moeilijke leven. Hij die
zelf zoo hartstochtelijk de waarheid gezocht heeft en zoo hardnekkig zijn strijd in het leven gestreden heeft, hij is vol deernis
voor allen die ná hem komen. Toch zegt hij nergens : hier is
de waarheid, maar wel : hier is mijn waarheid. Ieder° moet zijn
eigen weg, zijn eigen levenswijsheid vinden. Wat die van
Rolland betreft, hij schreef aan Paul Seippel, die een boek
gewijd heeft aan Romain Rolland's leven en werken, „j'espère
évoluer jusqu'à mon dernier jour. Je me réserve une
liberté absolue de rénovation intellectuelle. J'ai beaucoup
de dieux dans mon Panthéon : ma première déesse c'est la
liberté." En iets verder : „Le monisme pur ne me satisfait
pas, j'incline plutSt vers un dualisme du genre de celui du
vieil Empédocle." —
Inderdaad is Rolland sterk onder den invloed geweest
van de oude Grieksche wijsgeeren waarvan hij voelde dat
zij in dichter contact stonden met de natuur dan wij. Later
waren het Spinoza en Tolstoï die hem vasthielden en
onderwezen. De moreele invloed van Tolstoï is het best
te herkennen in zijn voorlaatste boek : „Le Buisson ardent,"
waar de echt-Christelijke ootmoed geroemd wordt als het
middel tot zuivering van de ziel.
In dit boek vindt men een eigenaardig hoofdstuk. Hij
schetst daar Christophe, neergedrukt door schuldbesef en
verlatenheid, telkens dieper wegzinkend in moedelooze
apathie. Op een dag wandelt hij in een woud, waar de
Dood schijnt te heerschen ; de planten en boomen elkaar
verstikken en geen uitweg mogelijk schijnt. Opeens verheft zich de foeten, de Zwitsersche voorjaarswind en in
dien zoelen storm maakt zich iets los in de ziel van Christophe
en begint te herleven. Hij ontwaakt uit zijn doffe lethargie
en hervindt het leven, dat is God. Want „Dieu c'est la'Vie",
God is volgens hem in alles wat ademt en alles wat groeit,
in gansch de Natuur.
Deze pantheïstische levensbeschouwing hem door de
,
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oude Grieken gegeven, heeft echter bij Rolland een eigenaardigen vorm aangenomen, daar zij bestaanbaar blijkt
met het echt-Christelijke idee van verootmoediging voor
God, zonder welke elk schepsel onmachtig blijkt het goede
te doen. Christophe leefde te zelfbewust ; zijn trots en
eigenwaarde droegen hem, maar bleken te zwak om hem
door de zwaarste beproevingen heen te dragen. Toen
struikelde hij en viel. Nu moet hij erkennen : zonder God
ben ik niets. Er zijn, zegt Rolland, in onze ziel blinde
machten, demonen die ieder met zich omdraagt. Al ons
streven, sedert de menschheid bestaat, is er op gericht
om tegen die innerlijke zee de dijken van ons verstand of
onzen godsdienst op te werpen. Maar komt eens de storm
— en de rijkste zielen zijn het meest aan stormen onderhevig en bezwijken die wallen, hebben de demonen
vrij spel ... dan is het ongeluk geschied. Haat of Liefde ?
Wederzijdsche vernielingswoede ? .. , o Passie, dat roofdier
der ziel! —
Haat en liefde, gaat hij verder, zij beheerschen de
wereld. Het zijn de twee vijandelijke elementen die eeuwig
in worsteling zijn met elkaar en die zelfs het Godsbestaan
maken tot éen groote strijd. Want God is de Liefde
strijdend tegen de Haat, het Leven in worsteling met den
Dood, de Orde met de Chaos. God roept de zijnen tot den
strijd tegen het kwade. En ieder kan bijdragen tot de
overwinning, die opperste Harmonie zal zijn. —
Christophe hoort in zijn doodsstrijd nog een stem die
hem toeroept dat die harmonie, verheven paar van Liefde
en Haat die eindelijk niet meer zullen strijden, hem nu
nabij is. Op de laatste bladzijde vergelijkt Rolland hem
met den heiligen Christophorus die eens het Goddelijke
Kind droeg over den bewogen stroom. Zóó wordt de symbolische beteekenis van dit grootsche werk nader aangeduid : boven de wateren die hem dreigen te verzwelgen,
draagt de kunstenaar zijn God.
Hierin ligt, dunkt mij, zijn godsdienstige opvatting
uitgedrukt.
Dat in Rolland's levensbeschouwing de Vrije Wil zulk
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een groote plaats inneemt, is een kenmerkend teeken des
tijds. Na al het moedelooze pessimisme en fatalisme der
romantieken, na het z.g. wetenschappelijk determinisme
der naturalisten, ziet men in de Fransche litteratuur een
reactie komen tegen de algemeene slapheid. en willoosheid
die er als psychologische waarheden werden verkondigd.
De wijsbegeerte van een Bergson loopt hiermee parallel.
En in Rolland's werk hervinden wij den „libre arbitre"
weer die eens door Descartes en den ouden Corneille in
Frankrijk werd verheerlijkt, toen een krachtig, forschlevend
ras zich omhoog trachtte te worstelen, maar die door een
meer overpeinzend en zwakker nageslacht glimlachend
werd ontkend. Zoo valt de ontzaglijke slinger des Tijds
weer terug in oude banen.
Dat een oud, en volgens sommige wijze lieden reeds
ten doode gedoemd ras zich weer zoo krachtig een nieuwe
jeugd kan scheppen en dat zijn rijpe, soms overrijpe litteratuur weer jonge, frissche werken voort kan brengen, wij
wisten het al, maar Rolland komt het ons opnieuw bewijzen. Hij, de musicus, de dichter en de filosoof, hij gaf een
loflied op het Leven, het leven met al zijn ellende en smarten,
met al zijn gemis en schrijnenden weemoed, maar ook met
al zijn volheid, zijn rijkdom en zijn schoonheid. En zulk
een loflied zingen geen afgeleefde of decadente menschen.
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II (Slot).
Wij zijn tot de openbare beraadslaging genaderd.
Vooraf weer de data.
Enkele weken vóór 18 Februari kondigt Duitschland
zijn voornemens inzake den zee-oorlog tegen dien dag aan.
In die aankondiging vindt onze Regeering aanleiding een
tij delij ken, spoedeischenden maatregel voor te stellen. Zij
dient haar ontwerp 20 Februari in. Het Voorloopig Verslag
verschijnt 12 Maart. De Memorie van Antwoord volgt
24/25 van dezelfde maand. De actie van Duitschland is
dan reeds vijf weken gaande. Voor openbare beraadslaging
kan daarna geen tijd meer worden gevonden. Paasch-reces,
tot half April.... Onder de gegeven omstandigheden kon
dit niet anders. Toen de Memorie van Antwoord 25 Maart
de Tweede Kamer bereikte, was men daar aan de bespreking
van het eedsvraagstuk toe, waarmee ook de volgende dag
was gemoeid. Van de Memorie van Antwoord kon men
toen nog geen kennis nemen ; tusschen de ontvangst daarvan en de openbare beraadslaging moet trouwens vooraf
de beslissing der Commissie van Rapporteurs vallen, dat die
openbare behandeling door de gewisselde stukken voldoende
is voorbereid. Op 26 Maart zeide de Voorzitter der Kamer
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dat nu het ontwerp-Aalberse (oneerlijke concurrentie) aan
de orde was, maar dat men daaraan niet zou beginnen
omdat de discussie te lang zou duren en de Kamer dien
dag op reces zou gaan ; zijn voornemen was de leden niet
vóór 13 April weer bijeen te roepen, tenzij er bijzondere
urgente zaken waren , die bijeenroeping terstond vorderden.
Intusschen was niet stellig te zeggen dat de Kamer, als
zij weer vergaderde, dadelijk die onderwerpen ter hand
zou nemen, welke thans op de lijst harer werkzaamheden
stonden, want er zouden waarschijnlijk „enkele zeer urgente"
zaken zijn, die daaraan vooraf moesten gaan. „Ik noem
speciaal het wetsontwerp Oorlogszeeongevallenwet."
Zoo stond dus de zaak en zoo was het vooruitzicht
bij het scheiden der Kamer. Maar op 7 April berichtte de
pers dat de bijeenroeping van de Kamer tegen 20 April
geschied was en dat dan aan de orde zou zijn een voorstel
des Voorzitters om indien het eindverslag tijdig was
uitgebracht in die vergadering onmiddellijk, d. i. vóór
de reeds op de agenda voorkomende onderwerpen, een
aanvang te maken met de beraadslaging over het ontwerp
Oorlogszeeongevallenwet .... Er zullen wel goede redenen
bestaan hebben voor deze toevoeging van nog een week
aan het Paaschreces; hoe dit zij, uit het bericht bleek dat,
werd des Voorzitters voorstel gevolgd, de beraadslaging
over deze spoedeischende wetsvoordracht juist twee maanden
na hare indiening zou beginnen.
En aldus geschiedde. Maar vooraf deed zich nog een
incident in de behandeling voor : De Commissie van Rapporteurs bleek niet van oordeel dat na de ontvangst der
Memorie van Antwoord het publiek debat reeds voldoende
voorbereid was ; zij zocht en verkreeg nog vooraf mondeling
overleg met de Regeering, die naar aanleiding daarvan
een „nader gewijzigd" wetsontwerp aan de Tweede Kamer
deed toekomen, hetgeen voor deze aanleiding was de vraag
te overwegen of haar leden op 20 April tijd genoeg tot
bestudeering van de jongste veranderingen hadden gehad.
Zoo dreigde een oogenblik dit incident tot uitstel te leiden,
wat echter het geval niet was. Gelijk tenslotte de zaak is
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geloopen, moet men zeggen dat de bespreking tusschen
de parlementaire commissie en de ministers in zoover zelfs
tot bespoediging der afdoening heeft gevoerd, dat daardoor
de openbare beraadslaging over hoofdpunten der regeling
beknopter geweest is dan anders te voorzien ware geweest.
Wat bewoog de commissie om met de onderteekenaars
der wetsvoordracht nog een bijeenkomst te houden ? Als
eerste punt van bespreking werd genoemd de eigenlijke
regeling van de materie : de commissie bleef de voorkeur
geven aan aansluiting aan de Ongevallenwet ; het door de
Regeering aanvaard „privaatrechtelijk stelsel" deed toch
de vraag rijzen : of de rechthebbenden wel inderdaad zouden
ontvangen wat hun toekwam, en ook : hoe de in het ontwerp bedoelde staatsverzekering georganiseerd zou worden.
Maar aandringen op zulk een principieele wijziging wilde
men niet, want een geheele omwerking zou veel tijd vorderen en spoedige voorziening was gewenscht. Toch opperde
men bedenkingen tegen het gekozen systeem : zou de
voorgestelde regeling in de praktijk wel goed loopen ? welke
actie (en tegen wien of wie) heeft de rechthebbende ? krijgt
hij eenig bewijsstuk der verzekering in handen ? zal niet
bij uitsluiting van de rechtbank, een procedure voor scheidsmannen zeer omslachtig zijn ? ware het niet beter des getroffenen recht op uitkeering tot een gedwongen bestanddeel van zijn arbeidscontract te maken ? Waarop de
Regeering antwoordde : dat zij aansluiting der regeling bij
die der Ongevallenwet wel had overwogen, doch verworpen
omdat daarbij allerlei principieele vragen, welke deze „eenvoudige noodregeling" afsneed, zouden rijzen ; dit ontwerp
geeft geen „verzekering" in den technischen zin des woords ;
de rechthebbende zal, hoewel geen polis bezittende, een
actie hebben tegen de verzekeringsmaatschappij of bij
onderlinge verzekering tegen „Zee-Risico" of tegen den
Staat ; ontleende hij zijn recht aan de arbeidsovereenkomst,
dan zou daarmede zijn belang niet beter zijn gewaarborgd ;
intusschen. (na aanvankelijke weifeling) bleken de Ministers
bereid de beslissing van geschillen aan den kantonrechter
op te dragen.

106

DE „OORLOGSZEEONGEVALLENWET".

Een tweede onderwerp van bespreking vormde de
„onderstelling" der voor de reederij en aanwezig geachte
gelegenheid tot verzekering tegen redelijke premiën bij
particuliere maatschappijen, een onderlinge organisatie of
den Staat. Hoe weet zoo vroeg men de Regeering,
dat zij zelve feitelijk eerst in de laatste plaats in aanmerking zal komen ? in welke gevallen zal de Staat als verzekeraar optreden ? moet omtrent de organisatie van dien
diensttak niets in de wet worden bepaald ? Het antwoord
der Ministers bevestigde wat door ons boven reeds omtrent
de toetreding van reeders tot „Zee-Risico" werd medegedeeld;
weinigen zouden zich (dus) tot den Staat wenden en zouden
dat, met het oog op de premie, zeker niet bij voorkeur
doen ; de (aldus zeker beperkte) Staatsverzekering behoefde
geen afzonderlijke organisatie.
Bij het derde punt kwam de commissie wederom op
haar bezwaren tegen het „privaatrechtelijk stelsel" terug :
wanneer de Regeering het onjuist acht dat alleen Staatsverzekering den rechthebbende voldoening zijner aanspraken
waarborgt omdat men zeer wel de soliditeit van den (particulieren) verzekeraar kan nagaan, hoe denkt zij dan zich
te vrijwaren tegen onaangename verrassingen of tegen de
moeilijkheid die rijst wanneer zij aan een verzekeraar het
brevet van soliditeit weigeren moet ? Het antwoord was de
simpele doch afdoende vermelding der algemeene en bijzondere onderpanden (storting van contante waarden), welke
gevorderd zouden worden.
Wij laten de overige punten van deze gedachtenwisseling
hier weer onbesproken, omdat zij detailvragen en niet de
hoofdlijn, het stelsel der regeling betreffen. . . . Nu, aan
het slot van haar verslag nopens die gedachtenwisseling
verklaarde de Commissie van Rapporteurs dan dat thans
hierdoor de openbare behandeling voldoende was voorbereid -- men zal moeten erkennen dat het ook waarlijk
niet aan diep op de quaesties ingaande besprekingen
tusschen Parlement en Regeering had gemangeld en
dus stond niets meer aan die openbare behandeling in den
weg. Niets dan juist de vrucht van dit allerlaatste

DE „OORLOGSZEEONGEVALLENWET".

107

overleg : de „nadere wijziging" der voordracht op verschillende
punten. Het verslag bovenbedoeld droeg de dagteekening
van 16 April (Vrijdag) ; het zal vele Kamerleden, die
„buitenaf" immers op reces waren, niet lang vóór Dinsdag
20 April, aangewezen aanvangsdag voor de beraadslaging,
hebben bereikt. Er was dus wel reden voor de Kamer om
tegen de behandeling op te zien. Gun ons zoo vroeg
Mr. Tydeman den Voorzitter „eenige dagen, anderhalven
dag als men wil", tot Donderdagmorgen, om deze zaak
nog eens rustig te bekijken en te overwegen hoe amen dementen met het oog op den thans ons aangeboden tekst
moeten worden geredigeerd 1 ). Maar de Voorzitter had
daar geen ooren naar : de zaak was urgent ; de leden
waren nu geprepareerd enz. En de Kamer besliste met 59
tegen 7 stemmen dat men nu zou beginnen. Die op 20
April aangevangen beraadslaging was 22 April afgeloopen ;
daar er ook thans verschillende veranderingen in het ontwerp werden aangebracht, stelde men de eindstemming uit
tot op 30 April. Het ontwerp werd toen zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
Wat is er omtrent het stelsel der wetsvoordracht, de
privaatrechtelijke regeling, bij deze debatten opgemerkt
De heer Spiekman noemde haar „de groote kwaal, die
o. a. aan de overhaasting waarmede het ontwerp is ingediend, vastzit en die niet te herstellen is". Door dien
spoed heeft de regeering geen aansluiting bij de Ongevallenwet gewild, „waarmede de zaak meer algemeen, voor
het gansche bedrijf en voor alle ongevallen, dus ook voor
oorlogsongevallen, eenvoudig, definitief en op voor de
werklieden veel gunstiger wijze ware geregeld." Ook na
1) Mr. Tydeman overdreef m. i. toen hij zeide : „Dit is de derde
uitgave van dit wetsontwerp en ieder ontwerp, iedere nieuwe uitgave
steunde op andere beginselen en ging uit van andere gezichtspunten." De
tweede uitgave, verschenen bij de Memorie van Antwoord, was sedert
24/5 Maart bekend; in de derde kwamen vele formeele, ook wel niet
weinig materieele veranderingen voor, doch eenig beginsel raakten zij niet.
Slechts de berechting van vorderingen door den kantonrechter was een
nieuwigheid van principieelen aard.
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de zeer belangrijke vereenvoudiging der procedure, waartoe
de Regeering na het overleg met de Commissie van Rapporteurs was overgegaan, is deze zaak nog niet in orde ;
de ondervinding der laatste jaren toch leert dat een zeeman onmogelijk een eenigszins omvangrijk proces ten einde
toe kan voeren ; daartoe is noodig sterke organisatorische
en financieele steun, want zeer bijzondere financieele offers
kunnen gevorderd worden in den strijd tegen de geldelijk
meest zeer sterke en goed geädviseerde reederij. De visschers
bovendien staan wat organisatie betreft nog op een zeer
laag peil. De opvattingen der kantonrechters zijn wel eens
„minder modern" ; zoo is dan „veel misère" te voorzien ;
had men toch maar de „buitengewoon eenvoudige procedure
van de Ongevallenwet, een van de gunstigste zijden van
onze ongevallenverzekering" overgenomen ! De nu ontworpen
regeling is „veel slechter" dan zij bij tijdige en rustige
behandeling der zaak zou zijn geweest.
Ook prof. Visser van IJzendoorn had groot bezwaar
tegen de procedure. „Een bedenkelijke fout" is het, dat de
verplichting tot uitbetaling der uitkeering wordt gelegd
op den eigenaar, want aldus ontstaat bij betwisting een
burgerlijke rechtsvordering en „dat is in een materie als
deze uitermate bezwaarlijk", een bewering die door
dezen spreker in een uitvoerig betoog werd gestaafd.
De Heer Kooi en betreurde het zeer dat „niet is gebruik gemaakt van de organisatie die nu sedert twaalf
jaren in Nederland werkt op het gebied van de ongevallenverzekering, een organisatie, een groot instituut, dat
met allerlei vangarmen overal over het land dat te grijpen
weet en dat te begrijpen weet wat noodig is. Niet gebruik
is gemaakt van den staf van medici die sedert twaalf
jaren zich op dit speciale terrein hebben ontwikkeld en
wel iets meer weten dan andere medici van ongevallengeneeskunde. Niet gebruik wordt gemaakt van de organisatie in de Beroepswet, waardoor is gevormd een jurisprudentie over het begrip ongeval. Dat alles wat wij
verkregen hebben is op zij gezet en daarvoor is nu in de
plaats gekomen het stelsel in het wetsontwerp dat voor
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ons ligt. Men is afgestapt van de publiekrechtelijke organisatie en is weer gekomen in de privaatrechtelijke, een
stelsel dat voor 12 jaren met bijna ieders goedvinden is
op zij gezet". Een vijftal punten zouden aantoonen „waarom
deze regeling in de verste verte niet kan voldoen aan wat
wij toch mogen eischen" : lo. bij tijdelijke invaliditeit weet
de getroffene niet waarop hij recht heeft en de werkgever
niet wat hij geven moet ; 2o. het ontwerp bepaalt niets
omtrent vermindering der uitkeering als de getroffene zich
aanpast aan de gevolgen van het ongeval ; 3o. „een allerongelukkigst gevolg" der regeling is de burgerlijke procedure „met al den omhaal en omslag die daar nu eenmaal
aan verbonden is" ; 4o. de getroffene zal hangende de
procedure op de uitkeering moeten wachten ; 5o. de regeling
heeft geen terugwerkende kracht. —
Mr. Roodenburg sloot zich aan bij de kritiek, door
de vorige sprekers tegen het stelsel gevoerd en nam, ook
namens zijn „naaste politieke geestverwanten" acte van de
verklaring der Regeering dat zij niet heeft gewild een
stelsel waarop later zou worden voortgebouwd ; hij en zijn
vrienden wilden dus niet geacht worden ook maar eenigermate te hebben gepraejudicieerd ten aanzien eereer toekomstige regeling van de ongevallenverzekering voor zeelieden. Een der grootste bezwaren was voor hem dat eigen
verzekering en risico-overdracht altijd meebrengt een strijd
van belangen tusschen den getroffene en den tot betaling
verplichte ; men kan zich de moeilijkheden over de vraag
van geheele of gedeeltelijke invaliditeit „tot in het oneindige voortgezet denken".
Ook Mr. van Raalte (Voorzitter der Commissie van
Rapporteurs) had de voorkeur gegeven aan opneming der
zeelieden in de (wettelijke) Ongevallenverzekering, omdat
zij dan „de absolute zekerheid" zouden hebben gehad dat
zij nu en later, onder alle omstandigheden ten postkantore
van hun woonplaats zouden kunnen krijgen het bedrag,
waarop zij aanspraak hebben" ; het heele wettelijke toestel,
dat nu in werking is, in werking zou zijn gebleven ten
aanzien dezer zee-ongevallen en daarbij ook de rechtspraak.
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Ook de Regeering heeft aanvankelijk dien weg willen gaan,
maar is daarvan om opportuniteitsredenen teruggekomen.
Overigens stelde deze spreker zich voor „dat het niet
zooveel processen regenen zal naar aanleiding van dit wetsontwerp ; in den regel zal de zaak, ook in verband met
het mechanisme van dit wetsontwerp.... vanzelf loopen.
Er zullen niet voorkomen gedingen waarvan het doel alleen
is het verkrijgen van een executorialen titel tegen een
kwaden betaler. Dat wordt voorkomen door andere deelen
van de regeling. Maar wat wel zal voorkomen is, dat er
serieus verschil is tussehen de beide partijen en dat er
naar aanleiding daarvan een geding wordt gevoerd". Zouden nu, gelijk Prof. Visser duchtte, die gedingen boven
de bevatting van den normalen kantonrechter liggen ?
Neen, antwoordde spr., wat hem hier wordt opgedragen,
ligt op de lijn van zijn normale bevoegdheid. Zou dan
wellicht de tot betaling veroordeelde patroon onmachtig
zijn, zijn plicht na te komen ? De hoofdgedachte van dit
ontwerp was juist dat te voorkómen : ten genoegen van
den Minister zullen geldelijke waarborgen vooraf worden
gesteld. Zijn er in 't algemeen bezwaren tegen een dergelijk mandaat aan een Minister, ze zijn door de wijzigingen
der wetsvoordracht verminderd ; ook het belang der reederij
is thans bij een behoorlij ken loop van zaken betrokken.
Tot het bovenstaande mogen wij veilig onze aanhalingen uit de redevoeringen der sprekers beperken, want daarin
is genoegzaam uitgekomen : dat niemand de privaatrechtelijke regeling verdedigde; haar anders dan als noodmaatregel aanvaardde ; dat alle sprekers in beginsel tegen zoodanige regeling groote bezwaren hadden ; uitgekomen ook,
welke die bezwaren waren. Van de zijde der Regeering is
geen klank vernomen die ook maar eenigszins kon uitgelegd
worden als een bestrijding van dit standpunt der Kamer
(integendeel, gelijk straks blijken zal), tenzij dan, natuurlijk,
dat de Ministers trachtten de bedenkingen, aan het stelsel
ontleend en daarom tegen de ontworpen regeling aangevoerd,
met alle kracht te weerleggen. Minister Posthuma wees
nadrukkelijk als reden voor het niet gebruik maken van
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de bestaande organisatie op het aan dit ontwerp eigen
karakter van noodmaatregel ; hij eindigde met zijn vertrouwen uit te spreken dat het met de uitvoering van dit
wetsontwerp in de praktijk heel goed zou loopen. Minister
Treub, vaardig debater, wees op de groote meeningsverschillen tusschen de voorstanders van een publiekrechtelijke
regeling bestaande ; de Heer Nierstrasz was het volstrekt
oneens met den Heer Spiekman ; deze weer met Prof.
Visser van IJzendoorn. Er waren drie ontwerpen voor
ongevallenverzekering bij zeevaart en zeevisscherij : 1904
(Kuyper), 1907 (Veegeus), 1912 (Talma). Keuze van een
der drie regelingen zou geweest zijn het incidenteel werpen
van groote strijdpunten in deze kamer tijdens den „Godsvrede" en zou dus zeker niet tot spoedige regeling hebben
geleid. Tegen dit ontwerp nu zijn juridische bezwaren.
gerezen ; over de beginsel-quaesties, die de Kamer in zake
sociale verzekering verdeeld houden, was geen woord gevallen. En de Minister vervolgde : „Laat mij nu terstond
geruststellen enkele van de leden, die hebben gemeend, een
verklaring te moeten afleggen, dat zij deze regeling niet
wenschten te beschouwen als een precedent. Juist omdat
niemand haar beschouwt als een precedent is zij losgemaakt
van de sociale verzekering. Het spreekt vanzelf — dat behoef
ik hier toch niet te verklaren dat de geheele Regeering, ook
ik persoonlijk, de voorkeur geeft voor een normale, blijvende
regeling, aan de publiekrechtelijke regeling boven de privaatrechtelijke. Er is niemand, noch aan de regeeringstafel, noch in
rechtelij
de Kamer, die voor de algemeens regeling van de sociale verzekering terug zou willen komen van de publiekrechtelijke regeling
en over zou willen gaan naar de privaatrechtelijke, maar aangezien de publiekrechtelijke regeling tal van principieels quaesties
medebrengt en een uitvoerige uitwerking noodig maakt -- ik
herinner er aan, dat het laatste ontwerp van Minister Talma
over deze materie bevat 169 artikelen moet men, als men
spoedig iets klaar wil hebben, zich daarvan wel losmaken. Ik
wil echter nog eens uitdrukkelijk verklaren, dat er geen sprake
van kan zijn, dat men er zich later op zou kunnen beroepen,
hetzij tegenover de Kamer, hetzij tegenover de Regeering, dat
.
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dit zou zijn een precedent, dat men uit het feit, dat voor dezen
noodmaatregel, die urgent is, de privaatrechtelijke weg is gekozen, zou kunnen afleiden, dat men dus ook bij de definitieve
regeling van de publiekrechtelijke regeling zou afgaan om te
komen tot een privaatrechtelijke. Ik wil wel zeggen, zoolang ik deze
plaats bekleed en dus ook de arbeidersverzekering zal zijn onder mijn
beheer, zal ik er niet over denken voor de definitieve regeling
de privaatrechtelijke boven de publiekrechtelijke te verkiezen" 1 ).
Van deze verklaring kan en moet men zeggen dat zij
aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat ; geven wij dus
aan de Regeering, die haar aflegde en aan de Kamer, die
haar zonder eenige tegenspraak aanhoorde, hiervan on voorwaardelijk acte : noch Kabinet noch Tweede Kamer wenschte
deze privaatrechtelijke regeling anders dan ter wille van
den vereischten spoed ; er is geenerlei precedent geschapen ;
voor een normale, blijvende regeling blijft men onwankelbaar trouw aan het publiekrechtelijk stelsel.
Hoe liep de zaak in den Senaat ?
In het Eindverslag der Commissie van Rapporteurs der
Eerste Kamer (verschenen 5 Mei) leest men dat het wetsontwerp in heb algemeen gunstig werd ontvangen. Met het
karakter van den noodmaatregel achtten „vele" leden het
goed gezien, dat bij privaatrechtelijke eischen deze ook op
privaatrechtelijke wijze berecht werden. Deze vele leden
prezen de gelukkige samenwerking tusschen Regeering en
Tweede Kamer en waren er mee ingenomen dat „binnen
betrekkelijk korten tijd" het gewenschte was verkregen,
n.l. een behoorlijke uitkeering aan zeevarenden en hun
nabestaanden bij de door de wet bedoelde rampen. Maar
„onderscheidene" leden zouden aan een publiekrechtelijke
regeling de voorkeur hebben gegeven ; aansluiting aan de
Ongevallenwet ware hun liever geweest. Intusschen, wijl
het hier een noodwet gold, zouden zij hunne bedenkingen
niet zwaar doen wegen, vooral niet nu bij de beraadslagingen
in de andere Kamer de ernstige bezwaren aan de privaat1) Cursiveering natuurlijk van mij. In het vlak en effen drukwerk
der Handelingen versmaadt men nog steeds het middel van cursiveering
enz. om eenig deel bijzonder te doen „spreken".
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rechtelijke regeling verbonden niet meer behoefden gevoeld
te worden, waar in art. 7 vooruitbetaling door den Minister
is mogelijk gemaakt 1 ). „De hoop werd intusschen uitgesproken, dat uit het goedkeuren van dit voorstel niet
zoude voortvloeien, dat bij de latere definitieve ongevallenverzekering van zeelieden eene privaatrechtelijke regeling
zoude worden voorgesteld. Andere leden verklaarden in
het algemeen eene privaatrechtelijke regeling beter te vinden
dan eene publiekrechtelijke."
Tot deze opmerkingen omtrent stelsel en grondslag
van het ontwerp bepaalde men zich in het verslag van het
afdeelingsonderzoek der Eerste Kamer. In de „Nota" der
Regeering, naar aanleiding van dit verslag verschenen,
werden slechts de bij artikelen der wetsvoordracht gestelde
vragen beantwoord ; daarin werd geen woord gewijd aan
de hierboven weergegeven algemeene beschouwingen. En
bij de openbare beraadslaging in den Senaat (7 Mei) werd
enkel door een der leden „een kleine opmerking" over een
onderdeel van een artikel gemaakt ; daarna werd de beraadslaging gesloten en het wetsontwerp zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
Men ziet dus, dat in de Eerste Kamer de gevoelens
omtrent de vraag, die ons bezighoudt, verdeeld waren :
tegenover hen, die — zij het in zachteren vorm dan aan
de overzijde van het Binnenhof geschied was een publiekrechtelijke regeling als beter dan de gekozene aanprezen
en zich losmaakten van eenig precedent, dat uit hun aanvaarding (ter wille van het noodwet-karakter) van deze
privaatrechtelijke wet mocht kunnen worden afgeleid, stonden
„velen" die juist een wet als deze beter vonden. Wat de
Tweede Kamer betreft, wij zeiden het boven reeds : daar
nam niemand het voor dit stelsel op, daar verwierp menig1) Een grief tegen de oorspronkelijke regeling was, dat de getroffene
wiens recht op uitkeering door den reeder werd betwist, het vonnis des
rechters zou moeten afwachten en tot zoolang niets ontvangen zou; dit
bezwaar werd ondervangen door de nieuwe bepaling van art. 7, volgens
welke de Minister een in rechten gevorderde uitkeering reeds voorloopig
uit de door den reeder of diens verzekeraar gestelde zekerheid kan betalen.
O. E.XV7
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en zonder tegenspraak van
een zoo beslist mogelijk
andere zijde elk denkbeeld van een precedent. En de
Regeering gaf met den meesten nadruk te kennen dat ook
zij elk mogelijk later beroep op dezen noodmaatregel volstrekt verwierp.
Maar dit beteekent niet, dat het privaatrechtelijk
karakter van dezen noodmaatregel niet is een belangwekkend verschijnsel ; het beteekent zelfs niet dat dit karakter,
schoon geen precedent scheppend, niet leiden kan (wij
meenen : leiden moet) tot consequenties, waaraan Regeering
en Kamer zich niet zullen kunnen onttrekken.
Reeds dadelijk heeft de erkenning dat men dit stelsel
koos om spoedig gereed te zijn en op dien grond het
andere verwierp, groote waarde : daarmee is toegegeven dat
dit stelsel in opzet en uitwerking eenvoudiger en minder
omslachtig is, dat het, eenmaal aanvaard, geen principieele
quaesties doet rijzen, zooals ook minister Treub vaststelde,
doch enkel juridische vragen over het voldoende der waarborgen, het bevredigende van den gekozen rechtspraakvorm enz. Daarover valt te praten en daarover wordt men,
gelijk gebleken is, het in korten tijd vrijwel eens. Aan de
bespreking van die punten is geen politieke kant. Daarentegen zou het aan de orde stellen van een publiekrechtelijke regeling den ,,Godsvrede" met jammerlijke verstoring
hebben bedreigd. Verder dan de gemeenschappelijke voorkeur, aan de publiekrechtelijke boven de privaatrechtelijke
regeling te geven, gaat de eenstemmigheid dezer voorstanders niet; zoodra het er op aankomt binnen het kader van
dat algemeen aangenomen stelsel een regeling te maken,
ontstaat de scheiding der geesten ... .
Velen zagen een gewenschte oplossing in eene inlassching dezer verzekering in de voor industrieele ongevallen
geldende wettelijke organisatie ; bij de aanprijzing van dit
denkbeeld ontbrak het niet aan zij het dan ook vage
lofspraken over die organisatie. Dit doet wel ietwat
zonderling aan. Aan onze Tweede Kamer kan toch waarlijk
niet onbekend zijn en is niet onbekend, wat er zoo al aan
onze wettelijke ongevallenverzekering aan het stelsel en
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aan de uitvoering, aan de administratie, aan de wet en aan
de rechtspraak -- hapert. De wet zelve is (sedert hoelang
reeds ?) „op de helling". In onderdeelen is zij gewijzigd en
aangevuld, stuksgewijze wat verbeterd. Een „technische
herziening" wacht nog steeds op afdoening. Het boek,
waarin door hoofd-ambtenaren der Rijksverzekeringsbank
„Tien jaren praktijk der Ongevallenwet 1901" werden beschreven, maakte op den lezer een pijnlijken indruk : door
de schrijvers werd allerminst ontkend dat zeer veel anders
gegaan was en nog anders ging dan gewenscht ware, doch
zij weten dit èn aan de wet èn aan de rechtspraak, terwijl
de lezer de gedachte niet weren kon dat ook de administratie zelve, die hier aan het woord was, niet vrij uitging 1 ).
Kan men dan, met dit alles voor oogen, „zoo maar" aansluiting van nieuwe groepen verzekerden bij deze organisatie bepleiten ? Zou zoodanige aansluiting de verzekerden
helpen aan een bevredigende rechtspraak ? De heeren van
de Rijksverzekeringsbank zelven hebben tegen die rechtspraak menig groot bezwaar. Zouden door die aansluiting
de verzekerden spoedig geholpen worden ? Is heel de organisatie van dien aard, dat men haar arbeidsveld wil uitbreiden alvorens ingrijpende verbeteringen tot stand gebracht,
voor het minst beproefd te hebben ?
Maar het eigenlijke „mooie" van de publiekrechtelijke
regeling is gelijk Mr. Roodenburg het uitsprak dat
er, door uitsluiting van eigen verzekering en van risicooverdracht, geen strijd van belangen meer is tusschen den
getroffene en diens werkgever ; heeft de laatste aan het
Staatsorgaan de voor zijn bedrijf vastgestelde premie opgebracht, dan is het hem volkomen onverschillig hoeveel
het staatsorgaan aan getroffenen in zijn onderneming uitkeert. — Deze overweging richt zich dus niet alleen tegen
de privaatrechtelijke verzekering, maar ook tegen het in
de publiekrechtelijke regeling van onze Ongevallenwet
1901 ingelascht instituut van eigen verzekering en risicooverdracht. Het is de oude, welbekende bedenking, die
1) Het boek werd door mij besproken in Onze Eeuw, jaargang 1914,
afl. 1, bl. 124 v.v.
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van stonde af aan tegen dat instituut is ingebracht : geeft
ge den werkgever een voor hem tastbaar belang bij veelvuldigheid en hoegrootheid der uitkeeringen, dan zult ge
zien dat hij op alle ook ongeoorloofde manieren den
getroffene zal trachten te onthouden wat dezen toekomt.
Dit is het in wantrouwen gegrond argument, dat altijd
weer naar voren wordt gebracht ! Is dan in de praktijk de
juistheid van dat argument, de rechtmatigheid van dat
wantrouwen gebleken ? Stellen de werkgevers, die hun
risico volgens de Ongevallenwet 1901 dragen of overgedragen hebben, zooveel meer beroepen tegen uitkeeringen
van de Rijksbank in ? Blijkt uit anderen hoofde hun zucht
om den getroffenen te kort te doen ? Er is nog steeds een
enquête gaande naar de uitkomsten der risico-overdracht ;
men heeft nog steeds niet vernomen dat de met het onderzoek belaste commissie tot sensationeele onthullingen is
gekomen !
Meer dan één grief, tegen de privaatrechtelijke regeling
der oorlogszeeongevallenverzekering door sprekers in de
Kamer geuit, is door wijziging der wetsvoordracht opgelost,
o. a., zooals wij zagen, deze : dat, hangende een geding waarbij
de reeder zijn verplichting tot uitkeering betwist, de getroffene geen uitkeering zou ontvangen ; die kan hem, in afwachting van des rechters beslissing, door den Minister op kosten
des werkgevers worden verleend. En zoo is er meer. Men moet
niet vergeten dat het hier gold een voor ons land —
eerste proeve van privaatrechtelijke, door de wet geregelde
ongevallenverzekering. Duitsche voorbeelden van dwangverzekering baatten hier niet ; men moest zelf zijn weg
vinden, al tastende om mogelijke bezwaren te ondervangen.
Ging men in deze lijn door, een tweede wet zou, ontworpen
in het licht der ervaring straks met deze opgedaan, beter
en vollediger zijn dan haar voorgangster.
Maar men zal in die lijn niet doorgaan, immers ? Hier
was geen precedent. Het privaatrechtelijk stelsel kon slechts
aanvaard worden voor een spoedig in te voeren noodmaatregel ; die aanvaarding beteekende noch voor de Regeering
noch voor de Kamer verzwakking van beider stellig geloof
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in het alleen-bevredigende van publiekrechtelijke regeling
voor normale, blijvende verzekering.
Doch zal deze oorlogszeeongevallenwet geen consequenties niet zich brengen ? Wordt Minister Posthuma's
voorspelling „dat het met de uitvoering van dit wetsontwerp in de praktijk heel goed zal loopen" bewaarheid, zal
men dan blind blijven voor deze ervarings-les ? Wanneer
nu niet blijkt van op chicanes beluste werkgevers, die het
onmogelijke beproeven om den slachtoffers van den arbeid
te onthouden wat dezen toekomt ; niet blijkt van de voorziene velerlei misère en tot in het oneindige voortgezette
moeilijkheden ; niet blijkt in één woord van al wat de voorstanders eener publiekrechtelijke regeling duchten, wanneer
zij terwille van den spoed met een bezwaard hart, het
beste er maar van hopende, hun stem geven aan een
privaatrechtelijke regeling ; zal dan het geloof in de
alleen-zaligmakende werking der directe overheidsbestiering
in zake sociale verzekering onverzwakt blijven bestaan ?
Misschien toch wel ; immers werd dat geloof door „tien
jaren praktijk der Ongevallenwet 1901" niet aan het wankelen gebracht !
Er is dus alle reden om de werking van deze merkwaardige Oorlogszeeongevallenwet met alle aandacht, die
zij verdient, straks te volgen. Die werking zal zich nog
eenigen tijd laten wachten ; na de aanneming door de Eerste
Kamer zullen bestuursmaatregelen afgekondigd moeten
worden eer de zaak een aanvang neemt. Daarna zal zij een
einde nemen, zoodra de buitengewone omstandigheden, die
haar in het leven riepen, ophouden te bestaan. Men kan
niet anders dan hopen, dat dit laatste spoedig het geval
zal zijn en dat dus de belangwekkende proefneming slechts
kort dure. En hopen ook, dat de wettelijke regeling niet
toegepast wonde, doordat hot geluk ons blij ve dienen en
de bemanningen der schepen spare gelijk zij deliberante
Serlatu na 18 Februari gespaard zijn gebleven.
Maar wanneer de wet toegepast wordt en op grond
daarvan een oordeel over de werking van haar stelsel kan
worden geveld, dan vertrouwen wij dat dit oordeel gunstig
.
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zal zijn. Wij ontkennen dat bij de nijverheids-ongevallenverzekering de risico-overdracht welke den werkgever of
zijne groep belang bij al of niet uitkeering vanwege de
Rijksbank geeft, tot misbruiken leidt en wij duchten dus
ook niet misbruiken bij een regeling als deze. Blijkt dan
de vrees der voorstanders eener publiekrechtelijke regeling
ijdel te zijn geweest, dan zal vanzelf deze wet haar consequentie met zich brengen. Zij moge dan al geen precedent
scheppen, haar werking kan niet zonder invloed blijven.
Wanneer de nog durende vloedgolf van bewondering voor
publiekrechtelijke verzekering eens terugloopt zulke
dingen komen voor , dan zal wellicht een beroep op
dezen noodmaatregel, proeve van privaatrechtelijke verzekering, kunnen dienst doen als bewijs dat zelfs arbeidersverzekering zonder rechtstreeksche inmenging van staatsorganen nog wel zeer behoorlijk te regelen is.
]

Naschrift. 28 Juni. Boven werd de hoop uitgesproken
dat d e wettelijke regeling niet toegepast worde, doordat
het geluk ons blij ve dienen en de bemanningen der schepen
spare gelijk zij — deliberante Senatu na 18 Februari
gespaard zijn gebleven." Thans moet hierbij worden aangeteekend dat deze hoop ijdel is gebleken. Verschillende
treilers zijn vermist ; een scheepje van de kustvisscherij is
op een mijn geloopen en in de lucht gevlogen. De op 20
Februari (dus meer dan vier maanden geleden) bij de Tweede
Kamer ingediende en op 7 Mei door de Eerste aangenomen
wetsvoordracht is nog niet in werking getreden ; dit wacht
op de afkondiging van uitvoeringsmaatregelen. Het is begrijpelijk
k dat de samenstelling daarvan veel tijd vordert ;
des te meer blijft te betreuren dat de geheele aangelegenheid niet spoediger kon worden afgedaan.
„

BULGARIJE,
Indrukken en Beschouwingen.
DOOR

Prof. Dr. N. VAN WIJK.

I.
In den voorzomer van het jaar 1914 hield ik mij vijf
dagen in de hoofdstad van Bulgarije op. Zulk een kort
verblijf is natuurlijk niet in staat om iemand een meer
dan heel oppervlakkig begrip van land en volk te geven ;
toch ben ik mij bewust, te zijn teruggekeerd met een niet
alleen sterk veranderde, maar ook verhelderde en verbeterde
voorstelling van de Bulgaarsche natie, van haar levenscondities en de richting, waarin ze zich ontwikkelt. De
omstandigheden waren mij zeer gunstig : ik sprak over deze
zaken met Bulgaren, daarna met hun grootste vijanden, de
Serven, en verder zoowel in Sofia als in Roemenië en
Oostenrijk-Hongarije -- met kenners der Balkanvolken,
wier oordeel niet door patriottisme zijn onpartijdigheid kon
verliezen, ik bezocht in het gezelschap van beschaafde
en goed georiënteerde Bulgaren ongeveer al wat in Sofia
iemand belang kan inboezemen, van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen en een zitting van het
Parlement af tot de weekmarkt toe, — en waar ik dieper
wenschte door te dringen in dat wat in de eerste plaats
mijn belangstelling gaande maakte, daar hielp mij mijn
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lektuur. Aangezien weinige van mijn landgenooten zoo
goed als ik in staat zullen geweest zijn, het Bulgaarsche
leven van nabij waar te nemen, aangezien verder een
groot deel van de litteratuur niet voor hen toegankelijk
is, doordat die in 't Bulgaarsch, Servisch, Russisch of
andere hier weinig bekende talen is geschreven, meende
ik goed te doen een deel van mijn indrukken te boek te
stellen. Te gewenschter kwam me dit voor, omdat ik de
overtuiging heb gekregen, dat de Bulgaren een krachtig
volk zijn, een volk dat een groote toekomst kan hebben,
een volk, waarvan reeds nu iedere natie veel leeren kan.

I.
Indrukken van Sofia.
„De Japanners van Europa", zoo hoorde ik meermalen
de Bulgaren betitelen, door Galiciërs, Roemenen, Kroaten,
en toen ik op weg naar Sofia een paar dagen in Roemenië
was, werden me daar groote dingen verhaald van die
„Japanners" ; sommigen kwamen er rond voor uit, dat ze
hen verre boven de eigen landgenooten stelden, wat ontwikkeling, arbeidzaamheid, soberheid aangaat ; hoezeer deze
goede qualiteiten vruchten gedragen hebben, dat zou ik
wel zien, zei men mij, als ik in dat wonderland was. Ik
kwam er dus niet onvoorbereid, maar toch had ik gelegenheid te over om mij te verbazen, telkens op nieuw, over
de reusachtige prestaties van dit jonge volk ; men kon
nauwelijks gelooven, dat het eerst zes en dertig jaar van
onder het Turkenjuk bevrijd is.
Neen, Bulgarije is geen onbeschaafd land, het is niet
de wereld van Baj Ganju, zooals men in West-Europa zou
kunnen meenen.
Het eenige voortbrengsel der Nieuwbulgaarsche letterkunde, dat, voorzoover ik weet, met vrucht als leerboek
der Bulgaarsche taal gebruikt kan worden, is de novelle
Baj Ganju, van Aleko Konstantinov. Dit boekje is in
Duitschland uitgegeven, met een Duitsche vertaling er bij,
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en terecht : immers 't is in eenvoudige taal geschreven en
't bevat veel idiomatische uitdrukkingen. Maar laat toch
niemand meenen, dat de hoofdpersoon, de beer Ganju
Balkanski, alias Baj Ganju 't gewone type van een Bulgaar
is. Het boekje is bedoeld als een satire op sommige slechte
qualiteiten, die Konstantinov bij een deel van zijn landgenooten opmerkte, en ik heb wel eens gelezen, dat het
een goeden invloed heeft gehad op de Bulgaarsche zeden.
Hoe dit zij, onder de talrijke menschen, die ik in Sofia zag,
was geen Baj Ganju. Deze is het toppunt van onsmakelijkheid en onkieschheid, een aarts-klaplooper zonder de minste
beschaving ; een Bulgaarsche heer, zou ik zeggen, is eer
het omgekeerde. En in Konstantinovs novelle, die ik niet,
zooals menige Bulgaar, zoo bijzonder geestig kan vinden,
wordt een heele spoortrein gevuld met dergelijke onbeschaafde personen, onder wie wel Baj Ganju de ergste is, maar
die toch allemaal samen op de Bohemers, bij wie ze op
bezoek komen, den indruk moeten maken van zuivere
barbaren. Gelukkig zijn de Bohemers niet alleen bij deze
menschen in de leer gegaan. Ze weten thans best, dat
Bulgarije „een van de best gëorganiseerde, vooruitstrevende,
op democratische basis zich ontwikkelende hedendaagsche
staten is" en dat het wat schoolwezen aangaat „niet alleen
de eerste onder de Balkanstaten is, maar tot de voorlijkste
staten van Europa gerekend kan worden" 1 ).
Niet het land van Baj Ganju, maar een staat, die met
haastige schreden het zoogenaamde „beschaafde WestEuropa" inhaalt, het in menig opzicht reeds ingehaald
heeft: dat is het huidige Bulgarije, en als zoodanig zien
wij het van het eerste uur dat we er zijn.
Een intensief, aan de eischen van onzen tijd beantwoordend boerenbedrijf en een goed onderhouden chaussée
op eenigen afstand van de spoorlijn geven ons reeds dadelijk
blijk van den ongeloofelij ken vooruitgang op stoffelijk gebied sedert de bevrijding. Wie Bosnië en Herzegowina kent,
wordt vanzelf aan deze landen herinnerd, maar daar is het
1) Deze citaten komen voor in ,,Slovanstvo", een beknopt encyclopedisch overzicht van het Slavendom (Praag 1912), blz. 108 resp. 446.
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de regeering van een der grootste rijken van Europa, die
geld noch moeite heeft gespaard om aan de wereld te doen
zien, hoeveel voordeel deze geoccupeerde landen van het
Oostenrijksche bestuur gehad hebben, in Bulgarije echter
moest alles uit bescheiden middelen gedaan worden en
door menschen, die nauwelijks tijd en gelegenheid gehad
hadden om zich voor hun omvangrijke taak voor te bereiden.
Al het interessante, dat wij onderweg zien, doet ons
het kleine ongerief vergeten, dat de coupé wat nauwer is
dan we bij ons gewend zijn : niet in alles heeft Bulgarije
ons nog ingehaald. Maar hoezeer het ook in dit opzicht
op den goeden weg is, bemerken wij, als het spoorlijntje,
dat de Donauhaven Rustschuk met de lijn Varna-Sofia
verbindt, ophoudt en onze wagon aan een modernen
D-trein wordt vastgekoppeld, voorzien van alle Europeesche
comfort, o.a. van een restauratiewagen, waar men goed
eten kan en waar het personeel Duitsch verstaat even
goed als bij ons en Fransch wellicht beter dan in Duitschland. De goede indruk, reeds dadelijk van land en volk
gekregen, wordt bevestigd door wat een reisgenoot mij
weet te vertellen. Zoo verneem ik bijvoorbeeld, als we door
het nauwe, romantische Iskardal sporen, met zijn hooge,
wilde rotswanden, dat deze spoorlijn nog door buitenlandsche ingenieurs is aangelegd, maar dat thans Bulgarije
over krachten beschikt, die tegen een zoo moeilijke taak
zijn opgewassen : de „Balkanquerbahn", zooals Baedeker
haar noemt, dat is de lijn, die langs de oude koningsstad
Tirnovo en verder dwars door den Balkan loopt, is dan
ook door Bulgaarsche ingenieurs gebouwd.
Als wij 's avonds in Sofia zijn aangekomen, rijdt een
eerlijke koetsier mij langs breede, goed geplaveide straten
naar het modern ingerichte hotel (,,deutsch geführt", zegt
Baedeker, alsof een Bulgaar den Duitschers de kunst niet
had kunnen afkijken), waar ik eenige nachten zal logeeren.
Ik gaf met opzet den koetsier het epitheton „eerlijk", niet
om dien eenen persoon te karakteriseeren, maar meer om
de heele soort een compliment te maken : een Bulgaarsche
koetsier of bediende zal zelden in zijn eigen belang misbruik
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maken van iemands gebrekkige kennis van taal en locale
toestanden.
De volgende dagen bevestigden mijn eerste indrukken.
Als men in Sofia's hoofdstraten loopt, wordt men getroffen
door hun Europeesch karakter. De huizen zijn wat lager,
het verkeer is wat minder druk dan in een groote Oostenrijksche of Duitsche stad trouwens, Sofia heeft dan ook
slechts ruim honderdduizend inwoners, bovendien passeert men af en toe een moskee of een ander gebouw in
meer Turkschen dan Europeeschen stijl gebouwd ; dat doet
echter aan ons oordeel niet af, dat Sofia zich met snelheid
ontwikkelt in de richting, waarin de Europeesche steden
zijn voorgegaan. Men is nog niet geheel gereed : zoo komt
ge soms, van de hoofdwegen afgaande, in straten, met
alleenstaande, reeds lang bewoonde huizen aan weerskanten,
doch nog slechts half of bijna heelemaal niet geplaveid ;
maar, zeggen de Bulgaren : was de oorlog er niet geweest,
dan had men in dien tijd voor bestrating kunnen zorgen,
en, komt ge over een paar jaren terug, dan is heel Sofia
geplaveid zooals nu zijn boulevards. Gaarne geloof ik dat,
want in geen enkel opzicht zijn de Bulgaren menschen
van woorden alleen ; en wanneer een Serviër ze u beschrijft
als een volk van bluf en van reclame, dan komt dat,
doordat hij zijn naaste buren niet kent of doordat patriottisme en haat tegenover den vijand van een jaar geleden
zijn oogen blind maken voor de daden, waardoor een
Bulgaar beter dan door woorden zijn superioriteit weet
te toonen.
Zooals met het plaveisel, zoo is 't ook met gewichtiger
zaken. De Universiteit en de daarbij behoorende bibliotheek
zijn ondergebracht in een klein, voor deze bestemming
ongeschikt gebouw. Maar dat wordt anders. Er is voor
een nieuwe Universiteit een kapitaal van vijftien millioen
francs beschikbaar, en wanneer dat nog niet gebruikt is,
is dit een gevolg van den grooten vrijheidszin van eenige
Bulgaarsche professoren, die gaarne het kapitaal eerst zoo
lieten aangroeien, dat de rente voldoende zou zijn voor
hun tractement : in dit land van persoonlijke vrijheid streeft
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ook de geleerde naar een zoo groot mogelijke autonomie.
Niet allen zijn het echter in dit opzicht met elkaar eens,
en binnenkort zal de knoop wel worden doorgehakt,
wanneer bij het steeds toenemende aantal studenten de
beschikbare ruimte zbb hinderlijk onvoldoende blijkt, dat
verhuizing naar een modern akademiegebouw niet alleen
gewenscht, maar zelfs noodzakelijk is.
De nieuwe universiteit zal zich ongetwijfeld op waardige wijze aansluiten bij de reeds bestaande openbare gebouwen, zooals parlement, akademie van wetenschappen,
theater.
Over het theater een enkel woord. Toen ik 'smiddags
het gebouw te zien kreeg, beklaagde de directeur zich, dat
het wat klein was. Ik kon die klacht niet begrijpen : het
in alle opzichten moderne Sofia'sche theater is volgens onze
begrippen voor een stad van dien omvang eer het omgekeerde. Maar toen ik 's avonds een operavoorstelling bijwoonde,
was de zaal geheel vol : blijkbaar gaat men in Bulgarije
meer naar de komedie dan hier. Trouwens, dat was vooral
het laatste jaar zoo, en de theaterdirecteur schreef het
waarschijnlijk terecht toe aan de behoefte, om na al de
jammeren van den oorlog terug te keeren tot een regelmatig
leven, afgewisseld door zulke ontspanningsmiddelen, die
den geest verheffen en de materieele nooden en zorgen
tijdelijk doen vergeten. De liefde van 't publiek voor 't
tooneel verklaart den bloei van den Sofia'schen schouwburg.
Men geeft er zelfs opera's in het Bulgaarsch, geheel met
eigen krachten die natuurlijk wel gedeeltelijk in 't
buitenland zijn opgeleid , en de opvoering van Aïda,
die ik bijwoonde, was in staat, ook een verwenden Westeuropeaan een genotvollen avond te verschaffen. Ofschoon
het geheel niet op één lijn stond met wat een goed Duitsch
of Fransch gezelschap te hooren geeft, ofschoon vooral het
orkest heel wat te wenschen overliet, de voorstelling kon
mij den heelen avond boeien en alles liep glad van stapel.
Een dergelijke prestatie is te meer te bewonderen, als wij
weten, dat een rijke, luxueuze stad als Boekarest, met driemaal zooveel inwoners als Sofia, geen nationaal operagezel-
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schap heeft en van de vriendelijkheid van Italianen
afhankelijk is, die het in den winter met een bezoek plegen
te vereeren, en als we denken aan de opera-toestanden
van ons eigen land met zijn wereldsteden, welker bevolking
toch heusch niet van kunstliefde verstoken is.
De vergelijking met Boekarest valt ook overigens wel
eens in het voordeel van het veel kleinere Sofia uit. Zoo
bewaart Roemenië zijn archeologische collecties o.a. de
vermaarde goudschat van Pietroassa nog altijd in een
benauwd en hokkig vertrekkencomplex in het universiteitsgebouw, Sofia gebruikt voor zijn museum van oudheden
een vroegere moskee, en die voldoet uitnemend, dank zij
den smaak en de kennis van zaken, waarmee in deze groote
ruimte de geëxposeerde voorwerpen zijn opgesteld. Maar
nog sympathieker dan het archeologische museum is mij
het ethnographische, niet zoozeer om de localiteit : want
die is voorloopig gebrekkig, — ook niet om de collectie
zelf: want als men kort achter elkaar verscheidene musea
van dezen aard heeft gezien, is men -- vooral als leek in 't
vak niet zoo heel gauw verrast. Neen, het was de persoon van den directeur, die mij van deze verzameling meer
deed genieten dan van de andere, die ik zonder zulke
goede leiding moest bezien. Elk voorwerp der collectie
had de liefde van den directeur. Wanneer hij mijn Bulgaarschen vriend en mij de voortbrengselen der nijverheid
van Gabrovo liet zien, dan wist hij ons de industrieel begaafde Bulgaren van die streek te schilderen als helden,
met de wapenen des vredes strijdend voor de toekomst
van hun land, en als hij sprak van de Macedonische
vrouwen in hun kleurige, roodbonte drachten, dan zagen
we ze voor ons, voortschrijdend met den koninklijken tred,
die meer dan mooie gezichtstrekken de Bulgaarsche boerinnen kenmerkt. De eer van deze collectie georganiseerd te
hebben, gaf de directeur aan zijn adjunct, en deze gaf
haar aan zijn chef: blijkbaar een voortreffelijke samenwerking in dat museum ! Toevallig kwam juist, toen we
bij den directeur zaten, een der beambten van een excursie
naar de streek van Vidin terug nieuwe schatten voor de
,
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verzamelingen meebrengend. Het is om een Westeuropeeschen liefhebber te doen watertanden, voor welke geringe
prijzen men op het Bulgaarsche platteland zoo al niet wat
wij antiquiteiten noemen, maar dan toch voorwerpen, die
in snel tempo bezig zijn het te worden, kan koopen : voor
een paar francs de mooiste kostuums, de karakteristiekste
sieraden.
Zoo zou ik nog heel wat van Sofia kunnen vertellen.
Het meegedeelde kan echter volstaan, om een denkbeeld
te geven van de snelle ontwikkeling der Nieuwbulgaarsche
kultuur.
Dat nog niet alles zoo goed is als bij ons laat ik
bijvoorbeeld wijzen op de onvoldoende hygiënische maatregelen tijdens den oorlog en op een tekort dat mij persoonlijk sterk frappeerde, namelijk dat aan goede boekhandels -- spreekt van zelf. Maar wat niet is, kan komen,
wie de Bulgaren kent, kan gerust zeggen : het z a 1
komen.
Wat zou nu de oorzaak wezen van die verbluffend
snelle evolutie ? De hoofdoorzaak zal wel in den aard van
het volk te zoeken zijn : de Bulgaar is arbeidzaam, vrij van
de hartstochten van drank en spel, een vriend van orde
en regelmaat. Hoe hij zoo komt ? Hoe hij zoo'n geheel
andere natuur heeft dan bijvoorbeeld een Rus, of -- om
een naderen buur te nemen --- een Serviër ? Wie zal het
zeggen ? Het zal wel samenhangen met de andere menging
der volken en rassen op Bulgaarsch gebied dan elders.
Slaven zijn ze, de Bulgaren evenals Serven en Russen,
inzooverre al die drie volken Slavische talen spreken, maar
Slavisch bloed hebben ze in zeer verschillende quantiteit.
De Bulgaren zullen gedeeltelijk op Thraciërs teruggaan —
volgens Herodotos was dat het grootste volk na de Indiërs
met dezen vermengden zich Slaven, verder een horde
van die Aziatische Bulgaren, die aan de tegenwoordige
natie hun naam hebben gegeven, en dan nog Grieken,
Turken enz. Al die elementen samen hebben een krachtig
volk gevormd, dat terecht met de Japanners vergeleken
wordt. In boeken over Rusland vindt men wel eens de
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leer verdedigd, dat het verschil tusschen Rusland en Europa
geen verschil in wezen, maar slechts in tijd is : Rusland is
wat Europa eenmaal was. Geheel waar kan dat niet wezen.
Vragen we, hoe het komt, dat Rusland nu al drie eeuwen
vergeefsche pogingen doet om de Europeesche kultuur over
te nemen, terwijl Bulgarije in zes-en-dertig jaar veel grooter
vorderingen heeft gemaakt, dan moeten we den dieperen
grond van die tegenstelling in een verschil der volksnatuur zoeken : de Bulgaar is in staat een vreemde kultuur over te nemen, aan haar ontwikkeling op nieuwen
bodem zijn onvermoeibare energie dienstbaar te maken —
en tegelijk zich zelf te blijven ; m.a.w. die gemeenschappelijke kultuurelementen, die aan de westersche naties trots
alle verschilpunten een vrij groote homogeniteit geven,
zijn thans reeds bijna alle het eigendom ook der Bulgaren
geworden ; maar toch blijft Bulgarije Bulgaarsch evenals
Frankrijk Fransch en Nederland Nederlandsch is. De Russische volksnatuur echter kan Europa niet verduwen : de
eeuwenlange, wanhopige pogingen er toe toonen dat maar
al te duidelijk. Nog steeds is Rusland Rusland, maar 't
is niet tegelijk Europa.
Uit het voorafgaande volgt, dat voor het tegenwoordige Bulgarije de verhouding tot Rusland een uitermate
moeilijke quaestie moet wezen. ik heb mij daarom voorgenomen, dat onderwerp in een apart hoofdstuk te bespreken, vooraf echter wil ik eenige bladzijden wijden aan
den allerbelangrijksten factor in het Bulgaarsche volksbestaan, aan de school. Wie de Bulgaarsche school kent,
kent het volk, in geen ander land neemt het schoolwezen
zulk een eereplaats in, en wie volksbeschaving onder de
hoogste goederen eener natie rekent, die moet een eeresaluut brengen aan de Bulgaren, die metterdaad getoond
hebben, dat een goede school de beste waarborg is voor
de kracht en grootheid van een volk. De kloeke volksnatuur als grondoorzaak en de school als secundaire oorzaak, die twee zijn het, die van het jonge Bulgarije den
veelbelovenden staat maakten, die het thans is.
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II.
Het Bulgaarsche Schoolwezen.
De korte tijd, dien ik voor Sofia bestemd had, en de
omvangrijkheid van mijn werkprogramma, stonden mij niet
toe persoonlijk alle soorten van scholen te bezoeken. Behalve
de Universiteit, waar ik een degelijk, geheel in Duitschen
geest gegeven college bijwoonde, bezocht ik slechts een
gymnasium, waar ik twee lessen in het Russisch hoorde, één
in Bulgaarsche taal, één in Bulgaarsche letterkunde.
Onwillekeurig vergeleek ik mijn indrukken met die,
die ik in September 1907 te Moscou opdeed, toen ik ook
daar middelbare scholen en gymnasia bezocht. De ontvangst
reeds was een geheel andere. In Moscou wilde ik behalve
een handelsschool en een particulier gymnasium ook een
rijksgymnasium bezoeken, en wel datgene, dat me als het
beste zoowel wat onderwijs als schooldiscipline betreft was
aanbevolen. Maar toen ik bij den directeur kwam, met een
aanbeveling van een gemeenschappelijken vriend, deelde
deze mij heel beleefd mee, dat hij zelf er geen bezwaar
tegen had en dat hij mijn verzoek aan den districtsinspecteur zou meedeelen. Rusland kennende begreep ik, dat
er wel niet gauw, misschien nooit antwoord zou komen,
en een vriend bevestigde mijn vermoeden, dat men liever
geen vreemden in de klasse had, aangezien de in het
revolutiejaar verslapte schooltucht nog niet geheel was
hersteld. In Bulgarije stelde een leeraar mij uit eigen beweging voor, met hem mee in de klasse te gaan ; hij bracht
mij in kennis met zijn directeur en verscheidene van zijn
collega's en niemand had bezwaar er tegen, dat ik zijn les
bijwoonde, — hoewel allen mij bekenden, dat de discipline
nog lang niet was zooals vóór den oorlog: alle docenten op
een paar oude heeren na waren in het veld geweest, veel
leerlingen uit de hoogere klassen eveneens, van regelmatig
onderwijs was maanden lang niets gekomen, onderwijzers
en schooljongens hadden gelijkelijk hun gedachten weinig
bij hun werk gehad ; natuurlijk wreekt zoo'n toestand zich
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op de schooltucht ; maar er was al groote vooruitgang waar
te nemen, „en weldra zijn we het te boven", verzekerden
allen eendrachtig. Als het zoover is, zal de toestand wel
voortreffelijk wezen, immers ook thans was de ordeloosheid
niet onrustbarend. De jongens hadden een groote neiging,
vooral bij sommige leeraren, om veel met elkaar te babbelen,
en dat gaf bij de groote klassen (ongeveer veertig komt
veel voor) wel eens een hinderlijk gegons ; zij geneerden
zich heelemaal niet, dat er een vreemde bij was, en dat
deed me aannemen, dat erger onordelij kheden een zeldzaamheid zijn, immers dan zouden ze me wel gelegenheid
hebben gegeven, om ook die waar te nemen. Ofschoon de
klassen voor onze begrippen te groot zijn, wordt er goed
geleerd; in tegenstelling tot Rusland, waar de geheele beschaving meer extensief dan intensief is en het onderwijs,
althans in taal- en letterkundige vakken, meer in de
breedte dan in de diepte gaat, heeft de Bulgaarsche leeraar
onze Westeuropeesche methoden, en een les, door een
degelij ken docent, die goede orde heeft, gegeven, kan ons
dan ook ten volle bevredigen. Toen een leeraar in het
Russisch mij na de les dringend verzocht, hem vooral
niet te verzwijgen, wat mij in zijn lesgeven en in den geest
van het onderwijs niet beviel, kon ik met den besten wil
geen ernstige bezwaren te berde brengen.
In verschillende opzichten zijn onze middelbare scholen
ongetwijfeld de Bulgaarsche vooruit : zoo hebben wij in
het algemeen geriefelijker gebouwen en kleinere klassen,
maar of ten gevolge daarvan het onderwijs hier nuttiger
werkt dan daarginds, of onze jongelui ontwikkelder zijn,
als ze de school verlaten, daarop zou ik geen eed willen doen.
Toen een der leeraren mij het heele schoolgebouw
liet zien, kwamen we ook aan het vertrek van den dokter.
Aan een Bulgaarsch gymnasium is een arts verbonden, die
de dubbele taak heeft, in een der klassen les in de hygiëne
te geven en geneeskundig toezicht uit te oefenen op alle
leerlingen. Ik weet niet, in hoeverre andere landen iets
dergelijks hebben, maar wel weet ik, dat deze docent-artsen
in Bulgarije zeer goed voldoen. Alleen klagen zij zelf aan
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groote scholen, en waarschijnlijk met recht, wel over te
drukke bezigheden. :Immers de zorg voor de gezondheid
der jongelui strekt zich zoover uit, dat menige ouder
ziekten van zijn kinderen laat behandelen niet door den
huisarts, maar door den schooldokter, zonder dat deze het
recht heeft, zijn diensten te weigeren.
Maar genoeg over mijn eigen indrukken. Het Bulgaarsche onderwijswezen is te interessant, om niet een beknopt
overzicht van het geheel te geven.
Zoolang Bulgarije bestaat, zijn alle partijen, de meer
conservatieve niet minder dan de meest vooruitstrevende,
overtuigd geweest van de groote beteekenis van het onderwijs voor de volkskracht, en alle hebben gelijkelijk geijverd om het aantal scholen zoo groot mogelijk en de
onderwijzende krachten zoo goed mogelijk te maken.
Nergens is dat streven zoo begrijpelijk als in Bulgarije.
Immers in den Turkschen tijd, toen voor Christenen de
toegang tot rijksambten was afgesloten, kon een man van
eenige ontwikkeling slechts in één functie zich nuttig
maken, in die van onderwijzer : want aan het onderwijs
legden de Turken geen hinderpalen in den weg. „Zulk een
toestand duurde voort tot aan de bevrijding en eerst de
stichting van het jeugdige rijk bracht een grootere differentieering in den kring van het opkomende intellect tot
stand. De onderwijzers van gisteren werden juristen, financiers, diplomaten, ministers enz." 1 ). Onder de leiding
van deze personen en door hun toedoen is Bulgarije groot
geworden : kan het anders, of zij herdachten met dankbaarheid, wat de school voor hen en hun natie geweest was ?
Zij voelden, en iedereen voelt het nog, dat Bulgarije zijn
snellen opbloei voor een zeer groot deel aan het volksonderwijs te danken heeft, en dus : dat ook in de toekomst
het volk te krachtiger zal zijn, naarmate het beschaafder
1) I. D. Sjisjmanov. Onderwijswezen en beschavingsarbeid in Bulgarije,
blz. 5. Dit artikel verscheen in 't Russische tijdschrift „Westnik Wospitanija",
1913. Dezelfde schrijver, thans hoogleeraar te Sofia, vroeger minister van
onderwijs, schreef ook een artikel „Die Bildung als Faktor im letzten Balkankrieg" in het Litteraturblatt der Frankfurter Zeitung van 5 Jan. 1913.
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is. Voor de school had men dus veel over en misschien
in geen land neemt het onderwijsministerie een dergelijke
plaats in als in Bulgarije.
In 1912 werd van de 190 millioen francs, die het rijksinkomen uitmaakten, de som van 25 millioen, dus meer
dan een achtste, voor het onderwijs besteed, en de resultaten
zijn in Bulgarije is dat begrijpelijk in overeenstemming met wat wordt ten koste gelegd. In vijf en twintig
jaar is het aantal volksscholen vermeerderd met 320%,
het aantal leerlingen met 939 % (jongens) resp. 1139 %
(meisjes), het aantal onderwijzers en onderwijzeressen met
694 %, en terwijl van de mannen boven zestig jaar nog
ruim 55 % analfabeet zijn, is dat percentage voor de jongelui van vijftien tot twintig jaar nog geen 9 %, in
1897 konden 56,39 % der miliciens lezen en schrijven, in
1905 al 84,02 % en in 1912 ruim 90 %. Het naburige
Servië kan hierin met Bulgarije eenvoudig niet vergeleken
worden.
De algemeene leerplicht, die in verschillende landen
slechts op papier bestaat, is in Bulgarije inderdaad een
feit geworden, hoewel natuurlijk de zeer ongunstige ligging
van verafgelegen boerenhuizen wel eens de noodzakelijke
aanleiding is, dat een kind zonder onderwijs blijft.
Deze algemeene leerplicht bestaat voor de volksschool,
d. i. de lagere school, die geheel kosteloos is. De cursus
duurt vier jaar, coëducatie is geoorloofd. Van dit soort
scholen hadden de Bulgaren er in 1912 1 ) niet minder dan
3482, niet meegerekend de 1237 particuliere; het aantal
leerlingen bedroeg in 1910/11 387.831 (tegen 125.773 in
1884). Elk dorp of complex van 40 boerenhofsteden moet
een lagere school hebben, en eenige kleinere dorpen samen
hebben dezelfde verplichting, wanneer de afstand niet
meer dan drie kilometer is. Voor wie niet naar progymnasia
gaan, is het bezoek van „aanvullingsklassen" na afloop
van den vierjarigen cursus verplicht. De lagere scholen
1) De bevolking bedroeg toen vier en een derde millioen, waarvan
bijna 80% Bulgaren (verder ruim 12 % Turken, overigens Grieken enz.).
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worden gebouwd door de gemeenten, die daarbij zorg moeten
dragen, dat op een afstand van vijftig meter geen herbergen
e.a. huizen, waar sterke drank verkocht wordt, gelegen zijn
noch eenige andere inrichting, die een slechten moreelen
of hygienischen invloed op de kinderen kan hebben of de
rustige werkzaamheden kan storen. Voor eiken onderwijzer
betaalt de gemeente 450 francs aan den staat en deze betaalt de tractementen in hun geheel uit. De vrij goede tractementsregeling der onderwijzers heeft op het intellectueele
peil dezer klasse een gunstigen invloed gehad, daardoor is
het ook tot een organisatie gekomen. Deze „onderwijzersbond" heeft, evenals dat bij ons het geval is, een zeer radicaal karakter, sedert eenige jaren berust de leiding bij
socialistische leden. Hierin zien sommigen een gevaar.
„Maar", zegt de oud-minister van onderwijs Sjisjmanov,
„die vrees is overdreven. Het Bulgaarsche onderwijzerdom
weet bij al zijn aggressieve neigingen binnen de grenzen
te blijven van wat door constitutie en wetten is toegestaan.
Het ministerie van onderwijs zal heel goed doen, door zoo
vaak mogelijk naar zijn besluiten en raadgevingen te luisteren." En dan worden eenige gevallen meegedeeld, waarin
de onderwijzers terecht voor een rechtvaardige zaak zijn
opgekomen. Dit standpunt tegenover een zoo radicale organisatie zal overal verdedigers vinden, maar in weinig
landen meer dan in Bulgarije. Dit is een land van persoonlijke vrijheid niet alleen, maar meer dan bij ons zal ook
de kleinere man zich geheel onafhankelijk gedragen en
iederen heer, zelfs een minister, als zijn gelijke beschouwen.
En dat gezichtspunt wordt ook door de hoogeren gerespekteerd. In de memorie van toelichting bij de schoolwet
van 1891 verklaart de regeering een tractementsregeling,
waarbij men den onderwijzer erkent als een vrij man, recht
hebbend op een wettelijk vastgestelde belooning voor zijn
arbeid, voor een noodzakelijk uitvloeisel van het axioma :
„Een leeraar-slaaf kan slechts slaven opvoeden". Wat
Bulgarije noodig heeft, wat geheel in overeenstemming is
met den geest der bevolking, dat is : vrije menschen, dus
moet ook de onderwijzer een vrij man zijn, i-- en de
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radicale onderwijzersbond zou al heel buitensporige dingen
moeten doen, om een Bulgaar te doen gelooven, dat de
vrijheid in bandeloosheid is ontaard, en zoolang hij dat
niet met eigen oogen ziet gebeuren, houdt hij een dergelijke ontaarding van wat een der hoogste qualiteiten van
zijn natie is ook in de toekomst voor niet waarschijnlijk.
Wat bij ons in de hoogere klassen van de lagere
school en de lagere van gymnasium en H. B. S. onderwezen wordt, dat leert het Bulgaarsche kind in zijn progymnasium, met driejarigen cursus, daarop volgt dan, voor
wie wil, het gymnasium met een cursus van vijf jaar. De
begeerte naar voortgezet onderwijs is bij de leerlingen en
waarschijnlijk wel vooral bij de ouders heel groot; ten
bewijze hiervan deel ik alleen maar dit mee, dat in Sofia,
een stad van ruim honderdduizend inwoners, drie gymnasia zijn en dat een hiervan het grootste ongeveer
duizend leerlingen heeft. De Bulgaarsche staat werkt met
alle kracht het bezoek dezer scholen in de hand, door
het leergeld zoo laag mogelijk te stellen : de progymnasia
zijn kosteloos, de gymnasia kosten de bescheiden som van
twintig francs per jaar, en wanneer die som de draagkracht
der ouders te boven gaat, dan worden zij van de betaling
vrijgesteld.
Het aantal gymnasia heeft zich belangrijk uitgebreid :
in 1886 waren er vijf, in 1912 twee-en-dertig, waarvan
achttien voor jongens, veertien voor meisjes. Coëducatie
is niet toegestaan. Hetzelfde leerplan voor de drie lagere
klassen hebben de „paedagogische scholen" voor de opleiding der onderwijzers. Hiervan waren er vóór den jongsten Balkanoorlog negen. Heel sterk is het aantal progymnasia toegenomen: in 1887 waren er 99, met 304 leeraars
en 5603 leerlingen, in 1912/13 reeds 300, met 2111 leeraars
en 55.512 leerlingen (jongens en meisjes).
Evenals de onderwijzers der lagere school hebben ook
de docenten van het gymnasium hun vakvereeniging ; de
leiding is in handen van gematigde leden der linksche
partijen. Dezen slaan voortdurend met aandacht de handelingen van het onderwijsministerie gade, en waar dat ge.
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wenscht voorkomt, wordt hierop in het orgaan der vereeniging de strengste kritiek geoefend.
De leergang op progymnasium en gymnasium is tot
zekere hoogte zoo als velen bij ons zich de middelbare
school der toekomst voorstellen, en als men zich persoonlijk heeft kunnen overtuigen van den hoogen trap, waarop
't Bulgaarsche onderwijs staat, dan moet men wenschen,
dat onze onderwijsspecialiteiten zich eens terdege laten
inlichten door goed-georiënteerde Bulgaren van verschillende partijen, in hoeverre ze met hun gymnasium-toestanden tevreden zijn. Er heerscht daarginds over allerlei
quaesties verschil van meening, zoo over de vraag, of de
progymnasia op zichzelf behooren te staan zooals thans
het geval is — of dat ze beter een onderdeel van het
gymnasium zouden vormen. Begrijpelijkerwijze wordt het
laatste standpunt o.a. verdedigd door de meeste docenten
van progymnasia, die thans voelen, dat ze als onderwijzers
van jongere kinderen een lagerera rang in de onderwijswereld innemen dan hun collega's van 't gymnasium. Maar
hoeveel oneenigheid er ook is over allerlei zaken, over
één hoofdpunt zal men, naar ik meen, slechts weinig
meeningsverschil vinden, en dat hoofdpunt is : de splitsing
van den achtjarigen leergang in een driejarigen cursus,
die voor alle leerlingen dezelfde is, en een vijfjarigen, die
uit drie afdeelingen bestaat.
Het leerplan der progymnasia omvat behalve de vakken, die ook onze kinderen op den leeftijd van 11 tot 14
jaar leeren (d.i. de moedertaal, waarbij zich hier Oudkerkslavisch aansluit, één vreemde taal, namelijk Fransch of
Duitsch, historie, geographie, wiskunde, natuurlijke historie,
teekenen, schoonschrijven, gymnastiek), ook zang, voor
meisjes handwerken, verder eenige elementaire hoofdstukken van physica en chemie, die in verband met de practische aanwending in 't landbouwbedrijf, den handel en de
industrie behandeld worden. De Bulgaren hebben dus niet
verzuimd rekening te houden met die categorie van leerlingen, die op hun veertiende jaar de school verlaten en
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het boerenbedrijf opvatten of een anderen practischen
werkkring beginnen.
Het gymnasium bestaat uit drie afdeelingen, een „reale",
een „half klassieke" met Latijn, maar geen Grieksch, een
„klassieke" met beide oude talen. Maar ook in de beide
laatste afdeelingen spelen die talen niet de rol van bij ons;
in de vijf klassen van het „half klassieke" gymnasium
worden resp. 5, 3, 3, 4, 4 uren aan Latijn gewijd, voor het
„klassieke" zijn die cijfers 5, 4, 4, 4, 5; Grieksch leert
men hier van de tweede klasse af, en wel 4 resp. 4, 5, 5
uur per week. Het is zeer begrijpelijk, dat de jonge Bulgaarsche staat, die niet zooals West-Europa de ononderbroken traditie van classicisme en humanisme heeft gekend,
niet zooveel waarde hecht aan den geest der oudheid als
men dat bij ons veelal doet. Trouwens ook wij nemen waar,
dat de belangstelling van het publiek voor het klassieke
belangrijk is teruggegaan, en ofschoon van de toekomst
van ons onderwijs nog weinig te zeggen is, is toch de
mogelijkheid niet uitgesloten, dat wij denzelfden weg opgaan, dien Bulgarije reeds heeft ingeslagen : en dan zal
men later erkennen, dat in het begin der twintigste eeuw
dit jonge rijkje, wat zijn onderwijs betreft, voorlijker is
geweest dan de oude kultuurstaten.
Het geringe aantal uren voor Latijn en Grieksch komt
aan andere vakken ten goede. Zoo wordt aan de moedertaal zelfs in de hoogste klassen niet minder dan drie uren
per week gewijd, aan Fransch (of Duitsch) evenzoo, een
derde taal is het Russisch, met twee wekelij ksche lesuren
in de drie middelste klassen ; staatswetenschappen en
oeconomie worden in alle drie de afdeelingen elk één uur
onderwezen, in de klassieke sectie alleen in de hoogste, in
de andere twee ook in de vierde klasse. Verder verdient
nog vermeld te worden, dat zang in alle klassen schoolvak
is (2, 2, 2, 1, 1 uur), en dat voor de drie hoogste klassen
van alle afdeelingen ook „philosophische propaedeusis" op
het programma staat (2, 2, 1 uur). Het in 1912 gedrukte,
zeer uitvoerige „programma voor de jongens- en meisjesgymnasia en de paedagogische scholen" leert ons, waar
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deze in bestaat : de elementa van psychologie in de derde,
van logica in de vierde, van ethica in de vijfde klasse. In
het leerplan der paedagogische scholen, dat tot en met de
derde klasse met het gymnasiale identisch is, wordt een
groote plaats ingeruimd aan de paedagogiek : in de vierde
en vijfde klasse 7 resp. 3 uur voor paedagogiek plus phi1 osophie.
Ook overigens wijkt begrijpelijkerwijze het programma
dezer scholen vrij belangrijk van het gymnasiale af; minder
groot is het verschil tusschen jongens- en meisjesgymnasia.
Het hierboven meegedeelde is aan het leerplan der eerste
soort ontleend. Een belangrijk verschilpunt is dit : dat de
meisjes-gymnasia slechts twee afdeelingen hebben, de „reale"
en „halfklassieke".
Bulgarije heeft één hoogeschool, die van Sofia. Geleidelij k heeft deze zich ontwikkeld uit een aanvullingscursus
bij het eerste gymnasium, sedert 1904 draagt ze den naam
Universiteit ; voorloopig had ze drie faculteiten : een historisch-philologische, een physisch-mathematische en een
juridische. Een wet van 1909 schreef de oprichting van
twee nieuwe faculteiten voor : een technische en landbouwkundige. Een medische faculteit bezit Bulgarije nog niet,
evenmin trouwens Servië en Kroatië. De medici zijn dus
voorloopig nog verplicht hun opleiding buitenslands te
zoeken. Dit is voor menigeen met financiëele bezwaren verbonden, en Bulgarije zal zeker in niet al te langen tijd
deze ontbrekende faculteit in het leven roepen. Anderzijds
echter is de noodzakelijkheid voor een deel der studenten,
om vreemde Universiteiten te bezoeken, een goed middel
om de banden met de internationale wetenschap inniger
en hechter te maken. Trouwens menige niet-medicus studeert
uit eigen beweging eenige jaren in Duitschland of Frankrijk
of elders; bovendien bekostigt het onderwijs-ministerie te
Sofia een „Institut für bulgarische Sprache" aan de Universiteit te Leipzig.
Thans heeft de Sofia'er universiteit meer dan tweeduizend studenten, waaronder veel dames. Het collegegeld
bedraagt slechts veertig francs per jaar, een bewijs van
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onvermogen stelt daarvan geheel vrij. Deze hoogeschool
is even autonoom als haar liberaalste zusters in West-Europa.
Het reglement is ontworpen en uitgewerkt door den akademischen senaat, het onderwijsministerie heeft het bekrachtigd
en daarbij afstand gedaan van het recht, willekeurig er in
te veranderen.
Ik zie er van af, nog meer over het onderwijs mee te
deelen. Zoo spreek ik niet van de verschillende soorten
van speciale leerinrichtingen, van de schoolcommissies en
inspecteurs. Het bovenstaande zal, hoop ik, onze onderwijsspecialisten opwekken, de Bulgaarsche toestanden degelijk
te bestudeeren. De Bulgaren hebben veel geleerd van WestEuropa ; doordat ze geen traditie hadden, die de basis diende
te blijven voor alle verdere evolutie, konden zij eclectisch
te werk gaan, de bouwsteenen aansleepen van ver uiteenliggende oorden, slechts dienden practische en inzichtrij ke
geesten er voor te waken, dat al die deelen zich samenvoegden tot een harmonisch geheel, in overeenstemming
met de locale gesteldheid. Dat is voortreffelijk gelukt, vandaar dat thans Bulgarije een typisch modern schoolwezen
bezit en op zijn beurt in staat is, in menig opzicht zijn
vroegere leermeesters ten voorbeeld te strekken.
Laat ik hier nog bijvoegen, dat in dit geval het succes
niet hoogmoedig heeft gemaakt. De Bulgaarsche onderwijsmannen erkennen met dankbaarheid, wat Europa voor hen
geweest is, en terwijl ze eenerzijds met trots wijzen op den
reusachtigen vooruitgang in zoo korten tijd, zijn ze er
anderzijds van overtuigd, dat de ideaal-toestand nog niet
bereikt is, en iedere opmerking, iederen raad zullen ze met
graagte aanvaarden. Het is treffend, welk een piëteit de
Bulgaar voelt voor die vreemdelingen, die den jongen
staat door hun belangstelling en hun hulp hebben gesteund
en voor diegenen, die zijn land en zijn taal en zijn gewoonten bestudeeren en daardoor bijdragen tot een betere,
diepere kennis hiervan in Bulgarije zelf en daarbuiten. Ik
noem slechts twee namen : Constantin Jirecek en Gustav
Weigand.
(Slot volgt.)

ODE AAN DEN WIND
DOOR

Mr. P. OTTE N.

O vreemde, nooit-dezelfde God,
Machtige wind, die ruischend gaat
De wegen van uw eenzaam lot —
Wie kent uw hoog gelaat ?

Wij menschen hokken huivrig saam
En luistren naar uw maatloos lied,
En voelen 't waaien van uw aêm —
Weten uw wezen niet.

Gij, die op donk're regendagen
Op uwe herfstelij ke reis
De wouden breekt met wreede slagen
Van ongezienen zeis,

Maar ook de vleugellichte zaden,
Ze zacht en veilig voerend, redt
Vóór 't winteren door luchten paden
Elk naar het eigen, donk're bed,
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Gij beurtelings de diepe wel
Van dood en dan van leven weer,
Vernietiger als niemand fel,
En levenwekker, moederteer —

Wel zijt gij schoon, o wind, wen gij,
Stormend ter breede hemelbrug
De wolken jaagt naar de overzij
Met zonbeschenen rug;
Wanneer gij door de golven woedt
En stuwt ze naar uw wilde nuk,
En 't eenzaam hooglied ruischen doet
Van uw wolk-donkere geluk

Ik heb uw kracht zoo zeer gemind
En 't luide schallen van uw strijd —
Maar meer nog, zacht-gevooisde wind,
De streeling uwer teederheid.
Wanneer gij in de middagstilt
Na zomerzoele regenbui
De droppen van het loover rilt
Met zilverig gelui ;
Of wen uw glimlach neigen doet
De rosse pluimen om de plas ;
Of in den nacht uw lichte voet
Dwaalt door het donkre gras ;
Of wen, een stillen dageraad,
Wijl 't espenloof al gelig ziet,
Een enkel blad uw naheld raadt,
Maar de andren niet
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Dan voel 'k mij, wind, aan u verwant ;
Dan dragen wij ons schoon gemis
Tezamen over 't stille land
In eender-blijde droefenis.
En 'k luister naar uw liedren, die
Wekken in mijn bewogen hart
Een diep-verdoken melodie
Van zoete smart. —
Nu is 't weer Herfst: de hemel bleekt
In fijn-doorzichtig perlemoer,
En van het dorrend loover leekt
Gedroppel traaglijk op den vloer,

Die van gezegen blaren draagt
Een bruin en bronzen mozaiek . ..
En hoog door de iele popels klaagt
Uw sleepende muziek ... .

0 groote, goede wind, gedoog,
Dat in mijn zang deez' zilv'ren dag
Iets van uw weemoed klinken moog'
En van uw zachten lach ! ----

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

De Paus en wij. -- Menschen en Wapenen. -- Indische antwoorden
en Nederlandsche eeden.
Habemus Papam! Met dezen zegeroep pleegt, vanwege het
conclave van kardinalen, de Pauskeuze te worden geproclameerd.
Volgens de voorstelling van Minister Cort van der Linden dienen
wij nu een dergelijken juichkreet aan te beffen. Wij hebben den
Paus gewonnen voor ons verlangen om met hem saam te werken
in 't belang van den vrede. Want wij behooren daarvoor zeer
erkentelijk te zijn. altijd : volgens de voorstelling van genoemden
Minister die zijnen hoorders en lezers onder den neus wreef dat
de Paus zeer groot en Nederland zeer klein is. Ook indien dit
waar zou wezen (wat ik nu in 't midden laat) dan nog schijnt de
eerste Minister van Nederland niet de aangewezen man, de Tweede
Kamer van Nederland niet de meest geschikte plaats en een oogenblik van protestantsche beroering niet de best gekozen tijd om zoo
iets te zeggen. Er waren trouwens, in het eerste deel der rede
van dezen Minister, meer uitingen die, al mochten ze op zichzelve
wellicht waarheid bevatten, den hoorder in herinnering brachten

que toute vérité n'est pas bonne à Bire en die, ter linkerzijde merkbare ontstemming wekkend, deze rede maakten tot de eerste mingelukkige welke de heer Cort van der Linden sedert het optreden
van dit Kabinet heeft gehouden. Maar het is zeer begrijpelijk dat
iemand die maandenlang in spanning en zeker weken lang in de
hoogste spanning heeft geleefd, eens even aan zichzelf ontsnapt;
een Minister, zelfs een zoo wijs-bedachtzaam man als deze, „is
óók maar een mensch" !
Het „Pauswetj e" heeft in de Tweede Kamer nog 10 tegenstemmers gevonden. Misschien zouden er wat minder geweest zijn
indien van Regeeringswege was volstaan met het kalme, aangename
speechje van Minister Loudon. Veel overtuigends was het wel niet
wat hij zeide maar men kreeg althans te hooren dat de Regeering
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in het begin van Mei de wetenschap had ontvangen van het opkomen eener, nog embryonale, vredesactie aan het Vatikaan. Deze
mededeeling rechtvaardigt stellig de zending van den heer Nolens
(of althans van een afgezant) naar Rome, om zich wat nauwkeuriger op de hoogte te stellen van wat daar gaande was....
indien men van oordeel was dat, na deze a, óók de b kon worden
gezegd — en de rest. Want dat zulk een polsen van het Vatikaan,
en dan nog wel door den heer Nolens, en dan nog bovendien met
de volmacht aan dezen om „naar bevind van zaken te handelen"
hetgeen achteraf bleek te beteekenen : zoo noodig tot samenwerking
met den Paus te zien komen en de bereidverklaring tot het zenden
van een tijdelijke missie af te leggen.... dat dit alles het uitzenden van zulk een missie ten gevolge moest hebben — dat heeft
de Regeering vooraf kunnen weten.
De Tweede Kamer kon dan ook, in deze omstandigheden, niet
anders doen dan het voorstel aannemen. Verwerping ware, z000ls
de heer Cort van der Linden zeide, stellig een verzwakken geweest
van de kracht der Regeering. Men zou haast kunnen zeggen : een
slag in haar gezicht. En Minister Loudon had van deze zaak dan
ook een quaestie van vertrouwen gemaakt. Nadat hij, door de
vorenvermelde mededeeling, het voorstel althans ietwat meer had
gemotiveerd dan in de Memorie van Toelichting was geschied en
nadat men uit zijne rede en uit die van zijn ambtgenoot mijns
inziens de overtuiging moest hebben gekregen dat uitsluitend overwegingen van buitenlandsch belang hadden gegolden, mocht men
geen voorstel afstemmen — en allerminst in dezen tijd — dat de
Regeering in haar buitenlandsch beleid een ernstige wond zou
hebben toegebracht. Dat er nog 10 leden zijn gevonden die er
anders over hebben gedacht, schijnt mij, behalve uit de prikkelende
rede van Minister Cort van der Linden, het best verklaarbaar door
aan te nemen dat deze heeren zich veilig gevoeld hebben achter
de zekerheid dat het voorstel toch niet zou worden verworpen. In
de Eerste Kamer is de zaak, met name ook van links, na de
discussie in de Tweede Kamer dan ook maar als afgedaan beschouwd en is het voorstel, nadat een drietal korte verklaringen
door woordvoerders waren afgelegd, zonder stemming aangenomen.
Men zal nu rustig hebben af te wachten wat deze maatregel
uitwerkt. Ook wanneer men er niet zoo heel veel van verwacht
behoeft men er anderszijds niet veel van te duchten. Zelfs een
bestendiging van het tijdelijke gezantschap (waartegen van links
nu bij voorbaat verzet is aangeteekend maar wat toch allerminst
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onmogelijk blijft) zou in mijn oog, zooals ik de vorige maal reeds
deed uitkomen, niet per se een ramp behoeven te zijn. Er is echter
één bedenkelijke kant aan de zaak gebleven waarvoor van links in
de Tweede Kamer wel de aandacht der Regeering is gevraagd
doch waaraan noch deze aandacht noch ook die van de Eerste
Kamer eigenlijk is ten deel gevallen. Dat is namelijk de allerminst
denkbeeldige mogelijkheid dat de Paus bij sommige oorlogvoerenden
geen persona grata is en dat samenwerking met hem, nog afgescheiden van de practische moeilijkheden waarin de oorlogsverklaring
van Italië hem heeft gebracht, een vredesactie van Nederland zou
kunnen belemmeren in stede van bevorderen. Het Habemus Papam
heeft een keerzijde waarop staat : Nos habet Papa. Wij hebben
nu den Paus — maar de Paus heeft ook ons. En nu moge Mr.
Troelstra zich gerustgesteld achten doordien hij de Regeering de
verklaring heeft ontlokt dat Nederland vrij blijft om ook zelfstandig,
zonder den Paus, voor den vrede te werken, mij lijkt dit — struisvogelpolitiek. Hoe men zich een geval kan denken waarin Nederland
na samenwerking met den Paus te hebben gevraagd en verkregen,
het met de meest elementaire hoffelijkheid zou weten overeen te
brengen, buiten den Paus om een vredesactie te ondernemen,
gaat mijn begrip te boven.
Doch men moet er nu maar het beste van hopen, in 't vertrouwen dat de Regeering ook dit punt beter zal hebben overdacht
dan uit de openbare discussie is gebleken.
* *
Op 't stuk van het naar buiten gewende deel van onze politiek
zijn eigenlijk de Regeeringsvoorstellen tot versterking van leger en
vloot van meer actueel belang dan het Pauswetje waarvan het
mogelijke nut immers eerst kan blijken als er vrede in 't zicht
komt. Nu kan hetzelfde gelden van het ontwerp tot vlootversterking
daar dit immers niet meer gedurende dezen oorlog eenige uitwerking
kan hebben. De vier groote duikbooten 1) en de twee snelle kruisers, die de Minister van Marine nu maar vast wil aanbouwen
omdat het met onze vloot niet langer zoo gaat, een algemeen vlootplan thans niet rustig kan worden behandelend en dit materiaal
toch in elk vlootplan past, kunnen toch eerst klaar zijn als de vrede
al lang is gesloten. Dat willen we althans hopen. Er wordt dan
ook alleen maar wat haast gemaakt omdat onze werven nu nog
1). De Memorie van Toelichting spreekt weer van „onderzeebooten".
Waarom nu toch niet den korteren, goed-Hollandschen en teekenachtigen
term „duikboot" gebezigd
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orders kunnen aannemen en dit waarschijnlijk niet meer zoo makkelijk zullen kunnen doen wanneer de oorlog uit is en de scheepvaart
weer opleeft. Men is geneigd te vragen, of deze overwegingen, die
thans hebben geleid tot indiening van dit voorstel als eenigermate
urgenten maatregel, niet reeds veel vroeger tot hetzelfde resultaat
hadden moeten brengen. Er zijn nu vele maanden verloopen waarin
de vlootbouw nagenoeg heeft stilgestaan in naam van „buitengewone omstandigheden" die veeleer tot bespoediging van aanbouw
reden gaven.
Een dergelijke vraag, die wellicht het best met een „Beter
laat dan nooit" ware te beantwoorden, kan trouwens ook rijzen
ten aanzien van het voorstel tot legerversterking al zal dit, daar
het onmiddellijk kan beginnen te werken zoodra het in wetsvorm
wordt afgekondigd, misschien nog wél nut kunnen stichten tijdens
dezen oorlog. Maar waarom moesten er tien oorlogsmaanden voorbij
gaan en waarom moest de Regeering eerst door particuliere actie
worden opgewekt, vóór ze dit of een dergelijk voorstel niet slechts
indiende, doch ook zelfs maar er aan dacht ? Want dat ze er niet
aan gedacht heeft, vóór het adres-Van Aalst c.s., gesteund door
aandrang uit de Tweede Kamer, haar in deze richting stuurde,
dat is bij de schriftelijke en mondelinge behandeling van het wetje
betreffende de drie landstormlichtingen wel zeer duidelijk gebleken.
In de Memorie van Antwoord immers van dit wetje (dat beoogde,
alsnog de beschikking te krijgen over hen die in 1911, '12 of '13
naar den gewapenden landstorm zouden zijn overgegaan als de landstorm er toen reeds geweest was) somde de Regeering de maatregelen op, die zij sedert het uitbreken van den oorlog had genomen tot versterking van ons leger en zij verklaarde „na rijp
beraad" te zijn gekomen tot de meening zich, „althans voorshands",
tot die maatregelen (plus het toen aanhangige wetje) te moeten
bepalen. Dat werd geschreven onder dagteekening van 15, 19 en
20 April (het stuk is door drie Ministers onderteekend).
Maar toen op 18 Mei, dus nauwelijks een maand later, het
ontwerp in de Tweede Kamer in mondelinge behandeling kwam
vlak nadat het adres-Van Aalst de Kamer had bereikt en dit adres
rechts en links nog al steun bleek te vinden (al waren er ook,
links, die het met min of meer voorbehoud of zelfs met afweer
ontvingen) — toen raakte de „rijp beraden" meening al aanstonds
aan 't wankelen. Zelfs scheen ze reeds vóórdat deze aandrang was
gekomen, niet meer vast te hebben gestaan. Want de Minister van
Oorlog begon zijn antwoord aan de sprekers wel met de verklaring
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dat hij nu „veel licht had opgedaan" en men hem tegemoet gekomen
was op een wijze die hem deed begrijpen dat hij steun zou vinden
in deze wanneer hij verder ging, maar uit het slot van zijn rede
bleek, dat hij reeds vóór deze uitingen stappen had gedaan in die
richting van „verder". In dat slot toch deelde hij mede dat aan
zijn departement een wetsontwerp „in bewerking" was „waarmede
ik een stap doe in de richting, die tal van leden van verschillende
zijden in de Kamer mij wenschen te zien inslaan", Een ontwerp
dat hij nader aanduidde als „een noodontwerp, dat ons er in dezen
tijd toe kan brengen, onze legerreserve zooveel te versterken als
onder de tegenwoordige omstandigheden doenlijk is". Er moet dus,
na 20 April en reeds vóór 18 Mei, iets gebeurd zijn waardoor
verandering werd gebracht in de „na rijp beraad" verkregen overtuiging dat voorshands niet meer behoefde te worden gedaan. Het
vermoeden ligt voor de hand dat dit de actie-Van Aalst c.s. is
geweest.
Het op 18 Mei aangekondigde ontwerp is inmiddels, onder
dagteekening van 4 Juni, ingediend. Of de heeren Van Aalst e.s.
er volkomen tevreden mede zullen zijn, betwijfel ik. Immers, terwijl het adres van die heeren een versterking niet slechts van onze
legerreserve doch ook van onze legerformatie scheen te bedoelen
en althans vrij zeker een onmiddellijke versterking, beoogt het nu
ingediende ontwerp louter een versterking van de reserve en dan
nog langs zeer geleidelijken weg. Het eerste leest men weliswaar
niet in de, al te sobere, Memorie van Toelichting doch werd door
den Minister van Oorlog (zie hiervoren) op 18 Mei gezegd. En
het laatste staat wel in de Memorie. Het ontwerp zal de Regeering
de beschikking geven : lo. over alle afgedienden die nu in den ge-

wapenden landstorm zouden zitten als de Landstormwet er tijdig
geweest was (uitbreiding dus van het zooeven vermelde wetje der
drie lichtingen) en 2o over de vrijgeloten en vrijgestelden van
militie en landweer terwijl deze bovendien, in afwijking van Art.
4 der Landstormwet, voor gewapenden dienst kunnen worden gebezigd. Formeel zou de Regeering dus, als dit ontwerp wet mocht
worden, alle valide mannen beneden de 41 jaar, voor zoover ze
nog niet in dienst zijn, terstond in 't leger kunnen brengen. Doch
dat daaraan niet gedacht wordt, blijkt, behalve uit de Memorie
van Toelichting en uit de zeer geringe geestdrift waarmee Minister
Bosboom op 18 Mei zulk een denkbeeld besprak, reeds uit de
overweging dat zoo iets onmogelijk ware. Men heeft voor een ietwat
aanzienlijke versterking van ons leger ook in den vorm van een
O. E. XV 7

1 4 6BINNENLANDSCH OVERZICHm.
reserve, op verre na niet genoeg instructeurs voor de ongeoefenden
en op verre na niet genoeg kader om althans eenig verband te
brengen in de reserve-eenheden. De naaste werking van liet voorstel zal dan ook wel zijn : het aflossen van oudere landweermannen
door jongere vrijgestelden of vrijgeloten van de militie. Het heele
kabaal dat nu reeds van socialistische en deels ook van katholieke
zijde tegen het voorstel gaande wordt gemaakt, vindt dan ook in
de zaak zelve geen redelijken grond. Deze moet elders worden
gezocht : het anti-militaristische bloed kruipt, waar het niet gaan kan.
Mij dunkt dat ook, en vooral, op dit voorstel het „Beter laat
dan nooit" toepasselijk is. De daur van den tegenwoordigen oorlog
bewijst de ontzaglijke beteekenis van een sterke reserve voor een
leger. Maar daarnevens verbaast het mij, dat men tot nu toe — en
dat geldt ook voor de heeren Van Aalst c.s. — uitsluitend schijnt
te letten op het aantal menschen in ons leger en niet op de hoeveelheid wapenen. Heeft men, en heeft ook de Regeering, behalve aan
de versterking van het personeel ook aandacht gewijd aan die van
het materieel ? Onder de maatregelen tot legerversterking die men
opgesomd vindt in de Memorie van Antwoord op het Drie-lichtingenwetje — het langer in dienst houden van ingelijfden bij de militie
en van dienstplichtigen bij de landweer, het vervroegd inlijven van
het deel der lichting 1914 dat nog niet ingelijfd was en van de
lichtingen 1915 en '16 met afschaffing van de loting voor deze
laatste twee en het indeelen bij den landstorm van de afgedienden
uit 1911, '12 en '13 -- komt niets voor wat het materieel betreft.
Toch doet deze oorlog zien, wat het kanon en wat de mitrailleur
beteekent in den modernen strijd. Nu hebben wij een uitstekend
veldkanon -- maar is het aantal daarvan, dat vóór den oorlog
stellig onvoldoende was, sedert dien vergroot ? Is ook het aantal
schoten per vuurmond, dat tot nu toe op 1000 werd gesteld maar
dat, volgens den oud-minister Colijn, nu wel viermaal zoo groot
blijkt te moeten zijn, krachtig opgevoerd ? Is ons positiegeschut
aangevuld met moderne stukken ? Hebben wij genoeg mitrailleurs,
niet alleen als wapen in de hand van den divisiecommandant
maar ook genoeg regimentsmitrailleurs?
Al deze vragen, en andere, zullen toch ook wel eens bij anderen
zijn gerezen. Men zal slechts bij toeval, op ééne er van, eenig
antwoord hebben kunnen .... gissen door het lezen van het bericht
dat de Niobe, eerst aangehouden en daarna vrijgelaten door Duitschland, mitrailleurs uit Denemarken heeft aangebracht voor de
Nederlandsche Regeering. Dit doet vermoeden dat de Regeering
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ook op 't stuk van de materieelvoorziening althans niet stil zit.
Maar waarom toont men in de Staten-Generaal in deze aangelegenheid geen belangstelling door het stellen van een vraag waarop
hetzij een antwoord in 't openbaar zonder preciseering van bijzonderheden, hetzij een wat uitvoeriger antwoord in Comitg-Generaal
zou kunnen komen ?
Wapens zijn minstens even veel waard in den oorlog als menschen. In dezen machinetijd misschien nog meer.
* *
Het binnenwaarts gekeerde deel van onze politiek toont slechts
twee punten van eenig belang : de interpellatie-Van Vuuren over
de Indische leening en het verwerpen van de Eedswet door de
Eerste Kamer. De interpellatie heeft doen zien dat Minister Pleyte
(natuurlijk ongetwijfeld te goeder trouw handelend in 't Staatsbelang) de Kamer, en niet minder de Pers, bij zijn antwoord op de
vraag van den heer Bogaardt betreffende het al of niet verzekerd
zijn van de leening, onvolledig heeft ingelicht. Of dit nu een onhandigheid of een handigheid is geweest, moge in het midden
blijven evenals de vraag, of de leening tegen betere voorwaarden
had kunnen zijn geplaatst. Wat de heer Pleyte in deze heeft gedaan,
verdiende m.i. noch de indignite van den interpellant, noch het
excès d' honneur dat de heer Patijn den Minister spendeerde.
Hoofdzaak is, dat voor 't vervolg een dergelijke onvolledigheid van
inlichting wel niet zal worden herhaald.
De Eedswet heeft in onzen Senaat inderdaad het lot gevonden,
dat ik in mijn vorig overzicht, na het afstemmen der wijziging
van de Vermogensbelasting, voor haar duchtte. De uitslag van de
stemming geeft, in de groepeering van zuiver rechts tegen links,
geen juist beeld van de gezindheid der politieke partijen jegens
dit ontwerp. Want hoewel in de Tweede Kamer de rechterzijde
nagenoeg als één man tegenstemde toen de tijdelijkheidsmotieLohman was verworpen, blijkt ze nu toch niet in haar geheel goed
te keuren dat de rechtsche meerderheid in de Eerste Kamer ... .
trouw het voorbeeld van de Tweede volgde. De christelijk-historisehe Nederlander en de anti-revolutionaire Rotterdammer keuren de

verwerping af en eerstgenoemd blad eindigt zelfs een vrij scherp
artikel over de houding der rechterzijde (van de Eerste Kamer !)
met den uitroep :
„Maar wat helpen argumenten in een vergadering waarin
partijpolitiek domineert !"
Ja maar.... domineerde die politiek dan niet toen de recht-
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sehe meerderheid in de Tweede Kamer — en toen hielpen ook de
christelijk-historischen mede, wier geestverwanten bij de stemming
in de Eerste Kamer op één na afwezig waren --- stemden tegen
dit ontwerp?
Berouw komt altijd na de zonde. En dan is het aangenaam
als men een zondebok bij de horens grijpen kan om dat dier de
woestijn in te jagen van de „partijpolitiek".
Waarmee ik maar wil zeggen dat De Nederlander tot een juist
inzicht van den plicht der rechterzijde -- wat te laat is gekomen.
Intusschen zit nu de Regeering weer voor de gevolgen en
voor de puzzle: Hoe een oplossing te vinden die de linksche meerderheid in de Tweede Kamer én de rechtsche in de Eerste kan
aanvaarden.
Het zal niet makkelijk wezen.
Al kan de behandeling, die in de beide Kamers heeft plaats
gehad, wellieht wel eenige aanwijzing geven.
21 Juni.

C. K.

ELOUT.

BUITENLAND.
Het is het oude lied, de vreeselijke litanie, die nu reeds maanden lang dagelijks wordt gezongen met weinig variatie: aan het
westelijke front hier zooveel kilometers of meters vooruit, daar
ongeveer evenveel terug ; aan het oostelijke front afwisseling van
offensief en defensief op veel grootere schaal, met dit bijzondere
thans, dat de Russen in Galicië zware verliezen leden en Lemberg
hebben moeten opgeven. Of daarmede hun offensief voorgoed gebroken is ? Aan Duitsche zijde verwacht men van ja, aan die der
Entente van neen ; maar de blijkbaar toenemende onrust in Rusland schijnt er wel op te wijzen, dat de klap ernstig is geweest.
Aan de Dardanellen ondanks alle inspanning geen vooruitgang,
aan de Italiaansche grens evenmin. Op den Balkan blijkt weder
het oude gevaar van omvangrijke alliantiën, als de successen uitblijven : de geallieerden zoeken toch ten slotte elk hun bijzonder
belang en hoe langer de strijd duurt, hoe meer komen de verschillen
aan den dag. De Grieken, Montenegrijnen en Serviërs vertrouwen de
Italianen niet in Albanië, waar Essad va banque speelt, en verder
aan de Adriatische Zee ; zij zijn niets gesteld op een Adria italiana,
droombeeld der Italiaansche politiek. Bulgaren en Roemeniërs zijn evenmin gerust op de plannen van Rusland aan den
Bosporus en die der andere mogendheden aan de Dardanellen. Nu
en dan verluidt er zelfs iets van klachten van Rusland, dat de
westelijke mogendheden op het westerfront niet genoeg hun best
doen. Staat hiermede in verband, dat die mogendheden thans bare
uiterste krachten gaan inspannen om meer munitie te maken, dat
zij — in het bijzonder Engeland — het gansche land als het ware
daarvoor gaan mobiliseeren ? Of is dit laatste toe te schrijven aan
de houding der Amerikaansche regeering, die ten slotte gaat inzien, dat zij den kolossalen aanvoer van munitie en kanonnen ten
behoeve der Entente zal moeten beperken en dus de Entente niet
langer feitelijk daarmede zal kunnen steunen, zoodat deze zich zelf
moet helpen ? En staat dit weder niet in verband met de redenen,
O. E. XV 7
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die Duitschland aanvoerde voor de torpedeering der Lusitania?
Dit brengt ons op de Amerikaansche nota aan Duitschland en
het aftreden van Bryan wegens die nota. Zij klinkt gematigd,
in weerwil van alles, wat de Engelsche en Engelschgezinde pers
deed om de verontwaardiging in de Unie aan te wakkeren. En
Bryan zelf had haar blijkbaar nog gematigder, zoo niet van toon
dan ten minste van strekking, gewenscht. Het is te verwachten,
dat de Duitsche nota, die er het antwoord op zal zijn, niet minder
gematigd zal luiden, al zal zij wijzen op het „goed recht" van
Duitschland tot verweer tegen den aanvoer van oorlogsmateriaal
voor de Entente en tegen Engeland's hongerblokkade. Want het
blijkt wel, dat de Lusitiania zooal geen kanonnen — wat beweerd
en betwist wordt -- dan toch munitie aan boord had en dat Duitschland dit wist, al meende de Amerikaansche douane het te kunnen
ontkennen.
Ubi est verftas ? schijnt de Paus onlangs gevraagd te hebben.
En die vraag komt ons ieder oogenbiik op de lippen bij al deze
kwesties, waarover de buitenstaander zijn meening mag hebben maar
verder niet kan komen. Wie de „verftas" in de letter der dagelijksche berichten zoekt, zal zeker bedrogen uitkomen. Er is heel wat
ervaring noodig om zelfs iets te kunnen vermoeden omtrent de
waarheid, laat staan haar te raden uit de soms enigmatische, dan
weder brutaal duidelijke uitdrukkingen, die al deze berichtgevers
ons dagelijks voor de oogen leggen en die dikwijls de strekking
hebben „d' épater le bourgeois."
De toestand van den Paus in Italië is alles behalve plezierig.
Zelfs zijn correspondentie met de bisschoppen wordt bemoeilijkt
— door Oostenrijk zeggen de Italianen, door Italië zeggen de
Oostenrijkers. Tegenover ons, Nederlanders, zijn de Italianen ook
al niet aangenaam gestemd. In Italie klinkt alom de leus: „contro i
barbari" en Nederland wordt daar veelal beschouwd als te heulen,
ja als „medeplichtig" met dezen, omdat het nog maar altijd niet
mededoet met de Entente. Het feit, dat onze geestelijken, bevreesd
om voor Duitschers te worden aangezien, met dezen zijn vertrokken,
heeft die meening in de hand gewerkt, wat voor de Nederlanders,
die bleven, zeer lastig is geweest en nog is. Zelfs onze gezant bij
het Vaticaan — het kabaal ertegen is gelukkig gestuit ! — wordt
daar soms aangezien voor een verkapten Duitschen zendeling, die
de belangen van Duitschland en Oostenrijk zal hebben te verzorgen :
een opvatting, die te mal is om erover te praten maar die toch wel
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degelijk in het oog mag gehouden warden door hem, die den post
zal hebben te vervullen.
Italië zelf voelt intusschen de gevolgen van den oorlog zeer.
Nog zijn geen monumenten van beteekenis daar door bommen
getroffen maar wij houden ons hart vast voor Venetië en Milaan,
voor zoo menige kleine schilderachtige plek in het heerlijke land.
De beschaving der wereld zou diep getroffen worden door zelfs het
kleinste ongeluk, dat kerken of paleizen, standbeelden of musea
zou treffen in dat reusachtige museum van onvergankelijke schoonheid, die het geluk van millioenen heeft uitgemaakt. Di omen
avertant !
En het zou een ongeluk moeten zijn ; want wie kan een oogenblik onderstellen, dat Oostenrijk met opzet die schoonheid van
eeuwen, onvergankelijk bezit, zou schenden ? Dat mag men evenmin
onderstellen als men mag aannemen, dat Duitschland met boos
opzet de kunstschatten van Leuven, Yperen, Rheims of Atrecht
zou hebben aangetast. Zulke beschuldigingen oordeelen zichzelf; zij
zijn het uitvloeisel van bitteren haat. Er mag bij sommige bevelhebbers en bij vele soldaten weinig eerbied voor oude monumenten
bestaan. Er mag in de hitte van het gevecht niet altijd omgezien
zijn naar de richting van een noodlottig schot. Er mag om strategische redenen wel eens iets gebeurd zijn wat liever had moeten
worden nagelaten. Maar -- zooals in sommige Fransche en Engelsehe kranten en brochures wordt beweerd : dat er een stelselmatig
opzet van vernieling dier monumenten heeft bestaan en nog bestaat
— dat strijdt met de rede. Het is veeleer het vreeselijke lot van den
oorlog, dat hier ontzetting wekt. En de Fransche en Engelsche

bommen zijn volstrekt niet onschuldiger dan de Duitsche.
Ontzetting wekt dit hij ons, die ter zijde staan, en bij de getroffen
bevolkingen zelf. Maar die bevolkingen zelf, met name zij, die te
midden van den oorlog leven, gevoelen zij precies hetzelfde wat wij
gevoelen ? Voor ons ligt Stijn Streuvels' merkwaardig Dagboek,
vier deeltjes nu van Augustus tot en met November. Er is van
dat Dagboek veel kwaads gezegd, ook ten onzent. Men heeft zich
verbaasd, geërgerd, bitter verontwaardigd getoond over gebrek aan
gevoel, aan vaderlandsliefde bij dezen gevoeligen, vaderlandslievenden schrijver, beticht van al te groote vriendelijkheid jegens den
overweldiger, den inbreker. Is dat oordeel juist? Wie zich niet
tevreden stelt met tendentieus uit het boek gelichte sensationeele
brokstukken in kranten maar zelf leest, wat de uitnemende schrijver
van dag tot dag opstelde, hij kan het boek niet zonder diepe
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ontroering uit de hand leggen. Het bewijst, dat de mensch onder
al het onmenschelijke om hem heen mensch blijft, leeft, blijft leven
te midden van het vreeselijke, leeft zijn dagelijksch leven ; dat de
benauwde burger zich schikt in het helsche rumoer om hem heen,
dat de soldaat gevoelig is voor wat hij aan huiselijk, aan menschelijk leven om zich heen ziet, al is het een leven in kelders en
gaten. De menschelijke natuur is taai en handhaaft zich te midden
van de vreeselijkste omstandigheden, die hem, die erin leeft, minder
zwaar aandoen dan wij, veraf staanden, ons voorstellen.
Wij, veraf staanden. Nog vraagt zich ten onzent menigeen af:
zullen wij het blijven ? Wie kan daarop anders antwoorden dan :
ik weet het niet, hoogstens : ik verwacht het ? Voor dit laatste
antwoord pleit veel. Ons geluk blijft, dat noch het belang van Duitschland noch dat van Engeland medebrengt, dat wij ons in den
strijd mengen : Duitschland mag tenminste nog rekenen op eenigen
aanvoer van levensmiddelen, van buiten contrabande vallende
waren en het kan gerust zijn op zijn noordelijke flank ; Engeland zou
nog geheel anders te maken krijgen met de Noordzee-kwestie, als
Duitschland over onze havens en kusten kon beschikken, over de
Schelde en de Rijn- en Maasmondingen. Dat is het geluk, dat wij
hebben te waardeeren. Gevaarlijk zou echter onze internationale
toestand worden, als België door Duitschland werd geannexeerd.
De heer Van Houten wijst er wel op, dat Spanje's en Oostenrijk's
heerschappij in de Zuidelijke Nederlanden vroeger voor ons eerder een
voordeel dan een gevaar was — waarvoor iets te zeggen is ; maar
hij vergeet het nadeel, dat de Fransche heerschappij, de heerschappij
eener machtige wereldmogendheid, in België voor ons heeft gehad.
België moet, ook in ons belang, blijven bestaan als onafhankelijke
kleine mogendheid ; het mag, uit het oogpunt van ons belang
gesproken, voor Duitschland niet meer zijn dan een bolwerk voor
eigen gebied in dezen oorlog en een ruilmiddel voor de teruggave
der Duitsche koloniën bij den vrede. Dat zij zoo ! En het lijkt er
wel op, dat het zoo zijn zal, want nog altijd, na bijna een jaar
van oorlog, kunnen de beide partijen elkander niet overwinnen,
nog altijd houden de ,,Centialen", hoe energiek ook van alle kanten
besprongen, met bewonderenswaardige energie stand, grootendeels op den vijandelijken grond, dien zij veroverden, of wel in
de kleine strook, die zij aan de Isonzo, of de iets grootere, die zij
in Galicië aan den vijand moesten inruimen.

LEESTAFEL.
Elegiaci Romani : Catulli, Tibulli, Propertii carmina
selecta. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door
Dr. P. J. Enk, Leeraar in de klassieke talen aan het gymnasium te Leiden. Zutfen. W. J. Thieme en Co., 1914.
Indien de aankondiging van een „Schoolboek" in onze Leestafel eenige verontschuldiging behoeft, dan vinde zij die in de uitdrukkelijke verklaring van Dr. Enk, dat hij zijne Bloemlezing niet
uitsluitend voor gymnasiasten heeft samengesteld, maar ook heeft
gedacht aan de behoeften van die klassiek-gevormden, bij wie, als
de dagen der Latijnsche school reeds korter of langer tijd achter
hen liggen, het verlangen mocht ontwaken den ouden weg nog
eens te bewandelen, weer eens — zooals de Heer Enk het voorzichtig uitdrukt „een Latijnsch auteur ter hand te nemen".
De uitdrukking heeft iets aanlokkends, iets bemoedigends, zij
doet aan alles eer denken dan aan de inspanning van den gymnasiast die blokkend poogt eene ode van Horatius te ontcijferen,
en de Heer Enk heeft het zijne gedaan, èn door de keuze der
gedichten, èn door de korte duidelijkheid zijner toelichtingen, om
den opgewekten moed van die oud-Latinisten niet in teleurstelling
te doen verkeeren. Ook drukt hij hen niet neer door al te gering
van hunne kennis te denken. Noten in den trant van het legendarische leo : fera bestia vindt gij bij hem niet, en gij moogt gerust
uw oud, in trouwen dienst beduimeld woordenboek nog eens voor
den dag halen wanneer ge deze bloemlezing „ter hand neemt".
Wie dat doet — ik denk nu niet aan de gymnasiasten, doch
aan hen om wier wille ik dit boek hier kort en zonder philologisehe beschouwingen aankondig en aanbeveel — zal in de korte
levensschetsen der drie groote Romeinsche lyrici die Dr. Enk aan
de gecommentarieerde editie doet voorafgaan een onmisbare inleiding vinden tot eene wereld die hem vreemd is. De kunst van
Catullus moge, vooral in zijn gepassionneerde en kleurrijke liefdesliederen vaak den modernen lezer vertrouwd in de oorera klinken,
de onovertroffen eenvoud zijner bevallige versifiatie moge hem niet
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ontgaan ; zoowel de bespiegelende, idyllische elegieën van den
dichterlijk teederen Tibullus, als vooral het uitermate geleerde talent
van Propertius zullen hem telkens dwingen tot zeer ingespannen
studie. Èn de gedachten zelve én de gedachten-uiting die hij
hier vindt, zijn essentieel verschillend van de Aeneïs en van Horatins' poëzie — ook nog afgezien van de samengedrongen eruditie
welke de lectuur van Propertius zoo bemoeilijkt.
Dit kan voor een ernstig lezer geen reden zijn om het boek
van Dr. Enk weer terzijde te leggen. De nalatenschap van deze
docti poëtae is gering, maar wàt ons overbleef van hunne Alexandrij nsch-Romeinsche kunst is eene uitnemende école de poésie, zeker
niet in de laatste plaats voor onze moderne dichters : zij zullen
ongetwijfeld gaarne luisteren naar hetgeen de Leidsche praeceptor
hun over de drie Lyrici -- met name over Propertius, met wien
hij bij uitstek vertrouwd is — heeft te zeggen. K. K.

Giza Ritschl. Vrome Liederen. Amsterdam. W. Versluys, 1914.
Deze liederen, liedekens van Roomsche devotie, gezongen in
den kinderlijken toon, met de kinderlijke woordkeus en de kinderlijke afwezigheid van dieperen bespiegelenden ernst, die de alom
bekende eigenschappen zijn van Gita Ritschl's poëzie, kunnen
alleen worden gewaardeerd door hem die ze stil kan mee zingen,
d.i. door hem, die óf zelf even eenvoudig in zeggen en denken is
als de dichteres, Of althans zich in hare stemming als in iets
anders of iets echters dan een soort van geestelijk praerafaelitisme
kan verplaatsen. Wie anders is in aanleg of waardeering wordt
allicht onbillijk in zijn oordeel en legge liever het bundeltje waarvan de vroomheid tot zijn hart niet spreekt, stil terzijde. Zoo doe
ik althans, mij desniettemin in stilte verbazend, dat deze poëzie
hare warme bewonderaars heeft. K. K.

Dr. C. J. Wynaendts Francken. Door West-Indië.
Antillen—Panama—Venezuela—Britsch Guyana--Suriname.
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1915.
„Ook ditmaal, schrijft de heer Wynaendts Francken in zijne
voorrede, is de beschrijving van persoonlijke lotgevallen geheel op
den achtergrond getreden, waar het hoofddoel was land en volk
nader te leeren kennen, waartoe ook de toegevoegde platen en
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kaarten moge bijdragen, waarvan het meerendeel hier voor de
eerste maal gepubliceerd wordt" . . .
De zin is niet gelukkig gesteld. Maar heeft de Schrijver zijn
hoofddoel eenigermate bereikt
Ronduit gezegd, — ik geloof het slechts weinig. Hij
geeft tal van uitweidingen op geschiedkundig gebied, die ons tot
de kennis van „land en volk" niets nader brengen, maar die
bovendien zoo oppervlakkig zijn, dat men ze uitvoeriger en juister
vindt in de schoolboeken of zelfs in eerre goede encyclopaedie.
Laat mij b. v. wijzen op bl. 9, waar zestien regelen druks
worden gewijd aan de West-Indische Compagnie, Piet Hein en de
zilvervloot. De lading van deze „bracht bij haar verkoop in de
Vereenigde Nederlanden niet minder dan 15 millioen gulden op,
zoodat de Iompagnie in staat was haren aandeelhouders 50% uit
te keeren." Ja, dat wisten we eigenlijk wel, en ook — wat
hier niet wordt vermeld -- dat het kapitaal der Compagnie zeven
millioen gulden bedroeg. De bruto-winst was dus 15, de nettowinst voor de aandeelhouders 31/2 millioen ; het verschil zal dan
moeten verantwoord worden als de kosten van de onderneming en
als het aandeel van het zeevolk in de buitgelden ; voor het zijne
kocht Piet Hein immers een huis te Delft ?
Wat de meeste lezers wel niet zullen geweten hebben en
hun, naar ik vermoed ook weinig kan schelen, is dat „de ongelukkige Spaansche aanvoerder" van de zilvervloot den naam droeg
van Don Juan de Benavides, en dat hij „echter" (?) „wegens de
door hem geleden nederlaag bij zijn terugkomst in Spanje werd
gevangen genomen en later onthoofd."
Doch al had de heer Wynaendts Francken ons de geheele
geschiedenis van de zilvervloot en wat daarbij behoort, op grond
van vroeger niet bekende gegevens, op belangwekkende wijze verhaald, -- welke beteekenis zou dit dan hebben gehad voor dit
boek, met het boven vermelde hoofddoel?
Op de zooeven aangehaalde zinsnede volgen mededeelingen
over de „in de West-Indische zeeën rondzwervende vrijbuiters,
filibusters of corsairs" ... „gewoonlijk aangeduid met den naam
„boekaniers" (zwerven zij nèg rond?), en over de meest bekende
dier knapen : Francis Drake, John Oxenham en Walter Raleigh.
Bij den eerste wordt nog de legende herhaald dat hij „gelijk
bekend", den aardappel in Europa „had bekend gemaakt." De Spanjaarden hadden dat immers al lang vóór hem gedaan!
Hoe dat zij, met al dergelijke uitweidingen komen wij geen
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stap verder tot de kennis van land en volk ; evenmin met de
mededeeling dat van het fantastisch reisverhaal van Raleigh reeds
in 1599 eene verkorte latijnsche vertaling verscheen „versierd met
een vijftal eigenaardige illustraties" ... (bl. 13).
Men zal mij opmerken, dat een en ander kan warden beschouwd
als eene (al te vluchtige) inleiding tot de bespreking der bezochte
streken ; het eerste Antillen-eiland, Barbados, komt op blz. 14 aan
de orde. Doch ook hier worden soortgelijke, fragmentarische, soms
onjuiste historische détails ten beste gegeven (het jaartal 1664
moet 1665 zijn), die ons niets wijzer maken ; aan „land en volk"
van Barbados wordt ééne bladzijde gewijd. Men vergelijke nu eens
de wijze, waarop van Kol in zijn boek : Naar de Antillen en Venezuela, 1904, het eiland in een tiental bladzijden behandelt, met tal
van belangrijke feiten en cijfers ! Van Kol was nog zoo bescheiden,
te erkennen dat hij „bij meer tijd en gezette studie" meer had
kunnen leveren ; maar wat hij gaf heeft waarde. Dit kan men, van
de mededeelingen des heeren Wynaendts Francken wat Barbados
betreft, toch eigenlijk niet zeggen ; hij gaf zich zelfs niet de moeite,
de oppervlakte van dit en andere eilanden in bij ons gebruikelijke
maten te geven. Wat geeft het den doorsnee-Nederlander, te vernemen dat Barbados 166 E. M2. groot is en dat er niet minder
dan een 1200 inwoners per E. M2. gevonden worden ? En laat mij
ten slotte dit zeggen : wanneer de heer Wynaendts Francken b.v.
slechts Aspinall's Pocket Guide to the West Indies had geraadpleegd,
dan had hij omtrent Barbados heel wat meer interessants voor
Nederlandsche lezers kunnen vertellen dan hij nu heeft gedaan.
En... niet alleen over dat eiland, ook over de overige die in zijn
boek worden genoemd, en over Britsch Guyana. Van de staatkundige geschiedenis van Dominica b.v. geeft Aspinall een kort, maar
voldoend overzicht ; dat van den heer Wynaendts Francken, die
o.a. van de bezetting van het eiland door de Franschen van 1778
tot 1782 geen melding maakt, is al te onvolledig.
Het zou mij natuurlijk veel te ver voeren, wanneer ik op de
bovengevolgde wijze het boek in zijn geheel wilde nagaan ; en ik
wil gaarne gelooven, dat de Schrijver elders, vooral wat Suriname
betreft, meer belangrijks mededeelt. Doch de geschiedkundige
bijzonderheden ? Als men het noodig acht die te geven, dienen zij
juist te zijn ; had dan niet, op bl. 197, gedacht moeten zijn aan
den ondergang der West-Indische Compagnie in 1674 ; aan de
oprichting daarna van de nieuwe W. I. C., die de aandeelgin der
oude voor 15, de schulden voor 30 pCt, overnam, terwijl aandeel-
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houders 4, schuldeischers nog 8 pCt. der hoofdsommen moesten
storten om de onderneming van contanten te voorzien ; aan den
verkoop, in 1682, van de kolonie Suriname door de Staten van
Zeeland voor f 260.000 aan de Compagnie, die echter reeds het
volgend jaar een derde deel aan Amsterdam, een ander derde deel
aan van Aerssen overdeed ; aan de stichting, dientengevolge, van
de „Geoctroyeerde Societeit van Suriname" ?
Afgescheiden nu van die historische aanteekeningen mag men
de vraag stellen, of boeken als het hier besprokene van groot
rechtstreeksch nut zijn. De Schrijver was van 18 December tot 16
Februari in „de West" : de Caraïbische eilanden, Jamaica, Panama,
Venezuela, Britsch en Nederlandsch Guyana ; en zijne persoonlijk,
door de reis verkregen kennis kan dus slechts gering wezen. Welke
waarde, om maar iets te noemen, heeft de verklaring : „Dominica
heeft een gezond klimaat" (bl. 41) tegenover die van van Kol (t.
a. p. bl. 82) : „het klimaat is er vochtig en niet zeer gezond" ?
Men kan slechts zeggen dat zij werden ingelicht door verschillende
personen.
Indirect, zou ik meenee, hebben dergelijke boeken meer nut ;
zij roeren, 't moge dan zijn op oppervlakkige gegevens, allerlei
onderwerpen aan en lokken tot verdere studie.

E. B. K.
P. Kat Pzn. Klank en symbool. Scheepstermen, Jagerstaal en symboliek. Zutphen. W. J. Thieme & Co, 1914.
Dit is een eenigszins vreemd boek. Verschillende gedeelten,
o. a. dat over de scheepstermen, leest men ongetwijfeld met genoegen ; maar het geheel laat, dunkt mij, onbevredigd.
De lezer stuit meermalen op onduidelijkheden. Om een voorbeeld te noemen : op bl. 13 wordt, na de opmerking dat verschillende
woorden in den loop der tijden hunne oorspronkelijke beteekenis
verloren, gezegd : „Het verdwijnen van de etymologische beteekenis
is de noodzakelijke voorwaarde van de vorming van het substantief".
Van een „gothische kathedraal" (bl. 129) wordt verhaald dat
„de tot een duizelingwekkende hoogte opschietende pilaren met hun
spitsbogen, tot een kruisgewelf ineengroeiend, een palmenwoud
vormen dat aan het paradijs doet denken". Van „gedachtelooze taalslordigheid" (bl. 40) gesproken !
Het boek van den heer Kat geeft meermalen den indruk dat
hij, in den loop der jaren, voor zich-zelven tal van aanteekeningen
heeft gemaakt, welke hij nu zonder voldoende controle heeft gemeend
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te moeten laten drukken. Zou hij, bij rustig nadenken, niet
menigen zin hebben weggelaten, — andere aangevuld?
Ik moet, in het algemeen, aan den lezer het oordeel overlaten
mijn
indruk juist is. Doch het kan, ook ter toelichting hiervan,
of
misschien geen kwaad, hier nog eenige kantteekeningen te doen
volgen.
Op tallooze plaatsen acht de Schrijver het voldoende, aanhalingen te geven van andere auteurs op deze wijze (bl. 41) : „Dit
op de taal toepassende beweer ik met Erdmann" ... Welke Erdmann
bedoeld is, waar „genoemde taalgeleerde" de vermelde zinsnede
heeft doen drukken, blijkt niet.
Wat de Schr. voorheeft met zijne mededeelingen over Cagliostro
enz. (bl. 107) kan ik niet beseffen.
Op bl. 118 wordt verhaald dat, in 911, de Noorsche aanvoerder
Rollo weigerde, bij de aanvaarding van het hertogdom Normandië,
voor Karel den Eenvoudigen neer te knielen. Mij komt het voor dat
de heer Kat eerder had kunnen herinneren aan hetgeen gebeurde
bij den troonsafstand van Karel V, in 1555. De afgevaardigden der
Nederlandschen gewesten zwoeren trouw aan Philips II ; allen deden
dat knielende, behalve die van Friesland. „Wij Friezen knielen
alleen voor God", zei Gemma van Burmania.
Waar sprake is van den „duif met den olijftak" in den snavel
(bi. 154) denkt men, dunkt mij, allereerst aan het einde van den
zondvloed, Genesis 8 : 11.
Algemeen bekend is, vooral in den berijmden vorm, de schoone
vergelijking, in den aanhef van den 4 2en Psalm, van de naar het
Opperwezen verlangende menschenziel met het dorstende hert dat
het water zoekt. Maar het is onjuist, uit die vergelijking te besluiten dat de dichter het hert voorstelt als het beeld van die
menschenziel (bl. 157) en daarmede in verband te brengen dat
men „op de wanden der catacomben, op graflampen en doopvonten,
overal het hert ziet".
„De ooievaar vertegenwoordigt den rechtvaardige", zegt de
heer Kat (bl. 155) op grond van een m. i. kwalijk te pas gebrachten bijbeltekst (Jeremia 8 : 8), waar niet-alleen sprake is
van den ooievaar, maar ook van tortelduif, kraan en zwaluw die,
in tegenstelling met den mensch, wél de hun gestelde wetten
nakomen. Doch een paar bladzijden verder wordt geleeraard, zonder
nadere toelichting : „Lammeren en schapen zijn het zinnebeeld der
rechtvaardigen" (bl. 158).
De visschen, zoo vernemen wij, zijn het zinnebeeld van den
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doop ; maar hoe de schrijver daarop kan laten volgen (bl. 159) :
„Hij is geen vleesch of visch'' wil dus zeggen : „Hij is evenmin
heiden als Christen" begrijp ik waarlijk niet.
De heer Kat weidt verder in een zeventigtal blz. uit over
„de harmonie der sferen", den dierenriem, de jaargetijden, de winden, de engelen, den duivel, de hel en wat niet al ; over de graallegende der middeleeuwen, de comedie van Dante en Bunyan's reis
naar de eeuwigheid.
Daarmede is het boek uit. E. B. K

Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de
Oost-Indische reijse van Willem Ysbrandsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door
Dr. G. J. Hoogewerff.
Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Utrecht. A. Oosthoek. 1915.
Als men juist in het boekje van den heer Kat de 18 bladzijden
heeft gelezen waarin „zeemanstermen en spreekwoorden aan de
zeevaart ontleend" worden behandeld, dan is men in de goede
stemming om van Bontekoe's „j ournael" te genieten. En dit geeft,
vooral in zijn eerste gedeelte, een werkelijk spannend verhaal; mij
dunkt, het is uitstekende jongenslectuur.
Maar wanneer de beer Hoogewerff in zijne inleiding, blz. 8,
meent dat hetgeen Bontekoe over zijn reis naar China mededeelt
uit een historisch oogpunt van veel gewicht is, dan vergist hij zich.
Blijkens de noot op die blz. is hem blijkbaar het belangrijk werk
van den heer W. P. Groeneveldt over De Nederlanders in China
(1601-1624), in 1898 uitgegeven door het Koninklijk Instituut
voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië, ontgaan.
E. B. K.

Prof. Dr. A. Pulle. Naar het sneeuwgebergte van NieuwGuinea, met de derde Nederlandsche expeditie. 32 illustraties. Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur.
Amsterdam.
Dit boekje, aardig geïllustreerd, geeft ons een duidelijk denkbeeld van de velerlei moeiten en gevaren, aan ontdekkingsreizen
verbonden. E. B. K.
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Onze Koloniën. Een reeks monographieën, bijeengebracht
onder leiding van R. A. van Sandick c. i. Baarn. HollandiaDrukkerij.

Na mijne aankondiging in Onze Eeuw, 1914 III bl. 156, van
de eerste zes stukjes dezer uitgaaf, ontving ik nog vier, waarmede
Serie I compleet is.
Het eerste, n°. 7 der reeks, bevat eerre verhandeling van Dr.
J. P. Kleiweg de Zwaan over de „denkbeelden der inlanders van
onzen Indischen archipel omtrent het ontstaan van ziekten". Dat
die denkbeelden, bij Bene onontwikkelde en hyper-bijgeloovige
bevolking veelvuldig de genezing van zieken beletten, ligt voor de
hand. Maar laat ons bedenken dat zelfs in onze zooveel meer
ontwikkelde en Christelijke bevolking het geloof aan heksen, bezweringen, duivelbanners en wat dies meer zij nog niet geheel
is verlaten!
In n°. 8 heeft Mevrouw B. van Helsdingen—Schoevers het
over „de Europeesche vrouw in Indië".
Ik ben het wel met haar eens, dat de beschaafde, ontwikkelde
Europeesche vrouw een zegen is voor de Indische Maatschappij.
Zij is het, die daar, gelijk trouwens overal, „de schaduwzij van 't
leven" kleurt „door haar zachter licht" en, door haar voorbeeld,
in ruimen kring een weldadigen invloed uitoefent.
Ik ben het óók met haar eens, als zij „iederen jongen man,
die in Indië zijn toekomst gaat zoeken, zoude willen toeroepen :
zorg dat ge gehuwd daarheen gaat" (bl. 23/24). Ongelukkig is dat,
vooral om financieele redenen, lang niet altijd mogelijk ; en dan, —
de jonge man dient goed uit zijn oogen te kijken met wie hij
zich voor zijn geheele leven gaat verbinden, vooral bij Bene hem
nog zoo geheel onbekende toekomst. Alzoo : de raad van Mevr.
van Helsdingen is goed, maar hij dient met verstand te worden
aanvaard.
Overigens kan ik niet zeggen dat ik de acte van beschuldiging,
door de Schrijfster tegen de Indische maatschappij opgesteld,
min of meer juist acht. Het is plicht, zegt ze, de menschen die
naar Indië willen gaan „in te lichten over den waren stand van
zaken" ; van „mooipraters" moet zij niets hebben. Maar het schijnt
mij toe, dat „de ware stand van zaken" heel anders is dan hij
zich aan het oog der Schrijfster voordoet.
Wie ons een indruk wil geven van den Haag, zal uitweiden
over hetgeen daar aan kunst en wetenschap wordt gedaan ; over
de schoone gebouwen en lommerrijke wegen; over Bosch en
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Boschjes, Scheveningen en verdere omgeving, enz. enz. ; hij zal
„donker den Haag" niet of nauwelijks zijn aandacht waardig
keuren, begrijpende dat hij of zijne lezers daar niets te maken
hebben. Maar hij kan ook omgekeerd te werk gaan : voor het
goede en schoone geen of weinig oog hebben, en ons verhalen van
achterbuurten waar drankzucht, ontucht enz. hoogtij vieren ... .
Hij heeft dan meer oog voor het betrekkelijk weinige dat slecht,
dan voor het betrekkelijk vele dat mooi is ; kan men dan zeggen
dat hij, in tegenstelling met de „mooipraters", „den waren stand
van zaken" schetst ? Zeker niet !
Wanneer wij in Nederland rondzien, dan vinden wij, in alle
standen ; onder staatslieden, geleerden, kooplieden enz. tal van
personen die, met hunne gezinnen, vele jaren in Indië hebben
doorgebracht. Zijn die, dooreengenomen, anders dan hunsgelijken,
die nooit in onze koloniën zijn geweest ? Niemand zal dat, geloof
ik, beweren; maar daarmede zijn de beschouwingen van
Mevrouw van Helsdingen reeds vrijwel weerlegd.
Als wij (bl. 26) lezen wat voor een varkenshok in Indië volgens
haar de keuken is, dan kunnen we eenvoudig zeggen : het is niet
waar. Natuurlijk : er zullen wel van die van die varkenshokken
zijn, en huisvrouwen die daarmede genoegen nemen; in onze
achterbuurten is ook lang niet alles in orde. Maar ik heb b. v., in
de honderde officierswoningen die ik indertijd ambtelijk bezocht,
nooit zoo'n vieze keuken ontdekt. Ik durf ook wel zeggen dat, bij
ons en ons gelijken, alles wat gebruikt was weer behoorlijk werd
schoongemaakt.
„Men kan zich wel ongeveer indenken dat er veel huisvrouwen
zijn die haar eetlust niet willen verliezen door te gaan zien naar
de bedrijven van haar personeel", zegt Mevr. v. H. (bl. 27). Het
is niet aan te nemen, al vindt men overal huisvrouwen die dezen
naam niet met eere dragen ; ik geloof veeleer dat de dames van
den beschaafden stand in Indië, en niet het minst de daar geborenen, bijzonder letten op de zindelijkheid, vooral wat voeding
betreft.
In welke huishoudens is de Schrijfster toch te gast geweest?
Dat zij veel te veel generaliseert, blijkt o.a. ook uit wat zij
zegt (bl. 37) over de opvoeding van kinderen in Indië : „Onze
Hollandsche kinderen worden in de Oost tot overheerschertjes gevormd, lastige, aanmatigende dwingelanden"... Het zal wel eens
voorkomen ; moeders die de kinderen liefst aan de „zorg" der bedienden overlaten, en bedorven kinderen vindt men overal. Maar
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voor de beschaafde families deugt de schildering zeker niet : daar
komen de kinderen van verschillenden leeftijd merkwaardig overeen met de jongens en meisjes in ons vaderland. Er zijn knappen
en dommen, ijverigen en luien, eerzuchtigen en intriganten onder,
-- precies als hier.
Intusschen ; dit geef ik gaarne toe ; de ouders moeten, meer
nog dan hier te lande, er op letten met wie hun kinderen omgaan.
Er zijn, vergelijkenderwijs gesproken, in Indië meer kringen, waar
opvoeding en onderwijs weinig zich hebben doen gelden, en waar
dus de zoon of dochter van meer beschaafden stand gevaar zou
loopen, omlaag te worden getrokken. Er is dus wel reden om op
bestaande gevaren te wijzen ; maar niet, het voor te stellen alsof
alles in Indië even laag staat.
Mevrouw v. H. is daarin wèl ver. En daarom kan men, haar
klaaglied over het maatschappelijk leven in onze koloniën ten
einde gelezen hebbende, haar slechts beklagen dat zij het bij hare
aanrakingen met dat leven altijd zoo ongelukkig trof, en dat
het lot haar nog steeds aan de, in haar oog nog al verachtelijke
omgeving bindt.
No. 9 van de serie „Onze Koloniën" brengt ons eene kleine
verhandeling van den houtvester Ch. S. Lugt over „de bosschen
van Nederlandsch-Indië, hunne benutting en verzorging".
„Benutting" — in zijn boekje zegt de Schr. ook „benuttiging"
van bosschen lijkt mij geen zuiver Hollandsch;. maar. onze houtvesters studeeren veel in Duitsche boeken.
Dit nu daargelaten, het geschrift is zeker lezenswaard ; in een
reeks als „Onze Koloniën" echter mi. wel wat te polemisch. Men
zie b.v. bl. 17, waar de (Indische) regeering gekapitteld wordt
omdat zij wel eens beslissingen nam „rechtstreeks tegen het gevoelen van het toch zeker ter zake deskundig te achten dienstcorps". Hierbij zij ter loops opgemerkt dat de ambtenaren van het
Indische Boschwezen in het algemeen de laatste jaren wel de
neiging schijnen te hebben, ieder te lijf te gaan die het, niet
alleen op technisch, maar ook op economisch gebied niet dadelijk
met hen eens is; zij doen hiermede de zaak die zij voorstaan ongetwijfeld geen dienst.
Intusschen, — met deze opmerking heb ik minder den heer
Lugt dan sommige woordvoerders vóór hem op het oog.
Op bl. 24/25 wordt opgemerkt, dat, in de boschverslagen, de
uitgaven en inkomsten voor djati- en andere bosschen niet altijd
duidelijk gescheiden zijn ; „aangezien echter de stijgende uitgaven
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voor de wildhoutbosschen de inkomsten daaruit beduidend overtreffen, zoo is in ieder geval de stijging der netto-inkomsten van
het geheele boschbedrijf noodzakelijk aan een nog grooter stijging
der flnancieele resultaten van het djati-boschbedrijf toe te schrijven".
De opmerking, dat de verstrekte gegevens onvoldoende zijn
om zich van de tinancieele uitkomsten een juist beeld te vormen,
is zeker juist. Bij een zelfstandig beheer zou men onder de uitgaven ongetwijfeld vermelden wat aan opleidings- en uitzendingskosten, verlofs- en nonactiviteitstractementen, pensioenen, nu uit
den algemeenen post van „Financiën" betaald wordt ; en zou men
ook beter kunnen nagaan wat elk onderdeel netto opbrengt, op
de verschillende eilanden van den archipel. Men vindt nu een
aantal cijfers, maar die zijn te samen onvoldoende om den geldelijken
toestand te beoordeelen.
Het voordeelig verschil van ontvangsten en uitgaven werd in
1912 berekend op ruim 29 ton. Daarbij is niet-alleen gerekend op
djatihout en wildhout, maar ook op caoutchouc en „andere boschproducten", die f 530.000 opbrachten, terwijl de rekening der uitgaven f 167.000 voor de caoutchouccultuur aanwijst. De heer Lugt
spreekt hiervan niet, maar meent dat „wildhout" zoo veel minder
opbrengt dan het kost. Intusschen, — volgens het „geldelijk overzicht" heeft de cultuur van ,.wildhout", ter „reboisatie van kale
bergstreken" niet meer dan f 44.000 gekost en is verder voor die
cultuur nog f 557 uitgegeven. Doch daartegenover staan als ontvangsten : de retributie voor afstand van hout op erfpachtsperceelen, f 73.000; het „recht en cijns" voor de in de buitenbezittingen verleende concessies tot houtaankap, f 35.000.—, en een
deel der opbrengsten van verkocht hout ; 13.000 M3. timmerhout
en 89.000 „stapelmeter" brandhout waren van wildhoutbosschen
afkomstig.
De redeneering van den heer Lugt schijnt dus onjuist, al kan
men dat bij gemis aan eene „commercieele boekhouding" niet
stellig zeggen. De berekende „winst" is in de laatste jaren stijgende,
maar het komt mij voor dat de Schrijver niet genoeg aandacht
schenkt aan de oorzaken der stijging; allereerst op deze verklaring
in het verslag van 1912: „de houtprijzen bleven hoog en toonden
tot het midden van 1913 eene stijging, waardoor een groot gedeelte
van het hout met meer voordeel op Java dan in het buitenland
was te plaatsen". De aankap van djatitimmerhout was in 1907
ongeveer even groot als in 1912, maar de zoogenaamde netto opbrengst van het boschwezen steeg van 23 tot 29 tonnen gouda,
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als natuurlijk gevolg van de „opleving" waarin Java zich na de
„inzinking" van een twaalftal jaren geleden mocht verheugen.
Zoodat ik maar zeggen wil : voor eene nauwkeurige beoordeeling van den gang van zaken, op technisch en economisch gebied, ontbreken nog tal van gegevens, en, misschien, zoowel onder
de voorstanders als onder de tegenstanders van eenig stelsel van
exploitatie, ook vaak de noodige objectiviteit.
De oud-gouverneur van Suriname, Mr. D. Fock, behandelt in
No. 10 der reeks monographieën „de Kolonie Suriname".
Het land van de teleurgestelde verwachtingen...
Op de eerste blz. van zijne studie herinnert de heer Fock aan
de profeten van 1861 : als maar eens de slavernij was afgeschaft,
zou alles, handel, landbouw, scheepvaart daar tot grooten bloei
komen. Hoe geheel anders is de uitkomst geweest ! En... als men
vooraf had kunnen vermoeden hoe het loopen zou, dan had men
vermoedelijk niet, in 1903, besloten 81/ 2 millioen gulden beschikbaar te stellen voor een spoorweg, die zelfs zijne exploitatiekosten
niet opbrengt ; men heeft ook andere bedragen besteed aan „zoogenaamde productieve werken", die nog niet productief bleken (bl. 23).
De heer Fock schrijft op bl. 43 dat men, iets willende bereiken
„moet doorzetten wat men begint en volledig moet uitvoeren wat
men zich heeft voorgenomen" ; zich niet moet laten ontmoedigen
door aanvankelijken tegenslag, enz. De les is zeker behartigenswaard ; had men in 1873 en 1874, en ook daarna, haar ter harte
genomen, dan was ons ongetwijfeld veel Atjehellende gespaard
gebleven. Doch, eene andere les moet dunkt mij voorafgaan : „verzint eer gij begint" ; overweeg alle goede en kwade kansen ter
dege voordat gij een besluit neemt. De afschaffing der slavernij
was natuurlijk noodig, maar wanneer men de gevolgen had overwogen zou men, gelijk Mr. Fock aantoont, tegelijkertijd waarborgen
hebben gegeven en verlangd voor voldoenden aanvoer van vrije
arbeiders. Paste men de theorie van den Schrijver onbeperkt toe,
dan zou men moeten voortgaan met den spoorwegbouw, wat naar
wij wel begrijpen ook zijne bedoeling niet wezen zou.
Suriname is 4 á 5 maal zoo groot als Nederland, doch telt
geen honderdduizend bewoners. De werkkrachten moeten uit ver
verwijderde oorden worden aangevoerd, en zijn dus duur. Jeugdige
Nederlanders, die een toekomst willen zoeken in Nederlandsche
koloniën, zullen die eerder vinden in Azië. Onder deze omstandigheden lijkt het een haast hopelooze taak, onze West tot ontwikkeling en tot bloei te brengen.
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Een reden te meer, om met aandacht te luisteren naar personen,
die in de gelegenheid zijn geweest, bevolking en toestanden te
leeren kennen en ernstig de middelen te overwegen die, volgens
hen, in den vrij treurigen toestand verbetering kunnen brengen.
En dus ook, om de vertoogen van Mr. Fock niet lichtvaardig ter
zijde te leggen. E. B. K.
Mr. D. J. van Doorninck. Leven op Java. Zwolle.
J. Ploegsma, 1915.
In dit vrij omvangrijke boekwerk — het telt 212 blz. —
bespreekt de Schrijver de vóór- en nadeelen van een verblijf van
langen duur op Java. Zeer uitvoerig geeft hij zijne beschouwingen,
naar aanleiding van wat anderen over dat onderwerp in het midden
hebben gebracht ; en wie over deze meeningen over beschouwingen
op dergelijke wijze zoude willen uitweiden, zou allicht weder eene
nieuwe verhandeling op touw zetten.
Hieraan is natuurlijk in de rubriek Leestafel allerminst te
denken; beter is het, eenvoudig te zeggen dat de Schrijver over
het geheel zich op liet standpunt van den objectieven waarnemer
heeft geplaatst, maar natuurlijk, daar eigen ondervindingen invloed
moeten hebben op de gemaakte gevolgtrekkingen, het subjectieve
niet altijd heeft kunnen wegcijferen. Hij heeft naar de waarheid
gestreefd, en meer kan men in dergelijke geschriften niet verlangen.
Ik ben overtuigd dat vele bladzijden met genoegen, en ook met
instemming, door menig oud-Indiër zullen worden gelezen, en misschien kunnen die bladzijden van goeden invloed zijn op de stemming
van sommige onzer landslieden die, van Indische toestanden niets
wetende, zich van de wijs hebben laten brengen door enkele
auteurs, van welke men moet aannemen dat zij in Indië om de
eene of andere reden niet vonden wat zij zochten en aan hunne
teleurstelling uiting meenden te moeten geven.
Van sommige ; want, naar het mij voorkomt, kunnen de proen contra-beschouwingen over „het leven op Java" van weinig
invloed zijn op dat oordeel der groote meerderheid. Wij komen
hier, in ons goede vaderland, dagelijks in aanraking met personen
die vele jaren in Indië hebben doorgebracht. En wij bevinden, dat
zij in doorsnee niet anders zijn dan hunne broeders die in het
Vaderland bleven. Onder hen zijn knappen en dommen ; menschen
met ruime blik en lieden van bekrompen opvattingen ; braven en
lichtzinnigen; ijverigen en luiaards; philanthropen en egoïsten ; de
menschen zijn door hun verblijf in Indie niet van aard veranderd.
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Was het niet de oude Horatius, die reeds zeide : Caeluin, nou ani mum
mutant qui trans mare currunt? Men zou alleen kunnen toegeven
dat de gevaren en verleidingen, waaraan een mensch nu eenmaal
blootstaat en waartegen het door goede opvoeding gevormd karakter
hem moet beschermen, in verschillende landen eenigszins van anderen
aard zijn.
Alvorens nu, na deze „algemeene beschouwingen" een paar
opmerkingen in het midden te brengen, wil ik terloops er op
wijzen dat de Schrijver, op bl. 1 van zijn boek, spreekt van het
bekende werk van Augusta de Wit : „Facts and Fancies about
Java." Van dit werk bestaat sedert 1905 eene mooie Hollandsche
uitgaaf ; en nu schijnt het mij plicht, óók tegenover de Hollandsche
schrijfster met haren echt-Hollandschen naam, de Engelsehe uitgaaf
maar aan onze buren aan de overzijde van het Kanaal over te laten.
Ik zeg een en ander nu eigenlijk niet tegen den heer Van Doorninck, die (zie bl. 205) de Hollandsche bewerking wel blijkt te
kennen, maar wel met het oog op een medewerker van een onzer
tijdschriften, die onlangs lange aanhalingen overnam .... uit de
Engelsche editie !
Nu tot den heer Van Doorninck komende, het komt mij voor,
dat hij te veel waarde heeft gehecht aan praatjes, die in Indië nog
al gemakkelijk, en vergroot, hun weg vinden. Laat het waar
zijn, dat iemand, eens lust hebbende flink te mopperen, tot
paradoxen zijn toevlucht neemt (bl. 53) ; dat — maar de Schrijver
heeft dat vermoedelijk slechts van hooren zeggen — een Britsch
Consul zich ,,eenige jaren geleden" aan ijdelheid te buiten ging ;
dat een „op Java zeer rijk geworden advocaat" zich niet te hoog
geacht zou hebben om f 300.--- aan te nemen „als belooning van
zijne praestaties als president van een societeit" (hi. 81); dan vraag
ik toch : waarvoor dienen die verhaaltjes ? Ook buiten Java zijn
schetteraars, ijdeltuiten en inhalige rijkaards toch niet onbekend ?
De heer Van Doorninck wijdt (bl. 97) een paar bladzijden aan
het concubinaat. Hij zegt daarover m.i. verstandige woorden, maar
had er naar mijne meening nog op kunnen wijzen dat een der
nadeelen ook dit is : de inlandsche huishoudster tracht, als zij
daartoe kans ziet, van de verkregen positie misbruik te maken om
macht uit te oefenen : in naam van haar meester eischt zij leveringen
zonder betaling, geeft zij orders, speelt zij den baas; en als die
meester dan wat zwak van karakter is .... Aldus wordt meermalen
het gezag van den Europeaan, zoowel in 's lands dienst als bij
particuliere ondernemingen, ondermijnd.
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Minder gelukkig dan menig voorafgegaan betoog acht ik des
Schrijvers uitvallen tegen „een groote, zeer rijke en overmatig
hooge dividenden uitkeerende particuliere spoorwegmaatschappij"
(bl. 110) en tegen de suikerfabrikanten (bl. 127, 128, 163). Hij
vergeet, dat, gelijk ik in Januari 1914 in dit tijdschrift aantoonde,
bedoelde spoorwegmaatschappij geen bijzonder hooge rente trekt van
het in hare onderneming gestoken kapitaal, maar dat het mooie dividend
het gevolg is èn van het feit dat het aandeelenkapitaal betrekkelijk
klein is, èn van doorgaans uitmuntend financieel beheer gedurende
meer dan eene halve eeuw ; hij vergeet ook, dat, wanneer het nu in de
suiker goed gaat, men de zeer ernstige crisis van dertig jaar geleden
slechts is te boven gekomen door de buitengewone energie, toen en
daarna door de ondernemers ontwikkeld ; dat, wanneer nu in enkele
cultures goed geld wordt verdiend, daarentegen in andere veel is
verloren : alleen met de koffie-ondernemingen in Oost-Java meer
clan honderd millioen ! En ... indien er niet sommige takken van
nijverheid in Indië waren die ruime winsten boden, dan zou spoedig,
tot groot nadeel van Indië, het kapitaal zich terugtrekken. Wij
hebben dat indertijd gezien met de tramwegen op Java : toen de
eerste goed gingen, was voor de volgende gemakkelijk geld te
krijgen ; toen daarop eenige tramwegen in financieel opzicht niet
aan de opgewekte verwachting beantwoordden, was voor nieuwe
langen tijd geen geld meer te vinden. Laat men zich toch verheugen als het de Indische ondernemingen voor den wind gaat :
dààrdoor komen weer nieuwe tot stand.
Nu nog eene kleine aanmerking. Wanneer iemand een artikel
schrijft waarmede de heer Van Doorninck het eens is, al acht hij
dat auteur soms „schromelijk" overdrijft, dan noemt hij dien een

„deskundige" (bl. 142). Nu wil ik over het aan den zegsman van
den heer v. D. toe te kennen gezag geen oordeel vellen ; ik zou mij
daartoe niet bevoegd achten ; maar ik vraag slechts : zijn de menschen
die van andere meening zijn, nu alle te beschouwen als ondeskundigen ?
Als hors-d'-oeuvre in het hier besproken boek komen eenige
beschouwingen voor over Multatuli, met wederlegging van verschillende, tegen dien auteur gerichte aanvallen. Ik acht dit gedeelte
van het geheele werk het minst geslaagd, ook al omdat de heer
v. D. zich blijkbaar geen rekenschap heeft gegeven van de groote
verdiensten van door Multatuli aangevallen personen als „Brest van
Kempen, Duymaer van Twist en Michiels" (bl. 187) van welke M.
slechts caricaturen teekende. Voor de juiste beoordeeling van die

168

LEESTAFEL.

personen dient men niet bij M., maar bij de geschiedvorschers in
de leer te gaan.
Uit het vorenstaande blijkt, dat ik tegen sommige gedeelten
van het Leven op Java wèl bedenkingen heb. Maar ... eind goed,
al goed; het „Besluit" (bl. 205-212) verzoent ons, mij ten minste,
geheel met den Schrijver. E. B. K.
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Overneming verboden.

DAVID EN JONATHAN
DOOR

G. F. HASPELS.
(Slot.)

XIII.
Kouwelijk in zijn winterjas gedoken, stond Lodewijk
op de stoomtram van Delfshaven naar de stad.
Toch buitenop, want zóó, bij den Nieuwen Binnenweg,
kwamen zijn weiden te zien ! Dit laatste stukje natuur
binnen de stad bleef hem een geheime levensversnapering;
eiken ochtend een verrassing ; en als een verkwikking genoten. Och ja ; wel éérst dat slootje met de schuine knotwilgen op den berm -- de berm platgetrapt, de voorvaderlijke boomen jammerlijk beplukhaard, het slootje melaatsch
van stadsvuil en afval , . . maar achter dien verfomfaaiden
voorgrond, troosteloos als een verlaten slagveld, dádrachter
zijn ongerepte weiden ! Wisselend van tint onder elke andere
lucht ; diep smaragd na een malschen zomerregen, zilverig
en parelend na een nacht van vorst, bij helderen zonneschijn klaterend groen ... tegen het zomerdonker of het
winterviolet der parkboomen in de verte.. .
De waterkoude beet vinnig, maar hij bleef buiten. Nu
vooral, na dien slapeloozen nacht, wachten op de ti erfrissching
O. E.XV8
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zijner weiden ! Na zijn voetreis over de Veluwe had hij kunnen
slapen en werken als een mensch zonder hoofdpijn, en had
Kouwenberg voor zijn doen rustig vacantie genomen in
Scheveningen. Dadelijk met den winter echter kwam de
nicotine-baccil hem knauwen, en eiken dag heviger. Opwinding en dofheid, angst en jacht tegelijk vandaag al heel
erg met dit dompige weer. Heden kon hij de weldoende verademing zijner weiden onmogelijk missen. Daar kwamen ze.
Dáár.. 0 wee ! Enkel nevel, waarin als onderwereld-schimmen
wat dikvachtige schapen doolden. Brrrh, vuile Decembernevel ! Geen wazige, witte buitennevel, maar groezelige
stadsnevel, al zwaarder hangend naarmate de stad naderde,
valsche nevel vol verschrikkingen. Huiverend hing hij
in zijn hoekje, loom in den nevel starend .. .
Kijk, Charley ! Die hem groette, zelfs nu vroolij k, de
tram weer triumfantelijk voorbijracend, nog even rijk met
zijn van Em gekregen fiets als den eersten dag. Maar dat
was ook Charley .
Anders dook ieder in elkaar voor dien valschee nevel.
Zelfs de conducteur kwam niet tot zijn gewone praatje en
schoof dadelijk naar binnen, na te hebben geprutteld, dat
het wel zou gaan sneeuwen.
Och wat ! Het kon hier immers niet sneeu wen ! Buiten
sneeuwde het ; hier nevelde het altijd. Sneeuw werd door
den stadswalm fijngewreven tot nevel, dien zwaren nevel,
waarin je als een schim dwaalde onder zee, in vaal-groen
valsch licht, dat boomen, huizen en menschen vervaagde
tot doodsche spoken.
Hij voelde reeds weer die loome drukking, als van een
looden helm op zijn hoofd. En zijn weiden al voorbij,
zonder dat ze hem een vacantiemomentje hadden gegeven.
Nu kropen ze reeds door de Van Oldenbarnevelt-straat, en
die treuzelende tram belde, belde maar, als rekende ze
op onheil. Waarom schoot het ding niet op ? Vooruit
toch er lag zoo'n massa werk op hem te wachten !
Jawel .. de , dokter had goed waarschuwen : het kaarsje
niet aan beide einden opbranden ; nu juist moest de zweep
er over ! Kouwenberg, die met Frankers bezig was de Betuwe
.
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in te palmen, moest nu juist zien, hoe goed zijn compagnon
het zonder hem kon stellen ! En vóór het personeel kwam
nog eens flink ventileeren en frissche lucht binnenhalen,
al was het dan Decembernevel.
Nog éér de tram voor het Ziekenhuis stilstond, sprong
hij er af en haastte zich verder. Op het nauwe brugje over
den Coolsingel botste hij tegen een plots uit den mist
opduikend dik mannetje, boog zich met verontschuldigingen
over het mannetje dat hem met schrikoogen aankeek, en
repte zich voort, alsof dit momentje oponthoud nauwelijks
in te halen was. Vlug nu het Bogendorpsplein op, onder
het gedroppel der schimachtige boomen door, naar de
Blaak ! Onwillekeurig zocht hij daar het fleurig-groene dak
van de Luthersche Kerk, maar schudde het hoofd, glimlachend. Wat wou hij zien dan nevel, walmenden stadsnevel,
dien domper van alle lijn en alle leven ! Vooruit maar,
blind in den blinden nevel, de Beurs over naar de Geldersche Kade ! Vooruit maar !
In de deuropening van De Rokende Moor sloeg hem
de shagwalm dadelijk in het gezicht. Bah, ze waren weer
aan het eesten, en natuurlijk nergens spuien !
„Morgen Jansen ! Zou je niet een raam openzetten, nu
ze aan het eesten zijn ?"
„'t Sou sonde wezen van de lekkere lach, meneir. En
'k seg : wat kraig-je d'r voor in s'n plaas ? Die fuile buiten..

luch van de Maas en de rauwk van de bauroten ! Onze rauwk
is feel fainer."
Lodewijk liep maar haastig door. Als die stadsmenschen maar konden broeien ! Ze waren even bang voor
buitenlucht, als boeren voor water. Op het kantoor hing
hij vlug zijn overjas in de kleerkast, keek even na of de
bedienden genoeg werk hadden, en ging de fabriek inspecteeren. Toen hij de tochtdeuren doorging, kwam het geraas
en de bedwelmende lucht hem dadelijk overvallen. In de
hooge, groezelige fabrieksruimte was alles tabakskleur. De

zolderingbalken zwartbruin als Amersfoorter, het hout
goudbruin als Java en de kleeren en gezichten der werkers
gelig als onrijpe Kentucky. Vliegwielen liepen als groote

172

DAVID EN JONATHAN.

glanzende slangen door de lucht, snijmachines gingen op
en neer als duivels-vlugge guillotines, en de aangestoken
eest verspreidde zijn giftwolken alles marcheerde ; het
was om er bij neer te vallen.
Zich goedhoudend groette hij met hoogen, vriendelijken
patroonsgroet en vluchtte de trap op naar een volgende
verdieping. De eestwalm en het geraas werden nu wel iets
minder, doch hier kwamen andere verschrikkingen, waarnaar hij bijna niet dorst te zien. En toch : het moest.
Daar stonden ze weer : meiden bezig met afwegen, anderen bij
hydraulische persen aan het inpakken. Op een enkele
uitzondering na waren ze nog jong, kinderen bijna, met
polkahaar en oorbellen, maar met iets ouwelijks over
zich, onzegbaar weemoedig. En kelen hadden schitterende, brutaal uitdagende oogera ; anderen doode, te vroeg
uitgebluschte. Het was of de nicotine baccil hen ontijdig
deed rijpen en verleppen. Allen droegen hier lichte jakken
en donkere rokken, meest van gonje of juttegoed, maar
heel hun kleeding, zoowel als hun gezicht, scheen ingewreven met tabaksstof. Enkelen snaterden met elkaar ;
meest stonden ze met ernstige gezichten aan hun werk.
Het restje van vrouwelijke gratie, dat ze nog bezaten in
houding en gebaar van kleine handjes, gaf hen iets van
kinderen bezig met hun speelgoed, maar de onvrouwelijke,
verpeste omgeving, waarin ze voortjachtten bij het vaalvalsche licht dat door de stoffige vensters triestte, wekte
bij Lodewijk weer het gevoel van opzegbaren weemoed.
Hoe vaak had hij Kouwenberg gevraagd of dit nu moest :
zulke arme kinderen naar lichaam en ziel bederven op
zoo'n tabakszolder. Maar Kouwenberg antwoordde dat hij
dit maar eens aan hun groote concurrenten moest vragen.
Inderdaad gebruikten die overwegend vrouwenarbeid, en
daarom was het bijna ondoenlijk met hen te concurreeren.
Alleen arbeidswet en arbeidsverbod konden hier helpen. Maar
moesten ook spoedig helpen. Want het kwaad kankerde
anders te ver voort.
Met een zucht steeg hij nog een verdieping hooger.
Daar liep Jan, de meesterknecht, een reus in havanah
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pilo, een vervaarlijke pet op zijn stoeren kop, tusschen de
hooge vaten. Maryland, Kentucky, Trebizonde, Betuwe, Java,
Deli, State Tobacco in groote, soms meer dan manshooge
vaten of pakken rijden zich naast elkaar. Boven elk vat
lag het monster van den inhoud, waaraan Jan nu ploos en
rook, of het was wat hij moest hebben.
Jan, een eilander, die hoog-Hollandsch trachtte te
spreken om zijn waardigheid op te houden, groette Lodewijk met intiemer onderdanigheid dan Kouwenberg, omdat
hij Lodewijk veel echter meneer vond. Deze mocht ook
Jan goed, en voelde zich bij hem nog het meest tabaksfabrikant.
„Goe' morgen, jongens. Zeg Jan, valt die Maryland
van Straalmans mee ?"
„Die partij die u de vorige week gekocht hep ? As
kenner zijnde zei ik dalijk : da's fijn spul. Maar nu moet
u 'm in de bewerking zien ! 'n Lust zoo mooi als ie is in
de bewerking."
„Ja, maar duur, en daarom er wat zuinig mee omgaan.
Met die drie vaten moeten we een tijdje doen. Op het
oogenblik noteert de Maryland hoog, en ik denk dat die
binnen kort wel weer zal zakken. Dus we gaan niet dadelijk een nieuwe partij inslaan".
„Oppassen bij hoog water niet aan den grond te varen ;
da's echt werk, meneer," lachte Jan, met een knipoogje
naar een vat tabak.
„Op de zolders, alles in orde ? En denk je er aan die
gezondheids-shag en krulvarina's dadelijk naar Tiel te
zenden ?"
„Meneer kan er op aan, als de schipper op z'n kompas."
Rustiger geworden liep Lodewijk de trap af; hij moest nu
aan de correspondentie beginnen. Maar in de eesterij overviel hem opnieuw de walging tegen die broeiende shag en
hij vluchtte het kantoor binnen, waar het tenminste frisscher
moest zijn. Hard viel het niet mee en wanhopig keek hij
naar de lantaarnlichten, of hij een venster zou openzetten.
„Je kennen waarachtig niet zien of d'r nevel of sneeuw
op de lantaarn leit," zei een bediende die hem zag
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kijken : „Veel hoeft er niet bij te kommen, of wij motten
het licht aansteken. Ik gelooft dat het sneeuw is."
„Ja," berustte Lodewijk, nu begrijpende dat er geen
sprake van spuien was, daar hij het kantoor toch niet
kon laten ondersneeuwen. Zou het toch sneeuw zijn ? Er
kwam zich zoo'n helwitte schemer over alles leggen. Even zag
hij het witte wonder van sneeuw buiten, en kreeg hij lust
om alles er neer te werpen en te gaan dwalen in met
sneeuw bevrachte dennenbosschen ; maar greep dan krampachtig, als een bezwering der verzoeking, de correspondentie die op hem wachtte. A.h, beginnen met Kouwenberg
op de hoogte te stellen : het zwaarste het eerst ; Lövenskjold het laatst. Aardig, die wordende vriendschap ; en
dit enkel door zaken doen ; in elken brief een tikje meer
warmte, niet overdreven, heel echt.
Hij joeg zich in zijn werk en klampte er zich aan
vast onder steeds toenemende opwinding, hoofdpijn en
hartklopping, afgewisseld met duizeligheid. Het gewone zakenverloop ging zijn gang. Kantoorloopers kwamen
wissels presenteeren en vertelden dat het sneeuwde. Jan
kwam facturen en volgbriefjes halen en aan Lodewijk den
bekenden weg vragen, alleen om dezen de gelegenheid te
geven als patroon te fungeeren. Makelaars liepen aan
om aanbiedingen te doen, maar bleven niet lang, nu zij Kouwenberg nog misten.
Opeens stak Lodewijk het hoofd op uit zijn correspondentie met Löven skj old, en keek op zijn horloge. Neen,
nog geen schafttijd. Wat gebeurde daar dan in de fabriek ?
Wat hoorde hij daar ? Ah, de stilte ! De machines stonden
stil. Toch geen ongeluk ? En dit terwijl Kouwenberg weg
was ? Hij vloog op, het kantoor uit, de fabriekslokalen in.
Alles doodsch en stil. De vliegwielen hingen onbeweeglijk,
als dreigend gespook in de lucht. De snij machines stonden
stokstijf, als een boer die geld moet betalen. De eest
dampte nog bah, hij zou er bij neervallen maar de
eesters waren weg. De kervers, pakkers... alles weg ! Een
benauwing greep hem aan en deed hem duizelen. Staking ?
Neen, geen kwestie van. Ah, daar kwamen stemmen van
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boven, veel stemmen. Met twee, drie treden tegelijk wipte
hij de trap op, hoezeer hij ook zijn opwinding wilde temmen.
Daar stonden ze, leervers, meiden, eesters, pakkers, allen
bij elkaar, en zwegen ineens, en keken hem als spoken
aan, met angstige verwijtende oogen.
„Allo, wat is dat hier ? riep hij barsch doende,
om zijn angst en hartklopping te overwinnen.
„As meesterknecht zijnde kwamt ik het meneer net
rapporteeren," antwoordde Jan, voor Lodewijk ruimte
makend en wat omstanders op zij duwend.
Op eenige matten zag deze nu languit een bleeken man
liggen. Was dat niet Gradus Soester ? Ja, nooit veel kleur,
maar nu doodsbleek, met gesloten oogen. Toch niet...
„'t Is kasjuweel, dat het zoo is afgeloopen," vervolgde
Jan in alle kalmte : „Maar die aap van een Piet is twee
hoog naar beneje' geflikkerd."
„Armen en beinen had 't jog kunne' breike' !"
„En da' geif Gradus 'n klets op z'n blaute kanus, dat
ik het beneije haurde !"
„En dat Ik net die mat Java aupe mos doen !"
„Kon-ie lekker infalle, as in z'n moeder z'n schauwt."
„'k Weit wel waar ik liever infalt !" rumoerden meiden
en kerels, die door hun eerste lekkere griezeling heen, het
geval nu banaal en lang niet tragisch genoeg gingen vinden.
„Ik hebt Gradus effe' neergelege'. Zain sloeg perdoes
van zainzelvers maar dat jog !"
„Ja, waar is Piet gebleven ?" schrok Lodewijk.
„Niks als alterasie van de schrikking," zei Jan op
Gradus wijzend, en daarna op Piet die op een pak tabak
in zijn handen zat te huilen : „en dat jog, dat jankt om
z'n moeder !"
„Goddank, dat het zoo goed is afgeloopen !" zuchtte
Lodewijk, terwijl hij stond te trillen op z'n beenen : „Maar
kom, nu maar weer aan het werk !"
Langzaam schuifelden de omstanders weg, juist toen
Gradus verschrikt de oogen even opende, en ze weer sloot.
Lodewijk knielde bij hem neder en vroeg: „gaat het
al weer ?"
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„Da' komt wel weer terecht," verzekerde Jan : „maar
die aap van een Piet ! 'k Heb hem hoe dikkels gewaarschouwd voor die luiken, en dat loopt er pardoes in, alsof
ik het hem geordonneerd had !"
Lodewijk stond op en ging langzaam terug, hoofdschuddend. Honderdmaal had hij Kouwenberg gezegd dat
er met die open luiken ongelukken moesten komen, dat er
veel te weinig voorzorgsmaatregelen werden genomen.
En nu, terwijl hij alleen de verantwoordelijke was, op een
haar af een ongeluk gebeurd. Hij in dat geval een moord
op z'n geweten, een moord. Gelukkig was de Ongevallenwet
nu aangenomen, maar Kouwenberg had expres de verplichte
voorzieningen nog uitgesteld, wachtte er mee tot de wet
in werking zou worden gesteld. Nu zou hij zelf beginnen ;
een geval als met Piet mocht zich niet meer herhalen.
De arbeidswetten moesten spoediger afkomen, ook arbeidsverzekering en al die wetten die den arbeider zouden beschermen. 't Ging nu eenmaal niet, dit alles aan menschen
van goeden wille over te laten. Er waren altijd genoeg
Kouwenberg's om dit tegen te houden en hun compagnons
bijna tot moordenaar te maken. Bah, daar kwam de eestwalm weer. Hij sloeg er zich door heen, als door een helsche,
duistere benauwing, terwijl zijn beenen trilden. Op den tast
bijna vond hij de deur van het kantoor, opende die, wilde
maar in zijn stoel vallen. . greep mis .. .
„Allemachtig, meneer !" schrok de boekhouder, toen
Lodewijk tegen hem aanviel.
„Help dan ! Help !" riep hij zich schrap zettend, en
den patroon, die zwaar op hem lag, ondersteunend.
Een bediende schoot toe, maar bleef verwezen staan
kijken.
„Pak jij meneer, van onderen, bij de beenen; ik houd
hem hier vast, en dan naar de monsterkamer. Vooruit dan,
de deuren open !" beval hij den jongen.
Toen ze hun patroon op de leeren leunstoelen van de
monsterkamer hadden neergelegd, overviel hen plots de
angst, en fluisterend vroeg de boekhouder den bediende :
„weet jij hier een dokter in de buurt ?"
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„Op de Nieuwe Haven woont een tandarts, zijn naam
staat op de deur," kwam de jongen.
„Zeg, ben jij ... ?" vroeg de bediende. „Maar hier vlak
tegenover woont z'n zwager, van Renkum van de Bataafsche
Bank. Dien laten roepen ?"
„Goed," knikte de boekhouder : „direct op 'n draf naar
de Bataafsche Bank : en of meneer van Renkum dadelijk
mee wou gaan, meneer zijn zwager was ziek geworden ; en
op hem wachten, hoor !"
Toen de jongen weg was, fluisterde hij : „haal z'n jas,
dan zullen we 'm die over z'n beenen leggen, 't is hier koud."
Schuw bleef hij naar Lodewijk kijken, die doodsbleek
met donkere kringen onder de gesloten oogen slap neerlag.
Het was geen kwade patroon, schudde hij het hoofd, veel
menschelijker dan Kouwenberg. Maar hij was niet bij het
vak opgebracht, kende er de fijne knepen en zetten niet
van, en stuurde den boel wel eens in de war. Kouwenberg
duvelde je soms wel, maar leerde je ook koopman-worden.
„En nou 'n glas water," vervolgde hij tot den bediende,
toen ze samen de jas over Lodewijk hadden uitgespreid.
Dan luisterde hij naar het geraas der machines en
overwoog of hij den boel niet wou stopzetten, nu de
patroon . .
Daar zuchtte deze, sloeg even de oogen op, sloot ze
weer, doch opende ze dan geheel, en keek verschrikt rond.
Op dit oogenblik kwam Karel gehaast binnen, gevolgd
door den jongen en den bediende met een glas water.
„Meneer uw zwager is ineens .... en daarom liet ik
u maar roepen .... Maar meneer is weer klaar .... als u
ons noodig hebt, roept u wel," vertelde de boekhouder, duwde
den jongen en den bediende buiten de deur en sloot die.
„Wat is hier gebeurd, Lodewijk ? Onlekker geworden ?"
vroeg Karel kalm, om zijn schrik te verbergen dat Lodewijk
hem zoo verwezen en bleek aankeek.
„Ik weet het .... eigenlijk niet," steunde deze, zich
moeilijk herinnerend. „O ja.... Piet is door de luiken
bovenop Gradus Soester gevallen .... en die eestwalm
maar.. ."
...

.
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„Toch niet erg afgeloopen ?" vroeg Karel, zoekend zich
te orië n teerera.
„Neen, alleen maar geschrokken, en toen wat duizelig
geworden," trachtte Lodewijk te glimlachen, zich half
oprichtend.
„Wacht, ik help je ; je ligt daar zoo diep in de stoel."
„Zoo, dank je Karel. Zoo'n ouwe juffrouw, hè, om
flauw te vallen ! En Gradus en Piet zijn er met den schrik
afgekomen... Zoo, het gaat al weer," verzekerde hij, zich
aan den stoel vasthoudend.
„Neen ! Nu ga je met mij even de lucht in, en. koffiedrinken. Wacht, ik haal je hoed," overreedde Karel, met
voordacht verzwijgend dat het hier ook een atmosfeer was
om niet te harden.
„Ja, en zeg dan dat ze er. op het kantoor. .. absoluut
gen. Niemand hoeft het te weten ...."
over zwijgen.
Karel knikte, zei op het kantoor weer die benauwde
atmosfeer ! dat ze er met niemand over mochten spreken,
ook niet met meneer Kouwenberg, en kwam terug met
Lodewijk's hoed.
Als was er niets gebeurd, wandelden ze den winkel
uit, naar de Bataafsche Bank aan den overkant. Lodewijk
voelde zich duizelig, en knipperde met de oogen tegen den
hellen dag en de sneeuw het had dus werkelijk gesneeuwd !
Karel hoorde verre, onduidelijke verwijten, als droeg
hij de schuld van dit ongeval. Moeder, Louise, Charley,
ook Em en Betsy keken hem verwijtend aan, en onwillekeurig begon hij te pleiten. Kouwenberg was op reis, de
klanten rond ; nu scheen de drukte Lodewijk omvergeloopen
te hebben. Deze had hem nog juist eergisteren verzekerd,
dat de zaken zoo prachtig marcheerden en dat hij het
best zonder Kouwen berg kon reeën. En toch ... hij had
hem in Wyckmans en Co. gebracht ; zou hem dit nu weer
misloopen als indertijd met Luders en Veldig ? Het scheen
een fatum dat wat hij voor zich ondernam, moest gelukken,
wat hij voor Lodewijk op touw zette, moest mislukken.
„Al wat opgefrischt ?" vroeg hij Lodewijk, voor de
bank zich de sneeuw van de schoenen stampend.

DAVID EN JONATHAN.

179

Heelemaal ! Ik kon eigenlijk best weer terug."
„Ja, dit kon je wel, maar dit mag je niet, ouwe heer !"
gekscheerde hij, hem bij den arm het portaal induwend.
Op Karel's privé-kantoor gekomen, liet Lodewijk, terwijl Karel den groom een en ander bestelde, zich in den
leunstoel vallen voor het lage venster.
Hier overweldigde hem de schoonheid van dit wintersche
stadsgezicht. Eerst zag hij de groote omtrekken : het
groezelig-donkere watervlak van de Oude en Nieuwe Haven,
waarop besneeuwde ijsschollen dreven ; de witte straten
boven de donkere kademuren ; de wit-blauwe daken met
licht-groene reflexen boven de doodsche huizen, wier met
sneeuw omlijnde vensters spokig neerkeken op het blanke
wonder ; geen of gedempte geluiden, die als terugkwamen
uit de nog wazige lucht, waarachter het echter begon te
gloren, als wou de zon doorbreken...
Hij huiverde, als een herstellende zieke die voor het
eerst weer de glorie van een zonnig landschap ziet, en
vreest dat dit hem te machtig zal worden. Om niet te
week te worden, dwong hij zich alles scherper op te nemen.
Zie, hoe elegant die meeuwen boven het water door de
lucht buitelden, zich even op hun roode pootjes door de
ijsschotsen lieten meenemen, doch dan weer opwemelden,
elegant, vlug, fleurig ; alleen niét wit bij de ongerepte
sneeuw. Dáár, het pleintje aan den overkant voor het
Spinola-hoekhuis Spinola droeg een wit kalotje en een
lijntje sneeuw op zijn veldheersstaf dát was eerst wit,
blauw wit, één laken van reinheid. O wee, daar kwam al
een veger, rooden zakdoek om zijn hals, en met zijn
vegenden bezem donker afstekend tegen het smettelooze.
Daar ging reeds de eerste te hoop geveegde sneeuw de
gracht in jammer !
Onder de Roobrug kwam een somber, zwart slepertje
met witte stoomwolken, een tjalk achter zich aan. Die
besneeuwde tjalk, precies een wrak uit een sneeuwbataille!
Zie, de schotsen kraakten en schoten driftig weg. Die beurtman aan den kant, ai hoe feestelijk deed dat groen en
rood en bruin van zijkanten tegen het smettelooze sneeuw„
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dek ! Onder zijn raam rolde een vigelante voorbij . . week
klonk de stap van het paard, en het belletje klingelde als
van een arreslede op een Russische vlakte. Zelfs de dorre
winterboomeu en de stijve lantarens kregen iets levendigs
door de witte lijnen. En werkelijk, de zon kwam door,
kreeg reeds vat op den helm van den politieagent, vlak
onder Spinola. Daar klom ze achter de huizen van de
Geldersche Kade .. Daar glansde ze zacht, oud-goud, teer,
weemoedig-schoon. Wonderblauwe glanzen over de sneeuw,
die toen eerst naar voren kwam ; gouden en zilveren openpletsingen van licht op het water, hier in de havens, ginds
in de verte op de Maas ; blauwe schaduwen van menschen
en dingen op het sneeuwvlak ; doodschheid over de
huizen aan den schaduwkant, Siberische schaduwen aan de
Geldersche Kade ; en als een helsche bespotting de Rokende
Moor grijnzend tegen die ongewende helderheid. Maar
o, de blauwe schaduwen der witbelijnde, oude boomen op
de van diamanten fonkelende sneeuw, en de poëzie van al
die gebroken kleuren op den beurtman ! „Des manteaux
de silence et des robes d'argent," zong het in hem, als een
oud liedje.
Onwillekeurig bewoog hij zich, keek op zijde en zag
dat Karel naar hem stond te staren.
„Wat is Rotterdam toch mooi," zei hij, om de aandacht van zichzelven af te leiden. Want Karel keek, alsof
hij hem met ernstige dingen aan boord wilde komen.
„Ja, maar de minsten zien het. Daar moet je Rotterdammer voor zijn en jij wordt toch nooit 'n Rotterdammer!"
Gelukkig, hij had den eersten zet gevonden. Nu moest
Lodewijk zich verweren. Want hij kon het niet meer uithouden. Die sneeuw had hem ineens in Haalthem gebracht :
de besneeuwde kerk, de oneindige witte velden, de roode
lichtjes 's avonds over de maanlichte sneeuwvelden met
hun ontzagwekkende schaduwen. Hij voelde zich weer jong,
kon alles nog overdoen ; niet voor zichzelven natuurlijk,
maar voor Lodewijk. Een nieuw begin, en eindelijk een
glorieus begin ! En daarom herhaalde hij, blij dien aanvals-
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zet gevonden te hebben : „En jij wordt toch nooit 'n Rotterdammer, Lodewijk ! Nooit !"
„Je zegt dit nu net als een Haagsch bakvisch j e, dat
een Rotterdammer een compliment wil maken. Waarom zou
ik geen Rotterdammer kunnen worden, zoogoed als jij het
geworden bent ?"
„Waarom zou je met alle geweld iets willen warden,
als je reeds iets veel mooiers bènt ?"
„Iets mooiers bènt ?"
„Ja, iets mooiers bènt," knikte Karel nadrukkelijk, die
zich nu door moeder, Louise en Charley en door hen allen met
blijde verrassing voelde aangekeken. „Je waart van ouder
tot ouder landheer. Maar ook het landgoed vroeg om verjonging, vernieuwing, intensieven landbouw, ontginning,
vierdubbele productiviteit. Daarvoor was nieuwere oeconomie noodig en handelsgeest. Die heb jij hier nu prachtig
geleerd ! De studie is afgeloopen en jij gaat met vrouw en
kinderen daarvan de vruchten plukken op De Geere, die
weer een bescheiden bestaan oplevert."
„Geen kwestie van," beet Lodewijk haastig af, terwijl
zijn hart sneller begon te kloppen. Want de verleiding
hier alles neer te gooien had nog nooit zoo alles-belovend
gelokt. Bijna onweerstaanbaar, omdat ze hem Karel's
zakenkennis, Karel's zelfverloochenende vriendschap liet
bewonderen, Karel's koninklijk koopmanschap, die met
4én woord en gebaar alles rechtzette. Weigeren werd bijna
Karel's meerderheid en vriendschap miskennen — en dus
ineens van de baan dit voorstel !
„Waarom niet ?" zocht Karel haastig zijn plotseling
zwakker geworden positie te verdedigen : „Dat vennootschap in Wyckmans en Co., neem ik wel voor mijn rekening ; liefhebbers genoeg !"
„Wat zou Karel van Renkum nièt voor zijn rekening
kunnen nemen ?" vroeg Lodewijk zacht, met innig-oprechte
bewondering hem aanziende. „Wie daaraan twijfelt, mag
niet meespreken. Neen, het zit dieper, veel dieper !"
„Ah," lachte Karel, zoekend het verloren terrein te
herwinnen en weer aan te vallen : „Je gelooft nog niet
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in m'n ontginningen ? Kom vanavond thuis, ongeloovige

Thomas, en ik zal je de rapporten van de Heide-Maatschappij wijzen. Die verklaren : ten eerste dat onze kunstweiden modelweiden worden ; en ten tweede dat, gezien
de schaarschte aan weiland in Haalthem, De Geere enorm
productief zal worden. Hoor je enorm productief!"
„Natuurlijk, omdat jij er achter zit. Zat een Utenhage
er achter, dan dorst hij niet eens alles aan de Heide-Maatschappij laten zien, nog minder er een rapport over vragen."
„Maar Lodewijk, wat een bij geloof !"
„Enkel realiteit, Karel -- realiteit waarvan echter
poëzie alleen afweet. Je kent wel de oude sagen die vertellen dat wat onder de hand van den éénen gaat bloeien,
onder de hand van den anderen verdort. Dit heeft natuurlijk heele diepe oorzaken, en natuurlijk psychische oorzaken. Doch cijfer dit maar eens uit !"
„Dus je wilt per se niet ?" vroeg Karel somber, verslagen. Een vreemd gevoel van minderheid tegenover Lodewijk drukte hem, dat hij evenmin kon begrijpen als wegredeneeren. Tegelijk zou de verantwoordelijkheid van
Lodewijk's stijf hoofdigheid op hem neerkomen, hoogst
onredelijk, maar onloochenbaar.
„Ik kom er juist goed in. Psychisch kan ik den boel
al zoowat aan, en als nu mijn corpus nog wat meer went
aan het werk ... "
„Nou, dat wennen van je corpus," Karel rook weer
ineens die benauwende lucht van daar ginds — „dat is nog
maar zoo-zoo. Trouwens, geen wonder dat je daar straks ... "
„Straks ? Wat : straks ? Over die flauwigheid van me,
haha, 't lijkt wel een woordspeling -- over die flauwigheid
hadden we toch afgesproken te zwijgen ? Niet alleen tegenover het kantoor, maar ook tegenover Louise, en iedereen !
Dit ben je toch niet vergeten ?"
„Neen," schudde hij het hoofd, nu geheel in den hoek
geduwd. Om dan zijn laatste troef uit te spelen : „Maar
als je het nu niet uithoudt ! Denk eens aan je zelf, aan
ons allen."
„Daar denk ik juist aan. Nous y som nies ! En wat dit

183

DAVID EN JONATHAN.

uithouden betreft : krakende wagens loopen het langst.
't Eenige is : je moet niet hooren dat ze kraken en
alles marcheert vanzelf."
„Tot het telaai is."
„Neen, tot Charley wegwijs is."
Karel keek op. Was dit nu Lodewijk's laatste woord ?
Ja waarlijk, deze begon op een toon, alsof nu alles
afgedaan was : „Je zult eens zien of die een koopman wordt ;
consciëntieus, door en door zakenmensch en tegelijk, ik
vermoed zelfs daardoor, een hoogstaand mensch."
Karel wilde vragen hoe Lodewijk dit alles kon profeteeren uit dat aardige gymnasiastje in korten broek, maar
daar was in Lodewijk's toon iets van superioriteit, iets wat
hem op een afstand hield. Hij kon dien toon niet thuisbrengen pedanterie te veronderstellen was reeds belachelijk ; hij kon zich evenmin er over verheugen. Eigenlijk
deed Lodewijk's hooge houding hem pijn, als wou Lodewijk
zich daardoor onttrekken aan zijn voogdijschap. Maar deze
opvatting deed Lodewijk onrecht, die pijnlijk-dankbaar ook
het minste in gedachtenis hield, wat je voor hem. deedt.
En bevredigde hem evenmin, die waarlijk niet uit bemoeizucht, maar uit innige vriendschap Lodewijk wou helpen.
Zijn afwijzing zou wel weer die echt-aristocratische
weigering zijn te profiteeren van een ander, dat hardnekkig
vasthouden aan het: zaliger te geven dan te ontvangen.
Ja prachtig ; Lodewijk rees daardoor nog hooger in zijn
vriendschap, zoo hoog dat hij er bijna niet meer bij kon.
En toch jammer ; het was alsof Lodewijk's houding een
element in hun vriendschap bracht, die deze deed dalen
tot een lageren rang. 't Was alsof hij iets ging verliezen,
wat hij niet mocht verliezen. En een knap man, die hier
zijn schuld kon aanwijzen ... Had hij Lodewijk niet zoo
royaal mogelijk De Geere aangeboden, die hem toch ook
met den dag dierbaarder werd ? .. .
Enfin 't laatste woord werd nooit gezegd. Misschien
maar goed... .
Maar als dat laatste woord nu een ramp kon voorkomen ?
.
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Zeker, doch ook vriendschap had haar grenzen. Zij
kon den vriend niet den mond openbreken.
Hè, werd het al donker ? Neen, het begon weer te
sneeuwen.. .
Zij stonden naast elkaar voor het raam, de lange
Lodewijk iets voorovergebogen, de kloeke Karel het gezicht
omhoog gericht.
Met kinderlijke nieuwsgierigheid zag Lodewijk de
ontelbare, wemelende vlokken tuit de lucht komen, grauw,
geel van kleur ; dan voorbijzweven en wit naar beneden
zweven. Telkens haalden zijn verlangende oogen weer zoo'n
vlok af uit de lucht, en volgden ze naar beneden. Dan zag
hij door de lijnen der vlokken vóór zich het vernauwde
stadsgezicht wemelen : nauwelijks nog de kartellijn der
hooge huisgevels aan de Siberische Geldersche Kade ;
duidelijk het Nieuwehaven-vlak met de ijsschollen en den
beurtman, die al meer zijn kleuren verloor, en de meeuwen
die al wilder uit de lucht tuimelden
„Ook nog wel mooi," fluisterde hij : „maar dat glanzende van zooeven is weg. Het doet nu zoo geheimzinnig;
je weet heelemaal niet wat het zal worden."
,,,,Pap zal het worden, natte pap !" dat zegt een echte
Rotterdammer," antwoordde Karel dof.
Lodewijk zweeg, en Karel had lichten spijt zoo iets
plats te hebben losgelaten, maar vond het aanstellerig het
te gaan terughalen.
Zoo zwegen ze beiden.
En de vlokken vielen, vielen.
Er was een schemerende helderheid in de kamer, als
bij een zonsverduistering op den vollen middag.
...

.

.

XIV.
„'t Is dan toch ongelooflijk," glimlachte Karel tegen
zichzelven, aan zijn bureau voor het open venster van zijn
werkkamer-thuis gezeten.
De Juni-avondzon legde gouden glanzen over de Maas
en de spiegelende vensterruiten van de Maaskade ; uit de
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tuinen van de Oosterkade kwam een zachte geur van
bloeiende seringen naar binnen ; maar de brief van Velderman bracht oneindig-rijker verrassingen.
„'t Is dan toch ongelooflijk !" prevelde hij den brief
neerleggend, en een lade der schrijftafel opentrekkend.
Zou het geen vergissing zijn ? Bijna vijfhonderd gulden
hooigeld bracht De Groene Zomp op, schreef Velderman,
behalve de naweide. Maar dan waren de ontginningskosten
er bijna in één jaar uit en dit ging immers niet !
Ah, daar had hij het notitieboek van De Geere. Zie, het
wonder was waar : de Groene Zomp ruim drie hectaren ; weinig
werkloon, zoogoed als alleen kalk, kunstmest en graszaad ;
nog niet heelemaal zevenhonderd gulden. Dus de naweide
er bij gerekend scheelde het zoo heel veel niet : de ontginningskosten van dit stuk in één jaar er uit ! Natuurlijk, dit
bleef een uitzonderingsjaar. Alle uiterwaarden aan den IJsel
in Mei onder water ; veel regen en weinig warmte, waardoor
de oude weiden veel te laat en de kunstweiden zooveel te
vroeger kwamen voor den hooibouw. Ondertusschen, het
viel niet te loochenen : in één jaar de ontginningskosten er
bijna uit. Hij had den slag gewonnen, en glansrijk !
Dit wilde dus zeggen : ongeveer zonder onkosten voor
waardelooze, vale heide, waardevolle klaverweiden gekregen.
Hier in Rotterdam ging elke zaak als 'n vuurpijl de lucht
in, zeker, maar dit bleef nog maar een slakkengangetje bij
de ongelooflijke resultaten in den landbouw.
En het ging zoo vanzelf. Met geen branche van zijn
werk minder omslag, en meer geluk. Vooreerst : steeds dat
deftig-komische in Velderman's brieven; en vooral: nergens
werd hij instinctiever begrepen en stipter gehoorzaamd dan
op De Geere. Het was of ze daar op hem gewacht hadden :
op iemand die geloofde in de toekomst van den landbouw
op het zand, en „die veurschot had, uni de heide gangs te
moaken," zooals Velderman zou zeggen.
Bovendien bleek het prachtige resultaat van De Geere
geen zeldzaam geval. Van alle kanten begonnen ze, uit
alle hoeken kwamen dezelfde gunstige berichten. Hij was
blijkbaar geen waaghalzig eenling. Het zat in de lucht de
0. E.XV8
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enorme veroveringen der exacte wetenschappen werden n u .
eenvoudig practisch aangewend voor oekonomische doeleinden. Nu het gebeurde, scheen het zoo logisch mogelijk
dat al die laboratoria niet voor de poes hadden gewerkt.
Dat dit echter op hem gewacht had, was weer zijne, op
het griezelige af, gewone bofferij.
Hoe hij aan zijn geloof in ontginningen was gekomen P
Wellicht ongemerkt en onbewust. Uit zijn jeugd in Haalthem wat belangstelling voor het boerenbedrijf meegebracht;
hier wat gehoord uit een gesprek ; daar wat vastgehouden
uit een courantenbericht ; misschien een combinatie gewaagd
die proefhoudend bleek en ineens stond zijn geloof in
ontginningen muurvast in hem. Toen begon de propaganda
der Heide-Maatschappij ; die van de Regeering, met haar
landbouwlezingen en rijksproefvelden, en die van de kunstmestfabrieken, met hun reclame-platen, niet te vergeten.
Eigenlijk was die ontginningsrage reeds in vollen gang,
alleen nog niet in Haalthem doorgedrongen, toen De Geere
in veiling kwam. Toen stond de boer daar nog te luisteren,
onzeker of het nieuwe geloof het zou winnen van het oude.
Op dat oogenblik was De Geere hem cadeau gedaan, kon
je wel zeggen. Want in die paar jaren was ze bijna in waarde
verdubbeld en nog in geen jaren en jaren zou de limiet
der stijging bereikt zijn. De vlucht van handel en nijverheid ging gestadig en gelijk op met die van den landbouw
op het zand, elkaar steunend, elkaar opjagend. Fiets, automobiel, telefoon veegden de afstanden uit, nog veel meer
dan de trein had gedaan — en we stonden nog maar aan
het begin van de volkomen beheersching der stof aan de
hand der dagelijks vermeerderende toepassingen der praktische wetenschappen. Eigenlijk maar goed, dat De Geere
niet tienmaal zoo groot was. Want dan zou Velderman
het alleen niet af kunnen, en hij er zelf heen moeten.
En hiervan kon nooit kwestie zijn. Zijn geheim idee
dat de Bataafsche Bank een handelspaleis zou bouwen,
waarvoor hij nog kort geleden tien jaar wachtens had
uitgetrokken, kreeg reeds vasteren vorm. Naderde reeds
haar verwezenlijking. De grootscheeps-ingerichte filialen
.
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van de bank in Dordrecht en Den Haag werkten prachtig.
Op de laatste directeursvergadering had Van Lathem er
prachtig over gerapporteerd, en Marelse had geheel uit zich
zelf gevraagd of de Bataafsche Bank hier zich niet zou
uitbreiden ? Toen was de enkele opmerking van het jaloersche
vrekje Van Strouwelen : dat de Hollandsche Bank zich hier
enorm ging vergrooten, voldoende geweest, om in principe
tot uitbreiding te besluiten. En nu had hij reeds die
prachtige panden op de Noordblaak, waar de nieuwe
Bataafsche Bank zou verrijzen, in handen en ging het
rapport daarover aan de directeuren morgen in zee. Neen,
hier bleef hij zijn leven ontplooien, terwijl De Geere meer
dan groot genoeg was voor kostelijke vacantie-versnapering.
Ja, maar een versnapering, waarvan hij alleen scheen te
genieten. Den afgeloopen zomer hadden Em en Betsy al
meegedaan in het koor dat het jammer werd van al dat
mooie bosch weide te maken. Moeder had geen stap op
De Geere gezet, en in haar zwijgen haar afkeuring duidelijk
laten voelen. En Lodewijk en De Geere schenen voor elkaar
morsdood. Lodewijk taalde er niet meer naar, en begon
hij er van te vertellen, dadelijk wendde Lodewijk het
gesprek op iets anders.
Het ging niet goed met Lodewijk ; Louise zag het reeds,
slechts Em scheen niets te vermoeden. Hij werd veel te mager
en liep gebogen, met brandende ooggin en ongezond blosje.
En toen hij nog eens geprobeerd had hem uit Wyckmans
en Co. weg te werken, door hem te polsen over een plaats
op het filiaal der Bataafsche Bank in Dordt, was Lodewijk
onhandelbaar geworden, bepaald ongezond onhandelbaar.
Jawel, het bleef een mooi maxime : je veroveringen
vasthouden en je verliezen loslaten. Maar als je verlies nu
was een vriendschap als van Lodewijk, een vriendschap
die je zelfvertrouwen en lust tot zelfopoffering gaf, wat
hadt je dan aan je veroveringen ?
Je werd toch reeds eenzaam genoeg door je voorspoed;
daarom snakte hij nu dubbel naar Lodewijk's vriendschap.
Te verwijten viel er ook niets. Lodewijk bleef hem dankbaar bewonderen, innig hartelijk bewonderen op Mn

,
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punt na. En dit ééne punt bleef hem een raadsel. Zoodat
hij met den dag eenzamer werd .... Ja, hij zat in commissies, waar ze gaarne van zijn adviezen gebruik maakten. Als
Gecommitteerde voor de Hervormde Kerk werkte hij prettig
samen met voortreffelijke mannen, en het gaf hem altijd
voldoening op deze wijze nog de kerk te kunnen dienen,
en de traditie der Van Renkum's aan te houden. Ook in
Onderling Hulpbetoon en de Blindeninrichting werd hij
op prijs gesteld en werkte hij met lust.
Maar het bleef altijd werken
werd nooit stil genieten van het leven, het samen genieten als de onwaardeerbare levensvreugde .. .
Wat had iemand aan al zijn veroveringen, als hij
geluk zocht, eenvoudig geluk ?
Hij betrapte zich soms op een geheime jaloerschheid
op Lodewijk, want in diens moeilijk leven van voortdurenden
strijd werd meer geluk gesmaakt dan in het zijne. Hij
vervloekte wel zulke goddelooze gedachten maar ze
hadden hun werk al gedaan en hem nog eenzamer gemaakt.
0, kon hij maar iets doen voor Lodewijk ... !
Hij legde de handen over elkaar, en staarde door het open
venster over de gouden glorie van de zonbeschenen Maas .
Ineens, als een noodlot, zag hij het : zijn leven hing af van
Lodewijk, werd beslist door Lodewijk, kon nog gered
worden door Lodewijk .
„Vader, of u dadelijk beneden komt," riep Betsy
naar binnen stormend : „Tante Louise is aan de telefoon.
Het is niet goed met oom".
„Niet goed met oom ?"
Verwezen staarde hij naar Betsy, die in de deuropening
bleef staan, en schrok tegelijk van de schrille fluit van
een Maasbootje.
„Ja, met oom Lodewijk !"
„Met Lodewijk !" riep hij, en volgde Betsy, trillende
op z'n beenen.
Beneden vond hij Em aan de telefoon .. , nog in gesprek
met Louise .
Hij zou zijn beurt moeten afwachten .. .
.

.
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Door den schok in hevige spanning geraakt, bracht
deze gedwongen rust hem tot een scherp opmerken, alsof
hij de dingen voor het éérst zag ... Gouden avondzon viel
door de hooge vensters naar binnen, en in dat weemoedige
licht Em ... Groot, grooter dan hij, en toch elegant, kerngezond maar in de slanke houding en blanke handen iets
gracieus, verfijnds. Ook iets van het zelfbewuste, hautaine
van mama, die ook dacht dat zij het maar voor het zeggen
had, hoe de dingen marcheeren moesten ... Em, zijn geliefde vrouw, zeker ... Maar hoe ver van hem af. . Niets
vermoedend van zijn innerlijke leegte, van zijn razenden
honger naar geluk .. en hij bijna niets wetend van haar
innerlijk bestaan . . en hij door eigen schuld misschien
daarvan niets wetend . .
Ongedurig, onrustig wendde hij de oogen naar den
anderen kant. Daar stond Betsy, in het weemoedige licht
hem met groote oogen aan te staren ... Maar dit was geen
kind meer .. Bijna zoo groot als Em . . ranker, jonkvrouwelijk en met het in een wrong opgenomen haar, dat over
het opstaand boordje neerhing, een reeds uitgaand meisje .. .
Ja, ook al aangenomen, en binnenkort naar Parijs voor de
„finishing touch" .. En wat stond ze hem aan te staren
met de donkere, fonkelende, temperamentvolle oogen als
eischte zij van hem . , wat hij zelf miste .. , als eischte zij
van hem levensgeluk
„Natuurlijk Louise," hoorde hij Em in de telefoon
spreken : „Daar vindt-je alles kant en klaar. En laat zich
iets niet vinden, dan helpen moeder of vrouw Velderman
je terecht. Wacht even, daar is Karel."
„Lodewijk moet naar De Geere," fluisterde ze, hem de
telefoon overhandigend.
„Ja, Louise, ik ben Karel. Wat hoor ik : Lodewijk
onwel geworden P"
Dadelijk deed haar rustige, zangerige stem hem goed.
Maar daarin klonk nu een ingehouden droefheid, door de
iets vibreerende telefoon overgebracht als eene in de verte
klagende viool. O wee, Lodewijk wéér flauwgevallen .. .
En hij had niets verteld, niets mógen vertellen van dien
.. .
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eersten keer . . Wie weet hoeveel herhalingen Lodewijk verzwegen had ! . . Goddank, de lieve Louise, het liefste wezen
dat hij kende, nu bij Lodewijk, bij zijn Lodewijk .
„Natuurlijk, zei hij met diepe stem, trachtend zijn
ontroering meester te blijven : „Waar beter dan op De
Geere ? ... Dat spreekt vanzelf. . Ik zou zeggen : direkt . .
Waarom morgen niet ?. . Weet je wat ? Ik kom zelf afspreken. Met Em misschien, ja ! Dá-ág !"
Em knikte dat ze meeging ; zei Betsy iets over de
gedienstigen, als beraadslaagde ze met een jongere zuster,
en ging haar mantel aandoen.
Haastig liepen ze het Haringvliet af; hoopten op
het Beursplein een aapje te vinden, hoewel...
Em praatte druk. Zij verzekerde herhaaldelijk dat
zooiets nooit in de familie was voorgekomen, en had in
haar toon iets aanvallends, als zocht zij den booswicht, die
dit haar broer had durven aandoen. Hij ontweek elk
gesprek, te erge dingen vreezend nu dit verzwegen flauwvallen in den afgeloopen winter zich had herhaald ... .
wie weet voor de hoeveelste maal.
Werkelijk vonden ze op het Beursplein nog een victoria.
Maar hoe langzaam deed die het door de menschenvolte
van de Blaak, en hoe ver was het naar 's Gravendij kwal, als
reed je de wereld uit.
Eindelijk kwamen ze op 's-Gravendij k wal, op den breeden
boulevard langs nieuwe huizen en open plekken en huizen
in aanbouw, een zwarte duisternis tegemoet. De koetsier
aarzelde, evenals zij. Je wist in zoo'n nieuwe buurt nooit
waar je nu eigenlijk moest zijn, bij gebrek aan herkenningsteekens. Daar bij die lantaarn moesten ze zijn, riep Karel,
twee deuren verder .. Daar waren ze er ... Schelden zacht .. .
Hingen hun goed aan den kapstok ... Zonder kloppen traden
ze binnen.
De groote, vierkante huiskamer deed rustig als een
vluchthaven. De groote kap der gaslamp bracht het licht
schemerend op wanden en plafond, en achter de open
veranda lag het tuintje als een vertrouwenwekkende
donkerheid.
,
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Louise zat bij de theetafel, bezig aan een kinderkraagje,
en Charley op Lodewijk's plaats aan tafel, met zijn boeken
en schriften voor zich. Lang opgeschoten, met wat dons
om kin en lippen, in zijn colbertje heelemaal een jongeheer,
kwam hij oom en tante hartelijk groeten. Met zijn groote,
grijze oogen begon hij verbazend te gelijken op zijn overgrootvader Van der Waele, die uit zijn gouden lijst aan
den wand peinzend op hem neerzag, met dezelfde intelligente oogen. Hij schoof stoelen aan en zette zich weer
aan zijn werk.
Em, die Louise bizonder hartelijk had gekust, bleef nog
staan dralen, en fluisterde eindelijk, met een knikje naar de
gesloten porte-brisée : „hoe gaat het nu ?"
Louise glimlachte weemoedig tot haar op, terwijl Karel
even de hand lei op Charley's hoofd en zijn oogen vochtig
voelde worden.
Eindelijk namen ze plaats en begon Louise fluisterend
te vertellen, telkens naar de porte-brisée ziende of ze niets
hoorde.
Lodewijk was het heele voorjaar al niet goed geweest,
maar had haar verboden er over te spreken. Geregeld nam
hij slaapmiddelen en gebruikte te weinig. Maar stelde haar
altijd gerust, dat een voetreis in de vacantie hem weer
geheel zou opknappen, evenals het vorig jaar.
Em zat rechtop met groote oogen te luisteren, als naar
iets ongelooflijks. Doch Karel keek bedrukt voor zich, het
bukkend hoofd op zijn hand gesteund. Hij wist dit, , had
het kunnen weten .. .
De laatste dagen, vervolgde Louise, scheen hij beter,
en vandaag deed hij aan tafel bizonder opgewekt, doch
even na het eten de courant inziende was hij in zijn stoel
flauw gevallen. Ja, wel een langdurige flauwte geweest . .
Gelukkig was de dokter direct gekomen, juist toen hij weer
bijkwam. Met Charley hem toen op de canapé gelegd, en
dadelijk gevraagd of die flauwten meer voorkwamen ? Maar
gelukkig was dit de eerste. De dokter vond dit een geruststellend teeleend, maar had absolute rust voorgeschreven.
En in een gezonder atmosfeer. Want die kantoorlucht had
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Lodewijk veel kwaad gedaan. Daarna had hij hem nog
beklopt, en scheen hij niet geheel gerust over zijn longen,
hoewel die nog niet aangedaan waren
Als een verre cello-klacht vibreerde haar gedempte,
zangerige stem door de schemerende avondkamer.
Em schudde ongeloovig het hoofd, als verzekerd dat
de dokter zich noodeloos ongerust maakte over Lodewijk's
longen, en zei toen beslist : „Absolute rust, dat is wat
anders ! Je zult zien, op De Geere komt alles terecht. En
je vindt daar alles in orde. Jij gaat natuurlijk mee ?"
Louise knikte en staarde zwijgend voor zich heen.
„Je moet niet bezorgd zijn over de kinderen. Ik kom
hier, en Charley helpt me wel, he ?"
„Jawel tante," glimlachte hij, van zijn werk opziende
en een kleur krijgend.
„En ik zou direkt gaan," ried Karel. Toen er geen
bezwaren kwamen, vervolgde hij : „Ik loop eerst even bij
den dokter aan, of die het goedvindt. In dat geval breng
ik eerst moeder telegraphisch uitvoerig op de hoogte van
jelui komst. Huur dan een coupe af in den sneltrein van
elf uur. Die brengt ons in twee uur in Arnhem. Ik zie
daar per telegram een automobiel te krijgen van het station
naar De Geere ; dan hoeven we niet meer over te
stappen."
„Wacht, dan bel ik Charlotte van Buurse op. Die heeft
onlangs een automobiel aangeschaft; die laat jelui met alle
plezier morgen naar het station brengen," zei Em.
„Prachtig !" knikte Karel. „En dan ga ik morgen
ochtend dadelijk in de Rokende Moor alles regelen. Of
zou ik 't hèm eerst vragen ?"
„Misschien beter," beaamde Louise : „hij ligt op de
canapé en wil alleen rust. Maar het geeft hem zeker rust,
als hij weet dat jij zijn dingen in handen hebt."
Karel weifelde even, als besluiteloos, bevreesd. Eindelijk vermande hij zich, schoof voorzichtig de porte-brisée
open en ging op zijn teereen de voorkamer binnen.
Lodewijk lag in de schaduw van een schemerlampje.
Zijn bleek gezicht kwam spookachtig uit het duister en
..
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Karel schrok van zijn luchtig lachje : „Je hoeft zoo voorzichtig niet te doen, Karel. Ik ben niet ziek."
„Neen, dat weten we wel, Lodewijk." Een diep gevoel
van dankbaarheid doorstroomde hem, nu hij weer alleen
met Lodewijk was : „Maar toch nemen we eens een beetje
vacantie, oude heer. „Ferien halten ist auch Religion,"
zegt Luther."
Lodewijk knikte hem toe, en hij hervond den sinds
lang gemisten vrede, die altijd over hem kwam, als hij
Lodewijk kon helpen.
„Was het deze keer erger dan laatst, van den winter?"
„Daar heb je toch nooit over gesproken ?"
„Neen, daar weet niemand iets van. Zelfs Em niet."
Gerustgesteld liet Lodewijk zich dieper in de kussens
zakken, als afgemat en doodelijk vermoeid.
„Morgen ochtend ga ik Kouwenberg zeggen dat jij
nu vacantie neemt, en dan brengen Louise en ik je samen
naar moeder, naar huis."
Lodewijk sloeg de half-geloken oogen wijd open en
knikte : „Ja, nu vacantie ! En naar huis !"
Karel schrok. Daar was in dien nadrukkelijken toon
en dien raadselachtigen glimlach om de bleeke lippen iets
beaiigstigends. Lodewijk bedoelde meer dan hij zeide. Lodewijk had zijn gansche ziel voor hem geopend ... doch hij
las daar iets ... Aan één kant dankbaar dat Lodewijk
hem dit zelfs toevertrouwde, voelde hij zich tegelijk ten
eenenmale hulpeloos, tot schreiens toe hulpeloos. Hij wilde
Lodewijk helpen — en Lodewijk was hem ontgroeid, ontstegen, onbereikbaar ver. Het was hem als moest hij hulp
roepen ... en hij wist dat hij aan dit egoïsme niet mocht
toegeven..
Hij zocht naar een woord waarin hij zijn ziel zou
kunnen leggen, maar zocht te vergeefs, en eindelijk kwam
het banale : „Dus afgesproken ! Tot morgen. En nu maar
rusten en slapen !"
Lodewijk's hand hoe groot en beenig ! kwam
onder de plaid en hield de zijne krampachtig vast : „Dank
Karel, dank voor alles !"
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Hij wilde nog wat zeggen, maar kon niet. Zijn lippen
begonnen te beven en hij knikte hem stom toe, opstaande.
Opgelucht ging hij heen, want Lodewijk had hem een
last afgenomen, een last lang getorscht, en dien hij eerst
erkende toen deze hem was afgenomen, den last dat dit
alles zijn schuld was, zijn schuld ! Maar ook ging hij verbrijzeld heen. Want Lodewijk's raadselachtige glimlach en
openbarende blik hadden hem veel ontnomen. Lodewijk
ging z'n eigen weg. Het werd nooit weer als van ouds .
Toen hij bij zijn terugkomen de oog en van Em en
Louise, en vooral die van Charley, zoo vragend op zich
gericht zag, stond hij verward naar woorden te zoeken.
Hij wendde zich om, deed omstandig de deuren der portebrisée dicht, keerde zich toen tot hen, zeide snel dat
Lodewijk alles goed vond, dat hij dus nu alles moest regelen
om straks Em te komen halen, en ging met een knik heen.
.

XV.
Wat was toch alles wonderlijk gegaan ! zuchtte Karel,
naast den chauffeur van Jhr. Staets gezeten, en in de verte
reeds het roode schuurdak van 't Harmelink door de beuken
ziende schemeren.
En in dien zucht herdacht hij al het sinds den vorigen
avond beleefde.
Eerst zijn bezoek bij den dokter. Die had hem verontrust en gerustgesteld tegelijk. Ongetwijfeld, het scheen een
hoogst ernstig geval. De ééne long scheen aangedaan, waark ten gevolge van dat eeuwig in de stof zitten in
schijnlijk
slecht geventileerde ruimte. Zeker was het daaraan meer
te wijten, dan aan de tabak. Ook vond hij den patiënt te
veel vermagerd. Doch het kon nog best terecht komen.
Misschien kon er een kleine longbloeding komen doch
als de eetlust terugkeerde, stond de zaak lang niet hopeloos.
Mits bij goede behandeling. Zoo ? Praktiseerde Jansen in
Haalthem ? Dien kende hij toevallig ; een boerenzoon, maar
een knap medicusje, een academiekennis nog van zijn zoon.
Hij zou Jansen schriftelijk van het geval op de hoogte
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stellen en hem Manders uit Arnhem aanraden, voor het
geval er een consult noodig mocht zijn. Nu, de patiënt
was in goede handen en bij zorgvudige behandeling was geen
ziekte gemakkelijker te cureeren dan deze. Mits het gestel
natuurlijk medewerkte.
Daarna de coupé afgehuurd en op het telegraafkantoor
moeder uitvoerig ingelicht en den stalhouder in Arnhem dringend om een automobiel aan den trein verzocht. Hoe gelukkig
dat hij in het telegram tweemaal gezegd had dat die
automobiel moest dienen om den zieken baron Utenhage
naar de Geere te brengen. De stalhouder, die geen auto
bezat, was er een gaan zoeken en terecht gekomen bij
Jhr. Staets, die nog een oud vriend van papa bleek te zijn.
En zoo had hen de chauffeur van Jhr. Staets in Arnhem
opgewacht, met een briefje dat deze gaarne zijn auto ter
beschikking stelde van den ongestelden zoon van zijn
oudsten. vriend.
Alles wonderlijk, onwaarschijnlijk als het leven.. .
Kouwenberg, die telegrafisch beloofde direct terug te
komen, las nu reeds beteuterd zijn niet malsche opmerkingen
in den achtergelaten brief over het onhygiënische kantoor,
en zou zich beteren.. .
Lodewijk had vannacht geslapen als een kind. . .
De auto van Van Buurse was even geriefelijk geweest
als deze, en de coupé had bizonden weinig geschud. Als aan
een gevaar ontsnapt, zeilden ze de behouden haven binnen !
„Nu heel zacht rijden, asjeblieft, chauffeur ! Ja, rechts
omslaan en zie je daar, dat witte hek ? Daar inrijden.. Of
wacht, er staat iemand vóór. Ja, daar we moeten stoppen.
Zachtjes-aan. Mooi zoo !"
Voor het hek stond Velderman, die hen blijkbaar opwachtte, en Karel voelde zijn blijde stemming zakken.
„Zoo Velderman, wat wou je ?"
Deze zette zijn pet af en zei : „Compelement van de
olde mavrouw, en of de jonker moar cito noar het kastêêl
wou deurvaaren."
In de zonnige weelde van den glorievollen Juni-middag
stond hij, niettegenstaande de verschoten pilobroek en
..
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lakensche buis, daar in volle waardigheid, en zijn rustige
stem had iets ondoorgrondelijks als las hij een koninklijke
boodschap af.
De chauffeur keek wat nieuwsgierig en schuw naar dat
wezen op klompen, als was dit meer dan het scheen, en
wachtte.
Karel knikte een paar maal als moest hij het gewicht
van elk woord der boodschap wegen, en vroeg toen den
chauffeur : „Wil je maar doorrijden ? Ja, door dat inrijhek,
naar het heerenhuis. Langzaam maar.. Je komt eerst nog
een vijverbrug over en dan is de ingang rechts op zij van
het huis."
Rondziende merkte hij met verbazing op hoe keurig
alles in orde was. De paden versch geharkt, geraniums in
de potten van het bordes ... Toen ze langs de ramen van
het salon reden, zag hij dat zelfs de hoezen van de meubels
ook al waren weggenomen. Hoe was dit mogelijk geweest,
al die voorbereidselen in zoo'n korten tijd !
Toen ze voorreden, zag hij door de open voordeur in
de vestibule moeder staan : erg oud en bleek, de donkere
oogen weemoedig, als verwijtend. Het was weer de
chatelaine van De Geere die daar stond . . en die niet hém
kwam verwelkomen. Hanna, in het paarse jak, schoot toe
om het portier te openen. Schuw en schrikachtig morrelde
ze onhandig aan het portier.
Daarom sprong hij van zijn plaats en duwde haar zacht
op zijde :
„Wacht, Hanna ! Kijk, daar is het al !"
Louise stapte uit, bleek, blond en ernstig in het grijze
reispak, groette even Hanna en inniger mevrouw van
Renkum met een lieven knik, maar bleef op Lodewijk
wachten.
Deze, schuin in de kussens geleund, de beenen bedekt
met een plaid, de oogen gesloten, lag daar als een van
het slagveld gehaalde gewonde. Dan opende hij de oogen
en keek met een langen blik om zich heen, terwijl Louise
behoedzaam bleef waken dat niemand hem zou storen.
„We zijn er al, Louise. Ik heb lekker geslapen."
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„Heerlijk, he ?" knikte zij hem toe, de plaid van zijn
beenen nemend en die Hanna aanreikend. „Als je nu
Karel ... "
Deze schoot dadelijk toe en ziende dat Lodewijk
alleen wilde gaan, overreedde hij : „Geef me nu maar een
arm . .. alleen om moeder en Louise te plezieren."
Lodewijk legde nu zijn hand op Karel's schouder en
schreed met een zelfs voor zijn doen ongemeene langzaamheid over den drempel van De Geere, gevolgd door Louise,
achter wie Hanna kwam met zijn plaid en hoed.
Mevrouw van Renkum zag wel dat hij er mager en
bleek uitzag, doch ook dat hij daarom niet zoo langzaam
liep, maar omdat het weer betreden van De Geere voor
hem een daad, een . ernstige daad was, waarvan hij zich
volle rekenschap wilde geven.
Een oogenblik vreesde ze te zullen bezwijken onder
dit aangrijpende gezicht van den geliefde, die met zulk een
ernstige wijding eindelijk weer het voorvaderlijke huis
betrad, gevolgd door zijn lieve Louise doch toen vermande zij zich.
Stil en vlug trad ze op hem toe, en vatte met beide
handen de zijne : „Welkom weer thuis, jongen ! Wat ben
ik dankbaar dat je er weer bent." Er klonk een weemoedige vreugde in haar stem, en haar donkere oogen straalden
mild, als ging nu alles ten slotte nog goed worden.
„Als je het goed vindt," vervolgde ze tot hem alleen,
na een vluchtiger groet naar Louise en Karel : „ga ik je
voor. De boven-vóórkamers zijn ingericht daar is het
rustig en mooier uitzicht."
Toen wendde zij zich om Karel was het, als gebeurde
dit alles volgens de regelen eener eeuwenoude, onveranderlijke étiquette -- en nam de leiding.
Achter haar ging het nu langzaam de breede, gewaste
eiken trap op. Halverwege goot een groot raam van verschillend gekleurd glas valsch licht over alles. Karel zag
daar buiten roode en blauwe boomen bewegen, en moeders
witte haar en zwarte japon deden onnatuurlijk, nu oranje
of blauw verlicht. Papa had er al eens van gesproken dit
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raam te veranderen, en Em ook reeds. Doch het was nog nagelaten, omdat hij meende dat het ook wel eens aardig was
te zien, hoe vorige geslachten op enkele punten heel anders
voelden en zagen dan zij. Nu was hij bepaald blij dat het
zoo gebleven was ; het zou Lodewijk goeddoen, want het
stemde hem altijd rustig het oude onveranderd terug te
vinden, al deed dit oude eigenlijk leelijk.
Boven gekomen ging mevrouw van Renkum naar de
middendeur op de gang, opende die en ging hen voor.
Daar gekomen schrok Lodewijk even en liet Karel los,
om zich aan de tafel vast te houden.
Deze merkte op hoe hij even tegen het felle middaglicht met de oogen knipperde, en dan langzaam en verbaasd alles opnam. Geen wonder ! Em had hiervan een zitkamer gemaakt, omdat geen vertrek zooveel zon en zulk
een uitzicht had als dit. Doch moeder had het weer omgetooverd in papa's kamer. Middenin de groote mahonie
werktafel met een vlak van groen leer, omlijst door een goud
randje, hier en daar uitgesleten. En op dit bureau van papa
zijn inktkoker en zijn bibelots : den bruinen jachthond als
presse-papier, het portret van mama en Otto, tot zelfs de
aschbak toe ! En op de lambriseeringen, om de geschilderde
behangsels van oorlogstafereelen te land of ter zee, de ronde
lijstjes met verbleekte foto's, die Em had weggeborgen
omdat ze het zoo gek deden op die witte lambriseeringen.
Daar hingen ze weer de zwarte lijstjes met de oude foto's
van vader en moeder, moeder in crinoline en vader met
een merkwaardig model hoogen hoed, en van papa en
vader uit hun studententijd, ieder met een sigaar in de
hand, en van reeds lang overleden ooms en tantes ! Hoe
had moeder dit in dien korten tijd kunnen opdiepen en
weer ophangen ! Hoe dankbaar-verwonderd herkende Lodewijk dit alles, wat hij zich herinnerde reeds van toen hij,
als klein jongetje, papa iets kwam vragen of zeggen.
„Maar hier is niets veranderd !" zei hij, als bleef dit
iets ongelooflijks. Er klonk een lach in z'n stem, waardoor
Karel de tranen in de oogen kreeg.
„Maar hier is niets veranderd !" herhaalde hij, naar
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buiten ziende, door het groote middenraam over de weide
naar de pastorie en 't Harmelink, door de zijramen over
tuin en vijvers naar het bosch.
„Niets !" glimlachte hij hoofdschuddend, neerziend op
het oude, felkleurige Smyrna-tapijt, hier en daar tot op
den draad versleten.
Mevrouw van Renkum, klein, in een hoekje genietend
van Lodewijk's opgetogenheid, kwam nu naar voren en
wees naar twee tegenover elkaar in de beschotten getimmerde deuren, wit gelakt met koperen knoppen en sloten :
„Nu kun je hier slapen, maar ook dààr !"
Lodewijk knikte : rechts wist hij de slaapkamer zijner
ouders, met de kluchtige behangels van namaak-Chineesche
landschappen, en links het oude boudoir van mama, met
die idyllische natuurtafereeltjes op de wanden.
Maar zonder antwoord liet hij zich in een hoogen leunstoel neer, als kon hij nu eerst volkomen gaan uitrusten.
„Ja, wij gaan weg," zei mevrouw van Renkum: „Louise,
Hanna zal je alles boven brengen, en als Lodewijk boodschappen naar stad heeft, zal Velderman daarvoor zorgen. En nu
zie je ons niet voor morgen middag op z'n vroegst terug !
„En mij in een paar weken niet, denk ik," besloot
Karel ineens. „Ik rijd met de auto terug, ga meneer Staets
persoonlijk even bedanken voor z'n buitengewone vriendelijkheid, en ben vanavond nog thuis !"

Zijn plotselinge besluit overviel hem. Het deed hem
leed en gaf hem vreugde tegelijk.
Onwillekeurig had hij er op gerekend hier minstens
een paar dagen te blijven. Om in dat alles redderen en
bedisselen ten bate van Lodewijk het oude geluk weer te
vinden, dat hij sinds gisteravond smaakte. Maar hij bleek
hier volkomen overbodig meer dan overbodig. Want
nooit zou hij gekomen zijn op die kleinigheden, waaraan
moeder wel gedacht had. Dat zelfs Lodewijk hem volkomen
kon missen ! Het leven werd er niet vroolijker op !
Doch dat hij dit tenminste gezien en zonder aarzelen
aanvaard had, gaf hem tegelijk een wondere voldoening.
Hij ging nu vluchten, maar dit was glorieuzer dan stand-
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houden. Een nieuwe krachtsopenbaring van zichzelven, wel
heel anders maar oneindig mooier dan de vroegere ! Als
een verrassende vondst verheugde hem dit . . Een nieuw
begin, zou het nog mogelijk zijn ?
„Ik ben er nu... jij hebt er me gebracht Karel..."
„Ja," beaamde Louise, dichterbij komend.
Nu moest hij weg ; moeder achterna ! „Nu, adieu !"
wuifde hij en kwam dan nog even om het hoekje van de
deur : „Maar je belooft me beterschap, hoor ! Je dokter heeft
het me zelf gezegd : geen mooier ongesteldheid om te cureeren
dan deze . " De deur sluitend volgde hij moeder, de trap
af naar de tuinkamer.
Hier had ook Em niets veranderd. Dezelfde ruimte als
boven op Lodewijk's kamer, maar veel meer schaduwig en
lommerig, als liep je door een heel oud, donker bosch.
Daartoe werkte ook mee het vele wijnrood en zwart van
behangsel en meubels, wel uit den tijd, maar hier onmogelijk te missen. Ze hoorden bij de hier rondwarende herinneringen . . Je zag vader en moeder nu hier binnenkomen ;
dan mama opstaan van dien fauteuil, waarin ze rechtop
had zitten lezen als op een troon, om hen te verwelkomen...
Straks zou papa binnenstappen in zijn jachtkostuum, met
zijn jovialen groet.
„U hebt het toch prachtig in orde gebracht. En in
zoo'n korten tijd ! Je zoudt zeggen dat het huis geen uur
leeg stond !"
„We gingen trouw luchten .." doch ze haperde verder
te gaan. Te erkennen dat een voorgevoel van hetgeen nu
gebeurd was, haar telkens hierheen gedreven had om vast
vooruit schikkingen te overleggen, die van ochtend in een
ommezien konden worden uitgevoerd, neen, dit wilde haar
niet over de lippen. Zij had voorzien dat de in het pakhuis
ziek geworden Lodewijk hierheen de toevlucht zou nemen.
Maar ze was ook niet vergeten, wie hem gewezen had op
dat onzalige pakhuis, waar je geld verdiende... Maar toch
bleef het ook haar plicht een kleine erkentelijkheid te
zeggen : „En je weet niet jongen, hoe dankbaar ik ben
dat Em al die oude kleinigheden bewaarde ... "
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„Wat genoot hij daar van ! Dat kon-je dadelijk zien."
„Ja natuurlijk, hij moest zich hier thuis weten, niet
te gast, maar thuis, heelemaal thuis !"
Aan haar heftigen toon bemerkte hij dat zij hem hier
nog als usurpator en Lodewijk als den waren bezitter beschouwde . En vreemd, hij wilde dit nu wel aanvaarden :
hij voelde zich hier nu werkelijk op visite, heelemaal geen
eigenaar, enkel op visite. „Ja, hij moest zich hier thuis
weten," erkende hij : „maar u alleen kondt hem die zekerheid
geven, moeder ! U alléén !"
Dáár ! Nu had hij afstand gedaan van zijn voorrang
in Lodewijk's vriendschap ! Maar eigenlijk alleen de waarheid
erkend : Lodewijk en zijn moeder waren de laatste jaren
door zoo'n geheimzinnige sympathie verbonden, dat wie de
eerre had den ander kreeg. Met moeder inniger te worden,
was voorwaarde om Lodewijk's vriendschap te behouden.. .
„Ik kan niets doen, jongen !
't Is wijsheid wat Hij doet!
Zóó zal Hij alles maken,
Dat g' u verwonderen moet,
Als Hij, die alle macht heeft,
Met wonderbaar beleid
Geheel het werk volbracht heeft,
Waarom gij thans nog schreit."
Hij knikte, maar dorst haar niet aan te zien. Want
hier waren de tegenstrijdige gevoelen, die hem heden zoo
verbijsterden, voorgoed ineengestrengeld en op hun hoogste
plan gebracht.
Aan den eenen kant hoorde hij in haar diepe intonatie
{de strengste afkeuring. Hij had zijn leven in eigen hand
genomen, voorzienigheid gespeeld. Was dit reeds erg geweest
ten opzichte van zichzelven, onverantwoordelijk was dit
geworden toen hij het had durven doen ten opzichte van
Lodewijk. Hij bleef aansprakelijk voor deze ellende, hij zoo
groot in goede bedoelingen en zoo klein, zoo miniem in
kracht.
Aan den anderen kant hoorde hij in den psalmtoon

van haar stem een wonderen troost. Zeker, zijn goede bedoeO. E. XV 8
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Zingen hadden het bedorven ; daarvan ging niets af. Doch
God had genadig hem het werk uit de handen genomen.
En God kon het gebrokene heelen. „Heiland, dat is Heeler
wie om genezing vraagt, die is er," hoorde hij vader
weer herhalen. Als hij dit nu ging zien, zou hij dan uit
zijn weemoed zich gaan verwonderen en dankbaar worden
Ging een nieuwe dag aanbreken, die niet meer zou ondergaan ?
gen duurde . en het vragen .. .
Het zwijgen
Hoorde hij moeder prevelen, lispelen ? Of waren het
de beuken ? Vreemd, hun zwijgen werkte niet benauwend.
Eindelijk dacht hij weer aan de dingen die op regeling
wachtten. Als uit verre gewesten belandend aan bekende
kust, die hem nu vreemd, onwezenlijk scheen. En hij sprak,
als las hij boodschappen af : „Em gaat naar 's-Gravendijkwal, dan blijven daar de kinderen in hun gewonen doen ;
misschien verhuizen Betsy en ik maar mee. Iederen
morgen graag een bulletin van vader en moeder voor de
kinderen, om aan het ontbijt voor te lezen. Lodewijk's
medicus kent dokter Jansen hier als volkomen vertrouwbaar. Zal dezen ook inlichten, en hem, mocht hij het
wenschelijk vinden, voor een consult verwijzen naar dokter
Manders in Arnhem."
En zij knikte, peinzend voor zich uitstarend.
Bij het noemen van Arnhem viel hem iets in, wat he m
smaakte als een croquante versnapering Hij zou bij den
stalhouder aangaan, en een panier met een mak maandpaard
bestellen, dat Velderman wel kon verzorgen. Bij goed weer
konden Louise en Lodewijk dan eens een wandelrit maken.
IJlings reed hij terug. Uit de auto keek hij De Geere
aan als een vreemd huis. Eigenaardig : hij was de plaats
niet rond geweest, niet met Velderman een en ander gaan
afspreken. Wel had hij het gevoel gehad voor het hek te
staan hunkeren, om heelemaal binnen gelaten te worden.
Vroeger scheen hij er wel eens binnen te zijn geweest, maar
als een behanger, of dergelijk zeer nuttig wezen nooit
als gelijke der bewoners.
Nu was hem het hek even opengekierd, en hij toegelaten ... Wel op de onwrikbare voorwaarde eerst vollen
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maar
afstand te doen van alle geüsurpeerde rechten
dan toch toegelaten ... voorwaardelijk . .. op het nippertje . .
Moeder had nu de leiding en hield de leiding.
Als Lodewijk nog beterde en daarop kreeg hij werkelijk
hoop na dit boven verwachting gezegende begin dan
kon alleen moeder die beginnende beterschap tot het gewenschte einde brengen. Want moeder verstond zijn geestesleven, zijn gedweep met Fechner, en al die dingen die je
niet mocht vergeten, en waaraan je niet mocht raken.
Moeder kon hem de hoop hergeven en zijn groote geestkracht weten aan te wenden tot versterking van zijn wankele physiek. Die kleine, grijze moeder kon den langei.
Lodewijk brengen waar ze wou en vooral nu !

XVI.
Geregeld kwamen de bulletins op 's Gravendij kwal.
Wel geheel anders van inhoud dan Karel ze had verwacht. Ze
waren tot de kinderen gericht ; en hij ontving ze, zooals
een van honger bijna omkomende de schoonste bloemen
ontvangt.
De eerste vertelde van Bella, die heelemaal van Arnhem
was komen draven met haar panier, om vader en moeder wa t
rond te toeren. Bella had een witte bles op het voorhoofd,
was zoo bruin als een kastanje, en zoo gehoorzaam
en mak dat de zweep steeds thuis gelaten werd. En Bella
kende reeds den weg op De Geere, waar het nu zoo mooi
was geworden met al die prachtige weiden. Moeder en vader
maakten het best, en vader genoot erg van de rust.
Een volgende kwam met de verrassing van de grasmusch,
die nestelde in den wilden wingerd naast het balcon van
vaders kamer. De grasmusch zong prachtig, bijna zoo mooi
als een nachtegaal, en er waren eitjes in het nestje; hoeveel
had moeder niet kunnen zien. Want toen moeder, op een stoel
staande, er in wou kijken, kwam vader-grasmusch erg angstig
aanfladderen en piepen. Maar eitjes waren er vast en
zeker ... Nu begonnen ze de nieuwe weiden te maaien, en
dit was een mooi gezicht al die maaiers in de graszee van
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De Groene Zomp. Terwijl aan den anderen kant van het
larixlaantje De Zevensprong één rood- en wit-bloeiend
klaverveld was geworden, waarvan je den honinggeur soms
kondt ruiken op het balcon van vaders kamer. Bella kreeg
volop van dien klaver en vond het hier veel prettiger dan
in stad. En met vader ging het goed, hoewel het nog wel
lang zou duren.
Doch daarop begon een bulletin, blijkbaar opzettelijk,
uit te weiden over vaders ziekte, als om de kinderen daarbij
even te bepalen. Dat de dokter vader zooveel wilde laten
eten, en dat vader het veel prettiger vond te rusten dan
te eten ... Maar dat vader zijn best zou doen. Doch dan
kwam opeens het groote nieuws : de grasmusch had jongen
gekregen ! Vier kleine schreeuwertjes staken den geheelen
dag hun groote, gele bekjes open, en vader en moedergrasmusch vlogen altijd af en aan om die kleine gulzigaards eten te geven. Maar die kregen nooit genoeg.
Em en Betsy gingen met de kinderen op die verhalen
gretig in en bespraken onder eiken maaltijd Bella en de
klaverweiden en het grasmusschennest bovenal.
Doch Charley begon daar nooit over en kon met zijn
sprekende, grijze oogen ontsteld-vragend Karel aankijken,
wat oom er van vond.
Deze vroeg onder elken brief van Em, vol met de kinderenkroniek, van Betsy tot Bert, steeds dringender inlichtingen
omtrent het verloop der ziekte, doch tevergeefs .. .
Volgende bulletins behelsden uitvoerig nieuws omtrent
den hooibouw : hoe in de weiden geheele reeksen hooioppers stonden, en hoe je tot in huis die heerlijke hooilucht rook, waarvan grootmoeder evenveel hield als moeder
en vader . .
Dan kwam er een verslag van een wandelrit met Bella
over De Geere, die nu, met die groene weiden en die verre
uitzichten zooveel mooier was geworden dan vroeger. En
dat grootmoeder het ook zoo jammer vond dat grootpapa
dit niet meer had mogen beleven, want het leek wel of
De Geere nu tienmaal grootex was geworden, en tienmaal
mooier.. .
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Karel sprongen de tranen in de oogen, toen hij dit
Em hoorde voorlezen en hij moest de kamer uitvluchten . .
Hij begon te begrijpen, wie deze bulletins stuurde en
waarom .. .
Lodewijk deed het.. om de kinderen gerust te stellen . . om hem gerust te stellen.. hem, het groote kind
Karel. . .
Hij wachtte nog een paar dagen, maar toen er weer
nieuwe wonderen kwamen over Bella en de grasmusch en
de weiden, waarin nu pinken graasden, kon hij het niet
langer harden en schreef zijn moeder.
Hij smeekte haar toch precies te zeggen hoe het met
Lodewijk ging, en hem in 's hemels naam niet af te schepen met die geruststellende berichten.
En moeder antwoordde zooals hij verwachtte.
De groote, bevende letters vertelden in den eigenen,
plechtigen zinsbouw, wat hij vreesde. De lieve zieke bleef
moede, en kreeg geen eetlust. Den derden dag na zijn
komst was een geringe bloeduitstorting hen komen verschrikken. Op verzoek van Louise en haar had dokter
Jansen met zijn collega Manders een consult gehouden.
Doch dokter Manders had de zorgvuldige behandeling
van zijn collega geroemd, en gezegd dat hij zich geen
beter herstellingsoord kon denken dan Lodewijk nu had.
Gode zij dank had de bloeding zich niet herhaald,
maar de lieve patiënt leed soms aan lusteloosheid. Alleen
vergat hij die geheel voor twee dingen. Vooreerst als hij
Louise en haar elke verandering hier ging aanwijzen als
een verbetering, als een herleving van den hem zoo dierbaren grond. En ten tweede als hij Louise in de pen gaf,
wat zij moest schrijven naar huis, en hij dan met een
glimlach overlas wat zij geschreven had. Toch mochten zij
het gebed om herstelling en de hoop daarop niet opgeven.
Zij waren in de beste handen ; en zijn christelijke, blijmoedige lijdzaamheid waren haar dagelijks tot een beschamende
vreugde. Soms wenschte zij allen hier te hebben, opdat de
kinderen zoowel als de ouderen uit dit koninklijk gedragen
leed een winst zouden ontvangen voor hun zieleleven.
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Doch dit mocht nog niet. Misschien liet God zich nog
verbidden, misschien zou de lieve zieke eindelijk uitgerust
zijn en den eetlust herkrijgen. Daarom bleef het maar beter
dat er niemand kwam. Als hij zelf naar een van hen verlangde, zou zij dit dadelijk melden.
Karel begreep... wat hij hier dien avond in Lodewijk's
oogera gelezen had, werd werkelijkheid ... Lodewijk zag
het einde wenken , . , en Lodewijk bleef hem bewonderen . .
hém .. Een duldeloos verlangen naar zijn vriend teisterde
hem telkens, soms midden in zijn werk op de Bataafsche
Bank, waarvoor het nieuwe paleis spoedig zou verrijzen.
Doch hij verstond moeders wenk. Hij moest wachten tot
hij geroepen werd .
Toch kon hij niet nalaten Em den brief te laten lezen.
Wel schrok deze hevig van die bloeduitstorting, maar zij
klampte zich vast aan de bemoedigende verzekeringen van
den dokter en aan moeders hoopvolle berusting. Toen hij
op de mogelijkheid doelde dat zij de vacantie wat zouden
vervroegen, wees zij dit eerst af, als immers onnoodig. Doch
eenige dagen later bemerkte hij dat zij zich reeds aan die
gedachte gewend had, en met Betsy langzamerhand koffers
met kindergoed begon te pakken.
.

Bella met de panier kwam hen aan het station te
Zutphen afhalen. Dadelijk stonden alle kinderen om Bella
of zaten in de panier — want die waren èn op zichzelf
reeds belangrijk geworden èn brachten het nieuwste bericht
van vader. De huurkoetsier, die met een ander wagentje
hen ook kwam halen, werd volkomen genegeerd.
Em besliste dat zij en Gertrude, met Bert tusschen
hen in, de panier zouden nemen ; zoodat Karel met Betsy,
Tini en juf in het brikje een plaats kregen en Charley
bij den koetsier ging zitten. Velderman, die de panier had
gebracht, zou met de gedienstigen en de koffers in een
wagen volgen.
Het was een dompige dag ; de zon stond als 'n zilveren
nevelplek aan den hemel en de heiige horizon gaf geen
uitzicht. De rijke zomerweelde trok zich terug, nu geen
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klaterende zonneschijn of rechtig windje daarmee pronkte
of stoeide. Zoo gleden de gulden korenvelden geruischloos hen voorbij en weken de helgroene, pas gemaaide en
door donker boomengroen ingesloten weilanden en de stille,
droomerige boerderijen uit hun kijkende oogen, zonder hun
het zalige gevoel te geven dat de vacantie openging.
Alleen Bella met de panier zeide hun dat de vacantie
was gekomen... alleen zooveel vroeger, en zoo geheel anders
dan andere jaren. Em en de kleinsten schenen zich hiervan
voortdurend bewust, maar ook de anderen werden dit, als
zij in een wegkromming Bella met de panier zagen. Dan
wisten zij weer : daar ging het wagentje van den zieke,
met wien zij reeds zoolang leefden, zonder hem ooit te
zien . . Wat zou het een vreemde vacantie worden . !
Bij het pastoriehek, stond Louise bruin verbrand, met
kommer in de kinderoogen, en nog stiller dan gewoonlijk.
Na het eerste onstuimige gepak en gezoen en gevraag
naar vader van de kinderen, beraadslaagde zij even met
Em. Lodewijk wou graag Gertrude en Bert met juf op De
Geere hebben. Of zij met Karel en Betsy, Charley en Tini
dan de pastorie wilden betrekken ? Lodewijk kon de kinderen
nog niet dadelijk bij zich hebben, morgen wel ; vandaag
wou hij Karel en haar graag zien.
Zij knikten, peinzend op den grond starend of naar
den heiïgen horizon. Al die voorzorgsmaatregelen onderstreepten zoo je gevoel van machteloosheid...
Louise ging nu met Bella en de kleintjes naar De
Geere, gevolgd door juf, terwijl Em en Karel en de anderen
Hanna reeds uit de pastoriedeur zagen komen ... Ze deed
zoo hartelijk, en dit verergerde de gedrukte stemming. Wat
een vreemde vacantie zou dat worden !
In den namiddag wandelden Karel en Em naar De
Geere. Hoe stil was het er ! Op de Leege Plek zat juf met
de kinderen een spelletje te doen en boven op het balcon
van papa's werkkamer stond iets, zeker Lodewijk's ligstoel.
Uit de open tuinkamerdeur kwam moeder hen tegemoet,
nog kleiner en grijzer geworden, en zoo weemoedig-hartelijk.
Ze hunkerde naar Em's kus en hief zich op de teenen om
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haar te omhelzen, lang en opnieuw ; en ook Karel omarmde
ze innig, terwijl ze haar hoofd even op zijn schouder liet
rusten. Toen ze begon te spreken had haar stem dien gedempten, nadrukkelijk-fluisterenden toon gekregen, die op
ziekenkamers wordt geleerd. Neen, ze mocht hen niet
paaien met onware voorstellingen. Het was erg met Lodewijk
maar bij God waren alle dingen mogelijk. Trouwens
God had hun gebeden verhoord, al was het misschien op
een andere manier dan zij wenschten. Lodewijk was zoo
sterk naar den geest, dat hij hen meer ondersteunde dan
zij hem. Toch moesten ze voorzichtig doen ; als Karel nu
even naar boven ging, dan zou zij straks Em vergezellen . .
Kleintjes en beverig sloop Karel de trap op, verwonderd over de plechtige stilte, hier nooit zoo gekend.
Bij het binnenkomen zag hij Louise op het balcon
opstaan van haar stoel en hem wenken daarop plaats te
nemen. Lodewijk lag op zijn ligstoel, de oogen gesloten.
Hoe mager was hij geworden en hoe bleek ! En hoe droevig
hing zijn hooge, blonde kuif over een hoekig voorhoofd
vol schaduwen...
Toen hij plaats nam op den, stoel van Louise, die zich
in een hoekje van de kamer terugtrok, sloeg Lodewijk
de oogen open.
De blauwe veigeet-me-niet oogen keken eerst vragend,
doch glansden dadelijk van vreugde, en de groote, magere,
blauw-geaderde hand kwam onder de plaid uit om de zijne
te grijpen.
„Daar ben-je, Karel !" glimlachte hij met heesche stem.
„Ja ; ik heb erg naar je verlangd. En hoe gaat het nu?"
„Het is hier altijd mooi !" wees hij naar buiten. „En
hoe ongeloovig van me dat ik daar nu bang voor was !"
Karel merkte nu ook hoeveel wijder het uitzicht was
geworden, nu met die weiden vol vee aan weerskanten van
het larixlaantje, ook verderop door al dat met vee bespikkeld
groen tusschen de lanen, die tegen den heiïgen horizon
wegschemerden.
Doch, als beschaamd dat hij dit opmerkte, wendde hij
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zijn oogera af en keek voor zich, met moeite zijn ontroering
bedwingend.
„En dan moet je het met zon zien ! Als papa dat nog
beleefd had !"
„Och Lodewijk .. als jij nu maar aansterkt. . Je eet
toch wel goed ?"
„Als een weerwolf, . maar die maag wil soms niet, zie j
„Je bent ook nog niet uitgerust . . Ik had je daar ook
nooit moeten brengen."
„Wáár niet, Karel ?"
„In die zaak . . je weet niet hoe ik me dit verwijt .
je dat, Karel ? Weet je wel dat ik er soms
naar verlang ? Ook daar wordt het goed even mooi als
hier. . We gaan daar ook ontginnen . . en dan wordt het
even mooi als hier. . Is het voor mij niet, dan voor Charley .. "
„Lodewijk, zeg dit niet .. God kan je toch nog beter
maken".
,,Dat heeft hij al gedaan ! Ik ben al niet bang meer
en zie precies hoe mooi alles gaan zal .. Alleen die zwakte . .
zie je !"
„Daarom ga ik nu weg .. ik praatte al teveel."
„Maar morgen met Bella een wandelrit daarheen. ."
wees hij, en toen Karel het hoofd bleef schudden: „Louise !"
Ineens stond Louise voor het balcon en zei met haar
zangerige, sussende stem : „Ja Karel, als Lodewijk goed
geslapen heeft, en de zon schijnt, wou hij een keer met je
uit. Dat heb ik hem al lang moeten beloven."
Karel begreep geen bezwaren te mogen maken, knikte
Lodewijk, hem de hand strelend, nog eens toe en
ging heen. Maar, de trap afdalend, voelde hij zich omhangen met een looden mantel van droefheid .. .

In droefheid dolend haastte Karel zich dadelijk na
het ontbijt naar De Geere. Hij zag eerst dat de zon helder
scheen toen hij in het schaduwige koetshuis Velderman
bezig zag Bella voor de panier te spannen. Nu herinnerde hij zich Lodewijk's wensch, en zag verwijtend den
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blijden warmen zonneschijn. Hoe ? Hij zou Lodewijk's
wensch moeten opvolgen ? Zoo roekeloos onvoorzichtig ?
In de tuinkamer zeide moeder echter dadelijk dat de
kinderen hem reeds wachtten om mee naar vader te gaan,
en hij vond ze met juf onder aan de trap.
Met een knikje nam hij Bert bij de hand en hielp
het ventje bij het moeilijke trappenklimmen, terwijl juf met
Gertrude volgden.
In zijn kamer vol morgenzon lag Lodewijk hen op te
wachten, zijn glanzende oogen vol gelukkig verlangen. Juf
bleef op den overloop wachten, en achter de kinderen kwam
hij kleintjes binnen. Gertrude, groot voor haar elf jaar,
en met het lichtblonde haar, de helblauwe oogen en de
witte jurk nog slanker schijnend dan ze reeds was, kwam
als een zonnestraaltje op vader toe. Verwonderd lei ze haar
handje in Lodewijk's groote beenige hand, vroeg hem nauwelijks hoorbaar of hij goed geslapen had, en bleef hem
ernstig aankijken.,
„Vader heeft heerlijk geslapen en jij zeker ook ? En
vindt je het hier niet mooi ?"
Zij knikte glimlachend, toch ernstig hem aanziende,
alsof ze zich afvroeg, waarom ze vader niet mocht kussen,
zooals grootmoeder haar en Bert had gezegd.
Bert, niettegenstaande zijn acht jaren, nog een ronde
broekeman gebleven, had eerst wat beteuterd rondgekeken,
maar kwam toen uitvallen : „En Bella wordt aangespannen ... en Velderman heeft een zwarten hond, en die
heet Spits."
„Zoo Bert ?" glimlachte Lodewijk, hem de andere hand
reikend, terwijl de eene Gertrude bleef vasthouden. Toen
wendde hij zich tot Louise: „Precies Em, hè ? Hij zal er
wel doorrollen ... Ja, Bert, Bella komt vader halen."
„En mag Bert dan mee, en Gertrude, net als gisteren
met tante Em ?"
Louise zat met haar ernstig, blond gezichtje beurtelings
Lodewijk en de kinderen aan te kijken, en had het kwaad.
„Lodewijk, zou je wel ... ?" fluisterde Karel.
„Och ja, Karel. Even maar," berustigde Louise, en zei dan
.
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tot Bert : „Als vader terug is, mag Bert misschien nog een
eindje met Bella. En nu met juf en Gertrude eerst wat
gaan wandelen, hè ?"
Zij kuste hen goedendag en schoof ze de kamer uit.
Lodewijk kwam met moeite van den ruststoel, en hield
zich aan de tafel vast. Nu eerst was te zien, hoezeer hij
was afgevallen. Zijn schouders kwamen hoekig door de
kleederen en de mouwen flapten wijd om de stakerige
armen.
„Zou je wel ?" smeekte Karel, Lodewijk's hand op zijn
schouders leggend.
Maar deze zeide alleen : „Hoor, daar is Bella," en begon
te loopen, terwijl Louise de deur openhield.
Voorzichtig ging het voetje voor voetje de trap af, de
vestibule door, achter Louise, die kussens droeg.
„Zie je wel ! zuchtte Lodewijk, lachend in de kussens
vallend, met iets zegevierends in de glanzende oogen.
Karel nam van Velderman de leidsels over, zette zich
naast hem en Bella stapte op, bedaard, als wist ze .. .
Op het klinkerpad schommelde de panier nog wat,
doch over het zand gleed ze zonder schokken voort.
„Door het larixiaantj e," fluisterde Lodewijk, in zijn
kussens geleund.
Karel gehoorzaamde, op de pijnbank liggend.
„Was het wel ooit zoo mooi als van ochtend?"
dweepte Lodewijk.
Karel knikte met een moeilijken glimlach...
„Zie je wel : hier larixnaalden en hei. . . daar de prachtigste weiden .. en elk ding mooi op zich zelf. 't Is enkel
winst !"
Karel proefde Lodewijk's opgetogenheid als een drank
van wreeden, wrangen smaak ... Hij moest daar dankbaar
over zijn, en hij wou het uitschreeuwen van pijn.
„Nu in die eikenallee," wees Lodewijk met zijn beenige
hand : „Hoe apart zie je, tusschen de weiden, de laan en
de eiken .. Net of hij me wil aaien," lachte hij, toen een
eikentak langs de panier streek en hem aanraakte.
„Ja ; maar ik moet ook op Bella letten, dat ze de
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panier niet over boomwortels laat hotsen," antwoordde
Karel, blij deze afleiding gevonden te hebben.
Zou daar ook geen weide aan zitten?" wees Lodewijk
naar een door hooge heide overwoekerd akkerbosch, waar
ze langs reden.
„Misschien
als het niet te hoog ligt."
„Jammer anders. Kijk dáár eens," begon hij opnieuw
naar den anderen kant wijzend, waar bontgeplekte pinken,
helkleurend in de zon, naarstig liepen te grazen.
„Ja .. maar zouden we dit laantje niet teruggaan ?"
„Neen, eerst nog naar den Duivelsmarsch."
heelemaal buiten het
„Maar, dat is die markegrond
bosch ?"
„Ik ken den Duivelsmarsch wel, Karel."
't Was Karel als zag hij Louise hem een wenk geven,
en hij gehoorzaamde, doodsangsten uitstaande.
Eindelijk . . Lodewijk lag met gesloten oogen in zijn
kussens, einddijk .. daar hadden ze den Duivelsmarsch ! Nu
voorzichtig omkeergin en dan terug.
Doch Lodewijk opende de oogen en zei : „Wacht even".
„

Toen Bella stond, wees hij de nieuwe weide en daar

achter in de verte twee kleurige boerderijtjes : nog wat
nieuw, de strooien daken en hooibergen goudfonkelend, de
aanplantingen nog wat schriel, maar reeds groen : „Zie je,
Karel ? Dit is nu Albezieling. Uit den dood het leven oproepen ! Uit de dorre heide woning en voedsel voor mensch en
beest ! Ik praatte van Fechner; jij deedt Fechner ! Jij bent
de man van Fechner !"
Met snijdend zelfverwijt zag hij Lodewijk's opwinding en
den koortsgloed zijner stralende oogen. Het hart brak hem
van beschaming en weemoed dat Lodewijk hem dit nog
had willen zeggen, meende te moeten zeggen voor hij
heenging. Hij had het willen uitschreeuwen van wilde
smart, maar hij knikte glimlachend : „Ik dank je dat je me
dit gewezen hebt, Lodewijk ... Maar nu terug, anders
krijg ik het met den dokter aan den stok."
Als kon hij nu rusten, liet Lodewijk zich weer in zijn
kussens zakken. . .
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Angstzweet brak Karel uit op den terugrit. Nu Lodewijk gelukkig zweeg, en nu en dan slechts huiverde onder
een koortsaanval, vervolgden hem zijn pijnigende gedachten.
Waarom had Lodewijk hem met alle geweld zijn bewondering willen toonera voor dit ontginningswerk ? Had hij dan
ten allen tijde applaus gevraagd, dat Lodewijk hem dit
wilde brengen, desnoods ten koste van zijn restje
gezondheid ? 0, had hij De Geere nooit gezien, en nog
minder gaan ontginnen ! Zou hij dan waarachtig enkel voor
het succes en het applaus hebben geleefd ? Zou hij hier
ooit kunnen wandelen in deze lanen, hij de egoïst, die
den nobelen, sterken, liefdevollen Lodewijk had meenen te
kunnen helpen ? ?
Eindelijk. , daar schommelde de panier over het klinkerpad en stond Bella voor de open deur.
Louise wachtte hen, en tusschen hen beiden in brachten
ze Lodewijk naar boven, naar zijn rustbank.
Als een veroordeelde ging Karel de kamer dadelijk
uit, het hoofd gebogen. . . En zoo dwaalde hij dien dag doelloos rond, ongedurig, blind en doof ... Zoo dwaalde hij dien
dag en volgende dagen.
Doch vele dagen later werd hij uit zijn doffe wanhoopsdroomen wakker geschrikt door een ruwe werkelijkheid.
Op een middag stond hij onverwachts voor dokter
Jansen, die aan de gretig luisterende Betsy een onderdeel
van zijn fiets verklaarde, en daarbij zijn dochter met
zegevierende vrijpostigheid in de oogen keek.
Was dit geen nachtmerrie ? Neen, hij hoorde Betsy
met uitbundige vroolijkheid antwoorden, en zag het doktertje
kijken, kijken ! Zeker, hij had den dokter elken dag, de
beide keerera die hij kwam, geregeld opgewacht, hem altijd
gepolst over den zieke : of er dan niets te doen was aan
die temperatuursverhooging en dat gebrek aan eetlust, ook
wel uit diens ontwijkende antwoorden gehoord wat hij
vreesde ... Zeker, hij had den dokter, die een patiënt had in
een der nieuwe boerderijen achter den Duivelsmarsch, voor

214

DAVID EN JONATHAN.

nu en altijd gaarne toegestaan over De Geen te fietsen,
als dit zijn weg bekortte ; ook Betsy wel eens meer gezien
bij den doktersfiets, maar dit ... dit !
Hij nam den jongen man nog eens op. Hm, met zijn
zwarte snorretje en . zijn iets te fatterig fietskostuum geen
boerenzoon meer om te zien , .
En Betsy, juist aan het fietsrijden begonnen .. begrijpelijk dat die daar gaarne over praatte met een jongen,
knappen dokter . . Wat stond ze er onbevangen bij, misschien
niets vermoedend . . Maar toch . . iets in haar bewegingen,
als een roos die ontluikt . . een ongekende glans in de oogen . .
„Kom Betsy, loop je mee op naar de pastorie ? Bonjour,
dokter, we zullen u niet langer ophouden."
Met Betsy sprak hij zonder erg voort over fietsen in
het algemeen en over het merk van den dokter in het
bizonder, maar zij antwoordde stug, blijkbaar in de wiek
geschoten.
Op de pastorie hoorde hij dat mevrouw naar de post
was, en gejaagd begon hij haar tegemoet te wandelen ; want
alleen met zichzelven, vond hij het geval nog bedenkelijker
dan in het eerste oogenblik. Nog niet zoozeer voor Betsy,
als wel voor zichzelven. Betsy was niet intiem met Charley,
hield niet, als die beste jongen, van het buitenleven en van
lezen. Zij bleef een lief, onbedorven kind, maar had haar
bevliegingen -- nu die fietsmanie en zocht afleiding in
omgang met jonge menschen. En hij had in zijn egoïstische
droefheid zijn eenig kind aan haar lot overgelaten ! Hij
had zich blind gestaard op wat hemzelven dreigde als
Lodewijk hem ontviel, en niet gezien dat Betsy gevaar liep.
Was hier schuld, dan alleen bij hem. Radeloos keek hij op
den landweg rond, als hulp zoekend. En bovendien ... hoe
zou hij dit in 's hemelsnaam Em duidelijk kunnen maken ?
Die immers van Betsy geen kwaad zou kunnen hooren !
Maar hij had immers van Betsy geen kwaad te rapporteeren ?
Alleen van zichzelven, van zijn blind egoïsme.
Moedeloos liep hij verder, als in een woestijn.
Kwam ze daar niet aan, Em ? Ja waarlijk, den hoe d
aan den arm, en een brief in de hand.

.
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Precies als jareD,jaren geleden ! Toen ging hij haar trouw
zien terugkomen van de post. Ook toen haalde ze brieven af
waar ze op wachtte, die ook zoo trium fantelij k in de hand
houdend. Zij was nog dezelfde gebleven ... En hij ? hij ?
Hij groette haar met een knikje, deemoedig, en ging
naast haar wandelen, pas houdend.
„He, ga je mee terug, Karel ? Dat vind ik nu aardig.
Ik dacht dat je naar het dorp moest."
„Neen, ik hoorde aan de pastorie dat je naar de post
was... Net als vroeger," zei hij, met een glimlach haar aanziende. Wat was ze toch rustig, zoo nooit zichzelve den
pols voelend. . .
„Ja, ik wachtte een brief, en hij is, hij is er !"
„Was er haast bij ?"
en haast ! Zooals je 't nemen wilt. Zie je,
„Haast
Karel," zei ze beslist : „je hebt het misschien niet zoo gezien,
maar Betsy vervéélt zich hier."
„Nu, ik meende ook zoo iets te merken."
„Mooi ! Heb je 't gezien? Je kunt het kind dit niet
kwalijk nemen. Wij zijn den heelen dag vol van Lodewijk,
bemoeien ons niet met haar. Charley en zij heel goed,
maar niet innig. Juf is bij de kinderen -- dus zij loopt
alleen. En nu heb ik naar Parijs en naar Charlotte van
Buurse geschreven."
„Ik geloof dat dit heel verstandig is I"
„Ja en het loopt prachtig. Moeder zou zeggen : „God
heeft ons wonderbaar geleid." Je weet, Ada van Buurse
zou de vorige week al naar kostschool gegaan zijn. Maar
van Buurse kon eerst de volgende week verlof krijgen, en
nu heb ik gauw naar Parijs geschreven dat Betsy met de
van Buurse's meekomt. En 't is in orde !"
„Werkelijk dat is wonderbaarlijk !" zei Karel, ontroerd
over haar prompte en moedige doortastendheid.
„Aan goeie vrienden heb je soms meer steun dan aan
naaste familie hoewel wij over onze familie geen klagen
hebben," knikte Em, met haar blauwe oogen hem kordaat
en argeloos aankijkend.
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Beleefd opende hij buigend het witte pastoriehek voor
haar, en volgde haar deemoedig, naar binnen.

XVII.
Karel leefde nu weer met allen mee ; wandelde met
Betsy en bezocht met haar boerderijen en dorpskennissen;
botaniseerde met Charley, of liever leerde dit van Charley,
want deze verstond er nu reeds meer van dan hij ooit geweten had ; herstelde en verfde met Velderman het vlot, dat
zoolang in den vijver had liggen vergaan ; ontving den
dominee, dien Lodewijk nooit wilde weggestuurd hebben,
maar nog minder lang bij zich kon velen, en behandelde met
moeder oude geschiedenissen en het groote nieuws dat zus
Marietje, na acht jaar wachtens, eindelijk haar eerste
baby mocht verbeiden.
Niemand verwonderde zich over zijn opnieuw meeleven,
omdat dit overeenkomstig zijn aard was en ze eigenlijk niet
anders verwachtten ; maar Lodewijk merkte het op. Hij zei
telkens het bizonder prettig te vinden dat Karel zoo
kameraadschappelijk omging met Charley en weer de oude
vlotliefhebberij had opgevat, en zoo verstandig deed Betsy
hier nog eens alles te laten zien, vóór ze naar Parijs ging,
wat hij eveneens zeer toejuichte.
Over het geheel bleef het opmerkelijk, in hoeveel
Lodewijk belangstelde. Wel had hij buien van lusteloosheid,
afgewisseld met de aan zijn ziekte zoo eigene hoopvolle
stemmingen. Dan sprak hij over zijn volkomen herstel
en de nieuwe ideale fabriek, als over dingen die hij slechts
voor het grijpen had. Doch dit bleven uitzonderingen. In
den regel drong hij met ongelooflijke helderheid door tot
de realiteiten; en hield er zich aan. Dan sprak hij niet
van zijn beterschap, maar wel van Louise's toekomst en
van die der kinderen. Dan dacht hij aan zijn zaak, die ze
Charley noch moesten ontraden, noch opdringen maar
waarbij ze diens eigen beslissing moesten afwachten.
Daarom was het misschien gewenscht dat Louise toch maar
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in Rotterdam bleef wonen. Hoewel ze hem dáárheen niet
meer moesten brengen ... Dan liever hier bij zijn ouders...
Deze ongekende geestkracht verhinderde hen te zien,
wat niet te loochenen viel, dat hij zienderoogen verergerde.
Tot, juist den dag toen Karel Betsy naar de van
Buurse's bracht, een acute longbloeding hen wakker schrikte.
Dokter Manders, dadelijk ontboden en verschenen,
kwam juist met dokter Jansen van het consult op De Geere
terug, toen Karel voor het pastoriehek uit zijn wagentje
stapte, en hen tegemoet ging.
Zou de slag nu reeds... ? Hij beefde en hoopte
toch ... Maar aldra begreep hij uit hun aanduidingen dat
het wel spoedig zou kunnen afloopen. De longen waren nu
beide hevig aangedaan, en het bleef te vreezen dat de
bloedingen zich zouden herhalen. In elk geval moesten ze
den patiënt nu alles toegeven, al zijn wenschen maar inwilligen, ook als hij de kinderen bij zich wilde hebben.
Kortom alles maar doen wat hij wilde, zelfs al was dit
vroeger verboden ... En den patiënt bij plotselinge inzinking met een glas champagne opwekken.
Het scheen of Lodewijk wist dat nu niets meer verboden
was. Gertrude en Bert moesten hem weer, evenals de eerste
dagen, geregeld goeden morgen komen zeggen, en daarna
moest Louise hem voorlezen, wat hij aangaf, iets wat eveneens was nagelaten, omdat het hem teveel inspande.
Karel en zijn moeder gingen onwillekeurig daar naar
luisteren. Zonder het elkaar gezegd te hebben, zorgden
zij steeds dat juf en de kinderen wat verderop wandelden,
en gingen zelf muisstil voor de tuinkamer onder Lodewijk's
balcon zitten wachten. Dan duurde het niet lang, of Louise's
stem kwam zacht en helder door de stilte zingen. Meest
verstonden zij haar niet, en vloeide haar zangerig gemurmel
samen met het gelispel der bladeren .. .
Maar op een zonnigen, windstillen morgen, zat
Louise misschien ook verder op het balcon ? daar hóórden
zij. Woord voor woord; als tot hen gericht ! „Wenn aber der
Mensch sterben wird, so wird sich mit dem Verfaulen seines
Leibes jener Knoten lösen, und der Geist, nicht mehr durch
O. E.XV8
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ihn gefesselt, wird sich nun mit völliger Freiheit durch
die Natur ergiessen. Er wird nicht mehr bloss die Lichtund Schwallwellen empfinden, wie sie an sein Auge und
Ohr schlagen, sondern wie sie im Aether- und Luftmeere selbst
fortrollen, nicht mehr bloss das Anwehen des Windes und
das Anwogen des Meeres gegen seinen darin gebadeten
Leib fühlen, sondern in der Luft und dem Meere selbst
rauschen ; nicht mehr äusserlich im Waldes- und Wiesengrün wandeln, sondern Wald und Wiese mit den darin wandelnden Menschen fühlend durchdringen.
„So geht ihm also nichts verloren im Uebergange zu den
höhern Stufe als Werkzeuge, deren beschränkten Dienst
er missen kann in einem Dasein, wo er vollständig und
unvermittelt alles in sich tragen und empfinden wird, was
auf der niedern Stufe ihm durch jene träge Vermittelung
nur einzeln und äusserlich nahe trat. Was sollten wir auch
in das folgende Leben noch Auge und Ohr mit hinübernehmen, um das Licht und den Schall zu schöpfen aus
dem Borne der lebendigen Natur, da der Wellenzug unseres
künftigen Lebens mit der Licht- und Schallwelle in Eins
gehen wird."
Hier viel de stilte in, en Karel keek naar zijn moeder,
die de kleine, witte handen in den schoot gevouwen, in
gedachten verzonken scheen.
Zij knikte hem toe, en fluisterde : „Fechner ! „Das Büchlein vom Leben nach dem Tode.""
Doch hief dan even haar hoofd, want Louise was weer
begonnen ! En een milde zonneschijn straalde in haar donkere
oogera, toen zij de woorden hoorde :
„Ik ben de goede herder ; en ik ken de mijnen, en
word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij
kent, alzoo ken ik ook den Vader ; en ik stel mijn leven
voor de schapen.
Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet
zijn ; deze moet ik ook toebrengen ; en zij zullen mijn stem
hooren, en het zal worden ééne kudde en één herder.
„Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leve n
afleg, opdat ik het wederom neme.
.

.

„
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„Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelven af.
„Ik heb macht het af te leggen, en heb macht het wederom te nemen ; dit gebod heb ik van mijnen Vader ontvangen."
Zij bleef voor zich staren, nu en dan knikkend, als de
woorden naproevend.
Beiden hieven soms het hoofd nog op, maar vernamen
niets meer dan een onverstaanbaar gefluister.
Een gewijde weemoed vervulde de sfeer. Zij gevoelden
dit was een afscheidsgroet, waarvoor ze onuitsprekelijk
dankbaar en waaronder ze oneindig-bedroefd bleven.

.

Dien middag zaten Tini, Gertrude en Bert om een
tuintafel op de Leege Plek, terwijl mevrouw van Renkuur,
in een badstoel verscholen, bezig was aan een breiwerkje.
Tini las voor uit den kinderbijbel. Dit schoot er
tegenwoordig bij in en Em kon er niet goed mee terecht.
Doch mevrouw van Renkum begreep wel dat de kinderen
weinig hadden aan wat bij het ontbijt werd voorgelezen.
Daarom vertelde zij 's middags aan de kinderen wat uit
de bijbelsche geschiedenis. Gisteren had ze het nog gedaan;
doch heden voelde zij er zich niet voor gestemd, zóó sterk
verwijlden haar gedachten bij het 's ochtends gehoorde.
Wanneer echter grootmoeder niet vertelde, las Tini, als
de oudste, uit den kinderbijbel voor, waar grootmoeder
was gebleven.
Zoo zat Tini nu met het boek voor zich, parmantig en
lief. Hoewel reeds dertien, was ze niet veel grooter dan _
Gertrude. Zij had de reebruine oogen echter iets lichter
nog
en de rustige maniertjes van haar moeder.
En haar kalm stemmetje las duidelijk :
„David wordt genoemd : de man naar Gods hart... .
„Dat is niet waar !" viel Gertrude haar in de rede, de
nieuwsgierige, blauwe oogen van Lodewijk beslist opslaande.
„'t Staat er toch," verzekerde Tini. En ze herlas langzaam, met haar vingertje in het boek bijwijzend : „Davi d
wordt genoemd : de man naar Gods hart."
„En toch is het niet waar," hield Gertrude vol, de
,

.

.

.

.
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aschblonde haren over het witte jurkje heen en weer
schuddend.
„Hoor, Spits zit de konijnen achterna ! Hoor 'm eens
keffen !" kwam Bert, met den wijsvinger in de hoogte, blij
dat hij iets anders te beluisteren kreeg.
Tini zweeg, als mocht ze Gertrude niet toegeven, en
als wou ze niet volhouden.
Maar Gertrude triomfeerde : „Grootmoeder zal het toch
wel beter weten ? Jón athan is de man naar Gods hart.
Jij bent er gisteren niet bij geweest, toen Grootmoeder
vertelde van Jonathan. Jónathan is de man naar Gods
hart ! Is 't niet, grootmoeder ?"
Mevrouw van Renkum, in het geding geroepen, kon
zich niet schuil houden en keek glimlachend en peinzend
uit haar badstoel de kinderen aan.
Het was waar : dit had ze gisteren gezegd ; en als
vanzelf.
Toen ze met de kinderen aan de geschiedenis van
David en Jonathan moest beginnen, was er een wondere
ontroering over haar gekomen. Toen herinnerde ze zich
helder dien avond dat ze hier onder de linde theedronken.
Allen waren aanwezig, behalve Lodewijk en Karel. Die
hadden dien dag gerepeteerd voor hun examen, en waren
na den eten gaan wandelen. Gertrude vroeg, waar ze toch
bleven . . en Em ging de klok van het huis luiden . . Daar
kwamen ze gearmd uit den schemer van den Zevensprong,
op de theetafel aan. En toen had Charles, naar hen wijzende
voor het eerst gezegd : „Daar heb je onzen David en
Jonathan !" En toen had zij dadelijk gedacht : „Die arme,
arme Jonathan !" En een wonder-diep medelijden voelen
opkomen, een hardnekkig medelijden met Lodewijk. En
dat medelijden was gebleven, gegroeid, en diepe liefde
geworden met de jaren. En zoo had ze gisteren de kinderen
van Jonathan verteld, voortdurend denkend aan Lodewijk.
En ze had, altijd Lodewijk vóór zich ziende, met warmte
verteld van den dapperen Jonathan, die alles aan David gaf,
tot zijn zwaard, tot zijn boog, tot zijn gordel toe. En had
getuigd : Jonathan was de man naar Gods hart. Niet als een
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vondst van het oogenblik, maar als eene in lange jaren
gegroeide overtuiging.
Zou ze dit nu vasthouden en bevestigen ?
Zij dorst het niet -- en was dankbaar dit niet te durven.
Sinds Karel zijn Jonathan op De Geere had gebracht,
had ze hem in een ander licht leeren zien. Wat was hij
met zijn ongelooflijk succes arm bij den innig gelukkigen
Lodewijk ! En, als Karel's bewust leven, diens voortdurend
overwinnen eens een karaktertrek van hem was, een talent,
van God geschonken, en goed gebruikt ? En als nu zijn tekort
aan geluk eens in evenwicht was met zijn overmaat van
succes ? Precies als Lodewijk's overmaat van geluk en van
origineel leven in evenwicht was met zijn gebrek aan
physieke kracht en zijn neiging st eeds de tweede plaats in
te nemen ? Hoemeer zij Lodewijk bewonderde, des te meer
voelde zij medelijden voor haren oudste, een medelijden
dat de brug werd voor innige liefde. Zij kon weer zuiverder
voor hem bidden. Zij voelde daarbij Willem's goedkeuring,
die tot het laatst toe zoo trotsch was gebleven op zijn
schitterenden stamhouder. Zij boog het hoofd, als had ze
iets goed te maken. Niet slechts aan haren oudste, maar
ook aan Lodewijk, die Karel misschien beter begrepen had
dan diens eigen moeder.
„Ja Tini, Gertrude heeft gelijk. Ik héb gisteren gezegd
dat Jonathan de man naar Gods hart was. En dit is ook
zoo. Maar grootmoeder heeft er iets bij vergeten. Dat
David 66k de man naar Gods hart was, precies als
Jonathan ".
Gertrude knikte, en een vink in de linde sloeg, maar
Tini zweeg met lijdzaam verzet, de hand op het boek houdend.
„Ja, grootmoeder heeft je even in de war gebracht."
glimlachte ze met haar donkere oogen. „Want in den bijbel
staat dat David de man naar Gods hart was. En wat in
den bijbel staat, is natuurlijk waar. Maar niet alles wat waar
is, staat in den bijbel...""
„Neen, niks van automo.. van die groote dingen, die
zoo hard gaan !" knikte Bert, die vond dat grootmoeder ook
hem eens moest aanzien.
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„Precies Bert. En nu zal Tini uitlezen en dan gaan
jelui met juf spelen !"
Tini, half voldaan, las door met haar zekere stemmetje
en rustige maniertjes.
En mevrouw van Renkum glimlachte voor zich heen...
Ze zag daar Charles met Willem aankomen, en zat met
'Gertrude te kijken naar den kleinen Lodewijk en den nog
kleineren Karel, die in hun korte witte broekjes aan het
hoepelen waren, het heele grasperk rond...
Doch toen kwam juf de kinderen halen, en haar uit
haar peinzen roepen om boven te komen theedrinken.
Want ook dit wilde Lodewijk. Zoolang hij even gekund had, was hij beneden komen theedrinken op de
Leege Plek. Totdat dit niet meer ging, en Louise, op zijn
wensch, alleen een oogenblik bij hen allen kwam zitten.
Maar nu de laatste dagen moesten zij boven de thee gebruiken, allen, behalve de kinderen, allen en vooral Charley.
Die was altijd het eerst present en vertrok het laatst.
Met zijn grijs colbert pak en sinds kort geschoren
gezicht reeds heelemaal een heertje, zat Charley dan met
zijn ernstige, intelligente oogen steeds naast vader, hem
telkens aanziende. Lodewijk, onrustbarend vermagerd, soms
hol en benauwend hoestend, hield zijn oog geen oogenblik
van Charley af. Met zijn groote, dorre, klamme hand streelde
hij Charley's zachte hand, knikte hem met de glanzende,
blauwe oogen telkens toe, en liet zich door Charley zakdoek en champagneglas aangeven.
De anderen deden zoo gewoon zij konden, hun weemoedige bewondering verhelend voor de kameraadschappelijke toewijding van Charley.
En Louise bleef met groote, vochtige oogen van Charley
naar Lodewijk, en van Lodewijk naar Charley zien.
Onverwacht kwam het lang-verwachte einde.
Op een vroegen morgen ging Karel nog voor het ontbijt
hooren, hoe de nacht was geweest.
Het huis naderend zag hij Hanna in het salon de gordijnen neerlaten.
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Met een schok stond hij stil, haar vragend aanziende.
Zij knikte hem toe en neer ging al weder een gordijn.
In huis kwam hem de groote stilte tegemoet... Boven
gekomen huiverde hij en opende bevende de deur.
Vreemd, de balcondeur gesloten, en door de neergelaten
gordijnen kwam de zonneschijn zoo wazig naar binnen.
Lodewijk vond hij reeds afgelegd in de slaapkamer.
Moeder zat naast het bed, waarop zijn vriend onder
het witte laken lag uitgestrekt. De fijne glimlach der overwinning speelde om de lippen, alsof die er altijd had willen
zijn, nu eerst had kunnen komen.
Hij zette zich naast moeder, en zij greep zijn hand
en kuste die, kuste die.
Een wondere ontroering beving hen. Lodewijk's liefde
verbond hen ; roerloos zwegen ze, hun ziel tot overvloeiens
vol. En in de gewijde stilte bleven ze roerloos zwijgen...
Zoo vond hen Louise. Ze bleef naast hen staan. Aldoor
naar Lodewijk ziende, die glimlachte, glimlachte, maar de
blauwe vergeet-me-niet oogen niet opsloeg .. .
In een droom ging Karel naar vaders studeerkamer
in de pastorie en schreef de telegrammen naar Otto en
Betsy en de brieven naar de naaste familie.
Verder op den dag ging hij de boeren, wier boerderijen
vroeger tot De Geere behoord hadden, vragen of zij den
overledene naar het kerkhof wilden dragen. Allen zeiden zich
aan het oude gebruik te willen houden, en hun burenplicht
gaarne aan den jonker te zullen volbrengen.
Toen hij van den laatste terugkwam, begon de kerkklok van Haalthem voor het eerst te verkondigen dat de
jonker van De Geere was heengegaan.. .
De dagen die volgden waren enkel zonnige zomerweelde. Eiken ochtend rees de zon in glorie over de dauwfrissche
landen en bosschen. Eiken middag verhief zich een blijde,
frissche wind. Dan zeilden witte wolken over het smetteloos
blauw naar een gelukzaligen horizon ; dan klaterde de
koetshuis-abeel en ruischten alle hooge boomen om De
Geere, en kabbelden de vijvers als lustige beekjes tusschen
hun oevers. En eiken avond legde zich de wind in de
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bosschen te ruste, en als de avondvrede daalde, klommen
de sterren aan den hoogen, blauw-donkeren zomerhemel
en zongen hun weidsch loflied van licht uit het duister !
Maar ook al die dagen, driemaal 's daags op vaste uren,
begon de kerkklok de droeve tij ding te verspreiden over
de warm-kleurige velden.
De jongere boeren herinnerden zich nog den jonker
van de dorpsschool en de oudere haalden verhalen op van
den baron en van diens vader.
En de kinderen op De Geere luisterden naar die klok,
die telkens weer begon, als je er niet aan dacht.
En de ouderen zagen elkander weemoedig aan...
Aldoor klonk de klok, weeklagend, doordringend roepend. Aldoor galmde de metalen stem door den zomerdag,
die vol blijheid straalde over het welige land.
En nu begon de klok voor den laatsten keer te
luiden.
In de vestibule van De Geere wemelde het van zwartlakensche boeren. Zij hadden hun hooge hoeden afgezet,
waardoor hun witte schedels of warrige, nooit door de zon
beschenen, onkleurige haren vreemd afstaken tegen hun
bruine wezens en helle oogen.
De gangdeur der tuinkamer bleef open, zoodat zij
allen met de familie den lij kdienst bijwoonden.
Midden in de schaduwige kamer stond de door geen
zwart laken, maar door bloemen bedekte kist. De kinderen
hadden die 's morgens met Charley geplukt : margariet en
erica, wilde violen en boschvarens, de bloemen waarvan
vader zooveel had gehouden. Zij stonden aan de hand
der ouderen met groote oogen toe te zien, terwijl gouden
kaarslicht vredig van de luchters stroomde.
Nu kwam Em naar voren ; haar stem klonk als een
lieve klacht. Rustig zeide ze dat er hier ééne ontbrak, die
er toch met haar ziel bij was, namelijk Betsy, van wie de
lieve overledene toch ook zooveel had gehouden.
En daarom wilde ze, op verzoek van tante Louise,
Betsy's brief voorlezen, die zoo juist was gekomen.
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Het papier ritselde even, zoo beefde zij toen zij begon
te lezen, maar haar stem werd spoedig vaster.
Het waren ongekunstelde woorden waarin Betsy over
den besten oom Lodewijk schreef, die nooit onlief tegen
haar geweest was, en naieve troostwoorden, waarmede zij
tante Louise en Charley, Tini, Gertrude en Bert en ook
juf en grootmoeder en vader en moeder troostte. De argelooze
toon brak de gespannen sfeer, en de aangrijpende eenvoud
werkte verzoenend.
Karel weende voor het eerst, en greep Em 's hand,
toen ze weer terugkwam, en bleef haar vasthouden .
En tegelijk waarden er bijbelwoorden door de kamer .. .
Psalmklachten en rustwoorden van Christus, de opstanding
en het leven... Oogenblik week voor eeuwigheid, en persoonlijk leed voor wereldwijding .. Ootmoed en overwinningsgevoe] in wondere harmonie .. .
Opkijkend zag hij Charley op den dominee toegaan en
hem bedanken voor wat hij zoo schoon over vader had
gezegd ; en dat zij dit nooit zouden vergeten.
Zijn vage jongensstem klonk ontroerend in de stilte,
door onderdrukte snikken afgebroken.
Toen traden de oude boeren binnen.
Kalm, maar hard als de onafwendbare noodzakelijkheid.
Zij kwamen als personifieerend het onwrikbare, maar
tegelijk de ontroerende poëzie van het oude gebruik.
Hiervan vermoedden zij de schoonheid niet, zij die in hun
eenvoud hier rustig den burenplicht vervulden, dien zij
immers aan rijk en arm gelijkelijk bewezen.
Zij zouden de kist dragen over De Geere. De jongeren
daarna over den doodenweg, een ouden zandweg, die
dwars over nieuwe wegen en markegronden op het kerkhof
aanliep. Daar zouden de oude boeren de kist weer overnemen en grafwaarts dragen. Dit was het olde gebruuk
van De Geere. Zoo waren hier alle vroegere bewoners
uitgedragen, van older tot older.
Zes oude barsche koppen en plompe figuren probeerden
rustig, zonder verlegenheid, hoe zij de kist in evenwicht
konden dragen. De kromme, scheefnekkige Harmelink ver.
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wisselde nog even met den grooten Lensink van plaats ;
toen vatten ze de hengels, en stapten beslist en rustig uit
de schaduwige kamer door de vestibule in het zonlicht.
Allen gingen mee.
Velderman, evenals de boeren in het zwart laken,
opende den stoet, gevolgd door de jongere boeren. Dan
kwamen de oude boeren met de kist. Achter hen schreden
twee aan twee : Louise en Charley, Tini en Gertrude,
mevrouw van Renkum en Karel, de dominee en Em, met
Bert aan de hand. Hanna en vrouw Velderman, beiden in
zwarte omslagdoeken, met rouwmutsen en dof zilveren versierselen, sloten den stoet.
Louise's dienstmeisjes uit de stad wilden maar liever
thuis blijven..
De zon blonk hoog aan den hemel, de boomen
ruischten, terwijl witte wolken langs den blauwen hemel
zeilden. In vreemd contrast met deze hooge zomerglorie
trok de droeve pelgrimschaar de eikenlaan door, het hooge
pad over, op den doodenweg aan, terwijl de weeklagende
klok hen al duidelijker en duidelijker toeriep te komen.
Voor den Duivelsmarsch hield Velderman halt. De oude
boeren zetten de kist neer; hier begon de doodenweg.
De jongere boeren wisselden met de oude, en nu kwam
de stoet in het meer vrije, opene.
Dit was het eerste afscheid. Want nu onder de beschutting der hooge boomen uit, drongen de weeklagende,
metalen klokkentonen nadrukkelijker tot hen door.
Em hield haar zakdoek voor de oogen, en Karel snikte
het uit, overweldigd door de herinnering aan den wandelrit
met Lodewijk. Maar Charley liep rechtop, statig-slank in
zijn donker colbert, den hoed in de hand, naast moeder.
Aan het kerkhof gekomen wisselden de boeren weer,
en ging de dominee voorop, terwijl Velderman terugtrad.
Aan weerszijden van het kerkhofpad stonden de Haalthemers. Boeren en boersch gekleede winkeliers en ambachtslieden, boerinnen en kinderen, een dichte haag menschen
met ernstig toekijkende gezichten. Bij het geopende, ijzeren
hek van den grafkelder van De Geere, stond de burge-
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meester, een oud-militair met grijzen kop, den h oogen hoed
in de hand, den stoet af te wachten. En naast hem dokter
Jansen. In een jongen eik floot een merel. Toen de kist
in de groeve was gelaten, trad de dominee naar voren.
Hij las den psalm van den goeden herder en bad het Onze
Vader. De boeren herkenden hierin het begrafenisritueel
van dominee van Renkum ... Zeker gevraagd door het
kasteel .. .
Velderman bedankte de buren voor de laatste eer den
overledene bewezen ; daarna gaven burgemeester en dokter
aan Louise en Charley de hand, en keerde de stoet in
dezelfde volgorde en op denzelfden weg terug.
Hoog aan den hemel zeilden witte wolken over het
blauw, en langzaam kroop de donkere stoet over de welige
velden naar de boomenschaduw van De Geere.
Met een zuchtje onderteekende Karel den brief aan
Marelse, legde de pen neer en keek de studeerkamer rond.
Deze kamer zou hij, straks in Rotterdam, erg missen. Want
hier tusschen deze bekende dingen, hier op 's vaders stoel
en plaats, vóór 's vaders raam was hij het nieuwe leven
begonnen.
O, die eerste, donkere dagen, toen hij niets meer
dorst, en met Em maar hier wilde blijven; veel bij moeder,
naar wier koestering hij sentimenteel hunkerde.
Dat Marelse hem toen had moeten genezen ! Plotseling
had die hem voor bankzaken laten overkomen, en bij zich
gelogeerd. Ja, die cargadoor zonder bedrog ! Even mooi als
zijn Boompjeshuis en even onbekend ! Het stucwerk van
het prachtige trappenhuis onder een vieze laag witsel en
de gebeeldhouwde eikentrap dik in de verf en het geheel
ingesloten door een proeflokaal, door een roezemoezig pakhuis
en een straat waar je omvergeloopen of overreden werd.
Als een onbekend prachtmensch zag hij dien rijken,
kin derloozen ongeloovige, die met het enthousiasme van
een vrome zich zoo geheel gaf aan zijn zaak, dat hij zichzelven een lutteler vacantie gunde dan zijn personeel. En
plots stond het bij hem vast : hij zou zich niet minder
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verantwoordelijk gevoelen voor het leven dan zijn oude
president. Ineens zag hij zijn eigen plaats in het leven als
hoogst belangrijk. Hij ging zijn werk anders waardeeren;
en Em vooral niet minder. Hij zou inniger gaan zorgen
voor Betsy en Lodewijk's kinderen . .
Dadelijk toen met Kouwenberg geconfereerd. Die had
reeds, nu gedwongen door de Arbeidsinspectie, in de fabriek
verbeteringen laten aanbrengen, èn op groote schaal, om
voor geruimen tijd safe te zijn. Die had ook gaarne de
vennootschap ontbonden. Maar had ten slotte toegestemd
in een hooger percentage in de winst, en de aanstelling
van een bekwaam boekhouder, dien hij niet betaalde, terwijl dan bij Charley's meerderjarigheid verder gezien zou
worden. Tot zoolang kon Louise rustig op denzelfden voet
blijven leven.
Op zijn prive-kantoor had hij een heel moeilijken dag
gehad, toen hij weer de Rokende Moor zoo uitdagend
zag zitten op het dak van Wyckmans & Co. Telkens had
hij Lodewijk weer gezien, Lodewijk dien hij daar bracht,
maar niet vandaar kon terughalen ! Tot hij het begon
reeds te avonden en de laatste gouden zonnestralen vergulden de Rokende Moor met dankbaarheid bedacht
dat ze al aan het heien waren op de Blaak, voor het reeds
aanbesteede nieuwe kantoor. In een spontane opwelling had
hij, na de sluiting, het geheele personeel in de directiekamer
laten komen. Toen hij al die bekende oude en jonge gezichten naar zich zag toegekeerd, had hij eerst met onvaste
stem woorden gezocht om hen mede te deelera, wat zij reeds
wisten, dat spoedig de eerste steen zou gelegd worden voor
het nieuwe kantoor. Doch plotseling waren zijn woorden
z66 uit zijn hart op hen toegeschreden, toen hij schilderde
wat de uitbreiding der bank voor hun aller leven kon
beteekenen. Een warme, hoopvolle toon had geklonken in
zijn ontroerende woorden, een nieuw geluid ; en zijn oogen
hadden gerust in al die oude en jonge oogen, die hem
met verheugde verstandhouding aanstaarden .. .
Maar den volgenden middag had Marelse hem nog
het meest ontroerd door zijn speech gehouden bij de eerste-
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steenlegging. Daar op dat rommelige terrein tussch en de
belendende, nog allerlei herinneringen aan de afgebroken
huizen dragende, muren en de stoffige schuttingen stond
daar de reus, om te zien heelemaal den onpersoonlijken
zakenman. Tot opeens Marelse's naïef-hartelijke speech zich
tot hem keerde, met een vaderlijke toegenegenheid, eer te
groot dan te benepen van sentiment. Hoe herinnerde hij
zich deze zinnetjes :
Het schoone van het leven is dat het altijd weer
de gelegenheid opent opnieuw te beginnen. En gij
allen, wien onze bloeiende bankinstelling ter harte
gaat, gij allen weet, wie daarvan het geheim bezit. Dit
geheim bezit onze door ieder hooggeschatte directeur,
die zich door geen droevige familieomstandigheden
liet weerhouden deze plechtigheid bij te wonen. Want
aan hem dankt onze oude Bataafsche Bank ook weer
dit nieuwe begin.
Wat was het mooi dat Marelse dit nog sterker meende
dan hij had kunnen zeggen ! En 't overweldigde hem dat
het nog volstrekter wáár was dan Marelse het had gemeend
natuurlijk niet die dwaze ophemeling van hem, maar
dit nieuwe begin. Vroeger had hij altijd nieuwe plannen
gehad, nu voor het eerst een nieuw begin, een nieuwe
lente, een eigen groei, van binnen uit. Eindelijk zou hij
in Rotterdam gaan worden wat hij was : goed koopman.
Al het vroegere scheen inzet geweest voor het werk dat
hem nu wachtte, wenkte, de overwinning beloofde. Geen
successen maar alleen, neen, overwinning, breeder, dieper
leven voor de zijnen, voor zijn personeel en omgeving, voor
hemzelf. En vreemd, onder dit nieuwe begin voelde hij zijn
pedanterie wegebben, hij voelde dit als genade, om er
klein onder te worden.
En hier teruggekomen had hij alle geliefden in
nieuwer sfeer teruggevonden. Zij woonden nu bij Louise
en de kinderen op de Geere, terwijl moeder weer met
Hanna de pastorie had betrokken, waar de studeer zijn
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werkkamer bleef. Charley wandelde veel niet Em en Louise
als hun jongste broer, of roeide de kinderen op den vijver
en toerde ze in de panier overal rond. Louise kon uren bij
moeder zitten. Zij, nog stiller, ook zelf bewuster en krachtiger dan vroeger geworden, besprak eerst met moeder
haar plannen, als wist die het best wat Lodewijk zou gewenscht hebben. Kwam hij dan onverwacht binnen, geen
oogenblik staakte hun gesprek. Evenals Em stonden zij
hem nu veel dichter, steunden minder op zijn verstand en
meer op zijn persoon dan vroeger. Dit te bemerken ontroerde hem telkens tot schreiens toe. Want dit nieuwe
leven dankte hij Lodewijk.
„Lodewijk, Lodewijk," fluisterde hij plotseling : „dit
hadt jij nog moeten bijwonen .. , het is alles jouw werk."
De tranen kwamen, en hij liet ze komen..
De deur ging open en zijn moeder trad stil binnen.
Ze keek hem onderzoekend aan en vroeg zacht : „jongen,
wij weenen toch niet als zij, die geen hoop hebben ?"
Hij droogde tersluiks zijn tranen en schudde het hoofd :
daarom is het ook niet, moeder."
Ze stond nu naast hem, de hand op zijn schouder, en
het was alsof ze weer naast Willem stond, die hier ook zoo
pijnlijk-angstig kon opzien tegen de toekomst. „Ja, ik ken
dit : je verliest telkens het beste van je leven. Willempje
en Bertie ; je vader en Charles ; nu Lodewijk," fluisterde
ze, en vervolgde dan met een eigenaardig beslist gelispel
dat aan haar diepe stem iets autoritairs gaf: „Ik heb dan
telkens opnieuw één ding moeten leeren : als het voor
alles te laat schijnt, is het nooit te laat om te beginnen.
En Hij is getrouw !"
Hij keek haar in de donkere oogen, en knikte haar
toe, terwijl hij haar andere, mollige handje nam en dat
streelde. En met een glimlachje merkte hij op dat moeder
tamelijk wel hetzelfde zei als Marelse -- en toch zichzelve
bleef, o zeker, minstens zooveel persoonlijkheid als Marelse.
Eigenaardig, op de diepte des levens ontmoetten elkaar,
wie aan de oppervlakte elkaar nooit zagen, negeerden zelfs.
Moeder en Marelse, contrasten bijna en die toch beiden
„
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het bevrijdingswoord voor heul spraken. Even verwarden
zijn gedachten in de vraag als hij nu eens moest kiezen..
moest kiezen. Toen voelde hij diep in zijn ziel zich een
van Renkum, een zoon van zijn vader, een kind van zijn
moeder, terwijl toch ook een onweerstaanbare aantrekkingskracht trok naar Marelse.
Hij knikte haar nog eens toe. Toen kuste hij haar
handje, en aan vader en Lodewijk denkend keek hij het
raam uit...
Maar zag toen niet De Geere in de weelde van den
zomerdag, maar zag toen -- vreemd bij dit klare daglicht,
toch onloochenbaar en onweerstaanbaar van aantrekkingskracht zag toen duidelijk : een woeligen winteravond
in Rotterdam ! Hij hoorde het doffe bootengetoeter, zwaar
van vermoeienis, opkreunen naar den donkeren nachthemel.
Hij zag het spokige menschengewoel over het felverlichte, van trein en tram daverende Beursplein voortjachten. Maar hij zag bovenal de diepe, levende weerspiegelingen der lantaarnlichten in de Maas en in de havens,
en voelde dat dit hem onweerstaanbaar, en voor altijd, trok
naar Rotterdam.

EINDE.

B U LG A R IJ E,
Indrukken en Beschouwingen.
DOOR

Prof. Dr. N. VAN WIJK.

(Slot.)

III.
De verhouding tot Rusland.

Bulgarije heeft groote dingen aan Rusland te danken:
zijn autocephale kerk (1870-'72), die veel heeft bijgedragen
tot de volksontwikkeling en tot de versterking van het
nationale bewustzijn, daarna zijn bevrijding van het Turksche
juk (1878). In de eerste jaren bleef de invloed vall Rusland groot, de generaals en officieren, die het Bulgaarsche
leger moesten instrueeren, hadden oak in andere zaken
veel gezag, en door hen had dat de Russische regeering.
Als deze na allerlei partijstrubbelingen in 1883 haar representanten terugroept, als in 1885 de Oostenrijksche candidaat
voor den troon, Ferdinand van Koburg, de regeering aanvaardt, komt er weI een merkbare verkoeling in de
betrekkingen, maar in Bulgarije blijft toch altijd een
russophiele partij, en hoewel door de gebeurtenissen van de
laatste jaren de toestand zelfs gespannen is geworden, zal
menige Bulgaar u zeggen, dat toch in de toekomst Bulgarije
en Rusland weer tot elkaar zullen komen. Zou dat waar
wezen?
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Inderdaad is in Bulgarije de invloed der Russische
cultuur grooter dan in eenig ander rijk van Europa. Nog
steeds is Russisch een verplicht vak voor de middelbare
scholen, en de kennis van deze taal is veel meer verbreid
dan in het naburige Servië. Het valt een Bulgaar zeer gemakkelijk Russisch te lezen en zich in die taal verstaanbaar
te maken. Dat goed te doen, daarin slaagt hij niet licht,
immers Russisch is een taal met zes naamvallen, het Bulgaarsch echter heeft even weinig van zijn verbuiging over
als het Fransch ; 't Russisch heeft een weeke, zachte uitspraak, 't Bulgaarsch een harde ; het accent valt anders
bij een belangrijk percentage der gemeenschappelijke
woorden. Maar een groot deel van 't vocabulaar hebben
beide talen gemeen, niet alleen doordat het allebei Slavische
talen zijn, maar bovendien doordat eenerzijds het Russisch
heel wat woorden aan de kerktaal heeft ontleend en
die is van Bulgaarschen oorsprong —, en anderzijds het
Bulgaarsch een massa abstracta kant en klaar van 't
Russisch heeft gekregen. Zoo komt het, dat iemand, die
goed Russisch kent, van een Bulgaarsch gesprek, mits dat
over abstracte onderwerpen loopt, vrij wat kan verstaan,
en dat een Bulgaarsche gymnasiast, die een paar jaar
onderwijs in 't Russisch heeft genoten, zonder veel moeite
Russische boeken kan lezen : en wie dat kan, komt licht
onder de bekoring er van en houdt niet op, zooveel mogelijk die bekorende lectuur op te zoeken.
Is de Russische taal de eenige band die Bulgarije met
Rusland verbindt ? Menige Bulgaar zal daar „neen" op
zeggen en u vertellen, dat ook de politiek beide landen
weer bijeen zal brengen. „Servië is meer op Oostenrijk
aangewezen, Bulgarije meer op Rusland", dat heb ik van
meer dan één Bulgaar gehoord. Zou dit ook na den oorlog
zoo zijn ? Misschien wel : wanneer de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie in dezen oorlog mocht zegevieren, is de
gedwongen aansluiting hierbij van Servië geen onmogelijkheid, 't zij dan dat men dit land een relatieve zelfstandigheid laat behouden, 't zij dat men 't op een of andere
wijze bij de monarchie inlijft : men zou het in een dergelijke
16
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verhouding hiertoe kunnen brengen als waarin thans Bosnië
en Herzegowina verkeeren ; ook zou men de Kroatische en
Servische landen, die één taal spreken, als derde lid naast
Oostenrijk en Hongarije kunnen plaatsen en zoo het
dualistische systeem in een trialistisch veranderen. Dit zijn
slechts vage toekomstbeelden ; wanneer echter hoe-dan-ook
de invloedsfeer der Donaumonarchie de grenzen van Bulgarije raken gaat, dan is een engere aansluiting hiervan
bij Rusland iets zeer denkbaars.
Zoo zou de politiek beide staten bijeen kunnen brengen,
evenals ze 't Rusland en Engeland gedaan heeft, die toch
overigens zoo hemelsbreed van elkaar verschillen. Trouwens
de Bulgaarsche cultuur staat weinig minder ver van de
Russische af dan de Engelsche, en de kloof, die beide
scheidt, schijnt steeds dieper en breeder te worden.
Men zal hier wellicht tegen inbrengen, dat beide volken,
Russen en Bulgaren, toch één religie hebben. Ja, dat is
zoo, zij zijn beide Grieksch-orthodox, maar welk een andere
plaats neemt de godsdienst in beide landen in in de harten
der menschen en welk een verschillende rol speelt hij in
de twee maatschappijen ! De Russische man van 't volk is
een bijgeloovig beeldendienaar, menigeen zal u dat
zeggen, maar goede kenners van den volksaard hebben
getuigd, dat hij naast deze uiterlijke vroomheid ook een
innerlijke heeft, die meer dan alle andere eigenschappen
zijn geheelen persoon beheerscht : de Russische „moezhik"
is vóór alles een religieus Christen en eerst daarna al het
overige. De Bulgaren zijn niet zoo bijgeloovig, en als ze
godsdienstig zijn, dan zijn ze het toch in 't algemeen meer
op de wijze van zoo menigen liberalen Europeër, die in de
eerste plaats burger of huisvader of ambtenaar is en bovendien nog een hoekje van zijn geest vrijhoudt voor godsdien stige gevoelens ; en dat geldt zoo wel van den Bulgaarschen boer als van den heer.
Rusland is nog altijd theocratisch trots de geringe
achting, die de lagere geestelijken genieten ; het officiëele
Rusland handelt ook nu naar de drieëenige leuze „Orthodoxie-Autocratie-Nationaliteit", en al week dan ook in
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1905 de vermaarde opperprocureur der Allerheiligste Synode
Pobedonostsew, de incarnatie van het theocratische ancien
regime, voor den dageraad van een nieuwen dag, die de
zijne niet was, zijn geest werkt voort ; en wil de regeering
een gehoorzame rij ksdoema hebben, dan ijvert ze voor de
candidatuur van zooveel mogelijk geestelijken ; een keizerlijke oekaz van 17 April 1905 stond geloofsvrijheid toe,
maar in de praktijk is het daar ver van af.
Dit alles is geheel anders in Bulgarije : wel heeft het
exarchaat een groote politiek-nationale taak verricht, eerst
in Bulgarije zelf, daarna in Macedonië, maar het deed dit
niet onder de leuze van „Orthodoxie" -- immers de tegenstander, het Grieksche patriarchaat, was niet minder
„orthodox" , maar onder die van „Nationaliteit", het
handelde niet als orgaan van een autocratisch vorst, maar
van een democratischen staat met een niet-orthodoxen
vorst aan 't hoofd ; geloofsdwang is een onbulgaarsch verschijnsel : Turken en Joden zouden het u kunnen vertellen.
Typisch voor Bulgarije is de rol van den priester in de
maatschappij : hij gaat om met wien hij wil, ontmoet zijn
vrienden thuis of in een café of op straat, en spreekt men
over politiek, dan zegt hij zijn meening als ieder ander,
en die meening heeft alleen dan gezag, als ze verstandig
is en overtuigend.
Welk een verschillende positie de kerk in beide landen
inneemt, dat voelt men reeds, als men op straat zijn oogen
maar den kost geeft. Zoo moet het ieder frappeeren, welk
een zonderlingen indruk de groote, nieuwe kerk van
Alexandr Newskij te Sofia maakt, een typisch Russische
kerk, die te Kiew of te Moscou niemand bijzonder zou
opvallen, maar in Sofia lijkt ze een verdwaalde : ze past
even weinig bij de omgeving als deze bij haar.
De verhouding, waarin de priester staat tot zijn medeburgers, is een van de symptomen der geringe maatschappelijke differentieering in Bulgarije. De groote afstand, die
in Rusland de heerera scheidt van de boeren, de zeer rijken
van de zeer armen, bestaat er niet. Rusland is een land
met Amerikaansche kapitalen eenerzijds, een voor ons
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ongeloofelij ke armoede ten platten lande anderzijds. Komt
men in Bulgarije aan huis bij een hooggeplaatst persoon,
dan constateeren we dadelijk het ontbreken van alle deftigheid bij den heer des huizes, en den grooten eenvoud,
waarmee hij zijn woning beeft ingericht. Hij is niet rijk
en op luxe is hij weinig gesteld. Daardoor staat hij betrekkelijk dicht bij den man uit het volk ; deze heeft een
relatief royaal bestaan. De „durchschnitt"-Bulgaar is een vrije
landbouwer, in 't bezit van een 5 à 6 hectaren land ; en
hij voelt zich als niemands mindere. Terwijl in Rusland de
lijfeigenschap de kloof tusschen edelman en boer zoo groot
heeft gemaakt, dat zelfs nu, vijftig jaar ruim na de bevrijding, de vroegere slaaf zich nog allerminst voelt als een
vrij staatsburger, is Bulgarije van onder het Turkenjuk te
voorschijn gekomen zonder een adelstand, als een staat
van vrije en gelijke burgers. In zulk een land waren de
condities voor algemeen volksonderwijs en gelijkmatige
stijging der volksontwikkeling uitermate gunstig; thans,
nu het schoolwezen goed zijn beslag heeft gekregen, staan
een jonge boer en een jonge intellectueel in geestelijke
beschaving waarschijnlijk dichter bij elkaar dan bij ons;
en Rusland kunnen we zelfs heelemaal niet vergelijken,
dat land waar het volk grootendeels uit analfabeten bestaat,
voortlevend in onwetendheid en in alle vooroordeelen, die
daarvan een gevolg zijn, en waar menige intellectueel
hyper-Europeesch ontwikkeld is, al ligt dat plus dan gewoonlijk ook meer in de breedte dan in de diepte.
In korte woorden zouden we 't verschil tusschen Rusland
en Bulgarije zoo kunnen definiëeren : Bulgarije is een land
der moderne cultuur, Rusland -- trots een voor den oppervlakkigen toeschouwer bedrieglijk vernisje is dat niet.
Terecht wijst Masaryk in de inleiding van zijn meesterwerk
over Rusland 1 ) op het diepe verschil tusschen dit land
en de overige wereld : een westerling, al is hij ook Slaaf,
wordt meer verrast door Rusland dan door Amerika. Hier
1) Th. G. Masaryk, Zur russischen Geschichte- und Religionsphilosophie.
Soziologische Skizzen. Jena. Twee van de vier deelera zijn verschenen
(1913 en '14).

BULGARIJE.

237

is zelfs het nieuwste slechts een voortzetting van wat hij
thuis gewend is ; de meeste landen van Europa en Amerika
staan in het teeken eener zelfde cultuur, ze hebben zich
in onzen tijd van snelle evolutie zooveel gemeenschappelijke elementen van geestelijke en stoffelijke beschaving
eigen gemaakt, dat men ook daar, waar verschilpunten
zijn, elkaar begrijpt, nog meer met zijn gevoel dan door
redeneering, Rusland, althans de groote lagen van 't
volk, hebben niet in, maar naast die cultuur geleefd. Maar
Bulgarije is een land zooals 't onze of dat onzer buren.
Hoezeer het dezelfde materiëele cultuur heeft als wij, dat
ziet men met een oogopslag, -- en de geestelijke verwantschap, het gelijke voelen constateert men in zijn gesprekken
met menschen van alle rangen en standen.
Wanneer het ideaal van een volk moet wezen, een zoo
beschaafd mogelijke natie te worden in de conventioneele beteekenis van het woord —, dan is Bulgarije Rusland
verre vooruit. En Bulgarije streeft inderdaad naar dat ideaal.
Wat kan het dan aan Rusland hebben ? Om wat voor
redenen zoeken nog steeds vele Bulgaren aansluiting bij
dit rijk ? Zie ik goed, dan begeert men geen Russische
cultuurinvloeden, doch men ziet eenvoudig politieke voordeelen in de vriendschappelijke betrekkingen. Voor een
kleinen staat is de steun van een grooten veel waard, vooral
dan wanneer men dien steun nog eens denkt noodig te
hebben ter afwering van ongewenschte invloeden van andere
zijde. En wanneer de groote staat metterdaad getoond
heeft, zijn jongeren broeder in den strijd om het bestaan
te willen bijstaan al is 't dan ook niet zuiver uit
altruïstische motieven —, en wanneer hij hem bovendien
nog altijd noodig heeft voor zijn eigen belangen, dan doet
die jongere broeder verstandig, al voelt hij voor den ander
ook weinig liefde, officiëele vriendschapsbanden niet te
laten verslappen. Trouwens, voor menigen Bulgaar, die
waarde hecht aan goede betrekkingen met Rusland, zal de
hoofdoverweging wel zijn, dat de vijandschap van een zoo
machtig rijk erger zou wezen dan de vriendschap.
Moeilijker te begrijpen is het standpunt van de Russi-
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sehe panslavisten. Dat de Regeering van Rusland er politiek
belang bij heeft, steun te zoeken bij een paar Balkanstaten,
die tusschen de Donaumonarchie en Constantinopel liggen,
dat is niets vreemds ; ook niet, dat het orthodoxe tsarenrijk
den gemeenschappelijken godsdienst en de zgn. rasverwantschap als verbondsdevies gebruikt, — maar een raadsel
schijnt het, wat er om moet gaan in een Rus, die inderdaad
meent, dat de cultuur van het officiëele Rusland aan die
van de Balkanbroeders kan ten goede komen. En toch zijn
er duizenden, die hiervan eerlijk overtuigd zijn. Hoe stellen
ze zich de toekomstige gedragslijn van Rusland tegenover
een land als Bulgarije voor ? Zij billijken want de contemporaine panslavisten zijn grootendeels tegelijk „nationalisten" —, dat Finnen en Polen onderdrukt worden, dat
een Kleinrus, die aan zijn nationaliteit eenige waarde hecht,
voor een gevaarlijk mensch geldt, dat ook van de Grootrussen ieder „vogelvrij" is 1 ) ; zal neen die gedachtensfeer
ooit kunnen verplaatsen naar een democratisch vrijheidsland
als Bulgarije ? En zoo dat niet mogelijk is, mag men dan
eenerzijds goedkeuren wat Rusland binnen zijn eigen
grenzen doet, en tegelijk anderzijds een natie protegeeren,
die zich vooral door datgene kenmerkt, wat men voor zich
zelf verderfelijk vindt? Te meer wanneer die natie den
orthodoxen godsdienst belijdt, die toch voor 't gevoel van
een nationalistischen Rus met autocratie behoort hand in
hand te gaan ?
Vele Russen twijfelen er aan, of tot de nationalistenpartij eerlijke menschen behooren kunnen, en die twijfel
is heel begrijpelijk. Toch geloof ik, dat hij ongegrond is,
al dient ook erkend te worden, dat menigeen zich bij
die partij zal hebben aangesloten „om der wille van de
smeer". Zelf heb ik wel eens in 't gesprek met een Russischen nationalist kunnen constateeren, dat zoo'n persoon
inderdaad de heterogene bestanddeelen van zijn ideeënapparaat voor vereenigbaar hield, en met een voor mij aan geen
twijfel onderhevige oprechtheid hoorde ik typisch-pansla1) Masaryk t. a. p. 1, 160.

BULGARIJE.

239

vistische gedachten uitspreken door een geleerde, die de
Zuidslavisch e staten goed kent en best weet, dat speciaal
in Bulgarije de staatsburger een heel ander mensch is en
de orthodoxie althans in de praktijk een heel andere godsdienst dan in Rusland. Enfin, contradicties bestaan in eiken
menschengeest, doordat gevoelsmotieven vaak zwaarder
wegen dan verstandelijke. En bij een Russischen nationalist,
althans bij een eerlijken, wordt daardoor veel verklaard. In
het diepst van zijn ziel voelt hij, dat Rusland schatten
bewaard heeft, die elders bij dag met een licht gezocht
moeten worden, zooals de Russische spreekwijze luidt.
Dezen zomer sprak mij een zeer liberale Russin van de
superioriteit van het Russische volk : „welke andere natie
had een Tolstoj kunnen voortbrengen ?" vroeg ze, -- en
naast Tolstoj staan een Dostojewskij, een Anatolij Fjodorowitsj Koni (om een der grootste nog levende Russen te
noemen, al is hij hier volkomen onbekend) en zooveel
anderen, wier geschriften ons iets openbaren van den
zuiveren ziele-adel van den Russischen mensch. „Er woont
tweeërlei smaak in de menschelij ke ziel," aldus Wolynskij 1 ),
„de smaak voor het concrete leven en de smaak voor het
geheim, dat het leven omkleedt. Op de hoogtepunten van
cultuur en beschaving verstikken de menschen in zich
de eene soort smaak ter wille van de andere. Wanneer het
bewustzijn zijn licht werpt op de zichtbare dingen, hun
een geheel bepaalden vorm en kleur geeft, dan verdwijnt
het instinkt voor datgene, dat men niet van buiten in zich
kan opnemen, dat geen vorm heeft, maar eeuwig aanwezig
blijft in de duistere diepte der ziel. Weet ge, wat Rusland
gedaan heeft voor de cultuur van het menschdom ? Het
heeft gelispeld van datgene, waarvoor geen bepaalde
woorden zijn."
Een dergelijke liefde voor het algemeen-menschelijke
in 't Russische volk en een daaruit voortspruitend gevoel
van verantwoordelijkheid voor het moreele peil van de
1) A. L. Wolynskij. F. M. Dostojewskij, critische opstellen. St. Petersburg 1909, blz. 4 y.
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menschheid liggen ten grondslag aan de ideeënwereld van
de beste Russische nationalisten. Maar bij de meesten
associëeren zich hiermee allerlei heterogene gevoelens. Ook
al is men geen nationalist, zelfs al is men geen Rus,
dan kan men toch zeer wel verwachten of althans hopen,
dat de wedergeboorte van onze „beschaafde wereld" in het
teeken van het idealisme zal uitgaan van het Russische
volk, dat geen cultuurnatie is in den modernen zin van
het woord, maar dat juist daardoor althans ten deele
daardoor iets goeds bewaard heeft, wat bij ons verloren
ging. Maar zal Rusland meer aan Bulgarije en Servië
kunnen geven dan aan West-Europa ? Wie dat meent, is
verward in de dwaalleer van de moderne panslavisten.

Iv.
Bulgarije en Macedonië.
Bij tijden wordt er in Bulgarije sterk gepolitiseerd,
veel sterker dan noodig of gewenscht is. Zoo was het in
de jaren van den vermaarden minister Stambulov (in 1895
vermoord) ; zoo is het ook nu. Sedert de jongste Balkenoorlogen wordt heel wat intellectueele kracht, die beter anders
productief gemaakt kon worden, gewijd aan den door den
tweeden krijg geschapen toestand, speciaal aan de Macedonische quaestie. Dat Macedonië, waaraan zooveel moeite en
zooveel geld is ten koste gelegd, dat men ook afgezien
daarvan als Bulgaarsch land beschouwde, grootendeels aan
Servië gekomen is, dat kan men niet verkroppen. Als gij
als vreemdeling u in Sofia ophoudt, merkt ge dat niet dadelijk
op. Terwijl gij in Belgrad, al weet men, dat ge uit Sofia
komt en daar sympathie voor Bulgarije hebt gekregen,
telkens onthaald wordt op schimpwoorden aan het adres
van dat land, alsof men meende, dat zoo'n los daarheen
geworpen oordeelvelling zwaarder bij u zoude wegen dan
eigen indrukken, zwijgt de Bulgaar, zoolang hij u niet
wat beter kent, van datgene wat hem dieper dan andere
dingen grieft ; trouwens ook van zijn groote vreugde zal
hij niet den eerste den beste deelgenoot maken. Maar is

BULGARIJE.

241

er door veel praten en van-gedachten-wisselen een wederzijdsch vertrouwen ontstaan, dan stort hij zijn hart wel
eens uit, maar hij doet het met sobere woorden en met
terughouding, en dat bewijst beter dan opgewonden taal,
hoe diep hij zijn smart voelt. In Bulgarije leven heel wat
Macedoniërs, een groot percentage vooral van het Macedonische intellect ; voor hen is de toestand het ergst. Met
een van zulke mannen, van beroep leeraar in 't Russisch,
en twee jonge geleerden zat ik een avond voor het hotel
te Knjazhevo, een „Ausflugsort" negen kilometer van
Sofia. Wij genoten daar van de heerlijke, verkwikkende
lucht, die (samen met geneeskrachtig bronwater) de hoofdstad en haar omgeving maakt tot een uitgezocht herstellingsoord voor zieken, — van nationale gerechten, met
zorg door mijn vrienden uitgekozen, van volksliedjes
uit Prilep, die de Macedoniër ons reciteerde. Daarna begon
hij van Prilep zelf te spreken, zijn geboortestad, en toen
kwam het verhaal, in droge, doodnuchtere woorden, hoe
zijn vader hem een huis en een stuk land in Prilep had
nagelaten ; nu zijn daar de Serviërs en die zeggen : „Kom
terug op je land en dan ben je een Serviër" ; maar wie
kan dat doen ? Dan liever nog jaren lang je brood verdienen
door lesgeven aan schooljongens. En toen tot mij : „U gaat
dezer dagen naar Belgrad ; nu, die Serviërs zullen u wel
hartelijk ontvangen. En dan hebt u geen reden om ze te
haten ; maar voor mij is dat wat anders." Ook in Belgrad
heb ik personen aangetroffen, die over den vijand van
verleden jaar met bezadigde kalmte spraken, maar anderen
zochten, zoodra men 't woord „Bulgaar" noemde, hun
toevlucht tot scheldwoorden en termen als „reclame",
„helden in eigen oog". Dergelijke goedkoope waar heb ik
in Sofia niet hooren verkoopen, hoewel ik er met veel
meer menschen in aanraking kwam dan in Belgrad.
De Macedonische quaestie neemt zulk een plaats in
in de belangstelling der Bulgaren en is voor hen dan ook
van zulk een beteekenis, dat men niet over Bulgarije kan
spreken zonder ook aan Macedonië zijn aandacht te wijden.
Macedonië is een land met een zeer bonte bevolking.
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Kantsjov gebruikt op zijn ethnographische kaart 1 ) niet
minder dan elf tinten, om de verschillende soorten van
bewoners aan te geven : één hiervan duidt de Russen aan,
die quantitatief Ivan minder beteekenis zijn, de overige de
Bulgaren, Turken, Grieken, Albaneezen, Wlachen (d.i.
Aromunen of Balkanromanen), bij elk van deze worden
weer Christenen en Mohammedanen van elkaar onderscheiden. In den tekst, die aan de kaarten voorafgaat, wordt
ook van Serviërs gesproken, maar hun aantal en beteekenis
wordt onderschat. Evenzoo vinden we ook bij veel Servische
auteurs de neiging, om de ethnographische toestanden te
zeer in het voordeel der eigen natie uit te leggen. Wanneer
we de Grieksche kuststreken uitzonderen, dan is geen
twijfel mogelijk, of Macedonië als geheel is een in hoofdzaak Slavisch gebied : alle andere nationaliteiten 2 ) zijn in
de minderheid. Volgens Kantsjov -- en de meeste Bulgaren
denken er eenzoo over zou dus bij een rechtvaardige
grensregeling overeenkomstig de nationaliteiten Macedonië,
met uitzondering van Saloniki en eenige streken langs en
in de nabijheid van de kust aan Bulgarije moeten komen.
En dat is het, hetgeen de Serven als één man bestrijden.
Wie heeft gelijk ? Van ethnographisch-taalkundig
standpunt zijn de Bulgaren zeker dichter bij de waarheid
dan de Serviërs, maar ook zij kunnen toch de servismen
in 't Macedonisch niet wegredeneeren. En : er zijn nog
andere standpunten dan dit eene mogelijk, en daardoor
wordt de heele quaestie bijna onontwarbaar.
De Macedonische quaestie heeft behalve haar ethnographiseh-taalkundige zijde ook haar economischer en
historischen kant; dat is duidelijk uiteengezet door den
Roemeenschen hoogleeraar I. Barbulescu 3 ). Over elk van
de drie een enkel woord !
1) In : V. Kantsjov, Macedonië. Ethnographie en Statistiek. Sofia, 1900.
2) Het criterium der nationaliteiten is hier de taal ; rasverschillen
komen bij de sterke rasmenging niet in aanmerking.
3) I. Barbulescu. Relations des Roumains avec les Serbes, les Bulgares,
les Grecs et la Croatie en liaison avec la question macédo-roumaine. Jassy
1912. Hoe veel interessants dit boek ook bevat, toch is nog meer dan de
geleerde de Roemeensche patriot aan 't woord.
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Economisch heeft Macedonië ontegenzeglijk meer
waarde voor de Serviërs dan voor de Bulgaren. Het dal
van den Vardar, ongeveer in het verlengde loopend van
het Moravadal, is voor hen een natuurlijke verkeersweg
naar de zee, terwijl Bulgarije reeds aan de zee grenst,
en, wil het een rivierweg hebben, meer op de Marica aangewezen is. Reeds in het jaar 1890 wees de groote Servische
diplomaat-geleerde Stojan Novakovic' op de noodzakelijkheid
voor Servië om niet door Bulgarije van Griekenland gescheiden te zijn : „Servië mag een Bulgaarsche grens alleen
aan de oostzijde hebben" 1 ). Nu in 1913 de groote nl 3gendheden, den wensch van Oostenrijk Hongarije volgend, aan
Servië een toegang tot de Adriatische Zee geweigerd
hebben, werd voor dezen staat de zuidelijke verkeersweg
eerst recht een levensquaestie : door een Bulgaarsche strook
van 't gebied van Saloniki gescheiden, zou hij economisch
al te zeer van de Donaumonarchie afhankelijk gebleven
zijn. In aanmerking genomen echter, dat de onderlinge
verhouding van rijken niet in de eerste plaats op altruïsme
gebaseerd pleegt te zijn, kon men bezwaarlijk verwachten,
dat de belangen van Servië den Bulgaren aanleiding tot
vrij willigen afstand van den Vardar zouden geven, in afwij king van 't vóór den oorlog opgemaakte verdeelingsproject. 2 )
Op historische gronden kunnen èn Bulgarije èn Servië
hun rechten op Macedonië doen gelden. Die van Bulgarije
gaan het verst terug. Het zgn. eerste Bulgaarsche rijk,
dat zijn hoogsten bloei bereikte onder keizer Symeon (893
-926), omvatte ook Macedonië. Deze staat ging spoedig te
gronde, maar reeds in 1186 ontstond een tweede Bulgarije ;
ook dit breidde zich snel uit en onder Johannes Asên II
(1 218-1241) had het zijn grootsten omvang : o.a. behoorde
Macedonië er toe, maar dit ging evenals andere grensge.

1) St. Novakovic'. Het Balkanschiereiland en de ethnographische
strijd tusschen Serven, Grieken en Bulgaren. Opgenomen in den bundel
„Balkanquaesties", Belgrad 1906. De geciteerde plaats vindt men daar op
pag. 400.
2) In Belgrad hebben Serviërs mij van deze economische zijde van
het probleem gesproken, de Bulgaren brachten het onderwerp nooit ter sprake.
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westen spoedig weer verloren. Intusschen is het Servische
rijk der Nemanjiden opgekomen, ook dit krijgt zijn expansie-periode, geleidelijk breidt 't zich al zuidelijker uit en
Stephan Dushan (1331-1355) beheerscht geheel Macedonië
behalve Saloniki. Dushans rijk valt weldra uiteen en wordt
streek voor streek de buit der Turken. Ongetwijfeld heeft
in de 14e en 15e eeuw Macedonië sterk onder den invloed
der Servische cultuur gestaan : dat blijkt uit architectuur,
literatuur, ook uit gebruiken, zooals die van het „Slava", d.w.z.
de viering van den dag van den huispatroon, die typisch is voor
Servië en ook door heel Macedonië voorkomt. De groote
held van 't Servische volksepos, Marko Kralj evic', was als
historische persoon een Macedoniër, hetgeen eveneens wijst
op de enge Servo-Macedonische betrekkingen omstreeks
1400. Het ligt voor de hand, dat op deze feiten van Servische zijde veel nadruk wordt gelegd 1 ), maar men laat zich
door patriottisme te ver meesleepen, als men in de expansie
naar het zuiden onder de Nemanjiden een symptoom ziet
van dezelfde behoefte aan den verkeersweg langs den Vardar,
die Servië thans zoo sterk gevoelt 2 ). Immers, gelijk de
groote historiograaf van Bulgaren en Serven, de Weensche
hoogleeraar Constantin Jirecek, zonneklaar aantoont, behoorde Servië in Dushans tijd tot de handelssfeer vooral
van Ragusa; deze strekte zich uit tot in Hongarije en de
streek van Vidin, maar Macedonië lag er buiten, „wahrscheinlich wegen des grossen Handels der Griechen in
diesen Gebieten" 3 ). En de Grieken kwamen blijkbaar zoo
zelden noordelijk van Macedonië, dat Jirecek ze onder de
kooplui, die met Servië handeldreven, niet speciaal vermeldt.
Belangrijker dan de economische en historische is de
taalkundige zijde van 't Macedonische probleem, — daarom
omdat de taal het hoofdcriterium is voor nationaliteit.
Aangezien de details van deze netelige quaestie slechts aan
1) Vgl. bijv. A. Beli e , Serven en Bulgaren in den Balkanbond en in
hun ouderlingen strijd, Belgrad 1913, blz. 41, 72 v.v.
2) Belie' t. a. p. 36.
3) C. Jirecek. Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien II,
Wien 1912, blz. 48 v.v.
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taalphilologen belang kunnen inboezemen, deel ik slechts
eenige hoofdzaken mee, hopende dat de lezer mij op mijn
wóord zal gelooven, ook al geef ik weinig bewijsstukken.
Eenerzijds is 't niet te loochenen, dat sommige servismen
in 't Macedonisch zijn doorgedrongen tot het uiterste
zuiden toe, „tot voor de poorten van Saloniki" 1 ), anderzijds
is volgens 't eenstemmige, m.i. juiste oordeel van alle
niet-Servische taalphilologen het Macedonisch als geheel
meer Bulgaarsch dan Servisch 2 ). Alleen in het noorden
krijgen de dialecten een zoo sterk overgangskarakter, dat
we ze met evenveel recht als die tusschen Sofia en Nisch
met den naam „overgangsdialecten" mogen aanduiden. Maar
dat verandert niets aan het feit, dat Macedonië als geheel
taalkundig eer bij Bulgarije behoort dan bij Servië ; of we
zijn taal „Bulgaarsch" willen noemen dan wel er een apart
etiketje „Macedonisch" opplakken, dat is een naamquaestie
van ondergeschikt belang.
Volgens een Servische opvatting, onlangs uitgesproken
door den Bulgaarschen hoogleeraar Belie', den eersten
taalgeleerde van zijn land en een man van internationale
beteekenis, zouden in Noord-Macedonië en een stuk van
West-Bulgarije Servische dialecten gesproken worden, centraal Macedonië zou een „Servisch-Macedoonsche" taal
hebben, aan weerszijden ligt dan nog een zone van „Servischen invloed op het Macedonisch-Bulgaarsch" en van dien
invloed vrij gebleven is slechts een zeer beperkt gebied 3 ).
Dat laatste is zonder twijfel waar, maar overigens hebben
we in Belic's betoog een nieuw bewijs van het feit, dat
zelfs bij de grootste geleerden de wetenschap wel eens
voor patriottisme kan wijken. Het tegenwoordige Bulgaarsch
onderscheidt zich o.a. hierdoor van alle andere Slavische
talen, dat het een lidwoord heeft en dat het de declinatie
1) V. Oblak. Macedonische Studien. Wien 1896, blz. 58.
2) Zie bijv. M. Murko, Geschichte der älteren südslavischen Literaturen,
blz. 12, door den schrijver zelf aangehaald in „Die Balkanslaven" [Die Bah
kanfrage. Veröffentlichungen der Handelshochschule München, Heft III,
München—Leipzig, 1914, blz. 38.]
3) A. Belio'. Serven en Bulgaren, blz. 61 v.v. ; een kaart op blz. 63
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der nomina heeft opgegeven, m.a.w. terwijl Russisch, Servisch enz. de Latijnsche constructie gloria patriae kennen,
drukt de Bulgaar het zelfde uit op de wijze van het Fransch :
la gloire de la patrie. Het eenige verschilpunt is, dat het
Bulgaarsche artikel postpositief is. Dit verschijnsel geeft
meer dan alle andere aan het huidige Bulgaarsch zijn eigenaardig karakter. 't Macedonisch kent het ook. Doch Belic'
ziet kans aan dit belangrijke punt van overeenkomst geen
waarde toe te kennen : immers, zegt hij, deze constructie
is oorspronkelijk Romaansch en niet Slavisch. Dat wordt
veelal aangenomen het Bulgaarsch gaat hier samen met
het Roemeensch —, maar al hebben ook in dit geval de
Romaansche elementen der oude Balkanbevolking invloed
gehad op de van ouds Slavische taal, daarom is toch het
ontleende verschijnsel niet minder typisch voor het
huidige Bulgaarsch. Als we over de taalkundige verhouding
der tegenwoordige volken spreken, dan moeten we natuurlijk den taaltoestand ten grondslag leggen, zooals die nu
is en niet zooals hij . voor eeuwen was : en als we dan zien,
dat naburige, ook overigens met 't Bulgaarsch verwante
dialecten een zoo gewichtige eigenschap hiermee gemeen
hebben, dan is dat een sterke band, die ze met die taal
verbindt.
Uit het voorafgaande volgt, dat Bulgarije wel meer rechten
op Macedonië kan doen gelden dan Servië, maar dat toch
ook de Servische aanspraken vooral van economisch standpunt begrijpelijk en niet van grond ontbloot zijn. Wij moeten
thans de vraag stellen : Hoe staat de Slavische bevolking
van Macedonië zelf tegenover de quaestie ? Voelen zij
zich Bulgaren, Serviërs of noch het een noch het ander ?
Alle drie zienswijzen komen voor, maar dank zij de actieve
Bulgaarsche propaganda zal de eerste zeker de algemeenste
zijn. Onder het Turkenjuk hadden de Macedonische Slaven
hun n a tionaal bewustzijn zoozeer verloren, dat er zoo-tezeggen van te maken viel wat men wilde, of liever wat
diegene wilde, die zich den grootsten invloed wist te verwerven. Nu zijn dat gedurende ruim veertig jaar de Bulgaren geweest. „Wahrend die Serben redeten und Luft-
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schlösser bauten, haben die Bulgaren gehandelt und die
Albanesen geschossen," zegt Scotus Viator 1 ), die toch overigens eer een vriend dan vijand van de Serven is.
De middelen, door de Bulgaren aangewend, waren ten
deele van terroristischen aard trouwens ook de Serven
hebben hun benden in Macedonië aan het werk gesteld
maar het meeste hebben zij gedaan door hun kerk en
school 2 ). In 1870 is aan de Bulgaren hun eigen autocephale
kerk, het zgn. exarchaat toegestaan. Dit omvatte behalve
het tegenwoordige Bulgarije een groot deel van Macedonië
en het in 1878 aan Servië toegewezen gebied, namelijk de
eparchieën van Nisch, Pirot, Kiistendil Samokov, Veles ;
verder werd bepaald dat ook andere eparchieën toetreden
konden, wanneer twee derden der bevolking dat wenschten,
en reeds in 1872 werden in overeenstemming met die bepaling Bulgaarsche bisschoppen aangesteld in Skoplja en
Ochrida. Na den Russisch-Turkschen oorlog werden bij
den vrede van San Stefano aan Bulgarije de Dobrudzha,
Macedonië en het land tot aan Nisch toegekend ; het
congres van Berlijn maakte die bepalingen weer ongedaan,
doch het spreekt van zelf, dat sedert dien tijd de Bulgaren
gehoopt hebben, in de toekomst althans een deel dezer
landen te kunnen annexeeren, in de eerste plaats wel
Macedonië, dat in hun oogen een Bulgaarsche bevolking
had en dat voorloopig in den toestand bleef, waarin zij
zelf zoo onlangs nog verkeerden. Vandaar dat het exarchaat
zijn werkzaamheden in Macedonië met kracht voortzette.
Het deed dat vooral door scholen, door het middel, waarmee men in zijn eigen land zulke verrassende resultaten
bereikte. Nu stonden al die Macedonische scholen niet
even hoog, de onderwijzers waren niet allen menschen van
kennis en beschaving, ze spraken veelal niet anders dan
,

1) R. W. Seton Watson (Scotus Viator). Die südslavische Frage im
Habsburger Reiche. Berlin, 1913, blz. 13. Dit voortre ffelijke boek verscheen
eerst in 't Engelsch. De Duitsche editie is jonger en bevat eenige belangrijke hoofdstukken meer.
2) Vgl. o.a. St. Novakovic', Bulgaarsche scholen in Macedonië (1888).
In : Balkanquaesties, Belgrad 1896, blz. 259 v.v.
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hun locale dialect, maar ze konden de kinderen toch in
ieder geval leeren lezen en schrij ven, het aantal analfabeten
verminderde en de Bulgaarsche kerk nam steeds toe in
aanzien. In 1905 erkende de reeds genoemde Stojan Novakovic', een Serviër dus, dat twee derden van de Macedonische
Slaven exarchisten waren 1 ) en ofschoon hij hier de opmerking bijvoegt, dat dit dus slechts een derde van de geheele
bevolking is immers zelfs Bulgaarsche statistieken
leeren, dat er evenveel niet-Slaven als Slaven in Macedonië
wonen —, er is geen enkele andere religieus-ethnographische
groep, die quantitatief met deze te vergelijken is, vooral
wanneer we het Grieksche kustgebied buiten beschouwing
laten. De Slaven, die niet bij het exarchaat behooren,
stonden vroeger allen onder den Griekschen patriarch en
zoo zijn er nog velen dezen worden, ook al spreken ze
een Slavisch dialect, wel Grieken genoemd , maar in
1895 en '97 zijn er Servische metropolieten in Prizren en
Skoplje aangesteld, sedert 1910 een derde in Debra-Veles,
en evenals de Serven de Bulgaarsche benden met eigen
benden bestreden hebben, zoo deden ze het de exarchaatscholen met hun Servische scholen.
Maar ze hebben op verre na niet zulke resultaten bereikt als de Bulgaren, en wij kunnen ons best voorstellen,
dat dezen het sterke gevoel hebben gekregen, dat Macedonië
hun toekwam en niemand anders, niet alleen om hun
engere verwantschap met de bevolking, maar ook „par
droit de conquête". De jongste Balkanoorlog heeft hun
verwachtingen bedrogen, en al zijn de fouten van hun
eigen politiek daar grootendeels schuld aan hetgeen ik
verscheidene Bulgaren grif hoorde erkennen —, wij begrijpen best, dat zij hetgeen gebeurd is voelen als een onrecht,
bun aangedaan.
In Juni 1914, toen ik in Sofia was, waren daar allen
het er over eens, dat de tegenwoordige grensregeling op
den Balkan slechts een tijdelijke is, hoewel niemand bepaalde ideeën er over had, hoelang de toestand zoo zou
1) Stojan Novakovic'. Balkanquaesties, blz. 122.
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blijven. Het zich Bulgaarsch voelende intellect van Macedonië was, voorzoover daartoe in staat, naar Bulgarije
uitgeweken, Servië was een serviseerende actie in Macedonië
begonnen en men voelde best, dat het van leiding verstokene
volk op den duur geen weerstand zou kunnen bieden. Toch
mocht Bulgarije voorloopig niet aan een aggressieve politiek
denken. „Enfin, we leven op een vulkaan, ieder oogenblik
kan er iets onverwachts gebeuren en de heele Balkan staat
weer in vlam," zei een mijner Bulgaarsche kennissen, met
een gemengd gevoel van vrees en hoop. Zoo iets onverwachts heeft inderdaad plaats gehad : de moord op aartshertog Franz Ferdinand en de daaruit voortgevloeide oorlog
doen hun invloed ook in de niet-Servische Balkanstaten
gevoelen al is van een Balkanbrand op 't oogenblik
nog geen sprake —, en ook de Macedonische quaestie
komt weer aan de orde. Hoewel wij niet kunnen gissen
zelfs, hoe Europa er over een jaar uit zal zien, de vooruitzichten voor Bulgarije zijn, als ik wel zie, thans niet
ongunstig. De couranten hebben reeds meermalen geschreven, dat Servië, om zich Bulgarije tot vriend te maken,
Macedonië zou willen afstaan en zelfs dat een entente der
Balkanmogendheden werd voorbereid. Wat daarvan zij, de
zaak wordt ook in dat geval toch eerst definitief geregeld
bij den algemeenen Europeeschen vrede. En hoe die uit
zal vallen, dat kunnen we zelfs niet gissen. Maar wel
weten we, hoeveel Servië, trots zijn groote krijgsprestaties,
geleden heeft. Mochten zijn bondgenooten niet in staat
zijn, de centraal-Europeesche mogendheden definitief te
verslaan en dan ook aan Servië de voor een nieuwen opbloei
noodige levens-condities te verzekeren, dan is het voor
lange jaren machteloos ; zelfs als het Macedonië behield,
zou het hier niet zoo energiek kunnen optreden als vóór
den oorlog en Bulgarije zou, zoo niet direct dan toch op'
den duur, van de zwakheid van zijn buurman gebruik
kunnen maken om een deel van zijn niet-Servische
onderdanen van hem over te nemen, mogelijk door
vreedzame middelen, want een verzwakt Servië zou met
zijn Albaneesche bevolking wellicht zooveel moeilijkheden
O. E.XV 8
17
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hebben, dat het de Macedonische lasten er niet meer bij
op zijn schouders kon laden. En in het omgekeerde geval:
gesteld dat Oostenrijk-Hongarije en Duitschland definitief
verslagen werden ! Dan zou Servië waarschijnlijk gebiedsuitbreiding naar het westen krijgen. Het gevolg zou zijn,
dat de handelsverbinding met de Adriatische zee de MoravaVardar-linie minder belangrijk maakte (wanneer althans de
Italiaansche belangen aan de behartiging der Servische
niet te zeer in den weg zouden staan), bovendien zou een
groote Servische of mogelijk Servisch-Kroatische staat
minder behoefte hebben aan Bulgaarsch-Macedonische
onderdanen, ten derde zou een uitbreiding van Bulgarije
een goed tegenwicht zijn tegen die van Servië en zelfs
noodzakelijk voor het evenwicht op het Balkanschiereiland.
Wat hiervan komen moge, het is voor de rust van
Europa te hopen, dat door dezen oorlog de Balkanproblemen een bevredigende oplossing zullen vinden, — en tevens
zal ieder, die gelegenheid heeft gehad zich van de voortreffelijke qualiteiten der Bulgaarsche natie te overtuigen,
de hoop koesteren, dat dit volk niet langer boeten moet
voor zijn overmoed die begrijpelijk is als gevolg van een
buitengewoon snelle evolutie —, voor de eerzucht van zijn
vorst en voor de fouten van zijn diplomatie.

DE OPLOSSING VAN EEN RAADSEL IN DE
GESCHIEDENIS DER MIDDELEEUWSCHE
LETTERKUNDE.
Een overzicht van Bédiers werk : Les Légendes épiques,
DOOR

W. F. C. VAN LAAK.

I.

Toen J. Bédier na den dood van professor Gaston Paris
als opvolger van zijn' leermeester aan het Collège de France
optrad, was het zijn eerste gedachte onvoorwaardelijk hulde
te betuigen aan de groote waarde van diens werkzaamheid
op het gebied der studie van de Fransche taal- en letterkunde.
Hij wist niet beter of hij zou zijn geheele leven alle
hoofdtheorieën van zijn eminenten voorganger blijven handhaven, en hij dacht er niet aan dat hij eens zich zou
aangorden om enkele meeningen te bestrijden, die door
den beroemden overledene op den voorgrond waren gesteld.
Bij het geven van zijn eersten cursus over de epische
gedichten kwamen evenwel, tot Bédiers eigen verbazing,
door hernieuwd onderzoek op ruime schaal, eenige beden-
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kingen bij hem op, die hem tot andere gedachten moesten
leiden.
Deze bedenkingen bleken allengs niet alleen van gewicht te zijn ten aanzien van een paar toevallig alleenstaande legenden ; zij brachten ten opzichte van den
oorsprong van de groote massa dezer gedichten een grondige wijziging te weeg in de overtuiging van den geleerden
onderzoeker.
De toenmaals algemeen aangenomen theorie omtrent
het ontstaan der ridderromans was eigenlijk uit Duitschland
afkomstig en had zich gevormd onder invloed van de
beide broeders Grimm, die reeds in den aanvang der negentiende eeuw hunne ideeën dienaangaande hadden bekend
gemaakt.
In navolging van beroemde beoefenaars van de historie
der letterkunde, die hun voorgingen, en in den strijd
somwijlen met anderen, die in hunnen tijd zich waagden
op het terrein van algemeene beschouwingen over den
waren aard der poëzie en de verschijnselen daarvan in
vroeger eeuwen, hadden de Grimms met buitengewone
geestdrift en nationalen trots in algemeene trekken hunne
denkbeelden doen vernemen 1 ).
Hun gezag maakte van hunne uitspraken gedurende
tal van jaren zoogoed als evenzoovele wetten. Wij mogen
gerust verklaren : het was de Duitsche romantiek, die daar
sprak en besliste.
Een eenvoudige Nederlandsche burgerzoon, in den
Haag in 1817 geboren, Willem Jozef Andreas Jonckbloet,
die oorspronkelijk officier wenschte te worden, maar zich
ten slotte naar de Akademie te Leiden begaf om te studeeren, liet zich daar door professor Geel overhalen om
zich geheel aan de Nederlandsche Taal- en letterkunde te
wijden. Deze jonge man heeft zich met den meesten ijver
en ware reuzenkrachten aan het werk gezet om ook in
1) Men zie 't vrij uitvoering historisch overzicht in Bédier, Les
Légendes épiques vol. III, p. 201-249 en de nauwkeurige aanhalingen bij
Rudolf von Raumer, Gesch. der German. Philologie (München, 1870), S.
392-417.
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Duitschland en Frankrijk zich wetenschappelijk te bekwamen.
Geen wonder dat hij tot hoogleeraar benoemd werd
en dat hij ondersteuning en bescherming vond bij Koning
Willem III, zoodat het hem mogelijk gemaakt werd de
uitgave te bezorgen van eenige der voornaamste gedichten
over Guillaume d'Orange in de oud-Fransche taal 1 ).
Zulk een uitgaaf, in de Fransche taal was iets bijzonders ; nog te meer door de critische verhandeling, die er
aan toegevoegd werd.
Reeds op de derde bladzijde van die „dissertation"
schreef Jonckbloet : „Van een aesthetisch standpunt beschouwd en ontleed volgens de strenge wetten, waarbinnen
de moderne wetenschap het heldendicht beperkt heeft,
kan hun billijke waardeering stof tot bestrijding opleveren;
die discussie zelf evenwel, waaraan wij ons geenszins willen
onttrekken, zal aantoonen, dat zij waarlijk grootsche poëzie
bevatten, en zij zal ten volle en ruimschoots het gevoelen
wettigen van Fauriel, dat „1'ouvrage est infiniment curieux
dans son ensemble, et plein de beautés dans plusieurs de
ses parties. "
„Maar wat niet is tegen te spreken, dat is, dat geen
enkel chanson de geste zoo geschikt is als de vereeniging
van zangen over Willem van Oranje, om ons in te wijden
in de geheimen van de vorming, in de geschiedenis van
de ontwikkeling der volksoverleveringen, van de middeleeuwsche epische poëzie in Frankrijk, en dus ook van die
van alle volken."
„Daarin ligt bovenal het wetenschappelijk belang van
dit werk."
Zoo wordt reeds onmiddellijk de theorie en de romantiek aan het letterkundig onderzoek verbonden.
1) Het werk had tot titel : Guillaume d'Orange-Chansons de geste des
XIe et XIIe siècles, publiées pour la première fois et dédiées à Sa Majesté
Guillaume III, Hoi des Pays-Bas, prince d'Orange eto. par. M. W. J. A.
Jonckbloet, Professeur a la Faculté des Lettres de l'Université de Groningue.
Tome I et II. La Haye, 1854. Het derde deel, dat een verklarende
Woordenlijst had moeten geven, is nooit verschenen.
In het tweede deel wordt het „Critisch onderzoek" gegeven p. 1-227
(In 14 hoofdstukken).
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Er is dus een „geheim in de vorming", eene „ontwikkeling van de volksoverleveringen", die Jonckbloet in deze
zangen zal kunnen aanwijzen en waardoor hij ook de
ontwikkeling der poëzie van alle volken meent te kunnen
ontdekken.
Hij heeft het geheim gevonden en hij acht het een
gebrek in de bemoeiingen van zijne voorgangers Hoffmann,
Fauriel en Paulin Paris, dat zij aan zoo iets niet hebben
gedacht. Hoffmann viel hem tegen o.a. omdat zijn standpunt bovenal aesthetisch was en hij geen rekening houdt
met de historische documenten en de datums ! 1 ) Op Fauriel
heeft hij eveneens veel aan te merken en natuurlijk
meestal terecht. Maar hij verwijt hem ook dat de resultaten
nog zoo onzeker waren 2 ), iets, dat toen eenvoudig niet
anders kon. Paulin Paris kende en bestudeerde al de
branches van den Cyclus van Guillaume d'Orange. Jonckbloet wist natuurlijk, dat geen kenner van oud-Fransche
litteratuur zich boven dezen laatsten geleerde kon stellen.
Zijne meening omtrent de wording van deze legende verdiende dus ernstiger bestrijding, „daar ze geheel verkeerd
was". De Fransche geleerde dacht „alle vraagstukken te
hebben opgelost". Hij heeft den moed zich daaromtrent
aldus uit te laten : „Wij hebben gezien, hoe deze held,
stichter van eene abdij, waarin hij gestorven was in het
begin der negende eeuw, eerst geprezen werd als de gevaarlijkste tegenstander der Saracenen uit Spanje, de
veroveraar van Ntmes en Oranje, hoe de overlevering van
zijne heldendaden in het Zuiden van Frankrijk zich vervolgens had vermengd met de ware historie van de vestiging
der Normandiers in het koninkrijk Sicilië, onder aanvoering
van Guillaume Fierebrace of Bras-de-Fer, zoon van Tancrède
de Hauteville; hoe hij eindelijk doorging voor den verdediger
der afstammelingen van Charlemagne. Langzamerhand
werden de verhalen, waarin hij de hoofdpersoon was, aangevuld door andere zangen over zijn' vader Aimeri de
Narbonne, over zijn grootvader Ernaut de Beaulande", enz.
1) Zie Guill. d' Or. II, p. 4.
2) t. a. pl., p. 5.
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Ten sterkste ontkent Jonckbloet, dat men door het
werk van P. Paris een helder begrip van dit alles zal
verkregen hebben 1 ).
P. Paris immers zegt dat wel, maar hij heeft het niet
bewezen. Hij kon het niet bewijzen, dewijl de geschiedenis
ons juist het tegendeel zal leeren 2 ).
Zulke „suppositions gratuites", zegt Jonckbloet, zijn
niet voldoende „om ons eenig juist denkbeeld te geven
van het historisch feit, dat tot grondslag dient aan de
nieuwe overlevering, noch van de wijze waarop deze verbonden is aan de oorlogszangen van het Zuiden." 3 )
„Er blijft dus omtrent al deze vraagstukken de meest
volstrekte onzekerheid bestaan" 4).
Het is jammer, dat de Nederlandsche criticus niet beleefd heeft, hoe nu in zijne „onderstellingen" door Bédier
het mes der ontleding gezet wordt.
Daartoe is echter een tijd van zestig jaren en eene
voortgezette studie van tal van geleerden noodig geweest.
In 1854 evenwel had hij het geluk nog, dat men niet
krachtig tegen hem kon optreden. Professor Dozy heeft
reeds terstond in een Gidsartikel zijne beschouwingen
levendig toegejuicht en slechts hier en daar op hetgeen
hem onjuist bleek gewezen 5 ).
De hoofdbeginselen van Jonckbloets theorie werden
achtereenvolgens door de beoefenaars van middeleeuwsche
poëzie aanvaard. Het scheen dat het pleit voor altijd was
beslist.
Dozy heeft de theorie en de methode van Jonckbloet
nauwkeurig omschreven. Hij onderstelt daarbij als Jonckbloet zelf, dat de Fransche ridderromans den inhoud van
oude sagen en liederen hebben bewaard. Die liederen,
echte volksliederen, waren ongetwijfeld kort. Hij schat ze
1) t. a. pl. p. 7.
2) p. 8.
3) t. a. pl. pag. 9.
4) Zie pag. 10.
5) De Gids, jaargang 1854, aflev. Juni, bl. 776-826.
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niet langer, dan wellicht de Spaansche romancen. Deze en
zoo ook die oude liederen, waarvan thans sprake is, bezongen een enkel feit, dat meestal, altijd misschien, historisch
was, maar dat natuurlijk door overlevering of fantasie
gewijzigd werd en eerre nieuwe kleur aannam.
„Daar het nu zeer dikwijls gebeurde dat dezelfde persoon
de held was van verschillende liederen, zoo begon men in
de XIde eeuw, mogelijk reeds vroeger, die op zich zelf
staande stukken tot een geheel te vereenigen. Zoo ontstonden de levensbeschrijvingen in verzen. Nu waren er
daarenboven liederen op verschillende ridders, die niets
met elkander gemeen hadden, dan dat zij denzelfden voornaam droegen. Ook die gedichten werden tot een geheel
gebragt, en zoo smolten er sagenkringen in een, die oorspronkelijk aan elkander vreemd waren" 1 ).
Van waar wist Dozy dit alles ? Al die volzinnen waren
evenzooveel onderstellingen, gebouwd op stellingen, die
sedert lang, vooral in Duitschland, opgeworpen waren in
geleerde kringen, waar men gaarne vergelijkende beschouwingen gaf over de soorten van poëzie in ouden tijd bij
verschillende volken.
Het beste van de groote epische gedichten kwam dezen
critici voor, ontstaan te zijn in overouders voortijd. Het
was een groote voorliefde voor Urpoëzie, en voor den.
zedelijken, edelen geest van het volk, dat nog in onbedorven natuurkracht had geleefd, zooals men gaarne dacht.
Wolf in zijn „Prolegomena ad Homerum", Herder met
zijn vrome geestdrift, ook de volgelingen van Rousseau
en Macpherson werkten daartoe mede. Reeds voordat,
in latere jaren, Gaston Paris optrad, dacht men zoo in
Frankrijk ook. Hij dacht er dus niet aan, in de werken
der broeders Grimm den weg na te vorsehen, dien zij bij
het stellen hunner thesis gevolgd hadden. Hij meende, dat
de theorie duidelijk bewezen lag in de chansons zelve.
Daarom scheen het Fransche heldendicht hem toe als
geheel „spontaan" en „populair van den oorsprong". Het
1) De Gids 1854, I, bl. 782 en 783.
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vormde zich in het Karolingisch tijdvak of nog vroeger.
Die „epische gisting", „waaruit het heldendicht moest
voor den dag treden" houdt op in den tijd, waarin de
natie een geregeld bestuur heeft verkregen, omstreeks 987 1 ).
De heldendichten zelf moeten we dus beschouwen als
compilatiearbeid. De rondreizende dichters van lateren tijd
zijn slechts redacteurs geweest, die uitkozen, rangschikten
en met minder of meer goeden smaak en kunstvaardigheid
bewerkten. Die arbeid is een viertal eeuwen voortgezet.
Laat ons zien, hoe in navolging van Jonckbloet deze
theorie werd toegepast op den grooten „Cyclus" van
Guillaume d'Orange.
Het zijn vier en twintig romans, die ééne dichterlijke
gedachte behelzen, welke door alle gelijkelijk heenloopt.
Catalonië, de Provence en Languedoc moeten verdedigd
worden tegen de Saracenen van Spanje. Charlemagne is
afwezig, hij is ver, of te oud en te zwak ; of ook : hij is
dood en in zijne plaats regeert Lodewijk, zijn onbeteekenende, laffe zoon. Geen nood : er leeft onder Gods hoede
te Narbonne, te Oranje, te Gellone, op heidenschen bodem
een edel heldengeslacht, dat de Christenheid verdedigen
zal. Al de mannen, behoorend tot dien stam van Monglane
hebben als helden daaraan hun leven gewijd. Zij blijven
trouw hun leenheer, den koning van Frankrijk, dienen,
ofschoon weinig door hem gesteund. Zij verachten hem
soms omdat zij niet zelden door hem miskend en vergeten
zijn. Het is hun lust groote daden te verrichten, maar
veelal zijn ze aan alle zijden van vijanden omringd.
Daaruit ontstaat een epos, dat menigmaal een tragisch
verloop neemt.
Van de eerste zeven romans is Willem van Oranje de
hoofdpersoon. Les Enfances Guillaume bevat zijn eerste
daden onder Charlemagnes regeering. In Le Couronnement
de Louis is Charlemagne stervend en vertrouwt hem zijn
zoon toe, dien Guillaume verdedigt en steunt. Le Charroi
de Nimes en La Prise d'Orange doen zien, hoe Guillaume,
1) G. Paris, „Manuel," § 19.
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ondankbaar behandeld door Louis, zich een land als leengoed verovert op de Saracenen, Nimes neemt bij verrassing,
daarna Oranje, waarbij hij tevens eene Saraceensche prinses,
Orable weet te winnen. Zij wordt Christin en hij huwt
haar. La Chanson de Guillaume en de latere bewerking er
van, La Chanson d'A liscans, geven het verhaal van een
roemvolle nederlaag, die ten slotte gewroken wordt.
Ilioniage Guillaume bevat de intrede van Guillaume in 't
klooster ; hij tracht er te leven, maar verlaat het, omdat
hij zijn koning moet helpen. Dan zoekt hij weder in boete
en zelfverloochening zijn heil.
Zoo zijn er nog zeventien romans, waarin Guillaume
min of meer betrokken is. De lotgevallen van zijn' vader
Aymeri de Narbonne, van zijn zes broeders en van eenige
neven worden er in besproken. Die helden hebben weder
hun avonturen, ten koste der Saracenen en veroveren met
het zwaard hun landen en soms hun vrouw.
Alles te zamen geeft een getal van bij de honderd
vijftig duizend versregels. De groepeering dezer zangen is
't werk der jongleurs zelf. Men treft steeds collecties van
die gedichten aan, in één band. Een dezer handschriften
te Parijs bevat er zeventien. Ze werden gedicht door
allerlei schrijvers, wier namen niet altijd bekend zijn. Het
onderwerp is nu eens edel en op verheven toon behandeld,
dan weer als feeënromans, soms humoristisch, ook in allerlei dialecten, met verschil van versificatie.
Reeds in 1832 schreef Fauriel er over in de „Revue
des deug Mondes". Hij en Paulin Paris gaven er den
korten inhoud van op. Jonckbloet bestudeerde den cyclus
het eerst grondig en gaf vijf romans er van uit.
Sedert werden de handschriften beter bekend en enkele
werden in uitstekende critische uitgaven in druk gegeven.
Demaison, Langlois, Nordfelt en Suchier maakten zich
daardoor verdienstelijk. Bovendien vond men nog La
Chanson de Guillaume, eene ontdekking van belang, een
stuk, misschien even oud als de Roland !
Daarbij bleef het niet. Alle landen werkten mede.
Vooral het Universitaire Onderwijs in Europa en Noord-
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Amerika droeg daartoe bij. Drie critici hebben met veel
kennis hunne systematische beschouwingen over den geheelen Cyclus te boek gesteld : Gaston Paris, Alfred Jeanroy
en Phil. Aug. Becker. De laatste wordt door Bédier bijzonder gewaardeerd.
Om zich een zui ver oordeel over de legende van
Guillaume d' Orange te verschaffen worden de Acta Sanctorum der Bollandisten door Bédier opgeslagen, eene studie,
die hij ook voor de meeste andere romans noodig heeft.
De heiligenlevens van Benedictus en van Wilhelmus waren
eeuwenlang in de archieven der kloosters te Aniane en te
Gellone bewaard. Wat de Bollandisten grif hebben overgenomen, is door meer dan één criticus in den laatsten tijd
ernstig onderzocht. De oude verhalen blijken opzettelijk te
zijn veranderd en vervalscht. Niet de historische trouw,
maar het plaatselijk kloosterbelang heeft daarin de hoofdrol gespeeld 1 ).
Ten tweede constateert Bédier, dat van trekken, die
gemeen zijn aan den Guillaume der dichters en aan Guillaume, graaf van Toulouse, er verscheidene zijn, die de
dichters slechts van de monniken van Aniane en van. Gellone
hebben kunnen vernemen ; dat er geen enkele is, dien zij
niet van deze monniken hebben kunnen hooren 2 ).
Het derde resultaat is vooral van belang: het groot
aantal personen, die door de critici aangewezen zijn als de
oorspronkelijke helden, die gedaan zouden hebben, wat de
dichters op naam van Guillaume d'Orange hebben gesteld.
Paulin Paris had er twee aangewezen. Jonckbloet negen,
Dozy een twaalfden, Gaston Paris nog drie anderen, Hermann
Suchier een zestienden ridder. Er zijn er te veel, zegt Bédier 3).
Jonckbloet was misschien de eenige, die volgens hem
ooit geloofd heeft, dat de negen of tien Willems, door
hem voorgesteld, werkelijk allen de modellen zouden geweest zijn voor het samenstellen van den held der legende 4).
1) Zie Bédier, Les Légendes épiquee, I. p. 92-136.
p. 137-179.
Y!
3) t. a. pl. p. 206.
4) t. a. pl. p. 183.

2)

„

„

„

,,
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Bédier drijft dan ook den spot met al die „fantoches",
zestien beweegbare poppen, waarvan ieder criticus een stuk
of wat met plezier heeft doen tuimelen, soms om andere
weer op te zetten, door een collega onlangs neergeworpen 1 ).
De naam Guillaume, die in oude documenten dikwijls
voorkomt, heeft al die onderstellingen bevorderd. Intusschen
wijst Bédier aan hoe weinig er in die oude tijden noodig
was voor een dichter, om allerlei daden te verzinnen, die
men niet in boeken behoefde op te zoeken. Wat is daarenboven natuurlijker, dan dat de dichter zong naar eigen
fantasie ? Een geheel hoofdstuk wordt ten overvloede
(p. 180-205) aan critiek op die verschillende onderstellingen gewijd.
Ter wille van die theorie beschouwde men de Couronnement de Louis als eene rhapsodie, een verzameling van
historische gegevens uit onderscheiden tijdperken. Men
vond er ook zaken in, die elkander tegenspraken. Bédier
maakt die tegenstrijdigheid door gezonde verklaring begrijpelijk
k als louter schijn en toont met klem de éénheid
aan van het stuk, als een volkomen passend geheel. Het
tragische, dat de kracht van de Couronnement de Louis uitmaakt, ligt hierin, dat de zelfopoffering van den vasal
Guillaune met ondank beloond wordt 2 ). Steeds is de held
zonder land. Dit bereidt de Charroi de Nimes voor, waarin
hij een eigen gebied kan veroveren. Zoo moet hij ook in
den steek gelaten worden bij den slag van Aliscans en naar
den koning gaan om hulp.
Een laatste punt bleef nog onopgelost. De critici zouden
zoo gaarne de oudste vormen van deze gedichten reconstrueeren.
Sedert vijftig jaar werken zij daaraan. Divinatorische
en inductieve critiek ! Voor Duitschers vooral om van te
watertanden. Bédier vindt er onderstellingen die vernuftig
bedacht en verleidelijk zijn om aan te nemen. Maar wat de
een opwierp werd door den ander weer verworpen.
Zoowel van de Prise d' Orange, als van de Couronnement
1) p. 261.
2) Zie de uiteenzetting op p. 279-285 van deel I.
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de Louis blijkt, dat de latere bewerker de zaken „eenvoudiger" heeft willen voorstellen. De nieuwere vormen komen
ons voor „als minder grof, minder plat en minder onsamenhangend" 1 ).
Toch zijn er „incohérences." Geen wonder !
Hier en daar ontbreekt iets aan den samenhang. Het
lag niet aan den tijd, want de hoofsche romans hebben
die eigenaardigheid niet. De waarheid is : het onsamenhangende is eigen aan de Chansons de geste.
Ze zijn niet gemaakt om gelezen, maar om gezongen
of voorgedragen te worden.
Wie waren de toehoorders ? Meestal het volk, op de
markt.
Als de jongleur zijne vedel stemde, wist ieder, wat er
komen zou. Alle kermisrumoer hield op, kooplieden en
voorbijgangers hoorden gaarne iets schoons. „Conticuere
omnes." .... De zanger gevoelde zich verplicht een tafereel
uit te kiezen, waarmede hij effekt kon maken. En hoe dat
zijn moest, dat had hem de ervaring geleerd ! Zulke zangers
kennen het publiek.
De algemeene gegevens onderstelden zij, als bekend.
Zelfs als er iets in het verhaal veranderd werd, zouden
de toehoorders 't niet eens bemerken. Daarom werden de
gedichten telkens herzien en tot verder gebruik opgeschreven. Zoo kwamen er wel vreemde dingen in, die toch nog
beter waren gemaakt door den laatsten bewerker 2 ).
Het kon gebeuren, dat het verhaal meer banaal was
geworden. Eene zaak van smaak ! Daarom tracht Bédier
ons de overtuiging te verschaffen, dat de critiek er van
moet afzien den oorspronkelj ken toestand der gedichten
te kennen 3 ).
Wat de historische waarheid der verhalen in dezen
Cyclus betreft : onder de ruim honderd personen van gewicht,
1) I, p. 298 en p. 304.
2) Zie Deel 1, p. 310-312.
3) t. a. pl. p. 315 en 316.
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die in de vier en twintig romans voorkomen, is er maar
één, Aïmer, Hadhemarus, dien we in de geschiedenis
aantreffen. De onzekere Guaifier zou daarnaast kunnen
worden gesteld 1 ).
En toch wees men eens met zekeren trots op deze
zangen, waarvan de oorspronkelijke kern in korteren vorm
gelijktijdig met de heldenfeiten der oudheid was ontstaan !
Men had indertijd den naam van Cantilena aan die
korte liederen geschonken en ze vergeleken met de romancen der Spanjaarden en de Engelsche balladen.
Zulk een cantilena was in 1835 zelfs in druk verschenen.
Een onbekend schijver, die zich Garay de Monglave noemde,
had in de Baskische taal met de vertaling er bij het lied
der Eskualdunaks, of het lied van Altabiskar uitgegeven.
Altabiskar was een der bergen bij Roncevaux. Deze zang
zou gezongen zijn door de vijanden van Roland.
Het is de etcheco-jaiina, de meester des huizes, die
sprekende wordt ingevoerd, staande op den berg Altabiskar
naast zijn zoon en zijn hond :
„Heldurida ! Heldurida !" „Zij komen, zij komen ! welk
een haag van speren ! Hoe wapperen de veelkleurige
banieren in het midden ! Met hoeveel zijn zij ? Kind, tel
ze goed ! Een, twee, drie. , en duizenden anderen nog !
Maar de Eskualdunaks, hun gespierde armen vereenigend,
ontwortelen rotsblokken, om ze op die mannen van het
Noorden neer te werpen ... Vlucht, koning Karloman,
met uw zwarte pluimen en uwen rooden mantel ! Uw neef,
uw lieveling Roeland ligt daar ginder dood uitgestrekt" .. .
Wilhelm Grimm en Fauriel meenden in die taal het
Uroude te herkennen. Jonckbloet gaf het stuk in zijn
geheel uit in 't Nederlandsch 2 ). Het was aangrijpend. Het
moest echt zijn en uit de ziel van het volk gesproten.
Het werd door jongelieden gereciteerd. Dertig volle jaren
werd aan de echtheid niet getornd !
Neen toch, in het voorlaatste dier dertig jaren, in
1864, kwam de ontgoocheling.
1) Vgl. p. 330-333.
2) Gesch. der Middennederl. Dichtkunst, I. bl. 102, 103.
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Bormans in België en Gaston Paris hebben die aangebracht. De volledige bewijzen werden in 1866 geleverd
door een student, Jean-Francois Bladé in eene dissertatie
over de historische zangen der Basken. Sedert 1911 weet
men, dat Eugène Garoy het stuk in 't Fransch had opgesteld en door een vriend laten vertalen. Die goede vriend
kende niet eens het oude Baskisch en had in nieuwerwetsch
proza geschreven, uit onbekendheid met de oude prosodie.
Men wachte zich voor de bewijsvoering der gemakkelijke theorieën. Geestdrift voor oude kunst brengt hare
gevaren mede. In alle eeuwen is daar misbruik van gemaakt.
Het was een mooi begin voor den jongen Gaston Paris,
zooals Bédier met trots opmerkt. Hij weidt over hem uit
in het derde deel van zijn werk. „Men kan, zegt hij, in
de Histoire poétique de Charlemagne nog volzinnen aantreffen,
die aan de broeders Grimm doen denken. ,,,,L'épopée construit avec les matériaux de lage précédent, mais ce
travail, elle ne le fait pas avec préméditation, il s'opère,
pour ainsi dire, de lui-même." Maar dat zijn slechts overblijfselen bij hem, uit een vroegere periode, niet meer
passend in het geheel zijner beschouwing."
Gaston Paris zoekt naar „auteurs", individuën of groepen van individuën, de krijgslieden, de jongleurs. Hij zoekt
naar bepaalde tijdperken, naar datums.
In die dagen waren bij anderen de theorieën nog in
vollen bloei. Als Roland blaast op den „oliphant", den
ivoren hoorn, dan is dat Wodan, die blaast, wanneer de
wereld moet vergaan. Folklore begon te spoken in de
geschiedenis der letterkunde. Gaston Paris trad toen dat
streven in den weg 1 ).
Ook Homerus en de Nibelungen, het lied van Deborah,
de Shah-nameh, de Ramáyana of de zangen der NieuwGrieken komen voortaan niet bij hem voor ; men zal dertig
deelen van zijn Romania kunnen lezen, zonder daarover
iets aan te treffen.
1) Bédier, III, p. 244 s.s. Hij haalt o.a. een artikel aan van Steinthal
„Das Epos" uit de „Zeitschr. für Völkerpsychologie u. Sprachwiss.sch."
Band V, S. 23-26.
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Hij behandelt overal werkelijke problemen. Hij houdt
op daar, waar, met de teksten, ons vermogen van weten
en kennen ophoudt. Toch bleef de theorie der cantilenae
de zijne. Die zou evenwel geschokt worden.
In 1884 poogde Pio Rajna ze te vernietigen. Hij
vroeg, — wat nog niemand gevraagd had, feitelijke
bewijzen voor de theorie. Men kon er geen leveren. Van
de cantilenae verklaarde hij, dat 't woord en de zaak niet
bestonden.
Waar zag men ooit lyrische zangen in verhalen omzetten ? De cantilena was een hypothese, een dwaling. Zoo
viel de eenige interpretatie, die toen bestond van de
Chanson de Roland. Het eerste gedicht, dat op de ramp
van Roncevaux gemaakt was, moest reeds een Chanson
de Roland zijn, maar korter. In elk geval een chanson
de geste.
G. Paris wilde bijna alles toegeven, maar dat laatste
niet. Hij kon onmogelijk zich een chanson de geste denken
gelijk den Rollant, die ontstaan zou zijn in 't leger van
Karel op den dag na de ramp van Boncevaux 1 ).
Dat zou Rajna, zoo snel na de ramp, ook niet hebben
bedoeld 2 ).
Sterker scheen G. Paris in zijn opmerking : il n'y a
pas de tradition historique orale 3 ).
Er bestaat geen mondelinge overlevering omtrent de geschiedenis.
Dit vraagstuk verdiende sedert lang met aandacht
onder de oogen te worden gezien.
Mondelinge overlevering is eigenlijk een fictie. Wat
daarvoor geldt, is ijdel en een gewrocht van fantasie. Meer
dan een kleine honderd jaren blijft geen geloofwaardig
bericht van beteekenis over, door het geheugen bewaard.
Zonder het geschreven woord, zonder familiepapieren
1) Zoo zal iedereen er over denken. Dat zou slechts een complainte
hebben kunnen zijn, een lyrische ontboezeming.
2) Bédier, III, p. 265.
3) t. a. pl. p. 267.
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weten wij zoo goed als niets meer van onze eigen grootouders. Herkennen wij wel steeds aan den wand de portretten
onzer ouders ?
„Hoe zou de overlevering zich zoozeer hebben bemoeid
met dat gevecht van het jaar 778 ?" Zoo vraagt Bédier. Allen
waren gedood 1 ). Waren zij dapper strijdende gevallen?
Wie kon het weten ? Wat was de dood van een hoopje
Franken in dat verre land ? De velden van Europa waren
er hier en daar mede bezaaid.
Als men het vraagstuk toen maar was blijven bespreken,
dan ware men spoedig tot een resultaat gekomen. Maar

neen, er was geen oppositie tegen de oude theorie. Er werd
thans druk aan monographieën gewerkt 2 ).
Alleen Ph. Aug. Becker heeft anders durven denken.
Hij heeft bij de bestudeering der legende van Willem van
Oranje begrepen, hoe daarop van grooten invloed is geweest, dat de monniken van Willems graf een heiligdom
hebben gemaakt. In die richting is Bédier voortgegaan.
Langzamerhand zag hij een onmiskenbaar verband tusschen
monniken en jongleurs in al de Chansons de geste.
Alle hulpwetenschappen waren intusschen snel vooruitgegaan. Archiefstudie en archiefwezen, kennis van letterschrift, van talen, van rechten en instellingen was ontzaglijk
vermeerderd. Plaatselijk onderzoek had ook de monumenten
van marmer en steen ruimer en nauwkeuriger doen kennen.
Schier iedere bladzijde van de vier deelera van Bédiers
meesterwerk geeft blijk van wat honderden medehelpers
op elk gebied konden bijdragen.
Bédier heeft met groote scherpzinnigheid en reusachtige
geleerdheid dat alles aangewend en verwerkt, alsof al die
mannen op zijn commando de materialen hadden in gereedheid gebracht.

1) Zie ook op p. 270-272.
2) Geen wonder. De groote vragen op te lossen is niet het werk van
iedereen. Daartoe had men een blik noodig op het geheel. Niet de eerste de
beste beschikt over zulk een kennis van de litteratuur van het vak, als Bédier.
O. E.XV 8

18
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II.
Romantiek en nationale trots kunnen geestdrift verwekken, maar ze zijn slechte ingrediënten om geschiedenis
op te bouwen. De oude theorie bezwijkt dan ook bij degelijk
onderzoek. Rajna en Becker hebben daartoe reeds tijdens
het leven van Gaston Paris den stoot gegeven en deze werd
reeds hier en daar in 't nauw gebracht. Rajna had o. a.
begrepen, dat de taal zelf der gedichten reeds een struikelblok was.
Als het eerste ontstaan der gedichten moest gezocht
worden kort na de gebeurtenissen, dan moesten ze wel
geconcipieerd zijn in de taal der heerschers en der meeste
krijgers. Dus waren zij in het Duitsch gesteld á
Rajna moest, om de zaak te redden, een tijdperk onderstellen, waarin de bevolking twee talen kende 1 ). Een
verdere poging tot verklaring der langzame wording der
gedichten noodzaakte hem tot het zoeken van drie verklaringen. Hij wees op de fabelachtige verhalen bij Gregorius van Tours en Fredegarius, die ook in de Chansons de
geste voorkomen. Vervolgens wees hij in verschillende
Chansons de geste Merovingische personen en verhalen
aan. Ten laatste vond hij verhalen en motieven, die zich
evengoed in de Duitsche heldendichten als in de Chansons
bevonden.
Maar dan moesten de Chansons ook geheel anders in
de wereld gekomen zijn, dan men zich had voorgesteld.
De cantilenae als in geestdrift of hartstocht gezongen,
konden toch den toovenaar Maugis of den dwerg Picolet
niet opvoeren ! Altijd weder verwerping der cantilenae.
Het wordt tijd, dat we de argumenten bespreken, die
Bédier tot een eindresultaat brachten.
Zijn de Chansons de geste van Germaanschen oorsprong
Zonder omwegen wordt die vraag aan 't eind zijner studie
beantwoord 2 ). De geleidelijke overgang van historie tot
1) Een wanhopig redmiddel.
2) deel IV, p. 338-344.
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ridderroman werd geruimen tijd verklaard door te wijzen
op de oudheid van verscheiden teksten uit het Germaansche
tijdperk. Als zoodanig haalde men aan : een zekere cantilena
van den heiligen Doctroveus, een zeker Ludwigslied, waar
niemand meer aan denkt ; de andere : het getuigenis van
den Astronomus 1 ), dat van Ermold den Zwarten 2 ), dat van
den gewaanden Bertolai 3 ), dat van het fragment van den
Haag 4 ) en dat van de Vita sancti Wilhelmi 5 ), zijn evenwel
alle zonder waarde bevonden, omdat men heeft ingezien,
dat men de beteekenis of de oudheid ervan aanvankelijk
overschat heeft. Grooter ervaring in archiefstudie en scherper critiek heeft zich dien aangaande zoowel in Duitschland
als in Frankrijk laten gelden. Het populaire, anonieme en
spontane wordt in de echte stukken, onder die, welke hierboven genoemd zijn, nergens aangetroffen. Gesteld ook, dat
er in de zevende of achtste eeuw Duitsche liederen zijn
gezongen, die nationale helden verheerlijkten, dan zijn ze
in den loop der eeuwen verdwenen. Als ze er nog waren,
zouden wij, zegt Bédier terecht, iets geheel anders leeren
kennen, dan we in de Chansons de geste aantreffen. Fabelachtige verhalen in Gregorius Turon en Fredegarius bewijzen niet, dat er epische of lyrische liederen hebben
bestaan. Niebuhrs onderstelling van liederen, door Titus
Livius als bronnen gebruikt, wordt door geen geleerde
meer overgenomen 6 ).
1) Vgl. deel III, p. 194-200.
2) Vgl. deel II, p. 349.
3) Vgl. II, p. 349 en III, p. 255.
4) Handschr. 921 van onze Koninkl. Bibliotheek werd door Pertz ontdekt en 't eerst uitgeven in 1839 in de Monum. Germ. H. deel III, p. 708.
Door Suchier 't laatst uitvoerig behandeld. Het blijkt een oefening van 3
leerlingen te zijn, die ieder ongeveer een blad omstreeks 't jaar 1040 van
latijnsche poëzie in lat. proza hebben omgewerkt. Volstrekt geen volkspoëzie,
louter rhetorische kunst, schoolwerk van middeleeuwsche knapen.
5) De vita S. Wilhelmi (Acta S.S. deel VI v. de maand Mei), is geen
oorspronkelijk stuk, maar omwerking van een brok eener andere vita, met
veel wijziging omstreeks 1125 a 1130 vervalscht, om in een proces te Rome
de zaak der abdij van Gellone te doen winnen.
6) Zie deel III, p. 240-288.
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Zulke combinatiën, zegt Bédier, gaan Frankrijk eenvoudig niet aan. Laat de Germanisten die hypothetische
poëzie bestudeeren. Zij kan ons geen belang inboezemen 1 ).
Eene leemte van drie- tot vierhonderd jaren maakt
eerre scheiding uit, die alle verband onmogelijk maakt
tusschen de oudste Fransche heldendichten en de Germaansche liederen der Merowingische tijden.
Zeker, er is iets Germaansch in de taal, de instellingen
en de zeden der Franschen uit de dagen van Louis le
Gros of van Philippe-Auguste. Toch blijven de Fransche
romans Fransche romans en niets anders.

DE GESCHIEDENIS IN DE CHANSONS DE GESTE.
Het wordt tijd de slotsom van al de onderzoekingen
op te maken, die door Bédier achtereenvolgens ten aanzien
van de verschillende Karelromans uitvoerig behandeld zijn.
Op blz. 348 tot 351 van zijn vierde deel telt hij al de
personen uit de geschiedenis op, die in de handelende
romanhelden teruggevonden en herkend zijn.
Allen bij elkaar genomen, zijn er vijf en vijftig, waaronder vijf vrouwen.
Zeven en twintig namen van die lijst zijn eenvoudig
de gewone namen dezer personen, die dan ook ten allen
tijde reeds in de Middeleeuwen als zoodanig bekend waren.
Anderen zijn ook reeds lang, maar na zekere studie of
bewijsvoering herkend. Zoo zeiden de klerken al oudtijds,
dat Roland was Hrodlandus en dat Gormond dezelfde was
als Gudrun, dat Guillaume au Courtnez was Guillaume de
Toulouse et de Gellone. In de 17de eeuw heeft Mabillon
Autcharius herkend in Ogier le Danois, en Libnitz Tylpinus
in Turpin. Zoo is 't ook later gegaan.
Is die lijst evenwel compleet ? Bédier heeft ze naar
zijn eigen overtuiging opgemaakt. Er moeten niet één of
twee trekken toevallig overeenkomen. Een korte neus, een
1) Deel IV, p. 340.
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mank been en een sterke arm is niet genoeg om een bepaalden persoon uit de geschiedenis onmiskenbaar aan te
duiden.
Tot controleering vergeleek Bédier zijne lijst met de
tabel, door E. Langlois uitgegeven, eene alphabetische
opgave van alle eigennamen, die in de romans voorkomen.
De daarin door Langlois aangenomen identificaties komen,
op een zestal na, overeen met de lijst van Bédier. Gaston
Paris citeert in zijne drie uitvoerige werken slechts twee
namen meer. Men kan zich dus op de juistheid van het
beweerde getal verlaten.
Ten overvloede toont onze schrijver van pagina 358
tot 402, dat hij gegronde reden heeft om te verklaren, dat
de Fransche heldendichten volstrekt niet meer historisch
zijn, dan die van andere volken.
Hij bewondert intusschen zelf die schoone, oude
theorie, die hij slechts met leedwezen bestrijdt : à voir
noire liste s'ouvrir par le nom de Clovis, se fermer par le
nom d'Hugues Capet, a y voir défiler en belle ordonnance
la plupart des rois qui ont régné dans 1' intervalle, escortés
chacun de ses adversaires ou de ses compagnons historiques,
à y rencontrer Pépin escorté de Gaifier, Charlemagne de
Roland, Charles le Chauve du comte Girard, on comprend,
en vérité, que se soit si fortement accréditée la théorie qui
croit reconnaitre dans les chansons de geste les débris
d'une ample épopée aux cent actes divers, très archaïque,
née des événements eux-mêmes, profondément historique
à l'origine, et qui, si nous la possédions tout entière, déroulerait sous nos yeux les fasces de l'ancienne France" 1 ).
Nu bespreekt hij een twaalftal, waaronder Clo vis, Dagobert,
Karel Martel, Pepijn, Charlemagne, Lodewijk en Hugo Capet.
De legende van deze vorsten behoeft niet gelocaliseerd te
worden. Elk, die niet heelemail ongeletterd is, heeft ten
allen tijde ergens hun naam en iets uit hunne geschiedenis
kunnen vernemen. Van Karel den Grooten is dit vast en
zeker. Zijn herinnering bleef leven te Saint-Denis, te Aken,
„

1) Deel IV, p. 359.
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overal 1 ). Zoo ongeveer was het ook van de anderen. Op
school, door preeken, door beelden of schilderwerk in
kerken kon iedereen hun naam leeren kennen.
Wat de romans echter van die vorsten weten mee te
deelen, is van zoo weinig beteekenis of zoo banaal, dat we
er geen geschiedenis achter kunnen zoeken. Van Clovis
hooren wij alleen, dat hij koning geweest is. Zou iemand
meenen, dat het pleit voor historische kennis, als er vermeld wordt, dat hij Joyeuse, het zwaard van Charlemagne
in zijn bezit gehad heeft ?
Van Karel Martel wordt niets anders medegedeeld, dan
dat hij de vader was van Pepijn den Korten en van Carloman. Wel een bewijs, dat hier geen historische traditie
in 't spel is. De dichters schijnen niet eens te weten, dat
hij de Saracenen versloeg bij Poitiers. Dit is alleen reeds
verpletterend voor de oude theorie. Van Pépin le Bref kan
Gaston Paris slechts een fabelachtig maar reeds oud verhaal
melden van zijn gevecht met een leeuw. Terecht noemt
G. Paris dat „une tradition plutSt cléricale que vraiment
épique." Overigens voert hij oorlog tegen denkbeeldige
Saksen.
Begint dit alles den lezer niet te vervelen ? vraagt
Bédier; „est-il rien qui dépasse sensiblement le niveau du
savoir que l'on peut raisonnablement attribuer à un badaud
quelconque du XIIe siècle ?"
En dat is nu alle geschiedenis, die uien over deze personen vindt in twintig romans, die door twintig dichters
gemaakt zijn !
Naast al die onbeteekende kennis der oudheid weten
de dichters evenwel somtijds andere dingen zeer juist. Zij
kennen van het verleden zekere zeer bijzondere gebeurtenissen uit het Carolingisch tijdperk, die in de twaalfde
1) Ook te Nijmegen en te Maastricht. In Maastricht werd van hem in
de helft der 19de eeuw nog een standbeeld opgericht in de Sint.-Servaaskerk.
Thans zou dit niet meer gebeuren. De Nederl. priesterschap is zeer op hem
gebeten.
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eeuw alleen door de toenmalige geleerden, de klerken,
werden gekend. Dat zijn plaatselijke legenden.
Van daar eene andere groep van personen, die ook op
de lijst van onzen schrijver staan. Acht en twintig personen
worden in deze groep besproken. Zij komen voor in hagiographische geschriften, heiligenlevens, door monniken of
priesters opgesteld. Ze werden gevonden in de archieven
en bibliotheken der oude, wijdvermaarde kerken en kloosters, die het voorrecht hadden bepaalde relieken van
heiligen te bewaren. Dat was de bron, waaruit de dichters
met beide handen hebben geput. Door deze documenten
kon Bédier den oorsprong der heldendichten aanwijzen.
Al die acht en twintig helden en heldinnen worden
in deze documenten der geestelijken genoemd en zij spelen
er eene rol in, die tot in onderdoelen nauwkeurig door de
dichters werd overgenomen.

I)at i st het Ter. band tuschen de historie en deze dichtkunst. Het is tegens de onthulling van het groote mysterie,
dat Fransche dichters uit het Noorden zich bezig houden
niet zooveel gebeurtenissen, die in het Zuiden zijn geschied.
Hier doorloopt Bédier nog eens de schoonste der oudFransche heldendichten en herhaalt wat hij over den
invloed der klerken op de verhalen heeft aangetoond 1 ).
Slechts een vijftal namen van personen moet hij aanhalen, die nog al een zekere plaats innemen, elk in verscheiden chansons de geste, personen, waarvan het niet
gelukt is de legende met een bepaalde plaats in verband
te brengen.
De zaak wordt ons verklaarbaar, als we bedenken, dat
deze dichters in hun werken tal van namen noodig hadden.
Zij hebben ongeveer twee duizend namen gefabriceerd van
Saracenen, en twee duizend namen opgegeven van Christenen. Is het dan niet een toeval, als onder die duizenden
1) Deel IV, p. 381— p. 389.
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de naam van een historisch persoon is ingeslopen ? Misschien
vindt men nog eens het klooster, de pelgrimspleisterplaats,
het ridderkasteel, waar zij in de twaafde eeuw geleefd
hebben.
.Iet was een zuiver toeval, dat Bédier den tekst vond,
waardoor bleek, dat de legende van Heldri en Rainfroi
iets met de abdij Stavelot te maken had. Misschien vindt
iemand het Stavelot van deze vijf personen, een klooster,
waarin documenten bewaard zijn, die van een bekenden
persoon den held eener opgesierde legende maakten.
Waarom is nu Charlemagne de centrale held geworden
van een cy clus van romans, zooals Artur van Bretagne de
held was van een' anderen kring en Alexander van Macedonië die van een derden ?
Let wel, in de dertig romans ongeveer, die de eigenlijke
geste van Charlemagne vormen, met honderdtallen van
denkbeeldige strijders, komen slechts elf echte tij dgen ooien
van hem voor : Pepijn, zijn vader, Bertha, zijne moeder,
Lodewijk, zijn zoon, Roland, Turpin, Angilbert, Seguin,
Didier, Ogier, Witikin d, misschien Desramé, — en niets meer !
En dan maar vier of vijf in de 24 romans van den
cyclus van Guillaume d'Orange, in honderd vijftig duizend
versregels. Hoe zou Karel verbaasd zijn, als hij die vreemdsoortig toegetakelde bende van 1500 of 2000 personen
voor zich zag met hun ridderlijke bewapening en hun
baronnenglorie ! Wat zou hij zeggen van die twaalf pairs,
waarvan elf nooit tot zijn gezelschap hebben behoord ?
De geschiedenis is voor de dichters nu eens „de spijker,
waaraan zij hun schilderij ophangen", dan weder b.v.
boezemt hun de brand van Saint-Riquier, door de Noormannen aangestoken, bijzonder veel belang in ; maar 't is
dan een locaal geval, dat hun te pas komt.
De hoofdidee is, dat Karel en zijn baronnen de helden
en martelaars zijn van een' rusteloozen kruistocht tegen de
Saracenen. Historisch onwaar ! Maar waar is, dat de ijver
voor den kruistocht in Spanje of Palestina het hart en
het leven van de mannen der elfde en twaalfde eeuw
vervuld heeft. In die eeuwen ontwikkelden zich de edel-
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moedige ideesn van ridderliike eel', van toewijding en
trouw aan den koning van Frankrijk, van solidariteit en
wedijver bij aIle Ieden eener zeIfde famiIie, waardoor de
romans van Guillaume zooveel schoons bevatten 1).

III.
DE LEGENDEN VAN PLAATSELIJKEN OORSPRONG.
Men zou dit hoofdstuk kunnen betitelen: De aardrijkskunde in de Ohansons de qeeie. Zonder aardrijkskunde en
kaarten met tal van details zou de bewijsvoering voor
Bedier onmogelijk geweest zijn.
Altijd weder wil h~j localiseeren; Dat is zijn recht, want
dat is zijn vondst, Daardoor heeft zijn werk over 't geheel
iets van een reusachtige onthulling. Er was een geheim
achter die gansche Iitteratuur verborgen. Er stak iets
achter, dat niemand begreep. Zooals de Rorneinsche juristen veel moeielijke quaestien oplosten door den vraag: "cui
bono?"; zooals de Franschen in duizenden gevallen hebben
gevraagd: "ou est la femme?"; zoo zou men in deze letterkundige onzekerheid hebben kunnen vragen: "~au est le
p1retre ?"

Hier is de sleutel van 't geheel. Ret is niet in dezen
vorm, dat Bedier het vraagstuk gesteld heeft, maar het is
toch dit, waar we mee te doen hebben.
Hijzelf zegt er van: il est bon d'essayer de les "localiser", c'est-a-dire de chercher en quels lieux quels hommes
pouvaient avoir, au temps de ees romans, done du Xle au
Xlle siecle, des raisons d'imaginer ces legendes ou de Les
repeier, et de lee propager.
En daarom maakt hij eeue lijst van de plaatsen, waar
de heIden en de fabelen der chansons de geste zich ophielden.
In 28 kerken hebben 36 graven of heiligenschrijnen
1) Deel IV, p 402.
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bestaan 1 ), werkelijk of denkbeeldig, van personen van
beteekenis, die romanhelden geweest zijn 2 ).
1. Te Aken het graf van Charlemagne. 2. Te Blaye
het graf(?) van Roland en de onderstelde graven van
Olivier en de schoone A ude. 3. In de abdij van Gellone,
het graf van Guillaume. 4. Te Dortmund de schrijn van
Renaud, een der vier Heemskinderen. 5. Te Keulen ook
al een deel van Renauds relieken. 6. In de kerk van
Berthem, bij Leuven, de relieken van den heiligen Aalard,
legendarisch gelijk met een der vier Heemskinderen. 7. Te
Meaux het graf van den ridder Othgerius en dat van zijn
krijgsmakker Benedictus. Ogier en Benoit der romans.
8. In de abdij van Pothières in Bourgogne, de graven van
Girard de Roussi_llon en van zijne vrouw Berthe. 9. In de
kerk Santo-Albino bij Mortara in Lombardije, de graven
van Ami en Amile. 10. In de kerk van Roye in Picardie.
11. In de kerk Saint-Ayoul te Provins. 12. Te Pithiviers.
13. In de abdij van Saint-Riquier in Bontieu. 14. Te
Fécamp. 15. Te Cambrai. 16. In de abdij van Waulsort
aan de Maas. 17. In de abdij van Origny-Sainte-Benoite
in Vermandois. 18. In de abdij van Andenne aan de Maas
bij Namen. 19. In de abdij Saint-Martial te Limoges.
20. Te Gent. 21. Te Vienne, een fictief graf van Turpin.
22. In de abdij van Saint-Jean-de-Sorde, in de Landes een
tweede fictief graf van aartsbisschop Turpin. Zijn werkelijk
graf was te Reims. 23. Te Nesle-la-Reposte in Champagne.
24. Te Metz. — abdij van Saint-Arnould. 25. Te Metz.
Kathedraal. 26. Te Martres-Tolosanes in Provence.
27. In de kerk Saint-Honorat des Aliscamps in Provence.
Talrijke graven van dooden van Roncevaux (P) in de buurt
van Saint-Honorat. (Oud-Romeinsche graven). 28. Op het
kerkhof der kerk van Saint-Seurin te Bordeaux, andere`
graven van de zoogen. dooden van Roncevaux.
Bij al die kerken, die graftomben inhielden van romanhelden, moet men er nog meer dan twintig andere rekenen,
1) Kasten met relieken, lijken of deelen van lijken.
2) Vierde deel, p. 405 409.
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die legenden bewaarden of hielpen verspreiden omtrent
personen uit chansons de geste. Daaronder de abdij van
Saint-Denis, vol graven en legenden, die van Saint-Corneille te Compiègne, de kerk van S.-Gilles in Provence,
de abdij van Aniane, de Sint Pieterskerk te Keulen, de
abdij van Stavelot en Malmédy, zetel van de legende van
Renaud de Montauban ; de kerk van Vézelay ; de SintPieterskerk te Rome, die van Sint Jacob van Compostella
in Spanje, waar Jacobus nooit geweest is en toch zijn graf
te zien was ; de abdij van Cluny, die zooveel legenden van
romans geëxploiteerd heeft, enz.
Daarbij is het evenwel niet gebleven. Ook aan allerlei
profane plaatsen waren herinneringen en legenden verbonden : wouden, bergen, grotten, oude bouwwerken 1 ). Soms
zijn de gebouwen veel later gebouwd, maar de legende
bleef. De geliefdste verblijfplaatsen van zulke verhalen
waren Romeinsche bouwvallen. Zoo de theaters of amphitheaters van Nimes, Arlas, Bordeaux, Poitiers en Autun.
Dan ook triomfbogen, waterleidingen en graven. Ook de
Romeinsche straatwegen, de steden, castra, oppida, door
de Cesars aangelegd.
Al die plaatsen vormen het landschap der chansons
de geste, zij omzoomen gewoonlijk wegen, die leidden naar
de beroemdste heiligdommen dier tijden..
Telkens wordt van zoo'n graf, zoo'n reliek in de chansons verklaard : „de pelgrims weten dat wel".
Li pelerin qui vont parmi l'estree, (de straatweg)
Ci sevent bien ou lor tombe est posee.
Wanneer men die wegen goed wil kennen, kan men
ze nagaan in de oude itineraria, b.v. in den pelgrimsgids
van den Codex Calixtinus. Ze werden veel gebruikt. Er
bestaan chansons, waarin de helden geheel die wegen
volgden.
Bédier heeft die bedevaartswegen nauwkeurig in kaart
gebracht 2 ). Al de étappes op die wegen kan men bij hem
1) Deel IV, p. 412-418.
2) Over de vier deelen te zamen zijn ruim 391 bladzijden aan de wegen
en plaatsen met hun heiligdommen gewijd.
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beschreven vinden, zoover het noodig is voor de studie
van de zaak. Menigeen zal zich opgewekt voelen er nog
meer van te weten.
Zoo ging men naar Rome, naar Compostella in Spanje
en zelfs naar Jerusalem. De meesten gingen naar kleine
tusschenplaatsen, zonder zich te storen aan grenzen en
verschil van natie. Evenals het Christendom zelf, waren de
Universiteiten en bedevaarten cosmopolitisch in zekeren zin.
Niets geeft ons van deze tochten een betere verklaring,
dan de ouderwetsche kermis, die zelfs in een overwegend
Protestantsch land als het onze nog eeuwenlang bestaan
heeft. Het beginsel ervan was volkomen als dat der bedevaart : de sterfdag van den heilige noopte tot bezoek aan
de kerk, die zijn naam droeg. Men bracht eene offergave
en woonde eenige plechtigheden bij. Boetedoeners volbrachten die reis als eene opgelegde straf, soms door eene
rechtbank geboden 1 ).
Van welk gehalte in het algemeen die bezoekers waren,
kan men op geestige wijze door den dichter Chaucer met
tamelijke uitvoerigheid geschilderd vinden. De Canterbury
Tales zijn tusschen 1373 en 1400 geschreven. Dat is wel
in de late middeleeuwen, maar de toestanden schijnen in
veel opzichten overeen te komen. We moeten ons natuurlijk het specifiek Engelsche wegdenken. De proloog
dagteekent van 't jaar 1388. Zij geeft eene schilderachtige
opsomming van de personen, die in eene beroemde herberg
te Londen samenkomen om later gezamenlijk den tocht te
aanvaarden. Daar komt een ridder, die in Spanje, Egypte
en Pruisen tegen de Turken en heidenen gevochten heeft.
Ook zijn twintigjarige zoon, vol ridderlijke droomen. Zij
worden gevolgd door hun dienaar, den yeoman, een jager
met den langen boog in de hand. Dan een andere groep :
een deftige priores, abdis van hooge geboorte, die Fransch
spreekt, keurig, beminnelijk en waardig in al haar doen.
1) Vgl. het artikel van Mr. J. C. Overvoorde „Eenige aanteekeningen
over bedevaart als straf", in het Ned. Archief voor Kerk-Gesch. onder red.
v. Dr. F. Pijper, N. Ser. IV, (1907) bi. 298-306. Hij telde uit de Correctieboeken van Leiden 370 veroordeelingen tot bedevaarten tusschen 1370 en 1435.
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Een eenvoudige kloosterzuster houdt haar gezelschap. Daar
is ook een monnik, die van bedelen leeft, maar vroolij k is
van aard, doch hij steekt zeer af bij dien ander, ook
monnik, maar liefhebber van jagen, gewoon te rijden op
een statig ros. Voorts vindt men er een degelijk koopman,
bekend met de toestanden van het land. Een leerling van
de Universiteit, een minnaar van studie, schijnt te passen
bij den bekwamen rechtsgeleerde, die ook mede wil trekken.
Gezond en weldoorvoed komt daar een huisvader aan,
wiens volle beurs zich aan den gordel vertoont. Vijf welgestelde gi]demeesters vertegenwoordigen in dit gezelschap
de ambachtswereld. Zij brengen zelfs een kok mede op de
reis. Een ruwe zeeman, een geneeskundige, een bevallige,
rijkgekleede dame, die reeds op haar telganger de beroemdste heiligdommen bezocht, Compostella, Rome en
Jerusalem, trekken aller aandacht. Voorts zien wij een
nederigen stadspastoor, echt evangelieprediker, vergezeld
van zijn broeder, een eenvoudigen landbouwer. Een stoere
molenaar, een rustig huisverzorger, een landhuishoudkundige,
een deurwaarder van het geestelijk gerecht, een aflaatkramer, zoo rechtstreeks komend uit Rome, die allerlei
relieken verkoopt, zelfs een sluier van de maagd Maria en
een stuk zeil van Petrus den apostel. Meer uiteenloopend
kon het gezelschap haast niet zijn.
Hierbij voegden zich nu die duizenden, die in nood
of gevaar eene gelofte hadden gedaan, zeelieden, die door
de schepelingen waren aangewezen of door het lot, om op
algemeene kosten de bedevaart te doen, toeristen, liefhebbers van avonturen, venters en kooplui, kunstenaars,
muzikanten en kunstenmakers, zangers en voordragers van
chansons de geste. Het was eene wereld in 't klein.
Zoo was 't nog niet in den aanvang. In het eerste
gedeelte der negende eeuw bestond bijvoorbeeld te Compostella nog slechts de oud-Romeinsche marmeren sarkophaag,
die men als iets geheel bijzonders aanzag en waarvan men,
niemand weet waarom 1 ), begon te vertellen, dat zij het
1) Dat heeft Monseigneur Duchesne in zijn monographie glanzend
aangetoond. Bij zulke studie gaat voor hem de historie voor.
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lijk bevatte van den apostel Jacobus, den broeder van
Johannes. Ofschoon hij daar nooit geweest was, werd er
een kerkje gebouwd hem ter eer. Slechts de bewoners van
die streek waren er mede bekend. Reeds in de tiende eeuw
kwamen er Franschen ter bedevaart.
In de elfde eeuw wordt het drukker langs den ouden
Romeinschen weg, voornamelijk door het ijveren der
monniken en abten van de rijke stichting Cluni. Het
kerkje was intusschen bij een inval van Arabische muzelmannen al eens verwoest. Langzamerhand worden de oude
wegen hersteld, verbeterd zelfs, moerassen worden droog
gemaakt en bruggen gebouwd ter wille van den tocht naar
Compostella. Twee ijverige ingenieurs, landmeters zeiden
onze vaderen, hebben zich onder velen den roem van
heiligen verworven door dergelijke openbare werken.

IV.
SLOTSOM VAN AL DE BOVENSTAANDE FEITEN EN
0 PMERKINGEN.
De legenden, die in heiligdommen, kerken of kloosters
ontstaan zijn, zijn de schoonste. Zoo, die van Guillaume,
die van Girard, die van Roland. Leeken en klerken hebben
er toe bijgedragen, ridders, kooplui, burgers, dichters, die
er hun vak van maakten, mannen uit het volk en mannen
van de kerk, in de kerk, buiten de kerk, zonder dat het
meestal mogelijk is te onderscheiden, wat elk er bij heeft
aangebracht. Die kerkelijke documenten en Fransche gedichten zijn van een zelfden tijd en zijn geheel saamgegroeid, onafscheidelijk en één geheel vormend.
De plaatsen, waar de grootste Fransche legenden ontstonden, waren de grootste kerken van de Christenheid.
Gedichten, die met deze beroemde plaatsen niet te maken
hebben, gaan ons hier niet aan, want voor deze heeft men
nooit de theorie bedacht, die den oorsprong der legenden
zocht in de dagen van de Karolingen en de Merowingen.
Als de personen in de Chansons de geste slechts gefingeerde
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namen hadden gehad, zou men nooit aan zulke hypothesen
gedacht hebben.
Het historisch element verklaren door redenen, die van
hooge beteekenis zijn in den tijd der chansons de geste, dat is
zeer veel, het is menige onderstelling onnoodig maken.
Toch is het nog weinig, want de historie neemt weinig
plaats in bij deze gedichten. Het voorname, wat er in die
gedichten zit, is immers nog de poëzie zelf. Het schoone,
het aangrijpende van die romans is de romantiek, de
poëzie van den dichter. Wat gaf de dichter om de waarheid van de historie !
Hij zou op de plaatsen zelf hebben kunnen leeren wie
de echte familieleden zijner helden waren geweest en
allerlei nadere bijzonderheden. Maar die zaken konden hem
niets schelen. Hij was tevreden met wat de kloosterling
hem zeide, die hem nachtverblijf verleende, of de sacristaan
of het volk, dat in de buurt leefde. Geleerde priesters
heeft hij niet om raad gevraagd.
Zoo was de rol der geestelijken in het samenstellen
van onze legenden tegelijkertijd primordiaal en gering.
Primordiaal, want ten slotte komen de aanwijzingen van
historischen aard van hun kant ; maar gering, want de
dichters hebben hun weinig gevraagd. Die dichters waren
en bleven mannen uit het volk. Zij gevoelden voor de
overleveringen der kerken belangstelling in dezelfde mate,
waarin daarin belang gesteld werd door de kooplui, de
ridders, de burgers, de bedevaartgangers, die deze kerken
bezochten.
Men kan al die feiten niet samentrekken tot een
streng stelsel en tot een vaste formule.
De bronnen van bezieling, de kiemen, de eerste vormen
moeten dagteekenen uit die honderd jaren van de elfde
eeuw, die op alle gebied van handelen en denken zoo
vruchtbaar is geweest.
De romans der twaalfde eeuw zijn romans der twaalfde
eeuw, en men moet ze verklaren door dat, wat wij weten
van de twaalfde eeuw, en niet door wat wij niet weten van
de eeuw van Charlemagne of van die van Clovis.
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Deze romans van de twaalfde eeuw hadden het recht
te zijn verzonnen in de eeuw van hun ontstaan.
Wat de hagiographie betreft en de historische waarde
der levensbeschrijvingen, die door tal van monniken in de
middeleeuwen zijn opgesteld, bij het volgen van de studie
over dit belangrijke onderwerp zijn wij telkens gestuit op
merkwaardige proeven van de meest willekeurige fictie.
Het klooster was voor den monnik meer dan zijn
vaderhuis. Hij, die afstand had gedaan van alles, had alles
over voor den goeden naam, voor de uitbreiding en de
rijke inkomsten van het gesticht. Al wat kennis en kunst
kon doen voor de kerk en het altaar, voor de kruis- en
kloostergangen, dat moest kunnen gebeuren. Er was dus
behoefte aan al wat de geloovigen naar de kerk en het
altaar kon lokken. De historieschrijver moest den roem
verheffen van zijn klooster en van de geestelijke waarde
van het gebed, dat daar zou worden uitgestort.
Er waren graven van heiligen noodig en overblijfselen,
relieken, die wonderdadige krachten bezaten en daarvan
de bewijzen gaven. Al wie krank was of gebrekkig moest
er heeling en genezing vinden. Al wie groote boete moest
doen, zou daar vergiffenis zoeken.
Dus werd de historie der naakte feiten met meer of
minder bewustzijn veranderd in een verzameling van documenten en actestukken, die stelselmatig vervalscht waren
om gebruikt te kunnen worden in eene procedure voor de
hoogste rechtbank, die te Rome daarin beslissing had. Zoo
weet men, dat de kloosterlingen van Gellone tegenover
die van Aniane in 't gelijk gesteld zijn op 't vertoonen
van de bewijsstukken, die bekend zijn en die door de
critiek als totaal onecht zijn bevonden 1 ). Langs dien weg
werd de heilige Guillaume nog merkwaardiger persoon,
dan zijn vriend, dien hij vereerde, Benedictus van Aniane
en het klooster zelf, dat van Aniane als eene eenvoudige
1) Over de valsche acten van het klooster te Gellone, zie deel I, p.
105-108.
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kleine stichting was uitgegaan, gestempeld tot eene instelling van minstens dezelfde beteekenis.
In andere gevallen maakte men gebruik van de aanwezigheid van gebeenten en lijken in den bodem of van
oud Romeinsche grafsteenen en kerkhoven. De fantasie
wist zoowel te Keulen als in Zuid-Frankrijk of Spanje te
gewagen van heilige martelaren, en waar soms veel graven
bijeen gevonden werden was ras een veldslag verzonnen,
waarbij tal van Christenhelden of zelfs -heldinnen gevallen
waren 1 ).
Dit was ook de oorzaak van de fabel van den wijdvermaarden slag van Aliscamps. In de eerste jaren der
dertiende eeuw schreef de aartsbisschop Michel de Mouriez
een brief om geld te collecteeren voor het herstel der kerk
te Saint-Honorat des Aliscamps. Hij zegt daarin, „dat die
kerk een uitgestrekt kerkhof heeft, waar een oneindig
aantal lijken zijn van hen, die onder Charlemagne, onder
Saint-Guillaume en onder Vivien, zijn neef, na een zegevierend gevecht de kroon der martelaren gewonnen hebben
door het vergieten van hun bloed."
Vooral het graf van Vivien, die nooit bestaan heeft,
werd in de kerk van Saint-Honorat bewaard. Er was vinding noodig om de zaken te doen bloeien.
Het spreekt van zelf, dat niet alleen beenderen en
gedeelten van menschenlij ken als relieken groote waarde
bezaten. Men was in die dagen niet veeleischend, men
was ook tevreden met gewone voorwerpen, die geacht
waren tijdens hun leven door de heiligen te zijn gebruikt.
Van de strijdenden en ridders kwamen dan het zwaard
-en het schild, of de rondvormige beukelaar het meest in
aanmerking. Trouwens, wie was al niet een strijder en een
ridder in vroegeren tijd geweest, naar het oordeel dezer lichtgeloovige en onwetende eeuwen! De apostelen zelf werden
als baronnen aangezien en de titel Monseigneur kwam toe
aan mannen, van wie men verhaalde, dat zij in de woestijn
van brood, zout en water hadden geleefd.
1) Men vergete niet de elf duizend maagden (!), waarmede onze goede
Vondel zulk een medelijden had.
O. E.XV8
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Vromen, die veel voor de kerk hebben gedaan, voor
te stellen als dapperen, die veel krijgsavonturen gehad
hebben, dat is bij monniken een gewone truc om hunne
merkwaardige personen recht groot te maken en door het
publiek meer te laten bewonderen.
In het tweede deel van Bédiers „Légendes épiques"
wordt door hem de Chanson de geste van Girard de Roussillon behandeld. Girard en zijne gemalin Berthe waren rijke
lieden van hooge geboorte, die alleen den dank der geestelijken verdienden door het bouwen van twee kloosters
en het opzoeken, aanvragen en opkoopen van heiligenlijken of relieken. Het eene klooster was te Vézelay, het
an dere te Pothières opgericht.
Na eenigen tijd vonden de bewoners van het klooster
te Vézelay het nuttig een lichaam van Maria Magdalena
te bezitten. Ze kregen het in handen. Hoe ? Ze gaven voor,
dit van Girard en Berthe te hebben ontvangen, wat niet
waar was. Deze reliek trok zooveel pelgrims dat de monniken van de andere abdij, Pothières, er jaloersch van
werden. Toen viel dezen in, dat zij links en rechts van
het hoofdaltaar het graf bezaten van Girard en van Berthe.
Dat gaf een edelen wedstrijd !
Zij hadden Girard kunnen voorstellen, als een vrome,
die veel bad en goede werken volbracht. Neen, zij hebben
hem als een held voorgesteld. Een braaf en vroom man
dat was veel te banaal ! Er werd gezorgd voor een geaccidenteerden roman, waarin de held groote zonden bedreef.
Het werd om van te rillen en te ijzen. Ruïnen van een
Castrum hielpen mede. Een groot aantal sarcophagen te
Foissy, te Quarré-les-Tombes bij Vézelay moesten bewijzen
dat er groote veldslagen geleverd waren, enz. enz. Zoa
werd Girard een opstandeling tegen zijn leenheer, een, die
buiten de wet gesteld was en een groot zondaar ! Maar hij
had ook berouw gevoeld en boete gedaan. als Maria van
Magdala. Berthe was het middel geweest tot zijne bekeering. Is het niet een sch ... .
Deze goddelooze laster had een goeden uitslag. Driemaal 's jaars verschenen nu de pelgrims. En het regende
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goud. Want Pothières lag op den weg naar Rome en
Jerusalem.
Bédier, geheel litterator, kan niet nalaten te roepen :
„God zij geprezen, dat de abt van Vézelay, Geoffroi, omstreeks 1040 het denkbeeld kreeg zich de reliek van Maria
Magdalena te verschaffen !"
De monnik deed met dit alles hetzelfde werk, dat in
onze dagen geschiedt door eene verstandige Vereeniging
voor het Vreemdelingen Verkeer. Hij maakte reclame voor
de plaats zijner inwoning.
Ook de verkeersmiddelen werden door medewerking
van abdijen en kerkelijke overheden verbeterd en in orde
gebracht. De weg moest gelijk gemaakt of gehouden worden.
Op sommige plaatsen was een goede steenen brug noodig.
Natuurlijk verzette zich dikwijls de satan daartegen. Tal
van legenden zijn dienaangaande bekend. Te Gellone werd
door den heiligen Guillaume een hardnekkige strijd tegen
den duivel gestreden om de brug en hij wierp den vijand
Gods in den bergstroom 1 ).
Er zijn bisschoppen geweest, die het zoover wisten te
brengen, dat de geheele omgeving tot zulke nuttige werken
heeft samengewerkt en alle verdere middelen te baat zijn
genomen om kunstmatig de bedevaarten te vermeerderen
of te vergemakkelijken.
De eerste aartsbisschop van Compostella, Diego Gelmirez heeft deze organisatie tot stand gebracht met eene
genialiteit, die in de geschiedenis geheel uniek is. Slechts
het Christelijk-scientistische Amerika of een dergelijke
quasi wetenschappelij k-geloovige trust op economischen
grondslag zal er eenigszins mede concurreeren. Hij heeft
in elk geval het voorbeeld gegeven hoe een kerkvorst door
kerkelijke en wereldlijke middelen zijn gebied rijk en zijn
zetel machtig kan maken.
Daartoe stelde hij drie zijner geestelijken aan het werk,
die eene verzameling van propaganda-schriften bijeen hebben
gebracht wier gelijke nimmer op aarde is aangetroffen.
1) Deel I, p. 96.
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Wat Bédier „het boek van Sint Jacob" noemt, bevat
de volgende geschriften :
Boek I, bevattende tal van liturgische stukken ter eere
van den apostel Jacobus, om den cultus van dien heilige
zoo verheffend mogelijk te maken door sermoenen, kerkzang,
gebeden, enz.
Boek II, waarin twee en twintig mirakelen worden
vermeld, die bij de evangelieprediking van Jacobus in
Spanje, zijn martelaarschap in Jerusalem en de overbrengst
zijns lichaams per schip naar Galicië zijn heiligheid moeten
bewijzen.
Boek III, waarin die overbrengst (translatio) en al het
vorige in een uitvoerig verhaal wordt medegedeeld.
Boek IV, dat de .Kroniek van den zoogenaamden Turpijn
bevat, die als tijdgenoot van Charlemagne zijn getuigenis
moet uitbrengen, versterkt door tal van andere getuigen
om de waarheid te bevestigen van de logens der vorige.
Boek V, de Gids der bedevaartgangers, een goed ingelichte „Baedeker" van de elfde en twaalfde eeuw, om vooral
de Franschen het bezoek van Compostella gemakkelijk te
maken. Er is zelfs gezorgd voor eene lijst van Baskische
uitdrukkingen ten behoeve der vreemde bezoekers.
Alleen dat laatste boek is echt en geloofwaardig, al
de andere geschriften zijn opeenstapelingen van listig bedachte verzinsels of vrome fabelen, in de fantasie van het
volk opgekomen.
Al die kunstmiddelen hebben zoodanigen invloed gehad, dat soms de straatwegen naar de heiligdommen
wemelden van bedevaartgangers. Geen wonder, dat ook de
dichters mede optrokken en dat zij hun best deden om op
hoogte te komen van wat op den weg voor hen te leeren
viel.
Volgens die Kroniek van Turpijn, die ook geheel in
het latijn geschreven is, ziet Karel de Groote in den nacht
een weg van sterren, den melkweg, die begint bij de
Friesche zee en over de landen gaande, Gascogne, Navarra
en Spanje, aan den hemel loopt tot in Galicië. Verscheiden
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nachten ziet hij hetzelfde 1 ). Eindelijk verschijnt hem een
schoon en verheven wezen. Het is de apostel Jacobus, de
getrouwe volger van Jezus Christus, die hem beveelt zijn
lichaam, dat onbekend in Galicië ligt, op te zoeken en de
Saracenen, die het land verdrukken, te bestrijden om hun
den weg te ontnemen, die leidt naar 's apostels graf en
den grond te bevrijden, waar hij rust 2 ).
Charlemagne gehoorzaamt, verovert meer dan honderd
steden, verwoest de beelden en sticht of verrijkt met het
veroverde goud de kerk te Compostella. Daarna leidt hij
nog twee expedities. Turpijn met 9 bisschoppen verleent
aan den zetel van Sint Jacob groote voorrechten. Compostella zal de metropool zijn van geheel Spanje. Aldus wordt
in het vierde boek van Sint Jacob de Geschiedenis van
Karel aan de legende verbonden, en voortaan overheerscht
de legende in zoo overweldigende mate de ware historie,
dat alleen Karels naam nog daarbij als geschiedkundig is
overgebleven.
Niet alleen de Chanson, de Roland, maar ook tal van
andere ridderromans hebben plaats vrijwel langs denzelfden
weg naar Compostella, in verband met tal van abdijen
en kerken.
Het was het volk, de bedevaartgangers, vol geloof of
bijgeloof, dat onbewust deze legenden langs al die wegen
schiep. Dat was nu eigenlijk het „populaire, anonieme, spontane, collectieve", waarnaar de schoolgeleerden van de oude
theorie altoos hebben uitgezien. Maar zij zochten 't in de
dagen van Chilperic of Karel Martel, terwijl 't ongezocht
zich opdoet in het werkelijke, eerst thans geheel voor ons
zichtbare leven van de elfde en twaalfde eeuw.
Op die wijs is bovenal ontstaan de Chanson de l'Entrée
en Espagne, de Chanson de la Prise de Pampelune, de Chanson
d'Agolant, voorts Gui de Bourgogne en Anseis de Cartage 3 ).

1) In de Provence heet de „Melkweg" nog „le Chemin de saint Jacques,"
zie Alphonse Daudet „Leitres de mon Moulin" in het verhaal : Les étoiles.
2) Deel III, p. 45 s.s.
3) Deel III, p. 115--166.
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Geen belangrijker factor in het leven der volken, dan
de weg. Van de dagen van de oudste schrijvers der overleveringen van het oude Israël, tot de moderne pogingen
om zich een doortocht te maken van de Kaap tot Kaïro
of tot de doorgravingen van Suez en van Panama, is de
weg, de rechte, de kortste weg een zaak van internationaal
belang.
Aan dien weg te wonen, legt plichten op en verschaft
voorrechten, die niet genoeg te waardeeren zijn. De reizigers, die daar langs mogen gaan, hebben eigenaardige
ondervinding en doen leeringen op, die hun den voorsprong
geven in zaken van kennis, van handel, van levenservaring.
De weg in den ouden tijd bracht vooral zijne herinneringen met zich, herinneringen, vastgeknoopt aan de
tempels en heiligdommen, die hem omzoomden. De soorten
van reizigers bepaalden den aard der legenden, die er verbreid werden. Welke soorten van reizigers waren er in de
elfde eeuw op de wegen naar Compostella ?
Die vraag stelt zich ook Bédier ten laatste 1 ).
Het antwoord omvat al wat hier opheldering geven kan.
Tot heden toe hebben de letterkundigen volstrekt niet
gelet op dit kleine feit : in de elfde eeuw waren er Saracenen in Spanje, en in Frankrijk Franschen, die over de
bergen trokken om deze Saracenen te bestrijden.
Deze periode is vol van krijgstochten van Fransche
ridders naar Spanje 2 ). Al in 1015 spookte dat idee in de
gemoederen der kloosters van Cluny. In 1018 zijn het de
Normandiërs, die naar Spanje trekken. In 1033 Bourgondiërs, met Odilo, abt van Cluny ; in 1036 neemt de hertog
van Aquitanië, Gui- Geoffroi de stad Barbastro. In 1065
trekt Thibaut van Saumur, graaf van Chalon daarheen ;
in 1073 Eble, graaf van Rouci en Reims, de schoonzoon
van Robert Guiscard. In 1078 hertog Hugues van Bourgondië ; in 1085 en volgende jaren een groot getal Fransche
ridders, meest uit Bourgondië. Zij sluiten zich aan bij de
1) Deel III, p. 368.

2) It. Dozy, E. Petit en Luchaire wijzen er op.
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troepen van Alphonsus VI, evenals de Cid. Tudela wordt
genomen na een vijfjarig beleg.
Luchaire, de eminente schrijver van het tweede deel
van Lavisse's „Histoire de France" heeft deze expedities
reeds in 1901 geciteerd in verband met dezelfde letterkundige moeilijkheid : de verklaring van dat oude beroemde
Rolandslied. Bédier had na Gaston. Paris' dood zeven
jaren van ernstige studie noodig om degelijk voor letterkundigen aan te wijzen, hoe de theorie der letterkundigen
mank ging. Luchaire, zuiver historicus, wijst op den eigenaardigen toestand en verklaart als iets zeer eenvoudigs :
„Pour rendre compte de la Chanson de Roland il serait
naturel de rappeler . la guerre permanente que les
seigneurs francais faisaient aux Sarracins d' Espagne depuis le début du XIe siècle ; tel est le fait d' histoire qui
a déterminé l'auteur et inspire son travail entier." (p. 392) 1 ).
Cluny spoorde vooral de Bourgondiërs tot zulke tochten
aan. Deze abdij stond opzettelijk in voortdurende betrekking met Castilië en Navarra. Zij verschafte zich allengs
tal van landen in deze streken en stichtte er Priorijen van
beteekenis. Zoo ontstond een economisch verband, dat in
die dagen den Fransch-kerkelijken invloed groote macht
kon verleenen.
Bédier zegt wel naar waarheid : „Die ridders geleken
nog meer op den Guillaume der Chansons de geste, dan
de Guillame der historie zelf. Zoo ook op den RolaTd van
de Chanson de Roland, dan de Roeland der historie."
„De Roland van de geschiedenis sterft in de Pyreneeën
strijdende tegen de Basken, die Christenen waren ; maar
de ridders der elfde eeuw trokken de Pyreneeën door, om
zich aan te bieden aan de slagen van echte Saracenen.
Voor hen veel meer dan voor den Roland der historie was
de heilige oorlog een werkelijkheid."
„Zij hebben, gelooven wij, het eerst op de wegen de
1) Al wat Luchaire in deze „Hist. d. Fr." geschreven heeft, eertegenwoordigt eene studie der instellingen en toestanden, zooals zelden over
Frankrijk geleverd is. Het is vol dingen „die niemand wist".
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herinnering gewekt aan de tochten van Charlemagne" 1 ).
De kinderlijke oudheidkunde van dien tijd begunstigde
dat oproepen van het verleden. Alle Romeinsche bouwvallen werden „Saraceensche muren" genoemd. Oude
Christelijke kerken noemde men gebouwd door Charlemagne.
Overal zien ze hem en „zijne barons".
De klerken der kerken op dezen weg sloegen natuurlijk de levensbeschrijving van Carolus op, zooals die
door Einhard was geschreven en zij dachten aan het jaar
778. Die bladzijde bevat alle historisch element van de
Chanson de Roland.
Un homme de génie a fait le reste" 2 ).
„

Reeds zagen wij, dat bij het opwekken tot de kruistochten ook de monniken der abdij van Saint-Denis een
groote rol hebben gespeeld. Ook zij hebben de veiligheid
van den weg tot Compostella toe bevorderd.
Voorts maakten zij propaganda op geheel eigenaardige
wijze. Verscheiden Chansons de geste zouden nooit hebben
bestaan, als Saint-Denis er niet geweest was. Daartoe hebben
zij een krachtig middel aangewend, door zich in het bezit
te stellen van eenige beroemde relieken betre ffende het
lijden van Christus.
Een vroom bedrog deed deze heilige voorwerpen door
Charlemagne uit Constantinopel en zelfs uit Jerusalem halen.
Eens in het jaar bewoog zich eene processie naar de plaats
buiten de abdij en buiten Parijs, waar de overbrengst
(translatio) der relieken gevierd werd. Achtereenvolgend
is op die plaats eeuwen en eeuwen de alom bekende Lendit
gehouden.
Dat was een ontzaglijke jaarmarkt, een soort van
kermis, waar de Universiteit van Parijs haar jaarljkschen
voorraad perkament kwam koopen en waar gansch Noordelijk
Frankrijk en Vlaanderen hunne waren zonden 3 ).
1) Deel III, 372, 373.
2) Deel III, p. 377.
3) Iets als de Leipziger Messe of de markten in Rusland en Azië.
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Er bestaat van deze Lendit een beschrijving in slechte
verzen en slecht oud-Fransch, die overigens vrij voldoende
de vele voorwerpen van allerlei zijden aangebracht en de
economische beteekenis van al die winkels en kramen
weet op te noemen.
Daarheen stroomden de massa 's, die in koopmanschap
en genoegens hun gading zochten. De jongleurs kwamen
er op „pour chanter de geste".
Opzettelijk voor de Lendit werden gelegenheidszangen
vervaardigd. Het oudste van die gedichten is wel de Chanson
du Pèlerinage de Charlemagne uit het begin der twaalfde
eeuw.
De oudste theorie der critici kan vooral bij dit gedicht
niet wijzen op de overlevering ; immers nooit was Ch arlemagne te Jerusalem, noch ook te Constantinopel geweest.
Andere gedichten van denzelfden aard hebben eenzelfde punt van uitgang. Het doel is de wijze te schilderen
waarop de relieken naar die abdij zijn overgebracht. Een
geheele Cyclus van zulke gedichten heeft eens de menigte
verrukt.
Saint-Denis was een wieg en bakermat van epische
legenden. In die abdij, zoo verklaren de dichters telkens,
in die abdij zijn de „rollen", (les rolles), daar warden de
„livres de grant ancesserie" bewaard, de kronieken waaruit
zij quasi hun verhalen geput hebben. De dichters nemen
gaarne den schijn aan, dat zij over een soort van geleerdheid beschikken en dat zij zich veel moeite daarmede op
den hals gehaald hebben. Dat imponeerde ! In die Librarie,
ons : leeszaal, te Saint-Denis zijn de gestes de France geschreven. Als men Adenet le roi wil gelooven, dan zou een monnik
hem daar de ware geschiedenis (!) van Bovon de Commarcis
geleverd hebben ; een andere monnik zou hem de lotgevallen van Pepin en Berthe hebben meegedeeld.
Zulke bepaalde kloosters worden niet zonder reden
genoemd. De Chanson de Fierabras is daar ook ontstaan,
al is dit de latere bewerking van een ouder gedicht Balan.
Er wordt daar o.a. melding gemaakt van twee vaten balsem,
overgebleven van die, waarmede Jezus gebalsemd is geweest
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en die te Rome door de Christenridders op de heidenen
waren veroverd. Uit de veertiende eeuw bezitten we nog
korte overzichten van een tweetal andere gedichten, uit
dezelfde bron ontsproten, Ook de Floovant bestaat slechts
door de legenden van Saint-Denis.
„Elke steen, roept Bédier uit, elke steen in dit klooster
sprak van het verleden" 1 ).
Immers daar waren de graven der koningen en koninginnen van Frankrijk. Daar lagen de Pepin en Berthe van
de Chanson.
Zoo is in de wording dezer letterkunde niets aan het
toeval overgelaten. Ook daar werden wetten gevolgd van
dien tijd, van dat milieu, van die samenleving. Vroomheid en verbeeldingskracht, geestdrift en bedoeling werkten
samen. Ook de stem van het eigenbelang sprak mede,
evenals het belang der gemeenschap.
1) Deel IV, p. 171.

EEN MERKWAARDIG GESCHRIFT
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Mr. F. E. POSTHUMUS MEYJES.

Ida S. Dorper, ,,Katholiek of Protestant ?",
bij Paul Brand, Bussum 1915.

I.
Zoogenaamde bekeeringen van niet-katholieken, overgangen van protestant geheetenen tot de R. K. Kerk, zijn
niets vreemds.
Voor zoover men oordeelen kan, zijn zij die dezen
stap doen, voor de overgroote meerderheid afkomstig uit
kringen waarin men het met de religie in het algemeen
niet zeer ernstig nam, kringen die bestaan óf uit lieden
van liberalen huize in ouderwetschen en zwaar-wichtigen
zin, bij wie verdraagzaamheid en eerbied voor iederen
godsdienst-vorm beginsel en dogma is, en die dus, al is
het soms met een beklemd gemoed en lang niet van harte,
een overgang tot het Roomsch-Katholicisme als iets ondergeschikts beschouwen, of althans aanvaarden als een offer
op het altaar der vrijzinnigheid ; bf uit volkomen onverschilligen, die den godsdienst geheel als iets uiterlijks zien,
en de Kerk, indien men er tot eene behooren wil, als een
soort gekleede-jas, dien men naar willekeur voor een
ander soort kleedingstuk verwisselt, en zonder welken
men in de wereld evenzeer een goed figuur kan maken.
Zoo gingen tal van Israëlieten die „er niet meer aan
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deden", uit zekeren aanzienlij kheids-zin of om andere wereldsehe redenen tot den christelijken godsdienst over, en kozen
dan bij voorkeur den roomsch-katholieken vorm, omdat
ze dan met meer zekerheid christenen waren dan wanneer
ze behoorden tot de vrije gemeente, die niets specifiekchristelijks heeft.
En zoo gingen vele jonge mannen en vrouwen, die
van huis uit protestant waren, naar de Katholieke Kerk,
hetzij omdat ze met een roomsche trouwden, hetzij omdat
ze, door roomsche vrienden of bekenden op hooger en
inniger behoeften des harten gewezen, nu in de gemakkelijke en rustige, weinig persoonlijke eischee stellende omgeving der Katholieke Kerk een zekere bevrediging vonden
voor wat ze gevoelden te missen.
Maar veel zeldzamer, ja bijna een unicum, is het geval, dat een zéér-geloovige, rechtzinnige protestant; iemand
die zijn Bijbel niet alleen door-en-door kent maar erbij en
ervan lééft in den waarachtig sten zin ; iemand die met
warme belangstelling en uit echten drang de protestantseh e godsdienstoefeningen geregeld bij woont en zelfs aan
het avondmaal deelneemt als een innig-geloovige ; iemand
die van ouder tot ouder en in hart en nieren protestant
is en wien de echt-protestantsche afkeer voor den katholieken eeredienst en de katholieke leerstellingen diep in
het bloed zit; iemand die bovendien nog wel een bediening
bekleedt in de Hervormde Kerk 1 ), dat zoo iemand, en
nog wel op grond van de kennis en studie van den Bijbel
en krachtens de ziele-ervaringen dááraan ontleend, overgaat uit volle overtuiging tot de Roomsch-Katholieke
Kerk, en van het geluk en den vrede die hem dat schenkt
openlijk en met naam en toenaam getuigenis aflegt.
Niet een onverschillige, wien alles gelijk is mits hij
maar zekeren uitwendigen vorm vinde waarin hij zich
schikken kan; niet een afgedoolde, niet een verlorene,
niet een arme-zondaar die alle genot van het leven genoten
en alles geproefd heeft, en ten slotte uitgeput en ten
1) Mej. Dorper was, gelijk op bl 39/40 [der eerste uitgaaf] blijkt,
godsdienstonderwijzeres.
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doode vermoeid, rust en vrede komt zoeken in den schoot
der Moederkerk ; maar een stille-in-den-lande, een
vredige, ernstige ziel, die geen „groote zonde" gekend of
bedreven heeft, wiens leven niets is geweest dan een zoeken
naar God en naar ziele-vrede. Niet een bruischende woeste
rivier, die zich eindelijk, na aan rotsen en bergen haar
wateren te schuimen en te koken geschuurd en gewreven
te hebben, uitstort in zee wáár ze maar een uitweg kan
vinden voor haar ziedende golven, maar een klaar en
effen vlietende beek, die onberoerd en rustig door de
kalme vlakke landen zich slingert, en nu, als wëlbewust
en als sprak het van zelf zoo, haar glanzend en tevreden
oppervlak oplost in den éénigen grooten oceaan die bestemd leek haar vreedzaam en liefdevol te ontvangen.

II.
Mej. Dorper dan vertelt van haren overgang uit de
Hervormde naar de Katholieke Kerk, met een innigheid van overtuiging en een verzekerdheid des geloofs,
die den lezer den grootsten eerbied inboezemen. Zonder
Benige geleerdheid, zonder den minsten ophef, zonder iets
dat zweemt naar extatische verrukking, zegt zij klaar en
kalm haar levensgeheim, om de zaligheid van het gevonden geluk, en in de hoop er ook anderen deelgenoot van
te maken. Geen propaganda-geschrift is dit van een felkatholieke, te fanatieker naarmate haar tegenwoordige
geloofs-overtuiging heftiger en scherper contrast vormt
met die van den kring waaruit de schrijfster voortkwam, —
maar het rustig-zekere, het diep-doorvoelde, het ontroerendbescheiden getuigenis van een ziel die zich gelukkig en
veilig-geborgen weet in haar nieuwe levens-spheer.
Zij kent haren Bijbel en heeft hem lief, zooals maar
weinig vromen ; zij spreekt ook immer,
wat gewone
roomschen zelden doen van haren „Heiland"; zij ontleent uitsluitend aan dien Bijbel haar geloof en haar kracht ;
zij vertrouwt hem onvoorwaardelijk en zonder critiek, en
acht hem te bevatten de waarheid en niets dan de waar-
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de geheele en volstrekte waarheid omtrent de leer
heid,
en het leven, het aardsche en het toekomende, — alles
juist zooals de vrome en rechtzinnig-geloovige protestant.
Alléén maar : ze leest hem, na veel studie en denken,
Anders dan deze. En die lectuur en dat nadenken heeft zij
gesteund en gesterkt door de kennisneming van hetgeen
de voortreffelij lesten en hoogst-staanden onder de hervormden over het geloof en het geloofs-leven hebben
geschreven, en door de studie van de oude christen-schrijvers die ook bij de hervormden in hooge eere zijn ; om er
maar een paar van de allergrootsten te noemen: van
Augustinus en Thomas à Kernpis.
Niemand heeft haar tot het Katholicisme „overgehaald", — slechts heel op het eind, toen ze reeds overtuigd
was is haar hart dat dáár alleen de volle en bloeiende
waarheid was, is ze ook roomsche auteurs gaan lezen, om
door hen de bevestiging te erlangen van wat reeds lang
in haar binnenste leefde, en is ze met een vriendin, een
roomsche, die er haar niet om gevraagd had, eerst steelsgewijze en in alle geheim, naar een roomsche kerk gegaan
om daar in werkelijkheid vóór zich te zien en in zich op
te nemen wat in beginsel haar eigendom was.

De doop, de communie, de vereering der Heiligen en
van de maagd Maria, de eenheid ook der zichtbare Kerk,
de biecht, het wordt alles in stillen ootmoed, in echtvrome en waarachtig-christelijke bescheidenheid door de
schrijfster besproken met een beroep, telkenmale en voortdurend, niet op roomsche propaganda-geschriften of roomschkerkelijke dogmatische literatuur, evenmin aan de hand van
verminkte of pasklaar-gemaakte uitgaven van de Heilige
Schrift, maar op haar eigen, volledigen, gewonen protestantschen Bijbel van het Nederlandsch Bijbelgenootschap,
in de vertaling van de zeventiende eeuw, vervaardigd op
last van Hunne Hoogmogenden de Staten-Generaal der
ultra-protestantsche Vereenigde Nederlanden.
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En niet om proselieten te maken, herhalen wij, niet
met het fanatisme aan jonge bekeerlingen eigen,
maar
alleen en uitsluitend om te getuigen, te roemen in
eigen zwakheid en in de genade haar door God gegeven,
en om anderen die nog twijfelen en tasten in 't duister,
te toonen welk heerlijk en al -doordringend licht voor háár
is opgegaan, en welk een volkomen en vaste zekerheid
haar deel is geworden.
Dit kleine geschrift is zóó sympathiek ; het is zóózeer,
in de eenvoudige en onopgesmukte taal waarin het geschreven is, de gemoeds-uitstorting van een vrome en reine
en geloovige ziel, dat wij het niet gaarne zouden ontwijden
door een nuchtere polemiek, door een aan den Bijbel-zelven
ontleende apologie van het Protestantisme. De zuivere,
diep-menschelij ke geloofs-overtuiging die eruit spreekt en
waarvan het geheel-en-al is doortrokken, moet ook den
meest strengen, en, ja zeker juist den meest-vromen protestant, de bekentenis op de lippen leggen : hier zijn een
ziel en een geest, die, bij eenige afwijking in uiterlijke
vormen, Mn zijn met de mijne en die mèt mij éénzelfden
God in geest en in waarheid aanbidden en liefhebben.
Het is juist zoo mooi dat er in dit kleine boekje in 't
geheel geen dogmatiek is : geen woord en geen schijn van
dogmatiek ; zelfs geen eigenlijk gezegde theologische redeneering ; ook geen spoor van ziekelijke droomerij of dweepzucht of sentimentaliteit. Hier is niets dan de verheven en
voor alle religieuse aandoening wijd-open ziel van een
geestelijk-gezond mensch, die nu eenmaal den welbekenden
Bijbel anders is gaan lezen dan wij hervormden gewoon
zijn te doen.
Het is aller-buitengewoonst merkwaardig, en wij hebben
het, bij ons weten, zoo nimmer gezien. Geenszins zouden
wij dit geschrift willen aanbevelen als propaganda voor de
Roomsche Kerk, maar wij mogen het wenschen in veel
en velerlei handen, als een verschijnsel van echt-onbedorven,
volkomen-vrije, en ondanks opvoeding en vroeger verkregen
overtuiging gegroeide, zelf-bevochten, diep-menschelijke
religiositeit.
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Wellicht zijn wij, als traditioneel-protestanten in merg
en been, te zeer geneigd, aan dit verschijnsel buitengewone
waarde en beteekenis te hechten. Maar wij gelooven het
niet ; integendeel : dat wij door-en-door hervormden dit
boekje lezen en waardeeren kunnen met de diepste sympathie en zonder dat in ons binnenste zich iets beweegt
van hoogmoedige of laatdunkende ergernis, van geloofshaat, van anti-papisme, of van eenige andere, zij het ook
uit verstandsoverweging bij ons-zelven bestreden, antiroomsche gewaarwording, — dat feit getuigt wel, èn van
den diepen en volkomen-zuiveren indruk dien het op ons
maakte, èn van den hoogen en heiligen ernst dezer belij denis 1 ).

IV.
Mejuffrouw Dorper moge het ons vergeven dat wij
door haar geschrift niet een nog dieper en heftiger ontroering
ondergingen dan die waaraan wij uiting trachtten te geven ;
dat wij ten slotte, als wij haar open-brief hebben nedergelegd, niet terstond onze oude vooroordeelen wegwerpen,
en, ontwaakt door háár Bijbel-beschouwing, der Hervormde
Kerk en het Protestantisme den rug toewenden, en ons
met haar en hare vriendin begeven naar het kleine katholieke kerkje, waar zij voor de eerste maal neerknielde in
heilige devotie.
Wij gaan niet met haar mede, niet omdat wij, in
starre stugheid, niet volkomen de diepte van haar geloof
en de grootheid van haar rust en geluk zouden beseffen,
en met onze gewitkalkte nuchterheid in hautaine afkeuring
zouden nederzien op de schoone versiering en de stemmingsvolle verlichting van haar dorpskerkje; nog minder omdat
wij, met een beroep op andere teksten en andere uitleg1) Dat het ook bij het groote publiek als iets geheel nieuws en
bijzonders is ontvangen, blijkt hieruit dat, sedert deze regelen geschreven
werden, het boekje reeds uitverkocht en een herdruk verschenen is. Het
is jammer dat Mej. D. de tweede uitgave „mooier" heeft trachten te maken
door het doen afdrukken van eenige nu niet zoo heel voortreffelijke eigen verzen.
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kunde, haar overtuiging zouden willen bestrijden of zelfs
maar verzwakken ; en allerminst omdat wij haar in den
grond der zaak den moed dier overtuiging en den heiligen
ernst en diepte ervan niet zouden benijden.
Maar wij gaan niet met haar mede, omdat naar
wij helaas zeker meen en te weten de Katholieke Kerk,
in haar huidige gestalte en met haar tegenwoordige vormen,
ons stellig de rust niet brengen zou die een zuiver-idealistische beschouwing harer inzettingen en krachten ook
óns zou kunnen geven gelijk zij die aan Mej. Dorper geschonken heeft.
Wij gaan niet met baar mede, niet omdat wij zouden
meenee dat Mej. D. het in hoogste en ideëele instantie
mis heeft, maar omdat wij beducht zijn, ja zeker weten,
dat niets dan teleurstelling ons wachten zou, gelijk wij
vreezen dat die háár deel zal zijn als zij eenmaal „tot
Hare kinderen behoort", en zich alléén zal gaan voelen
in haar innig-persoonlijke diepe vroomheid, te midden van
de leegte en oppervlakkigheid, de zielloosheid en ènpersoonlijkheid om haar heen.
De Katholieke Kerk, zooals zij thans is, en zooals zij,
om krachtig en één te blijven, ook zijn moet, omdat zij
met haar bewonderenswaardig en onnavolgbaar aanpassingsvermogen zich in den loop der eeuwen tot haar huidigen
staat heeft vervormd en zich steeds zal blijven vervormen
naar den geest der tijden, die Kerk is niet meer de
eenig-denkbare kweekplaats en het eenig-mogelijke tehuis
van innige persoonlijke vroomheid-in-vrijheid, maar zij is
het veilig onderdak voor oppervlakkige, niet diep-levende
zielen, die zich gewillig en gemakkelijk aan een zoo zichtbare en tastbare, betrekkelijk zoo weinig eischende en toch
zoo sterke macht overgeven, een macht die men niet
behoeft te gelooven en te aanbidden in eigen geestelijk
bedenken en bepeinzen en ervaren, maar die men in levenden en vleeschelijken lijve vóór en óm en bij en boven
zich ziet en gevoelt.
Voor verreweg de meeste roomschen is de biecht niet
O. E.XV8
20
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de opvolging van een goddelijk gebod tot het elkander
belijden van de misdaden, en een zegen voor het verontrust en gepijnigd gemoed, maar een lichte en gemakkelijke taak, naar de volbrenging waarvan men, voorzoover
men er nog over nadenkt, met zeker kinderlijk verlangen
uitziet om opnieuw een tijdperk van onbewust-ondiepen
zielevrede te kunnen ingaan.
Het vasten is niet langer de barre ascese die het
oorspronkelijk was, de voldoening van een diep en met
moeite bevochten verlangen om het vleesch te kruisigen
met zijne begeerlijkheden en der wereld af te sterven, een
pijnigende en geweldige oefening in zelfbeheersching en
zelfverloochening ; het is geworden tot een louter uiterlijk ledig begrip, een gewoonte die men gemakkelijk aanneemt, een „versterving" die men zonder bezwaar zich
getroost omdat zij van een ware ontzegging van genot en
genoegen niets meer heeft, en omdat er voor de „ontberingen" tegenwichten gevonden zijn die de zaak waarlijk
zoo moeilijk niet maken.
Het bidden van den rozekrans is, geheel anders dan
bij Mej. Dorper, bij verreweg de meesten een plichtje
dat men nakomt zonder er iets bij te denken, — evenzeer
als het opzeggen van gedachteloos nagesproken gebeden
uit de formulierenboekjes, „acten van hoop", „acten van
berouw", enz.
De communie, na biecht en absolutie, is een formaliteit die de roomsche plichtmatig en zonder gewetensbezwaren vervult, en desnoods slechts éénmaal 's jaars behoeft
in acht te nemen, — heel wat anders dan de deelneming
aan het avondmaal, dat, zonder voorafgegane officieele
zonden-belijdenis en zonder door menschen uitgesproken
kwijtschelding en vergiffenis, voor zoo talloos veel protestanten, ook voor de vroomsten, een moeilijke en ernstige
stap is, dien ze als ze hem niet nalaten uit waarlijk
niet altijd aan geestelijke traagheid te wijten zonde-bewustzijn niet dan na veel en ernstigen innerlijken strijd en
na gezette en biddende overweging zijner beteekenis en
strekking verrichten.
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Over het priesterdom en den invloed, de beteekenis,
en de mate van ontwikkeling zijner leden, zullen wij maar
niet veel zeggen ! Dat is het zwakste punt in deze geloofsbelijdenis ; maar Mej. D. zou ons, ten aanzien van het
gehalte der protestantsche geestelijken althans, niet ten
onrechte tegenwerpen dat er ook onder dezen zoovelen
zijn die de meest elementaire eigenschappen van den zieleherder, van den echt-menschelijken, een uitgebreide en
diep-doorleefde eigen levenservaring bezittenden begrijper
en kenner der menschenziel, missen.
Over het pausdom en zijn beteekenis en macht wordt
door Mej. Dorper geheel gezwegen. Het is waar zij alle
inzettingen der Kerk zoo uitvoerig bespreekt — alsof zij
dit essentiale toch nog niet heeft aangedurfd.

V.
De Katholieke Kerk, in haar tegenwoordigen staat, is
een grootsch instituut en een bewonderenswaardige eenheid.
Zij is zoo echt-menschelijk, al is zij het niet in den allerverhevensten zin des woords. Zij begrijpt den zwakken
mensch zoo goed, die bescherming behoeft en het zoo
rustig en zoo gemakkelijk vindt om zich te onderwerpen
aan een macht die precies weet hoe alles zijn moet, die
niets eischt van eigen initiatief, niets overlaat aan eigen
overtuiging, die zielestrijd en twijfel buitensluit en voor
alles een oplossing heeft. Zoo gaarne en zoo gereede geeft
de mensch, de in zichzelf onmachtige, arme en zwakke
mensch, zich over in handen van anderen die met hooge
zekerheid, met tegemoetkoming aan en begrip van alle
gebreken, den strijder en lijder den weg wijst in dit donkere leven, en hem, zonder al te veel van zijn krachten
te vergen, en zonder aan eigen persoonlij ken levensstrijd.
en zielskracht al te hooge eischen te stellen, met voorschrij ving slechts van een aantal kleine en niet zoo moeilijk te vervullen plichten, de zekerheid van geestelijke
rust en geestelijken vrede belooft. En als dan die ander
een macht vormt en een invloed oefent zóó groot als die-
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van de Roomsch-Katholieke Kerk, en zich tooit en omringt
met zoo machtige pracht en zoo weidsch en grandioos
vertoon, dan is het waarlijk niet te verwonderen dat
duizenden en millioenen, hulpeloos en verlaten als ze zich
voelen in dit moeilijke en zware, dit soms wanhopig-wreede
en pijnigende leven, rust vinden en vrede in den schoot
dier alles-begrijpende, alles-vergevende, alleen maar gelaten
gehoorzaamheid aan haar niet bovenmenschelijk-moeilijke
voorschriften vorderende Moeder.
Maar . dat zulk een Kerk op den duur de diepste en
innigste behoeften van een zóó vrijen en vrijmoedigen
geest, van een zóó sterke en zelfstandige persoonlijkheid
als deze schrijfster blijkt te zijn, zou bevredigen, zie,
dat gelooven wij niet.
Wij zullen Mej. Dorper in de Hervormde Kerk niet
terugzien : wie eenmaal zóó heeft gedacht en gestreden en
haar uit volle overtuiging verlaten, verliet haar voorgoed.
En als zij haar levend geloof mag behouden, wat
doet het er dan ook toe.
Maar of zij, als zij eenmaal haar nieuwe omgeving van
nabij zal hebben leeren kennen, en, ondanks alles nog
doortrokken van den geest der vrijheid en der persoonlijke
overtuiging, zal hebben gezien hoe in de Katholieke Kerk
geen plaats is voor eigen kijk op de dingen des levens en
nog veel minder voor eigen opvattingen van het hoogere ;
— als zij de nu nog door het licht harer eigen idealiteit als
met een stille glorie omschenen vormen dier Kerk in al
hun leeg traditionalisme zal hebben gezien ; — of zij
dan in de Katholieke Kerk blijven zal ?
Wij vreezen van niet, en reiken reeds nu haar in stille
sympathie de hand, gedachtig aan den vreeselij ken strijd
dien ze dan zal hebben te strijden.
Wij kunnen slechts hopen dat zij dan zal vermogen
terug te keeren tot haar oude belijdenis : „ik behoor tot
de onzichtbare Gemeente", tot den kring der waarlijk
vromen en begenadigden die in alle Kerken, in de Katholieke zoowel als in de Protestansche, en ook buiten de
Kerk, zijn te vinden.
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VI.
Wij hopen zeer dat wij Mej. Dorper, voor het geval
k aandat zij deze regelen leest, niet gekwetst of pijnlijk
gedaan hebben. Uit onze beschouwingen blijkt wel allereerst
en allermeest dat wij warme sympathie gevoelen voor de
vurige en levende geloofsovertuiging die haar bracht tot
haar „overgang"; 66k, dat wij aan geen verstands- of
rede-overwegingen haar levensbeschouwing willen toetsen,
en dat wij ons mèt haar verheugen in de rust en het
geluk die zij blijkt gevonden te hebben. Ja, wij willen haar
geschrift ter lezing en overdenking aanbevelen aan ieder
die zoekt en tast in duisternis en twijfel, als een lichtpunt
in de ons meer en meer en van alle kanten omringende
donkerte van onverschilligheid, barbaarschheid en wereldzin.
Maar wij meenden noch haar noch anderen te mogen
onthouden hetgeen wij aanzien voor de keerzijde der zoo
schoone en zoo fraai-gemodelleerde médaille.
Niet, voorwaar, uit protestantsche nuchterheid en gemis
aan zin voor dieper en heiliger schoonheid, maar om
der waarheid wil.

VERZEN
DOOR

RÉNE DE CLERCQ.

DE THUISWEVER.
Hoe jolig dit huis
Onder olmengeruisch,
Het getouw aan den gang,
De vrouw aan 't gezang,

En een jongen aan 't tromlen met schop en met tang !
Deur open, hart open,
Vroolijk gezin,
Luid haalt ge den dag met uw deuntjes in.

Een stuk roggebrood elk,
En een kop geitemelk,
Een vlieg op den rand,
Een wieg bij der hand,
En de zon aan het spelen op tafel en wand !
Deur open, hart open,
Vroolijk gezin,
De blos in uw bloed is uw beste gewin !

VERZEN.

0 spoeleman stout
Op uw stoelken van hout,
Gij kluchtige gast
In 't gerucht van uw last,
Geen vorst op zijn troon zit zoo vrij en zoo vast.
Deur open, hart open,
Vroolij k gezin,
Weef trots in het volk dat ik trotsch bemin !
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't Gouden
Glanswaaien om de weide, korenweelde en wouden,
De warme vlucht
Des rooden zomers
Witzilvert, en iets vredigers, iets vromers,
Trilt door de lucht.
Nadert
De winter met teermooie krankheid in 't gebladert,
Eer droefst en derfst
De heemlen grauwen,
Om één dag schoonheid wil ik van u honen,
Zonrij pe herfst.
Regen
En neevlen, doode lanen wandelen wij tegen ;
Stil water wacht
Of luider vaatren
Niet langs en uit de boomen nederklaatren
Met schuine kracht.
Din nog
In windstorm eenzaam stilstaan en meerillen kin nog,
Wil nog mijn hart.
Het zachtst genieten,
De rust in 't einde ontzenuwt tot verdrieten,
En vreugd zoekt smart.
Vragen
De menschen ook in voorspoed wisseling van dagen,
Hoe dan, in pijn
En donker treuren,
Niet opgeloerd, door grauwe wolkenscheuren,
Naar zonneschijn ?

VREDE.
Ruisch uit den hemel van mijn peizen,
Zingende gouden pracht,
Over de aardsche vreugdpaleizen
Van een verhoogd geslacht.
Twijfel, deemoed en zorgen,
Scheuren voor zon als grauw gewolk,
En mijn dag verstrekt een morgen
Aan een troischer volk.

VERZEN
DOOR

JOANNES REDDINGIUS.

HERFSTGETIJ.
De boomen hoog in laan bij laan,
te flonkren in het zonlicht staan,
de winddoorzongen boomen,
al-langzaam dwarrelt blad na blad
op het doorweekt nazomerpad, —
nu sterven zomerdroomen.
Woudduiven wieken mij voorbij
en vogelvluchten rij aan rij
gaan rond in wijde kringen,
hoog in de lucht en reisgezind —
ik sta op aarde, een menschenkind,
dat zwerven wil en zingen.
De gele blaêren warlen neer,
verschrompeld staat de varenveer
ten gronde ;ginds bij de iepen,
maar door de luchten gonst muziek
ijl-hoog van donzen duivenwiek
in zwenkgezwaai en zwiepen.

S MORGENS ALS DE MOERBEIBOOM.
's Morgens, als de moerbeiboom
ruischt voor 't venster en de vinken
laten luid hun stemmen klinken
leeuwerikken boven weien
zingend stijgen, en schalmeien
van de herdersknapen tuiten,
dan geniet ik van den buiten
en mijn leven wordt een droom.
Vroeg, als Koning Kanteklaar
heel parmantig met zijn hennen
stapt, of woedend aan komt rennen
vleugelklapt of wel, al kraaien,
rekt zijn hals, en luid lawaaien
schalt, tot krabbend met zijn pooien
hij een korrel weet te ontblooten,
kijk ik blij naar 't een en 't aêr.
'k Weet, dat huis in de'ouden hof
houdt een wonder mij verborgen,
licht als lachen van den morgen,
jong als winde, pas ontloken,
en geheimvol als de roken
van rob-rozen, heliotropen,
van de morgendauw bedropen,
„Wildzang", die mijn harte trof.
„Wildzang", gij mijn „Roozenmond",
laat me uw blijde zing-zang hooren,
lang is reeds de dag geboren,
lang reeds klinken vogelzangen,
gloeit de zon op bruine wangen,
houdt mijn hand de schop omvat en
telt mijn geest uw vele schatten
kom, „Rood-mondje", kom terstond!

HET LIEDJE, DAT VERLOREN LIEP.
Het liedje, dat verloren liep
kwam mij opeens weerom.
Ik hoorde een stem, die lachend riep :
Wat ben je dom, dom, dom !
En wist gij niet, o droomer, gij,
dat ergens ik toch was,
en gij vermeet wind, woud en wei,
zon, zang en wuivend gras ?
Was dat het zingen van den wind,
het klaatren van een stroom?
Het kind, dat lied en leven mint,
genoot en stond in droom
...

.

IN 'T HOFKEN.
In 't hof ken van mijn herte,
daar rijst een bidkapel,
door 't boograam komen dalen
goudstralen, licht in spel.
Het beeld der Lieve Vrouwe,
dat draagt een blauw gewaad,
ik mag eerbiedig schouwen
naar peur geliefd gelaat.
'k Heb vele roode rozen
doen vallen in gebed,
'k heb menig, menig kaarsje, blank,
voorzichtig neergezet.
'k Heb kaars bij kaars ontstoken
in edel-ronde ring,
en biddend al mijn leed geklaagd
van eenzaam zwerveling.
Daar heb ik durven veeenen,
zingend een litany,
en als de nieuvye morgen kwam
was alle leed voorbij.
'k Heb vaak mijzelf vernederd,
leggend mijn zonden bloot :
„Madonna, wil vergeven,
die 'k eer met rozen, rood.
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Ikzelf ben dof en donker,
gij straalt van louter glans,
laat bloeien rond het zwarte kruis
een roode rozenkrans.
Sneeuwblank vóór uchtendgloeien
moge eens het kruis mij staan,
dat groene rozenknoppen
dan rijzen uit de blaên" .
..

'k Moet denken aan het hof ken,
kapel en dierbaar beeld,
wanneer het zomerzonnelicht
uw klaar gelaat omspeelt.

BUITENLAND.
Een gevoel van gerustheid en voldoening werd in deze laatste maand van het eerste oorlogsjaar ten onzent gewekt door de
woorden van den Engelschen minister Churchill, naneef van Marlborough, tot den Londenschen correspondent van de N. R. C. in
een alleszins merkwaardig onderhoud, dat ook dien correspondent
alle eer aandoet. Er waren zelfs onder ons, die nu alle gevaar
voor ons voorbij achtten en liefst het kostbare leger eindelijk naar
huis gezonden wilden hebben. De gerustheid werd nog bevorderd
door de verklaring van Asquith, den Engelschen premier, in het
Parlement, dat Churchill de meeping der Regeering wel had weergegeven. Prachtig ! Het zou al heel erg zijn, als deze Engelsche
regeering ten onzen opzichte tot andere gedachten kwam. Zij heeft
bij monde van twee harer invloedrijkste leden te kennen gegeven,
dat zij haar vroeger woord, dat zij onder geen omstandigheden aan
onze onzijdigheid wilde raken, gestand dacht te doen. Mooi ! Maar
de naïeve menschen, die nu alle gevaar van dien kant voorbij achtten, zijn toch waarlijk al te goed van vertrouwen op politiek gebied ! Zijn zij nog niet wijzer geworden door wat zij in den loop
van dit jaar hebben gezien ? Wij mogen niet twijfelen aan de oprechtheid dezer verklaringen en wij doen dit ook geen oogenblik,
al behooren wij altijd te denken aan zeker bang uitgevallen huisdier, dat in oogenblikken van benauwdheid — en die kunnen voor
Engeland ook komen — kromme sprongen pleegt te maken. Doch,
deze mogelijkheid ter zijde gelaten, wie zegt ons, dat een andere
Engelsche regeering dezelfde prijzenswaardige grondbeginselen zal
verkondigen ? En het optreden eereer andere Engelsehe regeering
dan deze behoort niet tot de onmogelijkheden. Toen de Engelsche
regeering van 1899 de Boeren op het lijf viel, werd zij door vele
liberalen ten eenenmale verloochend en men hoorde in het verloop
van den Boeren-oorlog tallooze malen verkondigen, dat „de natie"
niet verantwoordelijk mocht worden gesteld voor het doen en laten
der toenmalige Regeering, voor haar fouten en misdrijven. Wie
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zegt ons, dat een latere Engelsehe regeering zoo spreken zal als
deze? De oorlog kan nog lang duren. Er schijnt weinig kans, dat
een tweede winterveldtocht zal vermeden worden. Wat houdt de
toekomst verborgen ? Daarom, lichtgeloovigen aan wat gij gaarne
wenscht, houdt uw kruit droog ! En denkt er steeds aan, dat de
politiek niet beheerscht wordt door woorden maar door belangen.
Houdt uw kruit droog !
Duitschland is niet minder bereid om onze onzijdigheid te
eerbiedigen en heeft dit ook al meermalen verklaard. Er bestaat
geen reden om aan de oprechtheid ook dier verklaringen te twijfelen. Maar als de nood aan den man zou komen, wie weet dan, wat
die man in zijn benauwdheid zou doen ? Dat is menschelijk en verklaarbaar, want wederom : niet sentimenten en woorden maar belangen beheerschen de staatkunde. Daarom nog eens : houdt uw
kruit droog !
Het lijkt er intusschen nog niet naar, dat Duitschland of
Engeland al zoover gekomen zouden zijn. Het eerste slaat de
Russen met kracht terug, nadert Riga en Warschau dicht en heeft
misschien, als dit gedrukt wordt, beide belangrijke plaatsen reeds
in handen : Riga wordt al door de Russen ontruimd en de forten
om Warschau worden aangevallen. Reeds wordt gesproken van een
onderneming tegen St. Petersburg zelf, al ligt dit nog verre. Een
herstel van Polen, een afscheiding der Baltische gewesten van
Rusland behoort volstrekt niet meer tot de ondenkbare dingen.
Rusland schijnt inderdaad „voor minstens zes maanden lamgeslagen",
zooals een aan keizer Wilhelm toegedicht telegram aan zijn Grieksche zuster zou luiden. Men meent, dat ook de Russische wapening
en munitie bij het ontzaglijke verbruik ervan lang niet voldoende
meer is. En de Russische financiën ? Men hoort er niet van maar Engeland en Frankrijk, hoewel bereid om de bondgenooten der Entente
met leeningen te steunen — moderne vorm der Engelsche subsidiën uit vroeger eeuwen ! -- hebben ook voor zich zelf veel geld
noodig. Het is waar, de Engelsche miljarden stroomen toe ; maar zij
stroomen ook weg. Het is waar, Engeland's financieele kracht is
ontzagwekkend ; maar aan alles komt een einde. Italië staat ook al met
uitgestrekte hand en het is geen geheim, dat die kinderhand niet
gauw gevuld is of liever gevuld blijft. Het zou verwonderlijk zijn,
als Italië dezen oorlog een half jaar met fatsoen kon volhouden,
ook al springt Engeland met groote sommen bij.
Inderdaad, Duitschland, Oostenrijk en Turkije staan er op dit
oogenblik lang niet kwaad voor, al hebben ook zij ongetwijfeld
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met ernstige financieele en economische bezwaren te kampen, afgezien nog van den afmattenden strijd tegen een wereld van vijanden.
Juist dat is het, zegt de Entente : het is gebleken, dat wij niet
in staat zijn den vijand vernietigende slagen toe te brengen, maar
afmatten zullen wij hem door aanhoudende aanvallen en speldeprikken, terwijl wij hem tegelijk allen toevoer zullen onthouden.
Een afmattingsoorlog dus, gepaard met een strenge blokkade.
Bij die laatste vooral moet Amerika nu medehelpen. De
Engelsch-Amerikaansche pers dringt daarop dagelijks aan en zij
heeft in Amerika een machtigen invloed op de openbare meening.
Zij begrijpt, dat de Vereenigde Staten met hunne aanzienlijke bevolking van Duitschen oorsprong een oorlog tegen Duitschland
niet spoedig zullen gaan voeren. Maar zal het gelukken hen over te
halen tot ernstige beperking van den Amerikaanschen handel op
de neutrale landen, tot beperking van den handel tot wat deze
voor zichzelf noodig hebben, tot volledige staking van den handel
met Duitschland en Oostenrijk ? Dat is ook niet denkbaar, in
weerwil van alle pogingen der genoemde pers om de zaak van den
duikbooten-oorlog te exploiteeren tegen Duitschland, in weerwil van
eenigszins stekelige nota's tusschen Washington en Berlijn gewisseld
of nog te wisselen. Amerika wil geen oorlog : het wil vrede èn vrijen
handel. Met dezen laatsten wensch komt het in tegenspraak met
Engeland, dat er in vredestijd ook wel voor is, gedachtig aan zijn
eigen geschiedenis, maar in oorlogstijd allesbehalve, zooals zijn geschiedenis ook al kan toonen. Engeland, dat de wereldheerschappij ter
zee begeert te behouden — en daarmede zooveel als de wereldheerschappij absoluut uitoefent — wil het machtige wapen der
toevoerblokkade niet missen, ja het in zijn volle kracht toepassen
tegen den mededinger, die het op de wereldmarkt wilde verdringen en reeds een heel eind in die richting gevorderd was. Dat is
voor Engeland ongetwijfeld de hoöfdzaak en niet de bescherming
der kleine staten, die intusschen ook voor Engeland in vele gevallen nuttig zijn voor dit doel en juist daarom beschermd worden,
als het niet anders te pas komt in Engeland's politiek tegenover
overgroote mogendheden. Zoo was het in Napoleon's tijd, zoo begon
het later tegenover het machtige Rusland van Alexander I en
Nicolaas I, zoo gaat het nu tegen Duitschland. Het wil geen overgroote mogendheid te land -- en daarmede gaat het in de ook
door de kleine staten gewenschte richting, die in dat opzicht zijn
aangewezen bondgenooten zijn — maar het wil zelf de zeeën beheerschen, tegen welken wensch nu Duitschland het krachtigst
O.E.XV8
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opkomt, ook al niet maar zuiver en onbaatzuchtig in het belang
der menschheid in het algemeen maar omdat Duitschland's welbegrepen levensbelangen ermede gemoeid zijn.
Kleine staten. Wie denkt er niet aan België, nu reeds een
jaar lang het slachtoffer van den oorlog ? Het ongelukkige België,
krimpend onder de zware vuist van den vijand, die het veroverde
land natuurlijk niet regeert in het belang der bewoners maar in
zijn eigen belang, het zooveel mogelijk gebruikt tot zijn eigen
voordeel. Ons medelijden strekt zich uit naar de arme overwonnelingen, naar de honderdduizenden, die nog in den vreemde rondzwerven, naar de tnillioenen, die in het land zijn gebleven of
teruggekeerd en het vreemde juk hebben te dragen. De vraag van
schuld of onschuld aan het lot, dat het land treft, ter zijde gelaten,
wij, Nederlanders, mogen ook in België's belang wenschen, dat
Vlaming en Waal elkander in het ongeluk beter hebben leeren
verstaan. Of het zoo is ? Er is reden tot twijfel. Van Waalsche
zijde is het oorlogslot herhaaldelijk aangemerkt als een pleit tegen
de rechtmatigheid der Vlaamsche beweging en wordt voorspeld,
dat België, eenmaal bevrijd, Waalsch zal moeten zijn ; van
Vlaamsche zijde wordt de strijd voor het goed recht van het
Vlaamsche volk reeds weder voorbereid, al versmaden vele -- niet
alle ! — Vlamingen daarbij de vriendelijk aangeboden hulp des vijanda
met fierheid. Hoe zal het over een jaar zijn ?
Over een jaar ! Wat is er al in dit ééne vreeselijke jaar gebeurd van het oogenblik af, toen de oorlogsmare plotseling klonk
door de wereld ! Wij kunnen het ons nauwelijks voorstellen, dat
bet „nog maar" een jaar is geweest, waarin dat alles is voorgevallen. Gelukkig zijn wij totnogtoe vrij gebleven van den oorlog
zelf, niet het minst door de zorg onzer voortreffelijke Regeering,
die gelukkig bij de volksvertegenwooreiging geen krachtig verzet
heeft gevonden en nog vindt bij hare voorstellen tot versterking
onzer weerkracht te land en ter zee, den besten waarborg voor de
handhaving onzer onafhankelijkheid. Houdt uw kruit droog ! En
denkt aan het ware woord van De Witt over de zorgeloosheid
onzer natie ten opzichte van niet dadelijk dreigend gevaar, onlangs
door den heer Staal ter snede weder in herinnering gebracht.

LEESTAFEL.
Schuchtere Schreden. Verzen van Jac. M. Th. Fock.
's Gravenhage. Van der Haar en van Ketel, 1914.
Poëzie als Gita Ritschl's „Vrome Liederen" besprak ik in de
vorige aflevering onwillekeurig met zekere voorzichtigheid : ge
moedelijke vroomheid kwetsen wij immers zelfs ook dan niet gaarne,
als hare uiting bij ons zelven niet den minsten weerklank vindt.
Maar mag nu de vroomheid uitsluitend op zulk een privilegie aanspraak maken? Heeft ook deze dichter, die zijn liefde-mijmeringen
en zijn vluchtige levensoverpeinzing in „schuchtere" geluiden uit,
er geen aanspraak op dat wij hem ontzien ? Ik weet het niet. In
het algemeen lijkt mij spottend parodieeren van eerlijk gemeende
poëzie een goedkoop en afkeurenswaardig werk. Maar wanneer
iemand nu een vers laat drukken als het onderstaande :
VLINDER.
Ik heb op de wei een vlinder gezien,
Een vlinder, een vlinder alleen,
Die fladderde, fladderde, fladderde blij
Al over de bloemekens heen.
Die vlinder, die vlinder, die was er zoo mooi,
Die vlinder, die had er een gouderve tooi,
Die vlinder, die vlinder, die leek wel een fee
Die over de bloemkens een rondedans dee.
Een fee in een kleedje, heel teer en heel fijn,
Van goudovertogen sneeuwwit satijn,
Een fee, die maar leefde tot dansen alleen,
Tot dansen al over de bloemekens heen

Wat dan? Moeten wij ons dan afpijnigen om een zinsnede te
bedenken die noch den poëet krenkt noch onze oprechtheid in de
klem brengt? Hoogstens kunnen we ook dezen bundel stil terzij
leggen... want als wij nog meer citeeren komt er nog erger voor
den dag. K. K.

,
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E. Korevaar-Hesseling. Het zien van Kunstwerken.
Uitgegeven bij de technische boekhandel en drukkerij
J. Waltman Jr., te Delft in 1915.
Het spreekt van zelf dat een boekje van vijftig bladzijden
geen soliede en volledige aesthetiek noch een passe-partout voor
den hulpbehoevenden museumbezoeker kan bevatten. Dat wist de
schrijfster van deze helder doordachte en eenvoudig gestelde opwekking tot goed kijken ook wel, en zij heeft, toen ze enkele van
de hoofdlijnen trok die haar zelve den weg tot een persoonlijk en
vruchtdragend kunst-inzicht hebben gewezen, zich zeker ook niet
de illusie gemaakt, nu een volledig en voor alle gevallen dienstig
systeem van aesthetische waardeering in de handen harer landgenooten te hebben gelegd.
Maar juist, dat Mevrouw Korevaar zich in inhoud, vorm en
taal van haar boekje eene strenge beperking oplegt, niets zegt dan
wat voor haar zelve door nauwlettende observatie tot waarheid is
geworden, en haar eenvoudig systeem van kunstwaarneming met
zooveel persoonlijke zelfstandigheid aan eene reeks van goed-gekozen — ofschoon, helaas, in de illustratie niet steeds gelukkig
geslaagde — voorbeelden demonstreert, geeft aan haar boekje eene
eigene waarde.
Dat systeem is uiterst eenvoudig en zonder twijfel ook slechts
bedoeld als één van de wegen langs welke men tot het volle
verstand van een kunstwerk komt, één van de middelen die ons
moeten verhinderen ons tevreden te stellen met een onberedeneerd
mooi- of leelijk-vinden of met een oordeel louter en alleen berustend
op persoonlijke sympathieën. Zie, zoo redeneert ongeveer de schrijfster, wanneer wij bedenken dat ieder kunstwerk een gevolg is van
emotie, d. i. eene poging van den kunstenaar om den indruk, door
het aanschouwde in zijn gemoed te weeg gebracht, te vertolken in
plastische kunst, dan ligt het voor de hand dat die kunst zich
soms zuiver ideoplastisch, soms zuiver physioplastisch zal uiten en
soms, naar des kunstenaars aanleg en neiging, tusschen die twee,
de geestelijke en de meer visueele vertolking, harmonie zal zoeken,
dat parallel tegenover elkaar in de ideoplastische kunst de aandacht
nu voor het bijzondere, dan voor het algemeene, en in de physioplastische kunst de analyse en de synthese wisselend op den voorgrond treden en bovenal dat het zoeken naar de honderden schakeeringen door de verbinding en afwisseling dezer hoofdeigenschappen te weeg gebracht ons inzicht in de bedoelingen van den
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kunstenaar en ook in zijn onbewust streven in hooge mate zullen
kunnen verduidelijken.
Zelve wijst zij ons door een korte bespreking van enkele
algemeen bekende kunstwerken, hoe zij ongeveer die methode van
kunstbeschouwing zou willen toepassen. Die bespreking is — als
het heele boekje -- eerlijk, vrij van doctrinarisme en van geleende
fraseologie, en naar mij voorkomt, uitermate geschikt om door
voorbeelden te leeren, waar de weg ligt die leidt tot zelfstandige
en objectieve waardeering der kunst, met name der schilderkunst.
K. K.
Dr. H. T. Colenbrander. Historie en leven. 2 dl. Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon, 1915
Menigeen zal dit boek, waarin de schrijver een aantal herdrukken uit tijdschriften verzamelde, met groote belangstelling
ter hand nemen. Het eerste deel bevat „Nederland en Oranje",
geschreven bij gelegenheid der geboorte van prinses Wilhelmina,
benevens twee belangrijke studiën over „Gijsbert Karel" ; het tweede
geeft studiën over 1813 en 1848, over Thorbecke's jeugd en onze
„staatkundige ontwikkeling„ in de laatste honderd jaren. De
schrijver kan erop rekenen, dat dit belangwekkende boek vele
lezers zal vinden; de kennis der nieuwere staatkundige geschiedenis
van ons land, welker bewerking hij zich ten levenstaak koos, vare
er wel bij.
P.
J.
B.
Dr. J. R. Callenbach. Waterloo. Nijkerk. J. F. Callenbach, 1915.
Dit goedgeschreven boek, met eenige aardige illustraties voorzien, verdient de aandacht. Het doet zich voor als de bewerking van
aanteekeningen en verhalen van den oud-flankeur Steenhoven, die bij
Qaatre-Bras en Waterloo zou hebben gestreden, en is ingericht
als een verhaal van dien flankeur zelven, aangevuld door wat den
schrijver zelf aan literatuur over die veldslagen ten dienste stond.
Het maakt van die bronnen een goed gebruik. P. J. B.
Mr. G. T. J. De Jongh. Rechter te Amsterdam. Uit den
strijd tegen de misdaad. (Handboekjes Elck 't Beste). Mij.
voor Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
In een tiental korte opstellen behandelt dit boekje het uiterst
aangelegen vraagstuk hoe zoovele „jonge levens" die dreigen „te
gronde te gaan in zonde en misdaad en schrille ellende" (Inleiding)
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nog te redden zijn voor zichzelven en de maatschappij. En het is niet
toevallig dat van die korte opstellen het uitvoerigste en meest
overtuigende den titel draagt van : Reclasseering, d.i. „de kunst
om van een misdadiger weder een oppassend mensch te maken"
(bl. 11).
Schrijver noemt dit „het wapen bij uitnemendheid" in den
strijd tegen de misdaad. Hij verhaalt dat de reclasseeringsidee
historisch drie tijdperken doormaakte : a, de ethische periode ; b, de
materiëele periode ; c, de combinatie van ethische en materiëele
hulp — en stelt de voortreffelijkheid der laatstgenoemde boven de
eerste in het licht. En in alle volgende opstelletjes wordt dan
rechtstreeks of zijdelings naar deze reclasseering verwezen.
Wat den stijl betreft, wijst de schrijver zelf ons den weg. Op
bl. 73 zegt hij : „Zie, dat is niet heel deftig uitgedrukt," en voegt
dan hierbij dit nootje : „Misschien zal de aandachtige lezer de
opmerking meermalen gemaakt hebben." Dit is inderdaad het geval,
en het doet prettig aan kennis te maken met zulk een zuivere
zelfkennis. Doch dit „niet heel deftig," beteekent daarom niet
onschoon of onbelangrijk. Integendeel. Daar is een welsprekendheid
des harten, die misschien met noordacht mooie woorden ontloopt,
om den ernst en het gewicht der zaak in de gemoederen in te
hameren. En deze welsprekendheid is hier aan het woord. Bovendien
hoort men hier telkens de stem van den bevoegde, van den veel
ervarene. Dit geeft bv. aan zijn pleiten voor het patronaat over
den gereclasseerde (bl. 30 enz. groote kracht.
Of de schrijver nu in alles „gelijk" heeft, weet ik niet, en mag
ik allerminst beoordeelen ; wel kan ik van harte zijn boekje aanbevelen aan allen die met de misdaad in aanraking komen, en
vooral aan hen die zich aangorden tot de bestrijding der misdaad.
G. F. H.
)

Mr. A. P. C. Poelhekke en Dr. C. G. N. de Vooys.
Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis.
Groningen. J. B. Wolters U. M. 1914.
Bij de eindelijk weer ontwaakte en gelukkig wakker blijvende
belangstelling in onze eigen kunst en vooral in onze eigen literatuur komt deze uitgave bizonder van pas
De schrijvers weten van hoeveel beteekenis de vorm in dezen
is, ook de vorm van den vorm, zouden we kunnen zeggen, de
uiterlijke verschijning van het boek. Daarom wijzen zij in deze
Platenatlas er op hoe het middeleeuwsche boek is geworden, en
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hoe ons tegenwoordig boek ontstaat in de werkplaats van den
kunstenaar. Zoo geven zij dus zoowel een paar mooie middeleeuwsche miniaturen als gecorrigeerde drukproeven en handschriften
van Bilderdijk en Styn Streuvels, Perk en Ary Prins. Maar ook
portretten, bovenal als deze karakteristiek zijn voor hun tijd en
door kunstenaars zijn geleverd. Verder kijkjes uit de omgeving
der schrijvers, en vooral uit vroegere en latere tooneelvertooningen
en tooneelinrichtingen.
Bovendien hebben zij hun zakelijke, waardevolle aanteekeningen
bij de platen nog belangrijker gemaakt door een literatuuropgave
die den weg voor eigen studie opent. Zoodat er dus geen twijfel
bestaat of dit werk zal dankbaar worden ontvangen en met vrucht
worden gebruikt. G. F. H.
Just Havelaar. Oud -Hollandsche Figuurschilders. Met 20
Platen. Haarlem. De Erven F. Bohn.
Maar één bezwaar is er tegen dit nieuwe boek van Just Havelaar. Namelijk, dat ge er te gauw door zijt. Welk bezwaar dan ook
tegen het einde van het boek voor u omslaat in de verheuging dat
ge het straks kunt gaan herlezen. Ge zijt er ook niet zoo gauw
door, omdat het lichte, luchte tijdverdrijfsliteratuur is. Integendeel ;
het regent hier voortdurend paradoxen, vruchtbare gedachten en
treffende definities. Begin maar niet ze aan te strepen ... Neen,
ge zijt dit boek te gauw door, omdat ge vergeten zijt, hoe lang
ge wel gedaan hebt over deze honderd vier en tachtig bladzijden.
Omdat dit boek van hoogere kunstkritiek zelf kunst is geworden
en kunst altijd een eeuwigheidssfeer meebrengt, waarin ge, den
tijd vergetend, steeds te kort verwijlt.
„Hoe is dit den schrij ver kunnen gelukken ?" vraagt ge verbaasd. Want, niet waar ? boeken met plaatjes mislukken ; dit is
bijna een natuurwet. En ge vindt het antwoord : omdat dit boek
is opgebouwd uit één moedergedachte, en is geschreven in den toon
der blijde verzekerbeid. Beide vindt ge reeds op de tweede bladzijde. „Dat dus de kunst van onzen glorietijd een element uitmaakt
in ons geestelijk leven ... ziedaar wat geen sterveling gelooft." Dat
ieder kunstenaar in zijn werk — onbewust — een zeker religieus
beginsel openbaart (bl. 8) is de eenvoudige gedachte, waaruit dit
boek, tot de laatste bladzijde, is gegroeid. En de lach het „goedmoedig troepje verfijnelingen, die — geen weg wetend in den
doolhof van 't moderne leven — een beminnelijken cultus onderhouden voor alles wat „antiek" is" (bl. 1), geeft de ironische stellig-
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heid aan van den persoonlijken stijl waarin dit boek is geschreven.
Wie de hoofdzaak heeft, krijgt de bijzaken vanzelf. En mocht
hij daarin ook al eens mistasten — het is hem vooruit vergeven.
Omdat Just Havelaar den geest van het werk der Oud-Hollandsche
Figuurschilders u weet te doen zien, opent hij uw oog ook voor
den vorm, de kleur en lijn van hun werk. Omdat hij u eerst de
synthese geeft, geniet ge ten volle de analyse, b.v. de meesterlijke
van Frans Hals' Vroolijke Drinker (bl. 68 69). Omdat hij u voluit
leert bewonderen, durft ge met hem de grenzen uwer bewondering
trekken, en durft ge erkennen dat er in De Nachtwacht iets is, wat
u heimelijk onvoldaan laat (bi. 150-154). Zoo zegt hij luchtig die
diepste dingen, en ze worden helder als kristal. Heeft hij altijd
gelijk ? Natuurlijk ; want wie diepe dingen helder weet te zeggen,
heeft altijd gelijk, al heeft hij misschien in de helft van zijn betoog
ongelijk. Want hij leert u zelf zien. Hij laat u de wereld zien,
zooals die kunstenaars haar zagen. En hij ziet het leven groot en
geweldig, juist omdat hij weet dat het leven incompleet is, „een
balans van geestelijke waarden" (bl. 66). Daarom is er in dit boek
van hoogere kunstkritiek zoo heelemaal geen aesthetisch gezeur,
en — behalve de foutjes die er ook wel in zullen staan — zooveel
blijdschap en zooveel bittere weemoed, zooveel liefde bovenal, die
„de koude, nuchtere werkelijkheid heiligt" (bl. 184). G. F. H.
;

G. van Hulzen. Zwitserland. Geïllustreerd, (Serie : Van
Reizen en Trekken). Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Amsterdam.
Dit boekje verschijnt wel op het psychologische moment.
De duizende Nederlanders toch die gewoon zijn hun vacantie
in Zwitserland door te brengen, zullen dit jaar ons eigen land
voor lief moeten nemen, of thuis moeten blijven. Het plan, dat ik
eens een vurigen vaderlander hoorde ontwikkelen, om namelijk een
extra-belasting te heffen van hen, die in plaats van de mooie
streken van het eigen vaderland met hun opgetogen tegenwoordigheid te vereeren, geregeld met goedgevulde beurzen naar het
buitenland trekken en platzak thuiskomen, dit plan is voor dit
jaar althans geheel van de baan.
Wat moeten zij nu doen, die anders zeker naar Zwitserland
waren gegaan ? Wel, ze kunnen lezen over Zwitserland. En dan
biedt dit boekje aardige vacantielectuur.
Luchtig en opgewekt, in den stijl van min of meer literaire
journalistiek, zooals de schrijver zelf zijn werkje karakteriseert,
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vertelt hij van het land dat hij liefheeft. Want meermalen heeft
hij er geruimen tijd vertoefd ter versterking zijner gezondheid, en
steeds er zich thuisgevoeld. Zoo vertelt hij uit herhaalde aanschouwing en rijke ervaring van het indrukwekkend landschap en
de gemoedelijk-trouwe bevolking. Het aardigste is wel het verhaal
van den tocht over den Simplon, terwijl uitvoerig allerlei volksfeesten worden beschreven als Het Narcissen feest te k ontreux en
De Nationale Schietwedstrijd te Luzern. Goed weergegeven foto's
illustreeren het relaas van wat Zwitserland in den zomer al zoo
te genieten geeft.
En vindt men dat die vlotgeschreven reisschetsen, hoe prettig
ook om te lezen, niet bijster diep gaan, dan bedenkt men dat de
schrijver nog een vervolg belooft, waarin hij ook het historische
en meer karakteristieke zal vertellen, en ook ons Zwitserland in
den wintertijd zal teekenen. Voorloopig hebben de teleurgestelde
reizigers naar Zwitserland toch reeds een herinnering aan het
geliefde land. G. F. H.
Dr. D. F. Scheurleer. Van varen en vechten. Verzen
van tijdgenooten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en
schimpdichten, matrozenliederen. 3 dl. 's Gravenhage.
Martinus Nijhoff, 1914.
G. Kalff. Van Zeevarende Luyden en Zee-Poëten. Id.
1915.
Zooals de heer Scheurleer in zijne voorrede opmerkt: voor zijn
prachtwerk over Onze Mannen ter Zee in dicht en beeld kan, door
aard en omvang — zonder bezwaar kan men er bij voegen : door
den prijs -- niet gerekend worden op algemeene verspreiding. Er
was dus alle aanleiding, eene goedkoope uitgaaf te doen
verschijnen, waarin de „verzen van tijdgenooten" volledig opgenomen en de afbeeldingen weggelaten zijn.
Die verzen, zoowel van onze grootste dichters als van eenvoudige rijmelaars, vormen te zamen inderdaad een stuk beschavingsgeschiedenis over het tijdvak, dat zich van 1572 uitstrekt tot
het einde der 18e eeuw.
Ik zou ze dus met ingenomenheid willen aankondigen.
Doch nu doet zich het gelukkige geval voor dat een bij uitstek bevoegde, de hoogleeraar Dr. G. Kalff, ons verrast met een
boekje van 142 blz., hetwelk niet anders is dan eene uitvoerige
aankondiging van prachtwerk en volksuitgaaf te zamen. En ik
geloof niet verstandiger te kunnen doen dan mijne lezers naar dat
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boekje te verwijzen ; zij hebben daarin een vertrouwden gids.
Indien ik eene kleine opmerking zou mogen maken, dan zou
het deze zijn : jammer dat Professor Kalif, bij zijne aanhalingen,
niet steeds de plaats vermeldt waar de lezer ze vinden kan.
E. B. K.
A. H. L. Badings. Maleisch woordenboek. Achtste, zeer
vermeerderde druk, bewerkt door H. L. J. Badings. Eerste
deel, Hollandsch-Maleisch ; tweede deel, Maleisch-Hollandsch.
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink, 1915.
Het is wel een groot verschil, als men den eersten druk van
dit werk, nu ruim 40 jaar oud, met dezen achtsten vergelijkt !
Uit de verschijning van den achtsten druk is de gevolgtrekking gewettigd, dat het woordenboek aan eene behoefte voldoet ;
en dat het geregeld veel koopers vindt, is ook af te leiden uit den
zeer geringen prijs : f 4.90 voor een boek van meer dan 1100 blz.,
in heel linnen gebonden.
De practische bruikbaarheid wordt ongetwijfeld verhoogd, èn
door de inleiding, die geeft wat ieder die maleisch wil spreken
van de grammatica dient te weten, èn door de eenvoudige samenspraken waarmede het werk eindigt.
Het zal dus zijn weg wel blijven vinden. E. B. K.
Onze Koloniën, onder redactie van R. A. van Sandick,
c. i. Serie II No. 1-3. Baarn. Hollandia-drukkerij, 1915.
De tweede reeks der monographieën over onze koloniën wordt
geopend met eene verhandeling van den heer E. A. A. van Heekeren
over de militaire positie van Nederlandsch-Indië, in hoofdzaak strekkende tot aanbeveling van de een paar jaar geleden door eene
Staatscommissie ontworpen defensieplannen.
De Schrijver wijst, dunkt mij, wel wat al te gemakkelijk de
critiek af; tegenover alle bestrijding toch, zegt hij, is „de juiste
conclusie" deze : „dat de commissie, die zoo veelzijdig was samengesteld, die inzage heeft gehad van allerlei bescheiden die voor
het profanum vulgus niet toegankelijk plegen te zijn, toch beter,
immers volledig, over de quaestie kan oordeelen" (bl. 29).
Dergelijk huldigen van autoriteitsgeloof schijnt mij voor den
tegenwoordigen tijd en in een quaestie van zóó overwegend belang
-- niet alleen financieel ! — uit den booze.
Het defensiestelsel van 1835 was óók door de destijds meest
bevoegden ontworpen en goedgekeurd ; er werden vestingen ge-
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bouwd, aan de bevolking op Java werden zware lasten opgelegd . .
het kwam niet geheel tot uitvoering en in 1861 toonde generaal
Van Swieten glashelder aan dat het absoluut niet deugde !
Laat men, zou ik zeggen, zich daaraan spiegelen en het „verzint eer gij begint" toch niet vergeten. Want, al denk ik er niet
meer aan, over het onderwerp mee te spreken, het is niet te ontkennen dat in de voorstellen der Staatscommissie, en in hunne
verdediging door den heer van Heekeren, verschillende zwakke
punten zijn. Om maar een te noemen : ten einde eene eenigszins
behoorlijke vloot te krijgen, zou men er zelfs niet tegen op zien,
het legertje dat wij hebben nog belangrijk in te krimpen. De
landmacht, zegt de heer van Heekeren, heeft dan eene beperkte
taak : verdediging van de vlootbasis, bescherming van den zetel
der Indische regeering, bewaking der kusten (bl. 21) ; daarbij moet
toch nog gevoegd worden : handhaving van orde en rust onder de
inlandsche bevolking (bl. 26), wat in oorlogstijd •— als de vijand
overal door zijne agenten opstand zal trachten te wekken (hi. 31) —
moeilijk genoeg zal zijn. En dat alles zal men op Java, vier maal
zoo groot en vijf maal zoo sterk bevolkt als Nederland, moeten
doen met een krijgsmacht van effectief, laat ons zeggen 10000
man ; voor het grootste gedeelte bestaande uit „het inlandsch
element", dat volgens den heer v. H. „in gevechtswaarde niet hoog
staat aangeschreven" (bl. 26) ?
Men zou eerder kunnen beweren dat voor de verdediging van
Indië, naast een goede vloot, 66k een flink leger noodig blijft.
Met een toast op „ons dapper Indisch leger'', dat zich van zijn
„ondankbare taak schitterend zal kwijten" komt men er niet ; men
moet het „de noodige middelen" toestaan" (bl. 29), -- dat is,
allereerst, het op de noodige sterkte brengen.
Maar dan de kosten ! De heer van Heekeren zegt wel dat die,
voor de vloot op 250 millioen geraamd, „niet moeilijk zullen gevonden worden" (bl. 38,) doch over 15 of 20 jaar is de geheele
vloot onbruikbaar ; men moet, behalve op de rente en aflossing van
genoemd bedrag, dus óók rekenen op b.v. 15 millioen per jaar voor
hare geregelde vervanging, behalve op de gewone (en buitengewone !)
jaarlijksche uitgaven.
Laat ons dus eens aannemen dat voor de uitvoering van het
vlootplan per jaar 40 millioen meer noodig is dan thans ; dat men,
om geen half werk te doen, het leger ten koste van slechts 10
millioen gulden uitbreidt -- dat beteekent nog niet meer dan stel
10.000 soldaten ! — ; dan zou de verdediging van Indië al een
50 millioen per jaar meer kosten dan thans. Zooals de financieele
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toestand van het moederland nu geworden is, zal er wel geen
denken aan zijn, deze hoogere uitgaaf ten deele althans door dat
moederland te doen dragen ; en het gaat m.i. ook niet aan, zoowel
uit billijkheidsoverwegingen als om materieele redenen, alles maar
op de Indische begrooting te brengen. De heer van Heekeren
haalt (bl. 1.5) verstandige woorden dienaangaande van de Staatscommissie aan.
De zaak staat dus zoo : wij mogen de oogen niet sluiten voor
het feit, dat sedert Augustus 1914 zoo ontzaggelijk veel buitengewone uitgaven noodig zijn dat — om het gewone beeld te gebruiken — de belastingschroef steeds meer moet worden aangedraaid. Men kan eenvoudig daarmede niet altijd doorgaan, hoe
noodzakelijk de uitvoering van ontworpen plannen op zich zelf ook
wezen moge; er wordt ook voor andere, onafwijsbare behoeften
veel gevorderd.
En, afgescheiden hiervan, de tegenwoordige oorlog laat op
velerlei zaken een nieuw licht vallen ; de in 1912 ontworpen vlootplannen moeten nu misschien reeds als verouderd worden beschouwd.
De heer van Heekeren maakt zich van de lessen van dien oorlog
wat te gemakkelijk af als hij, op de opmerking : „Engeland houdt
toch maar zijn slagschepen binnen", slechts antwoordt : „Natuurlijk,
had men gedacht dat Engeland het kanaal met dreadnoughts af
zou sluiten, koopvaardijschepen met dreadnoughts zou opbrengen?
Men waagt geen schip van 25 a 30 millioen als het met veel
minder kan" (bi. 38).

Goed, maar Engeland bouwde toch die dreadnoughts niet om
ze in den oorlog ongebruikt te laten ?
En als hij zegt „dat het in onze Oost om heel andere wateren
en afstanden gaat", dan rijst nog de vraag of het door de commissie ontworpen vlootprogramma in zijn geheel wel voldoende
zou wezen. Is, wordt dat programma uitgevoerd, de verdediging
van onze Oost werkelijk genoeg verzekerd
De redactie van Onze Eeuw behoort zeker niet tot degenen
die „liever alles maar blauw blauw laten" (bl. 37) enz. en ook
persoonlijk stel ik op het behoud van onze koloniën, op de verzekering daarvan door een daartoe berekende land- èn zeemacht
hoogen prijs. Doch het gaat niet aan, al wat tegen de uitvoering
van de plannen der Staatscommissie is in te brengen, eenvoudig
met een breed gebaar te r . zijde te schuiven.
Een wel gansch ander onderwerp bespreekt Dr. H. H. Juynboll in No. 2 der hier besproken serie ; hij tracht daarin op
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populaire wijze een en ander mede te deelen over liet Javaansch
Tooneel, de verschillende soorten van z.g. wajangs
Het is zeker nuttig, dat ook dergelijke stukken in „Onze
Koloniën" worden opgenomen ; en ook wie het artikel over hetzelfde onderwerp van denzelfden schrijver in de Encyclopaedie van
Ned.-Indië kent, zal met belangstelling van het hier aangeboden
overzicht kennis nemen. Maar of het mogelijk is, dit te geven in
een voor den doorsnee-Hollandschen lezer voldoend populairen
vorm, meen ik te moeten betwijfelen ; ten minste, noodra men
eenigszins tot de bijzonderheden afdaalt. Doet men dat niet, dan
blijft het overzicht oppervlakkig, zooals in van der Lith's Ned.
O. I. 2e dr. II. bl. 291, of ook zelfs in Veth's Java, 2e dr. IV.
bi. 212.
Wil een auteur de wajangs eenigszins grondig beschrijven, dan
vervalt hij allicht in zinnen als deze (bl. 5) : „bij de wajang poerwa
behooren de Pandawa's en hunne bondgenooten uit het Mahabharata,
evenals Rama, Laksinana, Sita en de apen uit het Ramayana tot
de rechtsche groep".
Wat den gewonen Nederlander ongeveer als Japansch in het
oor klinken zal.
Als No. 3 der serie ligt nu voor ons eene verhandeling van
den heer E. P. Wellenstein c.i. Tw. (:?) afdeelingschef bij de S.S.
in Ned.-Indië, over het Spoor- en Tramwegwezen aldaar.
Voordat wij omtrent den inhoud dezer brochure enkele woorden in het midden brengen, moet ons een zucht van het hart, betreffende eene meer en meer begane zonde tegen onze goede
moedertaal.
Daar lezen we, op bl. 7 alleen, niet minder dan vijf malen,
dat een weg van uit A naar B loopt ; ook op andere bladzijden
vindt men dat fraais terug. Och, dat onze kranten- en brochureschrijvers toch wat meer indachtig waren aan de terechtwijzing
van Beets ; van uit is de tweeling van van af :
„Van af" is meer dan schennis van een wet,
Door taalgeleerden ingezet;
Moedwillige verkrachting mag het heeten
Van taalgevoel en taalgeweten...

Waarom, mag men vragen, zijn de menschen dan niet zoo
consequent, te schrijven dat de weg van uit A naar toe B loopt ?
Het antwoord luidt : dan zouden ze hunne dwaasheid inzien, en
menigeen doet dat niet gaarne.
En nu de verhandeling.
Laat ik beginnen met het historisch overzicht op bl. 4—e,
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waarin de Schr., dunkt mij, wel wat heel vriendelijk uitweidt over
wat, tusschen 1842 en 1962, ten aanzien van spoorwegplannen voor
Java voorviel. Er mochten enkele „belanghebbenden" zijn die
spoorwegen noodig achtten en wat verder in de toekomst zagen ;
de machthebbenden verlangden er volstrekt niet naar. „Liever
geen spoorwegen, dan de aanleg er van door particulieren", zei de
een, die in „het particulier element" den vijand van „het cultuurstelsel" zag; geen sprake van staatsspoorwegen, zei de ander, want...
het batig slot !
Men kaatste elkaar dus jaren lang den bal toe; steeds werd
het motief gevonden om niets te doen. Een aardig voorbeeld is
dit: de Gouverneur-Generaal Rochussen vroeg, in 1845, 2 1/ 2 millioen
voor een staats-spoorweg van Batavia naar Buitenzorg. Baud
weigerde het geld en vond ook een spoorweg tot versneld vervoer
van personen „geheel doelloos". Doch als later de O. I. Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente concessie vraagt voor
een spoorweg, enkel bestemd tot goederenvervoer en met trekdieren als beweegkracht, wordt zij afgewezen met de mededeeling
dat zoodanige spoorweg „niet aan de verwachting zou beantwoorden". (De heer W. geeft van het motief der afwijzing op bl. 26
Bene m.i. verkeerde voorstelling).
De zaak is, dunkt mij, dat de overtuiging van het nut van
spoorwegen op Java nog in de zestiger jaren slechts bij weinigen
bestond. Toen, in 1863, de eerste concessie voor een spoorweg
op Java verleend was, werd in het Aardrijkskundig en Statistisch
Woordenboek van N. I., waarvan professor Veth een der voornaamste
medewerkers was, een heftige philippica daartegen opgenomen
(III bl. 217-221); de concessie behoorde tot die „maatregelen
die, onder den chijn van algemeene belangen te bevorderen, alleen
die van eenige weinigen bevoordeelen." De regeering had „niet
den moed of genoeg zelfstandigheid gehad om aan het geroep en
geschrijf om een spoorweg het hoofd te bieden" ... Beroept men
zich op hetgeen Engeland in Britsch-Indië deed en doet op het
stuk van spoorwegen, „voor de welvaart van de aan ons toevertrouwde bevolkingen behoeven wij met Engeland waarlijk niet
te rade te gaan, — des te meer met ons eigen, mits door geen
hebzucht van het regte spoor afgebragt gezond verstand."
Zoo schreef men, nog pas Bene halve eeuw geleden ! ! Wanneer
er toen niet — betrekkelijk weinige — mannen geweest waren
die de toekomst beter inzagen, dan zou men, wie weet voor hoeveel
jaren nog, op het oude pad van niets-doen gebleven zijn. De
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij heeft ten slotte succes
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gehad ; maar men mag haar dat allerminst misgunnen, want zij
heeft voor den lateren spoorwegbouw den weg gëeffend.
Doch, laat ik dit opmerken, ook tegenover den heer W., die
ongelijksoortige grootheden met elkaar vergelijkt, — het succes
is niet buitensporig geweest.
„Met de in totaal in de spoor- en tramwegen op Java gestoken kapitalen, op het eind van 1912 bedragende 299 millioen
gulden, werd in dat jaar een netto-overschot der exploitatie verkregen van ruim 23 millioen, overeenkomende met cc. 7.7"/e van
eerstgenoemd bedrag" (bl. 19). Welnu, de Ned. Indische Spoorwegmaatschappij had toen 59 millioen in hare spoor- en tramwegen
gestoken, haar netto overschot (verschil tusschen bruto-opbrengsten
en exploitatie) bedroeg bijna 5.3 millioen, d. i. bijna 9 pCt. ; en het
was te verwachten dat dit percentage hooger zou zijn dan het
gemiddelde van alle lijnen, omdat daaronder eenige voorkomen die
nog niet tot voldoende ontwikkeling gekomen zijn of door mingunstige streken loopen.
Wat de spoorwegen betreft ; de verhouding van de nettoopbrengst tot het kapitaal was in 1912 :
10.40 pCt.
Van de Staatsspoorwegen, Oosterlijnen,
4.83 „
71
)1
Van de Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij,
Samarang—Vorstenlanden, 8.65
Batavia—Buitenzorg
13.83
Zooals men weet, ging het lijntje Batavia—Buitenzorg sedert
aan het land over.
In 1914 was de boekwaarde der lijnen van de Ned. Ind.
Spoorwegmaatschappij bijna 64 millioen, het „netto overschot"
f 4.575.000, d.i. 7.18 pet. Voor eene bloeiende onderneming is dat
cijfer zeker niet te hoog ; dat de aandeelhouders een veel hooger
dividend (over 1914: 14 pCt.) ontvangen, is het natuurlijk gevolg
van het feit dat het aandeelenkapitaal betrekkelijk klein is (bijna
111/ 2 millioen) en de kosten verder bestreden zijn uit obligatieschuld (bijna 33 millioen) tegen meestal 4 pCt. rente en uit in den
loop der jaren gekweekte reserves.
Nu ik toch over de N. I. Spoorwegmaatschappij spreek, wil
ik ter loops opmerken dat de Schrijver zich op bl. 14, onderaan,
vergist in zijne meeping dat de derde spoorstaaf, tusschen Solo en
Dj ocj a, meer winst opbrengt aan de maatschappij dan aan den
Staat; wanneer hij de archieven raadpleegt, dan zal hij ontwaren,
dat de regeering aan de maatschappij vroeg of zij er bezwaar
„
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tegen had dat, door een derde rail op haar baan, de Ooster- en
Westerlijnen in verbinding werden gebracht, wat noodig was èn
voor het nuttig gebruik van het materieel, èn uit het oogpunt van
's lands verdediging ; dat de maatschappij zich daarop tot alle medewerking bereid verklaarde, wanneer hare belangen slechts niet werden
geschaad ; dat daarop, voor rekening van den Lande, op de spoorbaan der maatschappij, de derde rail is gelegd en de daarmede
verband houdende werken zijn uitgevoerd ; dat destijds eene
financieele regeling is gemaakt die voor beide partijen aannemelijk
scheen ; dat de maatschappij uitdrukkelijk verklaarde, tot wijziging
bereid te zijn wanneer die regeling niet overeen bleek te komen
met 's lands financieel belang ; dat in de eerste jaren met het oog
hierop nauwkeurig is nagegaan hoe zij werkte, en de Indische
regeering toen geen reden heeft gevonden om op eenige wijziging
aan te dringen ; en dat inderdaad liet kapitaal, aan de derde spoorstaaf besteed, den Lande ruime rente afwerpt.
Voor eene „boekaankondiging" is de bovenstaande alinea wel
wat uitvoerig; maar ik kon haar bezwaarlijk achterwege laten, nu
een spoorwegambtenaar een onderwerp bespreekt zonder het behoorlijk te hebben onderzocht.
Oppervlakkig schijnt mij ook de vergelijking (bl. 15) van de
kosten van den eersten en van de later gebouwde spoorwegen, ten
betooge dat breed spoor zooveel duurder is in aanleg dan smalspoor.
Natuurlijk is het eerste duurder; maar de aanlegcijfers, door den
heer W. genoemd, kunnen niet de juiste verhouding aangeven.
Bij den bouw der lijn Semarang—Vorstenlanden, in breed spoor,
is uit den aard der zaak veel leergeld betaald ; men had, om maar
één punt te noemen, niet de beschikking over één practisch gevormd spoorwegingenieur. Bovendien waren de spoorstaven enz.
veel, — ik meen 21/2 maal duurder dan in latere jaren, toen de
ijzerindustrie in Europa eene groote ontwikkeling had verkregen.
Het boekje van den heer W. lokt wel tot verdere bespreking
uit, maar ik moet mij bekorten. Laat ik dus alleen nog zeggen,
dat de Schrijver zich op bl. 38 geheel vergist bij zijne mededeeling
van de naastingsvoorwaarden van de lijnen (niet alleen spoormaar ook tramwegen) van de Delispoorwegmaatschappij; iemand,
die over dergelijke zaken schrijft, dient van de in September 1912
vastgestelde concessievoorwaarden toch niet onkundig te zijn.
Het napleiters over den aankoop van den spoorweg Batavia—
Buitenzorg, aan het slot van het boekje, schijnt mij geheel onnut.
E. B. K.

Overneming verboden.

DE VAN BEEMSTERS
Geschiedenis eener Familie 1
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GERARD VAN ECKEREN.

EERSTE BOEK.
HEVELDINGEN.

EERSTE HOOFDSTUK.
I.
Het was in April van het jaar 1889, op een achtermiddag, juist toen de koetsier van de oude Haarlemsche
paardentram met een breeden zwaai den remzwengel losdraaide en de bles het achterlijf rillend spande en aantrok,
dat een blonde jonge man het stationsgebouw uitschoot
1) In „De van Beemsters" tracht ik te geven de psychologie van
een familie in 't eind van de negentiende en 't begin van de twintigste
eeuw, over enkele geslachten heen. — Aangezien de stof (verdeeld in drie
Boeken) mij te uitvoerig leek om geheel in een tijdschrift te worden gepubliceerd, worden den lezer hierbij slechts de eerste vier hoofdstukken van het Eerste
Boek aangeboden, welke in zekeren zin de inleiding vormen tot het geheel.
G. v. E.
O. E.XV9
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en op den opstap sprong, zoodat de wagen schudde. Hij
gaf den conducteur als een goeden bekende een knikje
en bleef staan op het achterbalcon, met zijn blanke vingers
woelend door zijn aankomend baardje, als in plotselinge
verlegenheid om het oogenblikje opschudding, dat zijn
jongensachtige haast had verwekt.
De tram rammelde over de rails van 't Stationsplein
den Kruisweg in; eentonig beklapten de paardehoeven de
keien, en de bel met den ouden bekenden klank tingelingde een joligen galm-kronkel de stille straat in. Het
was een mistige dag ; van een nattig-klammen nevel schenen
de huizen beslagen ; hier en daar in een winkel brandde
reeds licht.
In de Bartelj orisstraat verliet de jonge man de tram,
vóór den sigarenwinkel „De Vergulde Moriaan". Op 't
trottoir had hij haastig even opgekeken naar de beide
vensters van de eerste verdieping toen belde hij aan
de gesloten winkeldeur, waarachter een strook papier met
in groote inktletters de woorden:
.

Heden na 12 uur wegens famili e
omstandigheden gesloten.
Hij moest even wachten; voelde 't kloppen van zijn hart.
Wat zouden ze zeggen ? Zouden ze verrast zijn ? Snel
gleden allerlei gedachten en herinneringen door zijn hoofd . .
uit zijn schooltijd ... zijn studentenjaren ... al de vele
malen dat hij deze deur was doorgegaan -- 66k na vorige
goed afgelegde examens .. .
De deur werd geopend ; 't was vader zelf. Het baard
loos, rozig gezichtje onder het bebloemd kalotje, dat be
kende, beminde gelaat, keek een oogenblik verbaasd, en
de blauwe oogen onder de wat rood ontstoken leedjes
knepen klein.
„Nout ! jongen, jij? Neemaar, daar zal je moeder van
opzien ! En je schreef ... dat je onmogelijk ..."
„Verrassingen zijn nooit onmogelijk vader ! Tenminste
dat hoop ik. En dacht u nu heusch dat ik op uw verjaardag zou ontbreken? Vóór alle dingen hartelijk geluk

331

DE VAN BEEMSTERS.

gewenscht en Gods besten zegen ! En dan ... ehem ... dan
heb ik nog een verrassing. Ik ben namelijk ... "
„Je hebt examen gedaan ! Je kerkelijk voorbereidend !"
schoot de oude man uit, zijn zoon naar binnen trekkende. „En
daar wisten we niets van. 0 jou oolijkerd, nou begrijpen
we je geheimzinnigheid, dat noodzakelijk spreken moeten
van dien professor, waarom meneer vandaag niet komen
kon ! Kom gauw meo naar boven ja . .. maar hoor 'es. . .
je begrijpt..."
De oude Beemster lichtte verlegen zijn kalotje, een
gewoonte Arnout reeds van jaren heugend. „Hoor eens .. .
je begrijpt. .. er zijn boven..."
De aanstaande dienaar der kerke lachte. „Maar vader,
u zegt dat op een toon, of mij boven minstens een paar
leeuwen en tijgers opwachten, terwijl 't zich toch wel zal
bepalen tot 't gewone verjaargezelschap niet ? tante
Anna, tante Nella en oom Wim. En dan zus Marie ; want
dat de broers niet komen konden, heeft moeder me al
geschreven. Ik ben heel blij ze allemaal nog eens bij
elkaar te zien vóór ik me straks in mijn gemeente ga,
wegstoppen ..."
„0 ho, zóó ver ben je nog niet, mannetje ! Denk aan
je proponents !" plaagde de tabakshandelaar. „Maar ik ben
blij dat je 't zoo opvat, jongen ; ik dacht dat 't je misschien
zou teleurstellen op een dag als vandaag niet onder óns te
zijn ... dat wil zeggen ... " haastte hij verzoenend, terwijl
ze den winkel doorliepen en de trap beklommen : „onder
mekaar zijn we tèch, dat spreekt, dat spreekt, jongen.
Kerel, kerel, je laatste academisch examen dus ; over een
half jaar dan ben je, als God dat geven mag : „Verbi divini
magister"; is het niet; zeggen jullie dat zoo niet? Ja, ik
ken ook mijn mondje Latijn, al ben ik dan ook maar een
eenvoudig koopman in 't Narcotiaansche kruid ... "
Op dat oogenblik klonk een stem van boven van
't portaal. „Wie is daar vader ? Is dat Nout ? . ."
„Welnee moeder, hoe kom je er aan ! 't Is een reiziger
dien ik maar even meêneem naar mijn kantoortje ... "
plaagde knipoogend de oude van Beemster.
.
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„Ach vader, neen, 't was Nouts stem", trilde 't van
boven met iets van teleurstelling.
„Wees maar gerust, hoor moedertje, ik ben het," snelde
de jonge man de laatste treden op en sloot op 't donker
portaal zijn moeder in de armen.
„Kintie ... kintie-mijn".
„Is u verrast, ja ? En nu is er nog iets. . . moet u
raden ! ... "
„Je heb ... je heb 'n meisje ! ? ...
„Nee moeder, neé ... "
„Dan heb je. . . o, ik weet het. .. dan heb je examen
gedaan ! 0, mijn jongie wat ben je er een ! Dat gaat maar
zoo stilletjes zijn gang. Houdt vader en moeder voor 't
lapje ; zegt dat-i heusch niet komen kan dit jaar met vaders
verjaardag ! We waren al echt boos, echt verdrietig geweest,
hoor stouterd !"
Nout lachte maar zachtjes ; zijn hoofd gedrukt tegen
haar warme japonborst, waarvan hij de stof rook : die
vreemd-zoetige goedlucht, die hem aan zijn jeugd herinnerde,
de vele malen dat hij zoo aan moeders borst zijn hoofd
geborgen had. Moesten de lui eens zien : Hercules, en de
Klipgeit . .. vloog het door hem heen ... ze bazuinden 't
de heele kroeg door, hoe de rhinoceros hing aan de rokken
van zijn moesje . .
Maar terwijl hij zoo dacht doorstroomde hem een
zalig gevoel : gevoel van rust, als was hij nu eindelijk,
na jaren, jaren van onrust en vervreemding, aangeland op
de plaats van zijn bestemming ... eindelijk thúis
„Hoe is het ... krijgen wij 66k nog wat van jullie te
zien?" kwam de oude van Beemster, die al voor was gegaan in de kamer. „Oom en de tantes snakken er naar den
aanstaanden Eerwaarde te begroeten."
„We komen, we komen vader," stelde Arnout gerust,
en fluisterde nog even tot moeder: „zeg, had je er heelemaal
niets van vermoed ? Weet u, 't was een lastig examen, en
van Enkel heeft 't land aan me; heeft me duchtig laten
rijden. Maar dan dacht ik maar aan dit oogenblikje en
dan. .. dan ging het goed."
"

..
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Zij drukte hem nog eens tegen zich aan. „Lieve malle
jongen," zei ze gelukkig. „En blijf je nu heusch thuis ;
werken voor je proponents; hoef je nu niet meer naar
Utrecht terug ?"
„Nee, nou blijf ik bij je hoor !" antwoordde hij met
een zoete stem, als tot een kind, dat hij een belofte deed.
Toen traden zij den salon binnen.
Het was een lage, wat pijpelavormige kamer voor aan
de straat, de muren met een ouderwetsch papier betengeld :
bleeke rozen en blauwe korenbloemen op een achtergrond
zonder bestemde kleur. Er stonden nog enkele van de groote
oude meubels, die voor dertig jaar hadden te pronk gestaan
in de beste kamer van grootvader Beemster, den kweeker
te Heemskerk, aangevuld met de nieuwmodischer stukken
welke de heer en de vrouw des huizes bij hun huwelijk,
op hun koperen en zilveren trouwfeesten, ten geschenke
hadden ontvangen. In 't vertrek hing altijd dat bekende
muffe luchtje, door Arnout als jongen voor zich zelf ,,het
Heemskerksch luchtje" genoemd, de geur die te ontstijgen
scheen aan de oude familiestukken, en die altijd om hem
was als vader vertelde van grootvader Abram en zijn onafzienbare aardbeivelden .. .
Nu, dezen achtermiddag, was 't bedompt en rookerig in
den salon, en het Heemskerksch luchtje was door ooms sigaar
verdrongen. Arnout, binnentredend in de schemerige
ruimte, kon in de volte van menschen en meubels niet
dadelijk alles goed onderscheiden. Een geroes van stemmen
omgonsde hem, en aan twee, drie kanten tegelijk moest hij
handen geven, gelukwenschen in ontvangst nemen.
„Dag Nout, dag jongen ; wel, wel, daar hoores we van
op, van 't nieuws dat je pa daar vertelde ! Hartelijk gefeliciteerd hoor, en Gods besten zegen ... "
„Dank u, dank u, tante ... ?"
„Grietje jongen, ja, ik zag dat je aarzelde. Hebben
mekaar ook in zoo lang niet gezien 'waar ?"
Tante Grietje sprak wat zeurig-zingend en knikte met
het bleeke hoofd : ja-ja, j
hetgeen men bij haar
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voor de slotsom eener wijsgeerige levens-bemijmering kon
houden. Tante Grietje, een der beide ongetrouwde zusters
van den tabakshandelaar, had in den nabloei harer meisjesjaren zich uit roeping aangeboden als juffrouw in de linnenkamer van een christelijk- philanthropisch gesticht, welken
post zij nog steeds met nauwgezette trouw vervulde.
„Aha ! daar hebben we onzen held van den dag, waarbij
jou luister in 't niet verzinkt, waarde zwager ! Wel jongen,
hoe gaat het, en wat 'n verrassing voor de oude lui. Je
hebt 'm me dat knap geleverd hoor. Wablief? Tante
Nella ? Ja, natuurlijk is die er, dat spreekt, dat spreekt —
zoo gezond als 'n vischje. Kijk, daar komt ze al met
'n schaal vol goede gaven op je aan ; jongen, jij bent in
de gracie."
„Dag neef. . . een gebakje ? Na zoo'n spoorreis is een
kleine hartversterking wel van pas. Wacht, de limonade
staat daar; of hebt u liever een kopje thee ?"
„Wat thee, wat limonade ! Da's vrouwenkost. Geef
den man 'n flink glas wijn. Wacht kerel, wacht, ik zal
je helpen."
Oom Willem was opgesprongen, liep naar 't buffet ;
zijn luidruchtige stem overklonk het gezelschap.
„Je neemt me niet kwalijk, zwager, dat ik zoo je honneurs waarneem ? Nos kennimus nos. Aha ! En ik meen in
je geest te handelen met je zoon eens even van het goede
dezer aarde ..."
Arnout hoorde niet verder ; hij gaf antwoord op de
vragen die tante Stok hem deed. Of hij een goede reis
had gehad ? Of het examen hem meê was gevallen ? Hoe
lang het nu nog duurde eer hij beroepbaar was ? Zij hoopte
zoo, dat haar Egbert 66k in het ambt zou gaan ; grootvader Vermeer zei altijd : de geslachten waarin het predikambt begeerd wordt van vader op zoon, dat zijn de van
God gezegende geslachten, dat is de ware adel. Niet dat
ik meen, dat je als gewoon burger niet Gods kind kunt
zijn, jongen. Grootvader Beemster was linnenwever op de
Veluwe, en vader jou grootvader dan, Arnout was
kweeker, en je vader en je oom zijn in den winkelstand.
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't Zijn Godvreezende menschen, maar toch ... de Vermeertak ... "
„Wat zeg jij kind van de Vermeertak ! Hier, kerel,
heb jij je glas wijn. Is ze weêr eventjes zwaar op de hand,
je tante ? Heeft ze 't weêr over „de mooie lijn" in de
familie Vermeer ? Haha ! Maar 't mensch heeft gelijk,
jongen, 't mensch hééft gelijk, al zegt ze 't wat sentimenteel ; en 't is aardig, wat zeg ik : 't is een zégen, dat je
broers en jij de traditie van de Vermeers weêr in de
familie hebben gebracht. 'k Hoop dat mijn Egbert er 66k
aan meê zal doen. Want zoo'n beetje winkelen, zooals je
vader en je oom, ach-ach, da's niks gedaan, da's goed voor
't liberalisme ... "
„Ho-ho !" lachte de oude van Beemster, die er bij was
komen staan. Zijn blauwe ooges glunderden heen over zijn
wat langen neus, en zijn geschoren bovenlip sperde zich
plagerig op, terwijl zijn lange vingers zijn glad-rozig kinnetje
als een bekertje omvatt'en.
Oom Willem verschokte zijn breed lichaam in zijn
leuningstoel. „Da's goed voor 't liberalisme, zeg ik", herhaalde hij met nadruk, een slurpje doende aan zijn glas,
dat hij weêr in de vensterbank n eêrzette. „Drogerijen te
verkoopes of tabak, dat is geen vak waar de eeuwigheid
achter zit, zwager, wil ik maar zeggen ; daar zit geen perspectief in. En daarom noemde ik 't achter de toonbank
staan goed voor den liberaal, die zich om geen eeuwigheid
bekommert en wiens horizon niet verder gaat dan de muren
van zijn winkel. Ja !"
„Hoho ! Hoho !" liet de oude Beemster zijn zoetplaagrig lachje los, terwijl zijn vingers van pret zijn kalotje
ronddraaiden.
„Maar oom", zeide Arnout. „Je kunt God toch dienen
in ieder beroep zou ik denken ... "
De heer Stok streek langs zijn bruinen baard en knikte
gewichtig. „Natuurlijk jongen, natuurlijk. 'k Heb het tegendeel ook niet beweerd. Doch een Christen kieze toch bij
voorkeur versta mij wel : bij voorkeur ! -- beroepen
waar wat ik noemde : perspectief in zit. Daar heb je je
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grootvader bijvoorbeeld. De man was kweeker. Als die
's morgens vroeg op zijn akkers kwam en de dauw zag
liggen op zijn planten en de wijë hemel boven zich, dan
moet hij vaak met den psalmist gejuicht hebben : de hemelen
vertellen Gods eer en het uitspansel zijner handen werk .. .
en wat daar verder volgt. Zie je, dat noem ik perspectief
en eeuwigheid in jewerk. Stel daar nu eens tegenover
een winkel met borstels of sigarenkisten. Vat je 't verschil?
Vat-je-n'et ?"
Hij richtte zich wat op en trok Arnout bij een knoop
van zijn jas.
Jawel oom, maar ik ben 't niet met u eens. Wij
dragen de eeuwigheid in ons. „Het Koninkrijk Gods is in
ulieden" en dus ... "
Oom Willem deed aan zijn sigaar een diepen haal, als
dacht hij na. Hij scheen voor 't oogenblik verslagen, en
zijn zwager, zich zachtjes wiegelend op zijn kleine beerven,
juichte nu zegevierend : „Oho !"
Tante Nella kwam nog eens met de schaal gebakjes
en fluisterde Arnout lachend in over den pot die den ketel
verweet dat hij zwart ziet, en toen de jonge theoloog haar,
niet terstond begrijpend, aanzag, sprak ze zacht, met een
knipoogje naar den leunstoel bij 't raam die in rookwolken
wegschool : „Mijn goeie man plaagt me altijd met mijn
sentimenteelheid en zwaar-op-de-handheid, maar zelf is hij
er ook niet zoo heelemaal vrij van, vindt u zelf wel neef?
Kijk, nog een roomhorentje ? Daar hieldt je zooveel van als
je bij ons in Zutfen kwam logeerera vroeger, weet je nog wel?"
„Nou, of ik !" lachte Arnout, die aan 't eind van de
kamer zijn zoo juist binnengekomen zuster Marie in 't oog
kreeg.
De lamp brandde nu, en 't vertrek had dadelijk een
gezelliger aanzien. In 't midden stond de groote, gladmahoniehouten tafel zonder kleed, waaraan ze als kinderen
Zondags altijd mochten kienen. Het licht der nog wat
schommelende lamp lag als een eigele en overrijpe vrucht er
in uitgestort ; in 't krulwerk der oude stoelen en sofa
vergleed het met smijdige lichtvegen. Het overdag wat
„
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vervaalde groene fluweel der bekleedingen lokte nu met
iets van de diep-groene tint van ingelegde pruimen. Het
was een indruk uit zijn kindsheid, hem nu, heel even, door
zijn geest strijkend, terwijl hij langs tante Grietje heen,
die met moedertje te praten zat, op zus Marie aanstevende.
Zij had al van 't examen gehoord en feliciteerde hem met
een klapzoen.
„Ik kan nog eens trotsch zijn op mijn drie broêrs,
hoor ! 't Is maar jammer dat noch Gerrit, noch Anton
komen konden," mokte zij onmiddellijk daarop. „'k Had er
zbb op gehoopt, dat vaders verjaardag door ons allemaal
als een soort van familie-reunie zou beschouwd worden. Je
ziet mekaar toch al zoo weinig met die afstanden."
„Daarom kon Gerrit juist niet komen, kind," verontschuldigde juffrouw van Beemster. „Van uit Waterdijk
is zoo'n slechte verbinding, en dan Willempje ... in deze
omstandigheden ... "
Arnout vroeg eenige bizonderheden ; zijn schoonzuster
was voor enkele weken bevallen en hij had over 't kleintje
nog niet veel gehoord.
„Nee, jij hing daar in Utrecht maar de student uit;
bekommerde je verder om niets !" plaagde Marie, haar
arm om hem heen slaande en hem voerend naar de canapé
bij de deur, waar ze hem op zijn vraag wat vertelde van
haar leventje in Meppel. Zij had er een prettige kamer,
prettige kennissen en een prettige school. Het lesgeven
beviel haar best .. .

II.
In de achterkamer had de oude Mietje, door Marie
geholpen, de tafel gedekt. En nu zij door 't wat smal en
donker gangetje, een trapje op en dan weêr een trapje
neêr ja, die oude Haarlemsche huizen ! in de alleen
door kaarsen verlichte ruimte kwamen, staakten als onwillekeurig even de gesprekken, gelijk bij 't betreden van
een heilige plaats. Alleen oom Willem liet zich mompelend
ontvallen ; „Deksels, da's mooi !" En tante Grietje fluis-
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terde tot Arnout, die haar geleidde : „'k Word er stil van. .
Maar een oogenblik later was de ban gebroken en zocht
ieder zijn plaats.
„Hier tante," wees Arnout zijn dame terecht, die
kippig en met een kleurtje van verlegenheid over de tafel
tuurde en de namen las, in Marie's pootig schrift prijkend
op blanco visitekaartjes. Zelf nam hij naast haar plaats ;
tante Nella zat aan zijn andere zijde.
„Wat lief, dat groen ... daar heeft je zuster eer van
jongen."
„Vrienden !" klonk 's ouden van Beemsters stem boven
't praatgeroer uit, „Laat ons een oogenblik stil zijn. 0
Heere, onze God, wij komen tot U aan den avond van
dezen dag met dank in het hart. Ja, wij loven U, o God,
en prijzen Uwen naam, dewijl Gij liefelijke wegen niet ons
gaat. Wij hebben U te danken dat Gij den vader van dit
gezin, Uw onwaardigen dienstknecht, weêr een jaar lang voor
de zijnen hebt gespaard en daarvoor dat Gij den zoon hebt
gezegend in zijnen arbeid en een stap nader hebt willen
brengen tot het zoo vurig begeerde doel zijns levens : een
arbeider te worden in Uwen wijngaard. Zegen hem verder,
maak zijnen weg voorspoedig ; zegen ons allen hoofd voor
hoofd ; Gij weet wat wij van noode hebben. Wees ook met
ons gedurende dit samenzijn ; laat het zijn ter Uwer eere
alleen, en laat ons deze spijzen nuttigen als Uwe gaven, ter
versterking van onze aardsche lichamen gelijk Gij ons Uw
heilig Woord gegeven hebt tot opbouw van ons geestelijk
lichaam. Doe zoo, Heere, om Uws lieven Zoons Jezus
Christus wil. Amen. . . "
Het bleef even stil, terwijl de oude Mietje de soepborden rondbracht, door den huisheer gevuld.
„Een gezellig hokje hier; 't lijkt wel de roef van een
kajuit," klonk oom Willems stem. „Wacht, mijn waarde,
laat ik eens wat inschuiven of je wordt zoo plat als een
pannekoek."
„Hi, hi, hi, 't gaat wel menheer," lachte dikke Mietje,
die met een soepbord achter zijn stoel langs schoof, en
ook de anderen. lachten.
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„Die meneer Willem heeft altijd grappen," monkelde
de meid nog.
Arnout vroeg tante Grietje naar haar werkkring in
het Gesticht, en zij, verheugd over zijn belangstelling, deed
hem een heel verhaal van de stapels linnengoed die wekelijks benoodigd waren. Aan tante Nella vroeg hij inlichtingen over de neefjes en nichtjes. Ja, het speet hem dat
hij die zoo weinig kende ; hij kwam zoo zelden den kant
van Zutfen uit. Kreeg hij maar een beroep daar ergens
in de buurt. Nicht Aaltje was laatst eens in Haarlem geweest ; die kende hij dus ; ze was ook moeders petekind ;
maar Emma en Egbert en de kleine Suze waren voor hem
legendarische persoonlijkheidjes. Hij herinnerde zich flauw
een gebeurtenis met Egbert die eens bij een boer in de
mest gezakt was, jaren geleden ; maar het rechte wist hij
er niet meer van.
„Dat was dien zomer dat wij in Bloemendaal logeerden
neef. Jij was toen een jongen van vijftien en deed met
ons een wandeling langs de Kleverlaan ; Egbert was vooruit gehold een boerenerf op. Opeens zien we hem op een
berg springen en op 't zelfde moment wegzakken met een
schreeuw. 't Heeft heel wat moeite gekost hem er uit te
hij schen en schoon te maken. Brr, als ik daar nog aan
denk. • Met veel trekken en wurgen hebben we hem nu in
de 3e klas van 't Gymnasium gekregen; oom zou hem zoo
graag predikant zien; maar of 't er ooit van komen zal ?
Hij is zoo speelsch".
Tante Nella zuchtte en nam een teug wijn uit het
glas door Arnout haar zooeven ingeschonken.
„Ja, die oude jeugd-herinneringen," klonk van den
anderen kant van de tafel de stem van oom Willem. „Weet
je nog Jacob, hoe ik op vrije middagen van Beverwijk kwam
loopen naar Heemskerk en hoe we daar roovertje speelden
om de Assumburg; dat was mijn ridderslot, stelde ik me
voor, en ik droomde ervan om Nella te schaken en daar
in een van de torens te verbergen ... "
„Ja narerd," mengde zich zijn vrouw in 't gesprek,
„'k zal nooit al die griezelige verhalen vergeten die je me
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deedt van spoken die 's nachts om twaalf uur om die torens
dwaalden. Hu ! je was zoo'n enge jongen en 'k begreep
nooit dat je zulke dikke vrinden met Jacob was."
Men lachte, en Jacob van Beemster haalde nu herinneringen op uit het ouderlijk huis : hoe ze in het aardbeienseizoen meê hielpen plukken en hoe vader 's winters bij den
haard vertellen kon uit den Napoleontischen tijd, terwijl
hij 't eene houtblok na het andere in de vlammen wierp.
„Hij was een oud-Testamentische figuur, je vader"
sprak oom Willem. „'k Moest als jongen altijd aan een
van de aartsvaders denken als ik hem zag en spreken hoorde.
De toon waarop hij dat zeggen kon : „mijn jonge vriend,
dat zijn van die dingen" ... en dan zijn hand op mijn hoofd
leggen, dat ... 't is gek, maar dat ging als een rilling
door me heen. Eerlijk bekend was ik wat bang voor hem;
er hing om hem heen zoo'n sfeer van ... van . hoe zal
ik zeggen ..."
„Van geheiligdheid," knikte Arnouts vader. „Ja, dat
voelden wij ook, niet Grietje en Nella ?"
Zulke menschen leven er niet meer in dezen tijd,"
zei tante Nella beslist. „Vader was de rijkste kweeker uit
de buurt toen tenminste nog en toch zoo eenvoudig
als de geringste boer. Kom daar nu reis om ! Het eerste
het beste winkeliertje waant zich geen haar minder dan
zijn deftigste klant".
„Ziet dat op je broêr en mij ?" vroeg haar man lachend.
„Wie de schoen past trekt hem aan", reposteerde
grif tante Nella.
Er was even stilte. Mietje bracht de schelvisch binnen;
het rijpe vleesch, dat uit de zilver-blauwige huid puilde,
lokte weeldrig-blank in een krans van kanarie-gele botersaus. Toen de meid weêr weg was en van Beemster met
den zilveren vischlepel een trouwgeschenk het reusachtig dier, dat glassig-scheel het gezelschap leek aan te
loenzen, in mooien verdeelde, zei oom Willem, met zijn
vingers op zijn bord trommelend, en als sprekend tot zich
zelf: „Tsja, 't was een beste man ; hij was te goed voor
deze wereld van schavuiten ..."
..

„
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Niemand antwoordde, en de stilte lag als een druk op
de aanzittenden. Het was het tere punt in de familie gebleven, nu 30 jaar lang: 't fortuinverlies van grootvader
Beemster, die te goed van vertrouwen was geweest tegenover buitenlandsche handelaars.
Toen verbrak Willem Stok, zich schuldig voelende
dit punt te hebben aangeroerd, den pijnlijken ban door op
te staan, zijn glas te vatten en met krachtige stem, die hij
tot wat jolig-feestelijks opschroefde, te zeggen : „Geachte
dischge nooten ! al is 't nog wat vroeg en dus tegen de
regels, zoo wil ik toch niet langer wachten met op dit
dubbele feest ... "

Arnout ontwaakte laat. Nog half in den dommel verwarde hem het leven op straat : het drukke kargeratel en
het tramgebel. Juffrouw Zwaandijk zou hem straks wel
zeggen wat het was; hij zou maar wachten tot zij aan zijn
deur klopte.
En weêr was hij weggesoesd, want de slaap drukte
zwaar op zijn oogleden. Hij droomde van zijn proponentsexamen ; hij zat in een zaal met een lange tafel, waaraan
vele gezichten die hem aangrijnsden. Hij zag monden bewegen, en oogen, blauwe, grijze en groene oogen, reusachtige oogen, grimmig ronddraaien in de oogkassen, en
die oogen, die draaiden, weêrspiegelden de zaal en de
lange tafel en hemzelf. Dan zag hij weêr de pratende
monden, holle, donkere diepten, die hem duizelen deden
en zich klemmen aan den rand van de tafel, waarop borden
stonden met visch en groente en een groote looden zwart
bespatte inktkoker .. .
Hij schrikte wakker door een bonzen op de deur, en
een stem, de stem van zus Marie, die hem riep. „Kom
luie meneer, 't is over achten ; zou je niet eens opstaan
om me als een galante broêr naar den trein fe brengen ?"
„Ja, ja, ik kom !" riep hij terug, nu dadelijk wetend
dat hij niet was op zijn studentenkast op 't Predikheeren-
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kerkhof te Utrecht, maar thuis op zijn jongenskamer aan
de Bartelj orisstraat.
Hij wreef zich de oogen, sprong uit bed en zag rond.
En 't scheen hem, of hij war Gymnasiast was en over een
uur naar school zou gaan, het smalle gangetje in de Zijlstraat
door, langs den Gemeenteontvanger, naar het Prinsenhof.
Een zoet heimwee naar dien tijd zonk in zijn hart, terwijl
hij keek naar het behang, de gele cretonnen gordijnen, het
gevlamd houten bed 't was alles onveranderd. Zelfs het
boekenrekje hing er nog, waarop zijn schoolboeken gestaan
hadden ; het rekje was leêg ; een paar steenen hondjes
zaten er op hun achterste pootjes, en er stond een naaidoos van moeder.
Telkens klonk van beneden de winkelbel ; vader zou
al lang in de weer zijn met Piet, hun ouden knecht. Hij
schaamde zich voor zijn studentikoze luiheid en kleedde
zich haastig. Op het portaal kwam hij zijn zuster tegen
met haar spoormandje. Ze zag rozig en frisch, en hij vond
het opeens jammer dat ze niet trouwde. „Jongen", zei ze
met een klapzoen, „je bent net nog op tijd om me naar
den trein te brengen en m'n mandje te dragen ; dat spaart
me een witkiel uit."
„Altijd nog dezelfde plaag," lachte hij.
In de achterkamer vonden zij moeder aan de ontbijttafel brood snijden. Arnout omhelsde haar. „Moeder, wat
ben ik blij weêr thuis te zijn !" Zij zag hem aan, en
een vochtig waas trok voor haar oogen.
„'t Zal zoo kort zijn," antwoordde zij treurig, naar de
punt van 't broodmes starend.
„Kom," troostte hij. „Misschien krijg ik hier wel een
betrekking in de buurt."
Zij schudde het hoofd. „Noord-Holland is bijna heelemaal modern," wierp zij tegen.
„Nu moedertje, geen zorgen voor den tijd; voorloopig
krijgt u me tenminste niet meer weg hoor, want zoo'n
voorbereiding voor het proponents is niet voor de poes,
vooral niet als je een lastige provincie treft en zulke
examinatoren als ik in mijn droom !"
.
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Hij vertelde den droom, en toen vroeg moeder hem
of hij vader wilde roepen.
In den winkel vond hij den ouden man achter de
toonbank tabak afwegen. Het trof hem, dat zijn vader
oud geworden was. Gisteren, in de feestelijke stemming,
was hem dat ontgaan, maar nu in het kilbleeke licht van
den druiligen Aprilmorgen deed het hem pijnlijk aan. Wel
rozigde onder 't zwart kalotje nog hetzelfde blank geschoren,
haast jongensachtige gezichtje met den wat langen neus
en ronde kin. Maar er blauwden schaduwen onder de oogen,
en onder de iets uitstekende jukbeenderen slapten moede
plooien in het eertijds strak gespannen vel.
„Morgen vader, hoe gaat het?" sprak hij op een toon
van lichte bezorgdheid. En hij vroeg naar het asthma, dat
hij zich ook uit moeders brieven te binnen bracht. De oude
Piet kwam nader en gaf hem de sterk naar tabak riekende
hand. „Dag jongeneer, zal ik maar zeggen."
„Welja Piet, zeg jij maar jongeneer hoor !"
De man krabde zich verlegen het oor. „'k Vraag wel
excuus meneer, maar u mot denken .. , ik heb u van zóó
klein af gekend".
Een klant deed Piet zich nu naar voren haasten en
vader en zoon gingen gearmd naar boven.
Na 't ontbijt, toen hij, van 't station terug, moeder
bezig had gevonden in 't huishouden, was hij naar zijn
kamertje gegaan, als onwillekeurig naar dat plekje heengetrokken. Hij opende de kast waar zijn schoolboeken
stonden, naast die van zijn broêrs, nog geheel zooals hij
ze bij zijn vertrek naar Utrecht had achtergelaten. Hij
legde een stapeltje voor zich op tafel en begon te bladeren.
De wee-zoetige lucht van oud, veel beduimeld papier ontsteeg er aan, en terwijl hij de bladzijden omsloeg van de
Anabasis en de Eatijnsche Grammatica, van Herodotus en
een Engeisch themaboek, was 't hem wonderlijk te moede.
Daar had je de teekeningetjes die hij op een achtermiddag
van verveling in de les van Oerman „het Oermensch"
zooals zij jongens hem noemden -- had neêrgekrabbeld,
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en daar, naast dat lesje over „Het Appelvrouwtje" lief
lesje ! vergeef me dat ik je vroeger zoo taai durfde vinden
nil ben je me dierbaar ! daar vond hij het in zijn jongenshand geschreven gedichtje terug, dat hij op zijn eerste
en eenige „ware" liefde gemaakt had. Het waren maar
vier regeltjes, en hij las ze over met iets van een gewijde
aandacht :
Lief, met je blonde krullen, je poez'le nekje zacht
Die met je helder lachen m' in zaalge ontroering bracht,
Zeg, zal 'k je eens wat vertellen, heel zachtjes in je oor:
Ik heb je lief, mijn liefste. Aan niemand zeggen, hoor!

Zij was het dochtertje van een winkelier in galanterieën uit de Groote Houtstraat, die op de Meisjes
Burgerschool ging en die hij dagelijks tegenkwam op weg
naar school. Ontmoette hij haar niet in Barteljorisstraat
of op de Markt, dan schoot hij als 't eenigszins kon nog
gauw even de Houtstraat in, om door Paarlaarsteeg of
over 't Verwulft en de Koningstraat naar school terug te
draven, waar de bel dan al meestal gegaan was.
„De jongeneer Beemster is altijd te laat," had de concierge hem eens verweten, toen hij ademloos langs hem
was heengegleden naar zijn klas, waar alle jongens reeds
op hun plaats zaten.
Het was uit geweest, toen Anton, die in de vijfde
zat Gerrit was al student het had ontdekt en er
hem op zijn leuke manier, die zij anderen geniepig noemden,
meê was gaan plagen. Het geheimzinnige was van 't geval
af geweest en 't aureool om 't hoofd zijner uitverkoorne
scheen vervluchtigd. Voortaan zag hij in haar een heel
gewoon meisje, net als de anderen .. .
Er werd op de deur geklopt zacht, bescheiden
tikje en hij schrikte op, riep eenigszins afwezig : „Binnen !"
Het was moedertje, wier gelukkig gelaat om den hoek
kwam kijken en die wat aarzelend-verlegen vroeg : „Stoor
ik soms, jongen ?"
Hij schudde lachend het hoofd, stond op om haar
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tegemoet te gaan, het kopje koffie dat ze hem bracht uit
de hand te nemen.
„Ik dacht dat je misschien zat te werken," verklaarde
zij nog.
„Nee moeder, z66 ijverig ben ik niet, hoor ! Ik zat
maar in wat oude rommel te scharrelen. En vertel me nu
eens — toe, kom eens een oogenblikje rustig bij me zitten;
gisteren hebben we zoo weinig aan elkaar gehad. Hoe
gaat het u u ziet er patent uit, moet ik zeggen. U gaat
uw tweede jeugd in, ondanks uw grijze haren."
Hij sloeg zijn arm om haar hals, trok haar neêr op
een stoel.
„Ja jongen, spot jij maar. Een oogenblikje hoor, want
ik heb met Mietje de wasch. Ik maak het best ; maar
vader ... weet je . .. ik maak me wel eens ongerust over
vader ..."
„Hoe dat ?" vraagde hij ; maar pijnlijk herleefde in
hem zijn indruk van dien morgen in den winkel.
Juffrouw van Beemster zuchtte, morrelde verlegen met
haar vingers aan de knoopen van haar japon.
„Ach," zei ze „er is niets bepaalds, en misschien maak
ik me ongerust voor niets. Wel is zijn asthma in den laatsten tijd verergerd, maar dat heeft hij toch al jaren. Maar
ik vind je pa zwak, jongen, door en door zwak, zoodat ik
bang ben voor het minste stootje."
„Kom moeder, mij leek vader gezond en opgewekt.
Ik geloof niet dat er reden is voor ongerustheid."
Zij zuchtte. „'t Is mogelijk, jongen, en we zijn in Gods
hand. Misschien is 't dwaas van me, zoo te tobben. Hier,
drink je koffie eens uit, dan breng ik er je straks nog
eentje. Wie zal dat doen als je op je pastorie zit ?"
Zij zag hem aan en schudde het hoofd in stil verwijt.
Arnout lachte. Hij wist wel, dat zijn moeder hem met
alle geweld getrouwd wilde hebben vóór hij in zijn gemeente kwam. Zijn broêr Gerrit, de predikant van Waterdijk, was reeds verloofd in 't eerste jaar van zijn studentzijn ; zijn broêr Anton, die ongetrouwd naar Meervliet was
gegaan leefde daar nog immer als vrijgezel.
O. E.XV9
23

346

DE VAN BEEMSTERS.

Arn out had geen plan dit voorbeeld te volgen. „Een
dominee moet getrouwd zijn ; hij is dit aan zijn gemeente
verplicht," was de stelling die hij altijd verdedigde.
Maar de vrouw aan wie hij zich zou kunnen geven
met al de liefde en toewijding van zijn idealistisch gemoed
-- die vrouw had hij nog niet gevonden.

Iv.
Reeds dien middag van den eersten dag was hij aan
't werk gegaan. Daar de grootere kamer voor aan de straat
hem te druk was, had hij in een kabinetje aan de achterzij
van 't huis zich een hoekje gevormd. voor zich plaatste
hij het rijtje boeken die hij noodig had voor zijn proponentsexamen : zijn Kurtz, Kirchengeschichte, Hollenbergs
Hebreeuwsche Grammatica, de Wette of Keil en Delitzsch
Oud Testamentische Commentaren.
Geheele dagen sloot hij zich in dit kamertje op en
zonk weg in de studie die hem lief was. Daar hij de preek
voor zijn voorstel reeds in Utrecht had gemaakt en alleen
nog maar met den professor over den datum had te correspondeeren, kon hij zich bijna uitsluitend wijden aan
zijn proponents. 't Werk viel aanvankelijk niet meê. Een
niet te overziene massa van dor feiten-materiaal moest
worden doorworsteld; hij had soms het gevoel, of hij zijn
hersenkas niet voller proppen kon met namen en jaartallen
of ze barsten zou als hij er nog meer trachtte in te stoppen. Dan zat hij met gloeiend hoofd en kloppende slapen
wel eens minuten-lang voor zich heen te staren en drukte
een gevoel van moedeloosheid zijn borst. Het scheen hem
of hij, bijna aan 't eind van zijn studie, de zoo vurig verlangde predikantsplaats in 't gezicht, zich nog te pletter
zou loopen tegen een muur van namen en cijfers, die zich,
naar mate hij er langer op staarde, grijnzend al dichter
aaneensloten, tot een stug cordon van ondoordringbaarheid. Was dit alles noodig voor iemand die niet anders
begeerde dan het klaar en eenvoudig evangelie van Gods
verzoenende liefde in Christus te brengen onder de men-
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schen, hij, als broeder onder de broederen, méer dan als
dienaar eener kerk. Zelfs de academische studiën die hem
toch lief waren, hem hadden geboeid en doen groeien,
konden hem nu bij oogenblikken als een overbodigheid
verschijnen, een kunstig samenstel van dogmatische en
wijsgeerige spitsvondigheden, waarmede de menschelij ke
dwaasheid de wijsheid Gods zocht te vertroebelen.
Doch over deze moedeloosheid was hij spoedig heen.
Toen hij het terrein had afgebakend en het overzag, viel
alles meê, begreep hij zelf niet, hoe hij zich zóó had kunnen
laten neêrslaan. Het werk ging nu vlot, en hij had zelfs
tijd om zich aan het huiselijk leven te geven. 's Morgens
maakte hij een praatje in den winkel met Piet, en na het
eten speelde hij een spelletje schaak met zijn vader, die
daarvan een groot liefhebber was. Ook deed hij een enkele
maal des middags, als zijn moede hoofd geen jaartal meer
wist vast te houden en de kerkvorsten uit alle eeuwen in
de mantels van hun lange namen als een duivelsdans op
zijn doove hersens uitvoerden, met zijn moeder een wandeling langs de Bolwerken of naar de Haarlemmerhout, waar
de zwellende knoppen rijp stoofden in den zonneschijn en
hier en daar reeds als teêr-groene sluiers over de boomen
hingen. Met een tremmetje reden ze dan naar huis terug.
Maar het meest genoot hij toch van de eenzame wandelingen naar Overveen of langs het Spaarne. Op een
morgen, dat het werk niet recht vlotten wilde, was hij
opgesprongen en den weg naar Spaarndam opgeloopen. Bij
't Kikkertje bemeesterde hem opeens de lust om een bootje
te nemen en zijn spieren wat werk te geven het water
lokte met zijn koele klokkeling tegen de houten beschoeiïng,
en zonder veel overleggen was hij in een der schuitjes gesprongen, maakte den ketting los en stiet zich met een
riem van den kant. Men kende hem hier ; hoevele malen
had hij met zijn broêrs, hij kleine jongen nog, op warme
zomeravonden zich het Noorderspaarne af laten drijven
tot aan de Mooie Nel, waar zij vischten, of naar Spaarndam. Ook wel de stad door en de singels, door het Zuiderbuitenspaarne tot aan de ringvaart van de Haarlemmermeer . .
.
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Met forsche slagen roeide hij zich tot midden in de
rivier ; haalde diep in zijn longen den frisschen Meiwind.
Het was een heldere, zonnige ochtend. Boven zijn hoofd
leek de hemel als een diepe kolk van blauw, waarin zondoordrenkte witte wolken dreven. De lucht hing vol gezang
der ijzeren hamers op de werf Conrad ; het vulde zijn ooren
met het rusteloos geklank van onafgebroken werkzaamheid.
Even neep wroeging hem, over eigen verzuimden arbeid
dan strekte hij zijn beerven behagelij k vóór zich op den
bodem der boot en liet zijn riemen ledig in het water
glijden. Hij voelde zich in een wonderlijke stemming komen;
het was hem als werd hij door sterke armen gedragen een
lichtende, vol-rijke toekomst tegemoet... Om hem heen
groeide de lente, en het was hem, of tevens groeide zijn
toekomst, zonder zijn wil en zonder zijn toedoen, als zich
wevend uit onzichtbare mazen van sterke noodwendigheid.
Gods voorzienigheid ... klopte 't als met een plechtige
bewustheid in zijn borst; de Voorzienigheid die overal
waakte en spon : het onzichtbare stralende webbe waardoor
deze wereld werd opgebouwd en samengehouden als het
schoon organisme waarin geen grassprietje en geen waterdroppel kon worden gemist. Hij heeft mij noodig .
ging het door hem heen, en dat scheen hem opeens zulk
een wondere en heerlijke gedachte, dat hij luide, als het
antwoord op een stem die hem geroepen had, het uitsprak,
tegelijk licht schrikkend van het eigen geluid : „Zie Heer,
hier ben ik ..."
Een stoomboot gleed dicht langs hem heen ; de schroef
verwoelde het glad-glanzend wateroppervlak tot vuil-gele
golvingen, die wild naar zijn schuitje heenhobbelden, dat
onrustig te dansen ging. Hij zette zijn voeten schrap tegen
het plankje ; zijn vuisten omklemden de riemen, trokken
krachtig door het tegenstrevend water tot hij den weêrstand overwonnen had. Daarna roeide hij met kalmen,
regelmatigen slag verder het wijde in.
Aan weerszijden strekten zich de groene landen naar
de kim, verwemelend in teêre, grijs-zilveren lichtglansen.
Hier en daar aan den verren oever school een boeren.
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hofsteê weg in de donkere pruikeboomen ; een rood dak
was als een felle kleurspat tegen het groen. Over den weg
van Spaarndam raderde kleintjes het wagentje van een
vischkooper op gaarlem; als donkere poppetjes geknipt
tegen de lichte lucht leken de inzittende man en vrouw.
Over het hier breede watervlak wierp de zon een lichtbaan van schitterende gouden ribbelingen ; af en toe, als
wolken voor een oogenblik er voor schoven, kaatste het
water koele paarse glanzingen af.
Het werd warm, en hij drukte zijn stroohoed dieper
in zijn oogen, spiedde van onder den rand uit langs den
rechteroever naar het zijwater waarin zij als jongens vaak
vischten en zwommen en waar hij, tusschen 't riet, in vrije
middagen de heele „Schaapherder" gelezen had. Ook nu
liet hij zijn boot daar recht de biezen inloopen ; de lange
halmen sloten zich over hem heen. Met zijn riem zocht hij
naar 't vaste land; toen sprong hij aan den oever.
Even zag hij rond ; ja, 't was wel hun plekje ; kijk,
daar had-je 't hek nog waar Gerrit eens zijn kiel aan had
open gehaald, en daar in dien kuil legden ze altijd hun
kleren ... Weêr, als dien morgen dat hij op zijn kamer
in de oude schoolboeken gebladerd had, doorstroomde hem
dat vreemd-week gevoel van heimwee om verleden lieve
dingen, die onherroepelijk voorbij waren, en hij wierp zich
in het gras, snoof den hartig-rinschen geur in.
Boven hem brandde de zon, die langzaam naar de
middaghoogte liep. Zwaarmoedig loeide in de verte een
koe ; een wiel krijschte ... Even dacht hij aan het gesprek
voor enkele weken met moeder, die zich over zijn vader
ongerust maakte ... toen over den Utrechtschen Dom waar
hij onderdoor liep met zijn college-dictaten en die boven
hem uitgroeide reusachtig groot ... Over een dorpsweg
ging hij, en de boeren groetten: dag dominee.
Toen Arnout ontwaakte en op zijn horloge zag was
het kwart voor twaalf. Hij sprong op en zocht zijn boot
tusschen de biezen, want om half een werd in de Barteljorisstraat gegeten en moeder hield niet van telaatkomers.
..
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V.
In de eerste dagen van Juli, op een guren, winderigen
middag, deed hij te Utrecht in de Waalsche kerk zijn
Voorstel. Hij had als tekst gekozen Psalm 34, vers 2 : „Ik
zal den Heere loven te allen tijd ; Zijn lof zal geduriglij k
in mijnen mond zijn". . .
Bij de eerste woorden klonk zijn stem wat onvast in
het holle kerkruim, waarvan alleen de voorste banken
gevuld waren door zijn ouders en enkele vrienden en
kennissen, terwijl achteraan, als weggescholen onder het
orgel, de Professor zat met zijn critiek. Allengerhand
kreeg zijn stem echter vastheid, kwam er lenigheid en
buiging in den val zijner zinswendingen, met het telkens
herhaald refrein : „Ik zal den Heere loven te allen tijd ;
Zijn lof zal geduriglij k in mijnen mond zijn." Hij raakte,
al sprekend, in een verhevene, gewijde stemming. Hij
voelde zich reeds herder over een kudde hem door God
toevertrouwd. Wie was hij, dat God hem, kleine, waardig
keurde om te arbeiden in Zijn dienst ! Ja, God 'was hem
nabij, en in die bewustheid sprak hij zijn zinnen, den een
na den ander, in een heilig-fiere zelfverzekerdheid.
Toch bleef er tot het einde toe één ding dat hem
hinderde, hem eerst verlegen maakte en verwarde, toen
beschaamde. Het waren zijn armen, waarmede hij geen
weg wist. Toen hij in de stille afgeslotenheid van zijn
kamer, veilig tegen onbescheiden blikken, zijn gebaar bestudeerd had, was hem deze zaak zeer eenvoudig voorgekomen. Sober, vooral sober wilde hij blijven hij had
zich op zijn plekje in den Dom, in een der studentenbanken,
te vaak geërgerd aan het opgesmukt gebaar, de ijdele en
potsierlijke lichaamswringingen van zoo menig prediker,
dan dat hij niet voor zich zelf van den plicht der soberheid
als eisch van eerbied en aesthetica doordrongen ware geweest. Eenmaal op den preekstoel staande beleefde hij een
der verbijsterende oogenblikken zijns levens, toen hij, bij
het plechtig, zij 't nog wat onzeker : „Mijne hoorders",
zich voorover boog over zijn lessenaar en zich op zijn
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linkerarm wilde steunen met een ongezocht gebaar van
vrije gemakkelijkheid, en zijn lichaam, zijn armen, zijn
hoofd, voelde als een stroef mechanisme, dat niet meêwilde,
dat stug en houterig leek tegen te streven. Zijn toga met
de onbekende mouwen scheen zijn armen, die het sobere
gebaar zochten, als een fuik, waarin zij zich steeds meer
verwarden ; een paar maal deed hij wanhopige pogingen —
terwijl zijn stem de gave rust eener natuurlijke gemakkelijkheid reeds lang gevonden had om aan dat labyrint
van gleuven en vouwen te ontsluipen het lukte niet ;
zoodat hij ten laatste maar doodstil bleef staan, een hand
naast zijn bijbel op den rand van den lessenaar, beschaamd
nu zijn toga voelend als het welkom bedeksel eener jammerljke mislukking.
Toen greep zijn tekst hem reddend aan, met de vreugdige siddering van zijn heilig rhythme, en vergat hij de
kleine vernedering zijner onmacht voor den jubel der
Gods-verzekerdheid, der verzekerdheid bovenal zijner uitverkoren roeping, die op dezen gezegenden dag stond
bevestigd te worden. En het kleine beschamende ongemak,
dat hij tot het einde bleef gevoelen, werd daarbij iets van
geen beteekenis meer, als een waarschuwing aan zijne ijdelheid dat hij niet als redenaar, doch als dienaar Gods stond
voor de menschen .. .

De critiek van den professor was mild en bevredigend
geweest; zijn paranimfen hadden hem in 't rijtuig met de
gepluimkopte paarden triomfantelijk de stad doorgereden,
en daarna had hij op zijn oude studentenkamer, die tegen
't najaar door een anderen „voedsterling der alma mater"
dus drukte broêr Gerrit zich verheven uit — zou worden
betrokken, zijn familie, de enkele vrienden ook, die voor
de plechtigheid nog in de van studenten lege stad waren
achtergebleven, heel huiselijk ontvangen. Zus Marie nam
de honneurs bij het theeblad waar; Wim wouterman, een
dikke blonde jongen met een blozend kindergezicht, die
voor zijn tweede candidaats zat en A.rnout als paranimf
had bijgestaan, ging joelig-studentikoos met den taartjes-
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schotel rond, tot verbazing van tante Grietje, die bij het
raam zat en naar buiten keek op 't Predikheerenkerkhof,
af en toe knikkend en met haar wat zing-zeurderige stem
opmerkende, dat neef hier toch heel lief gewoond had, .op
een netten stand en bij nette menschen
De moeder had haar jongen innig omhelsd : „'k Was
toch zoo trotsch op je," fluisterde zij, zich steels een traan
wegpinkend. „Je bent mijn derde jongen nu al ... en toch .
't is altijd weér nieuw en heerlijk ... dat je God mag dienen
ik ben er Hem zoo dankbaar voor ... "
„Ja, de Heer heeft groote dingen aan ons gedaan, dies
zijn wij verblijd," zei plechtig vader, terwijl hij zijn gebloemd kalotje, dat dadelijk uit den binnenzak van zijn
jas was gekomen, met zijn magere vingers een weinig
verdraaide.
„vadertje, een kopje thee," kwam Marie. Ze zag er
monter en frisch uit ; moest maar gauw trouwen, vond
Arnout weêr, die met een half oor stond te luisteren naar
wat zijn vriend Sluyters van zijn ervaringen met een zekeren
prof vertelde. „Je moet hem altijd strak aankijken, toonen
dat je niet bang voor hem bent, dan raakt hij subiet
geïntimideerd ... "
Zoodra Sluyters hem vrij liet ging hij op Gerrit toe,
trok hem in een hoek bij 't raam. „Zeg 'es eerlijk, deed
ik èrg onbeholpen ... met mijn armen bedoel ik ?" fluisterde
hij, en hij was zich bewust dat zijn oogeis Gerrit met wat
angstigs aanzagen.
De lange Waterdijksche dominee streek met de hand
door zijn blonde haar ; zag zijn jongeren brok doordringend
aan en floot even plagerig.
„Ja kereltje, wat zal ik zeggen ... "
„Zeg maar zooals je 't meent en verkoop nu een oogenblik geen flauwiteiten," vond Arnout geërgerd.
„Ñu... dan.. . ja... een van oosterzee ben je nog niet ... "
Slaat dat op den inhoud van mijn preek of op de
gesticulatie ?" vroeg de ander bedrukt. Hij twijfelde
eensklaps aan alles, aan eigen vermogen ooit een bruikbaar
predikant te worden. De aanmerkingen van den professor
..
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wogen hem plotseling loodzwaar op de ziel. En nogmaals
vroeg hij : „Slaat dat wat je zei op den inhoud of op den
vorm alleen .. , al begrijp ik wel dat... ook de inhoud...
Maar je noemt daar ook zoo iemand: van Oosterzee !"
„Hoor eens," antwoordde zijn broêr, „ik wil je niet
ontmoedigen, en als ik aan mijn eigen voorstel denk
jongen, dat was 66k lang niet dàt. Maar nu je 't me
vraagt: ja,j voordracht was lamentabel, in één woord
beneden peil."
Arnout antwoordde niet. Om hem heen klonk druk
gepraat, de vroolij ke lach van Marie, die tante Grietje
plaagde met haar linnenkamer.
Hij voelde zich diep rampzalig.

VI.
In dien volgenden nacht werd Arnout plotseling gewekt door voetstappen op het portaal, de trap, waarvan
de derde treê immer kraakte. Hij ging rechtop in bed
zitten en luisterde. Om hem heen hing de stilte dik en
zwaar; alleen de wekker op zijn tafel tikte er brutaal-hard
tusschen door. Een grijze schemering drong door de gordijnen voor 't venster; goed donker werd het niet in
deze Juli-nachten.
Arnout zat op en luisterde. Een onbestemd, angstig
voorgevoelen beklemde hem ... Daar klonken de stappen
opnieuw, naderden de trap op ; de vermolmde trede kraakte.
Langs zijn deur bewoog een licht ; de afschijn vloot door
een reet op den vloer. Daarna was 't weêr donker — en stil .
Arnout wachtte. Toen hij zacht gepraat hoorde in de
slaapkamer zijner ouders spitste hij zijn aandacht, om te
verstaan. Een angst doorwoei hem plots, dat vader ... Hij
dacht aan het gesprek, nu enkele maanden geleden, met
moeder, toen zij hem zijn koffie boven bracht. En hij
zag nu eensklaps vader, zooals hij hem de laatste weken
dagelijks had kunnen gadeslaan. Vader was oud geworden
in de weinige jaren dat hij, Arnout, uit huis was geweest.
-- O, hij was nog wel dezelfde opgewekte man van
.
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vroeger, de man vol grapjes en met de vroolijk-tintelende
oogen ; toch had hij hem den laatsten tijd vaak getroffen
ma zittend in zijn rieten stoel in de huiskamer, op uren
dat hij anders druk in den winkel placht bezig te zijn. En
opeens ook, nu, moest hij denken aan dien Zondag vóór
veertien dagen, toen zij gewandeld waren naar Overveen
en dicht bij 't Kolkje hadden uitgerust op een heuvel
onder de denneboomen. Terwijl vader en moeder zich neêrzett'en, was hij nog even doorgeloopen : een pad te verkennen dat, meende hij zich te herinneren, naar een dalletje voerde waar zij als jongens wel speelden. En toen
hij terug kwam had hij moeder gevonden leunend tegen
een boomstam, vader languit liggend op het mos tegen
den heuvel aan. Klein lag hij in zijn zwarte zondagsjas
zijn beenen met de bekende breedneuzige laarzen (,,sigarenkistjes" noemden zij jongens die laarzen wel eens oneerbiedig) ver uit de te kort lijkende nauwe pantalon, zijn
magere armen met de knokige oudemannevingers wijd
van 't lichaam, als verlorene dingen in 't mos. En daarboven vaders hoofd-met-het-kalotje, dat altijd dadelijk uit
een binnenzak kwam om den lastigen hoed te vervangen.
De blauwe, anders zoo levendige oogen staarden als zonder
te zien naar de lucht ; aan den schraal-rimpeligen hals
boven 't zwarte kolletje puilde de adamsappel, en vaders
platte borst met den zilveren ketting ketting-van-groot.
vader-uit-Heemskerk deinde rusteloos op en neêr, met
een nauw hoorbaar snerpend zaaggeluidje.
Arnout had, dien Zondag, op dat alles niet gelet ;
had er niets bizonders in gevonden ; op zoovel e wandelingen
had hij vader zoo zien liggen ; hij herinnerde 't zich uit
zijn vroegste jeugd. Wat was het dan nil dat hem, terwijl
hij opzat in bed en in 't donker luisterde naar het stemgemompel in de slaapkamer naastaan, dat tooneeltje aan
't Kolkje eensklaps in scherpe trekken weêr voor den
geest bracht en zijn gedachten, als geobsedeerd, maar
telkens wijlen deed bij die magere handen daar verloren
in 't mos liggend, den puilenden adamsappel, en de oogen,
zoo lichtloos starend naar omhoog ?
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Als vader eens stierf! ... De gedachte doorijlde hem
plots met een schrik-schok. Maar hij drong het van zich
af: er was immers geen directe reden tot bezorgdheid.
Vader en moeder werden allebei een dagje ouder, en dat
was voor hen, kinderen, iets onbegrijpelijks. En waren zij
niet allen in Gods hand ? Geen muschje viel immers ter
aarde zonder den wil des hemelschen Vaders?
Hij ging weêr liggen en trachtte te slapen. De
stemmen in de slaapkamer naastaan zwegen nu ook. Toch
duurde het nog geruimen tijd eer hij in de bewusteloosheid
van den sluimer was teruggezonken.
Den volgenden morgen vertelde moeder hem, dat
vader dien nacht door een snijdende oorpijn was gekweld
en dat zij naar beneden had gemoeten om zoete olie.
Nu was de pijn bedaard en lag hij rustig te slapen.
Waarschijnlijk had hij gisteren op de terugreis uit Utrecht
kou gevat; 't had ook getocht in de coupé. Zou hij,
Arnout, na 't ontbijt even naar dokter Bakker willen
loopen ? 't Was beter dat die toch even kwam om vader
in bed te houden. Want de man is eigenzinnig, jongen
als dokter 't hem niet verbiedt, voorzie ik dat hij op wil
staan zoodra hij wakker wordt .
Arnout omhelsde zijn moeder, zei dat hij graag alles
doen zou om 't haar wat makkelijk te maken; daarvoor
had ze nu immers een zoon in huis!
Zij ook zag er moê uit, dezen morgen, vond hij, haar
gadeslaande zooals zij zich nu door de huiskamer bewoog,
iets uit een kast haalde en bij de tafel brood begon te
snij den.
Evenmin als haar man was juffrouw van Beemster
groot van gestalte; als Aaltje van den Berg was ze destijds
zelfs de kleinste van haar klas geweest. Nog altijd droeg
haar gelaat de sporen van vroegere aanvalligheid, al had
het niet de rozige tint behouden die aan 't gezicht van
haar man nog altijd iets jongensachtigs gaf. Eenige bevallingen, te kort na elkaar, hadden haar vroeg oud
gemaakt; rimpels zich getrokken langs de oogkassen;
.
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de mond was wat ingezonken en haar gelaatskleur
vertaand ; het dik-bruine haar waarop ze als jongmeisje
zoo trotsch was geweest, schielijk uitgevallen ; als een
dun glad vlies lag wat er restte over de kruin verspreid, en
iedere morgen stelde haar opnieuw voor de aanvankelijk
wel een weinig als smartelijk gevoelde zorg : te trachten
de bleeke naden in haar kapsel zoo getrouw mogelijk te
bedekken. Nu, oude vrouw, was zij al lang over de ijdelheden harer eerste huwelijksjaren heen ; ze had God te
danken voor een gelukkigen echt, en die dank straalde
dagelijks opnieuw uit haar blijmoedigen blik. De bruine
oogen dat waren nog geheel de oogen van Aaltje van
den Berg. „Als Aaltje je ankijkt kan je aan niks leelij ks
denken," zeiden de vriendinnetjes vroeger op school. En :
„als moeder je ankijkt dan moet je altijd denken aan wat
goeds of moois," was 't oordeel van de kinderen van
Beemster.
Ook Arnout dacht het dezen morgen, terwijl hij —
zittend tegenover zijn moeder --- zijn kopje thee roerde
en zijn boterham at, daarna den bijbel opensloeg voor 't
dagelij ksch kapittel.

De dokter was gekomen en had een gevatte koude
vastgesteld, het opstaan streng verboden.
„Bed-arrest, jongen !" lachte de oude Beemster naar zijn
zoon, toen deze hem een bezoekje brengen kwam. „Ai ai
ai. dat oor, dat oor ... "
Arnout ging bij het bed zitten. Hij vond niet, dat
zijn vader er voor 't oogenblik kwaad uitzag. Boven 't
witte nachthemd bloosde 't gladde gezichtje jongensachtiger
dan ooit ; de kleine oogen keken guitig onder den gebreiden
rand van de witte jolig gepluimde slaapmuts vandaan.
„Ach ja, mijn zoon, daar leit-i nou, tot werkeloosheid
gedoemd. Als dat verwenschte oor nu maar ... ai ai ai. .. "
Toch droeg hij de pijn heel geduldig. „God weet wat
goed is, mijn jongen, en we mogen niet klagen."
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Arnout moest hem tusschen de pijnsteken door veel
van Utrecht vertellen, zijn studie en zijn studententijd.
Ook spraken zij over zijn toekomst. 't Was een van Jacob
van Beemsters eigen liefste wenschen geweest, voor predikant te studeeren, doch door de financieele débácle zijns
vaders was dit onmogelijk geworden. Het na de crisis
overschietend kapitaaltje had de oude man hard noodig
gehad voor zijn toch al deerlijk ingekrompen aardbeiteelt;
zijn zoon had hem al vroeg moeten helpen bij 't werk,
wat een knecht uitspaarde ; en toen na den dood zijner
ouders het geërfd fortuintje door Jacob met zijn drie
zusters was gedeeld, bleek hem juist genoeg te resten voor
de overname van „De Vergulde Moriaan", den ouderwetschen,
goed beklanten sigarenwinkel, waarin hij een bescheiden
bestaan had gevonden voor zich en een schielijk groeiend
gezin. Eerst de onverwachte erfenis van een tante van
grootmoeders zij had gemaakt dat hij zich wat ruimer kon
bewegen en zijn jongens de studie doen volgen die hem
zelf ontzegd gebleven was.
Toch had hij veel aan zelf-studie gedaan. Op Zondagmiddagen, in den wintertijd, als geen winkelbel hem ieder
oogenblik naar voren riep, zat hij vooral toen hij jonger
was en de kinderen nog klein vaak uren aan zijn
cylinderbureau het bureau waaraan zijn vader aan de
Engelsche kooplieden geschreven had bezig met het
opstellen van theologische leekeverhandelingen. Zoo had

hij een beknopt essay over de leer van Voetius vervaardigd
en een over de Particuliere Genade, en over de pre-existentie
van Christus. Veel lectuur had aan dit alles moeten voorafgaan, en het was wel eens de klacht van zijn vrouw
geweest, dat hij boeken kocht als schoenen voor de kinderen
dringend noodig waren. „'k Zamel op voor mijn jongens !"
had hij dan gelachen, en inderdaad kon men veel van zijn
moeizaam bijeengegaard „geestelijk manna", gelijk hij 't
wel noemde, thans terug vinden op de planken der verre
platteland-studeerkamers, waar Gerrit en Anton het zielevoedsel voor de hun toevertrouwde kudden bereidden.
Zoo had Arnout, de oogenblikken dat hij zijn studie
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onderbrak en aan het ziekbed zitten kwam, in zijn vader
een dankbaar en begrijpend toehoorder voor zijn dogmatische uiteenzettingen, die hij voordroeg met de iet of wat
naïeve gretigheid van den nieuwbakken theoloog, wien de
wijsheid zijner professoren nog te versch in 't geheugen ligt.
„Jongen, die predestinatie dat blijft een quaestie .. .
dat blijft een quaestie ... " had de oude man eens bedenkelijk het hoofd geschud. „'k Heb er Kuyper over gelezen,
maar hij bevredigt mij niet, en hoe ouder ik geworden
ben, hoe meer Johannes 3 : 16 mijn lievelingstekst geworden is : „Want alzóó lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige
leven hebbe. Hoor je, jongen : niet een deel, maar een iegelijk ... een Zegelijk. Het staat daar zoo ruim en zoo heerlijk
en wij moeten er niet aan wringen om 't pasklaar te
maken voor ons systeem ... Ai ai ai . "
Het waren de laatste woorden die Arnout hem met
vol bewustzijn hoorde spreken. Dien avond kwam de koorts
op ; 's nachts lag de man in hevig ijlen en constateerde
de in haast geroepen dokter Bakker een longontsteking.
Den volgenden morgen — Arnout was niet uit de
kleêren geweest, want er moest bij vader gewaakt worden —
telegrafeerde hij terstond zijn broêrs en zuster ; aan oom
Stok en de tantes schreef hij briefkaarten. Er was nog
geen direct gevaar, maar de dokter zag den toestand toch
zorgelijk in. Reeds om één uur kwam Marie met beschreide
oogera, een uur later Anton, en tegen den avond Gerrit,
wiens gemeente in 't noorden van Friesland lag.
In de schemerige voorkamer met het bleeke rozen- en
blauwe korenbloem-behang zaten de kinderen samen, dicht
bijeen in drukkend zwijgen, af en toe even gebroken door
een schoktienden snik van Marie, of wat zacht gemompel
van de broêrs. Dan viel de stilte weêr en luisterden de
kinderen in spanning naar de dompe geluiden boven op
de slaapkamer.
„Moeder .. , houdt zich zoo flink" ... snikte Marie.

.
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Even stilte. Toen zei Anton : „Ze zal het toch niet vol
kunnen houden. Wij moeten haar om beurten vervangen.... "
„Ze wil niet . "
Voetstappen klonken op de trap, en Marie snelde naar
de deur.
„De dokter !"
Even later kwam zij terug, en men wachtte opnieuw ;
't scheen uren ... Buiten ratelde een rijtuig ; een tram rammelde bellend voorbij ; een jongen floot schel in den avond.
„Al die geluiden" ... wrong zich pijnlijk Marie's gelaat.
„Er moet gestrooid worden," bedisselde Gerrit, zijn
lange beerven verleggend. Hij zat vreemd gegooid op een
stoel midden in de kamer, als met zijn lichaam geen raad
wetend.
„Als de dokter maar kwam ..." sprak Marie, weêr
naar de deur loopend.
Eindelijk
daar kraakte de vermolmde treê, die
derde-van-boven ; Marie en Anton snelden tegelijk naar
voren.
Dokter Bakker, de oude huisdokter, dien zij allen van
hun jeugd af kenden, kwam de kamer binnen. Zijn gezicht
stond heel ernstig. „'t Blijft voorloopig hetzelfde," zeide
hij. „De patiënt is heel zwak en buiten kennis. Ook vind
ik dat er te weinig koorts is. Als de pols zoo zwak blijft
zal ik morgen een kamferinjectie geven. En dan zou het
goed zijn, als er een verpleegster kwam. Je moeder wil er
niet van hooren ; maar de vrouw is moê ..."
„Kunnen wij niet dokter ?" vroeg Marie.
De dokter zag haar aan ; schudde het hoofd. „Je bent
te zenuwachtig, en dan ook ... je moeder zou niet willen.
Alleen als een vreemde ; nietwaar, je begrijpt me ... "
De kinderen knikten bedrukt.
„Er moet gestrooid," herhaalde Gerrit somber-beslist,
als voortdurend koppig gekweld door die starre gedachte.
„Je kunt 't doen," liep er de dokter met een vluchtig
schouderophalen overheen. „Ofschoon ik niet geloof dat
de zieke van die geluiden last heeft".
Gerrit kneep zijn lippen opeen, wendde zich af naar
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het venster. Hij vond dat die dokter de zaken te licht
nam ... ja, véel te licht ... Hij overlegde al bij zichzelf,
of hij van avond dat strooien nog gedaan zou kunnen
krijgen. Tot morgen wachten was te lang, beslist veel
te lang .. .
De dokter vertrokken zaten de kinderen wear bijeen,
als te voren. Arnout was naar boven geslopen, om te
trachten moeder ... De oude Mietje had de lamp aangestoken boven de mahoniehouten tafel zonder kleed, die
killig glom ; wat weg in den schemer zaten zij, vreemdverspreid in de ongewone kamer, als op een Zondag vroeger
thuis, en toch Anders ... Mietje draalde, vroeg of ze niet
wat te eten beliefden ; ze wist niet waar ze met den boel
heen moest ; 't was alles in de schalen gebleven . . .
„Dank je, Mietje," zei Marie voor hen allen.
„Maar je kan 't zoo niet uithouden, juffrouw", waagde
de meid nog, aan haar schort plukkend. „Een mensch is
maar een mensch, wil ik zoo zeggen. Och ja, ik heb er
ook weet genoeg van. Als 'n kind behandelde-n-i me .. .
als 'n kind...'
Zachtjes voerde Marie de oude dienstbode de kamer
uit. „Vader was ook zoo goed voor haar," verklaarde zij.
„Vader was zoo goed voor alle menschen ... "
Snikkend zonk ze neêr voor de canapé, drukte haar
hoofd tegen 't vale trijp...
VIII.
De begrafenis viel op een Vrijdag.
In de voorkamer, door de laatste, lange, schier eindebooze dagen van hopen en vreezen den kinderen van
Beemster zoo wonderlijk-bekend geworden ze hadden
er gegeten, geslapen en gebeden, o gebéden vooral -- in
die kamer werden ook de begrafenisgasten verwacht. Ze
waren gekomen, stil, met nauw hoorbare schreden den als
op een Zondag gesloten winkel door en de trap op, met
hun hooge hoeden vullend het kleine portaal dan de
kamer in : de heeren als met een schichtige verlegenheid
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vlug gaande in een enkelen grooten stap naar de weduwe,
de kinderen, zwijgend handen drukkend, mompelend een
enkel woord, dan schielijk zich terugtrekkend naar 't
venster, waar ze naar buiten tuurden, of te fluisteren
gingen onder elkaar, als in een ontspanning. Daar waren
oom Stok uit Zutfen, de ooms Albert en Jan van den
Berg, moeders broêrs, en een neef van Beemster uit
Zaandam. 't Waren menschen die in 't gewone leven
elkaar heel weinig ontmoetten en nu met een : „Kerel !
wat hebben wij elkaar in een tijd niet gezien ; hoe staat
jou het leven ?" zich wat over den toestand en hunne gêne
heen wilden zetten, in een geforceerd enthousiasme van
weêrzien, dan dadelijk de als onwillekeurig te luid uitgeschoten stemmen dempend en met een verstolen-meewarigen
zijblik naar de familie-in-rouw verzuchtend : „Tsja, 't leven
is maar treurig ; 't was een beste man ... "
Op de canape, die verzet was om wat meer plaats in
de kamer te krijgen, zat juffrouw van Beemster tusschen
hare beide zoons Arnout en Anton. Zij was heel kalm,
schoon diep bedroefd. „De Heer heeft gegeven, de Heer
heeft genomen ; de Naam des Heeren zij geloofd, moeder,"
had Anton gezegd, en zij had geknikt en even haar hoofd
gelegd tegen zijn schouder.
„Waar vader nu is ... daar heeft hij 't heerlijk ..."
snikte Marie.
„Je pa heeft niet geleën kind . .. daarvoor mogen we
God danken... ik heb 't in 't Gesticht vaak zoo anders
gezien." Tante Grietjes stem sleepte nog zangeriger dan
anders; maar Marie voelde hartelijkheid en greep naar haar
hand.
In een hoek van 't vertrek, op de punt van een stoel,
wat verlegen te midden der anderen, zat Willempje, de
vrouw van Gerrit. Zij was van boerenouders en voelde
zich onbehagelijk in den nieuwen zwarten damesmantel,
dien ze zich op de doorreis, in Leeuwarden, had moeten
aanschaffen. Ze had ronde, roode wangen, die blonken van
veel zeep ; tegen 't krip van haar hoed stak haar hoog
blond haar te blonder af, dat het bijna wit leek. Af en
O. E.XV9
24
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toe werd zij door de anderen aangesproken, en dan antwoordde ze hard en rad in haar wat boerschen tongval.
Ze had in de familie den naam van wat luchthartig te
zijn, maar scheen overigens een goede vrouw voor haar
„Gaart" en voor haar kinderen een toegewijde moeder.
Toen allen vereenigd waren in het schemerig vertrek
buiten trilde de zomerzon met warm-gouden lichtvlakken
op de overkanthuizen nam Gerrit een bijbel en las
het vijfde hoofdstuk van den tweeden Brief aan de Corinthiërs. „Want wij weten dat, zoo ons aardsche huis dezes
tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God
hebben : een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig,
in de hemelen ... "
Toen Gerrit den bijbel had toegeslagen en een kort
gebed gedaan, viel de stilte terug in de kamer, en men
wachtte .
Tot de rijtuigen voorkwamen en het domp gerucht
der dragers stommelde op de trap.
. .

Ig.
Er was bepaald, dat moeder voorloopig wat bij de
kinderen zou gaan logeeren : bij Gerrit en Willempje in
Waterdijk, bij Anton in Meervliet. In dien tijd konden
het huis en de winkel in Haarlem verkocht worden, waarna
men verder kon zien. Willempje had geschertst hoe het
meer dan schande was, dat moeder kleine Jacobje grootvaders petekind — nog heel niet gezien had, en Anton
wat geklaagd over zijn huishoudster en het heerlijk
genoemd dat moeder eens bij hem het huishouden op
pooien wilde komen zetten. Zoo trachtte ieder op zijn wijze
meê te werken om de oude vrouw wat afleiding te bezorgen.
Na den dag der begrafenis was de reactie gekomen en de
onnatuurlijke kalmte-spanning gebroken, verslapt tot een
trieste neêrslachtigheid, die de kinderen met zorg vervulde.
Moeder had eerst uit het huis niet weg gewild : Piet kon
den winkel wel waarnemen, tenminste voorloopig ; en dan
was Arnout er toch immers, die voor zijn proponents werkte !
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Waar moest haar arme jongen heen als het ouderlijk huis
werd opgebroken
Maar ook dit werd geregeld. Moeder zou beginnen niet
naar Waterdijk te gaan; dan ging Arnout in dien tijd
naar Anton. In Meervliet kon hij rustig werken; hij bleef
daar, in de sfeer : Anton kon met hem repeteergin, en als
ze moê waren zouden ze wandelen, of zwemmen in de
rivier ... 't kon niet beter.
Moeder had het ingezien en was gezwicht.
Arnout en zijn broêr Anton waren groote contrasten.
Dikwijls, in zijn Meervlietsche dagen, verwonderde er zich
Arnout over, dat zij broeders waren. Vroeger, in 't ouderlijk huis, had hem dit nooit getroffen. Hij speelde en vocht
met zijn broêrs zonder zich veel rekenschap te geven van
den aard hunner persoonlijkheden, voor zoover hij althans
niet als de jongste die dus immer zat „in 't hoekje
waar de slagen vielen" — den minst gunstigen karakterkant der broêrs aan den lijve had moeten ervaren. Gerrit
was driftig en Anton geniepig. Hiertoe bepaalde zich in
hoofdzaak de herinnering zijner gevoelens aangaande de
geaardheid van zijn broêrs. Gerrit, de lange blonde slungel,
de bij zijn makkers „getapte" oolij ke kameraad, Anton
de kleine, eenzelvige jongen, die bewust zijn eigen weg ging,
zijn liefhebberijen troetelde en alleen met de anderen meêspeelde als de oudste broêr er hem hardhandig toe dwong..
Arnout had nooit veel van Anton gehouden ; hij had
dezen, nadat hij predikant geworden was, ook slechts één
enkele maal bezocht, kort na zijn intreê, voor een paar
uren, -- zoodat hij eigenlijk thans als een vreemde te
Meervliet kwam.
Anton wachtte hem op aan de halte ; gaf hem, toen
hij uit den trein gesprongen was, eenvoudig een hand. E n
toen zij over den langen smallen 1V.Ieervlieter dijk in een
boerenkar naar het dorp hotsten, was Arnouts verbazing
geboren. Hoe ? was dat Anton, hij die als jongen z66
kieskeurig was geweest, dat hij, maakte men voor zijn
verjaardag een plannetje naar het Bloemendaalsche Bosch,
.
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al dagen te voren te zeuren begon om een rijtuig der
Haarlemsche Rijtuigvereeniging „omdat die zoo veel op
equipages • leken". Dezen Anton, dien zij als jongens
zoo plaagden wijl hij het karretje van den melkboer versmaadde, waarop Gerrit en hij zoo verrukkelijk een straatje
omreden dezen Anton had hij nu zijn gansche, o,
overigens zeer correcte zwart-gejaste dominees-waardigheid
te grabbel zien gooien door met een gemoedelijken glimlach over boer Peters' bok heen te stappen in den
wagenbak en zich daar neêr te zetten tusschen de restes
spurrie en hooi.
„Maar kom jij toch hier zitten, zeg," had Arnout
verlegen gemaand. „Ik ben de jongste en hier niet bekend ;
bovendien ... "
Maar Anton had zijn verdere tegenwerpingen weggewuifd met een simpel handgebaar.
„o neen, dat doe ik zoo dikwijls. Nietwaar boer
Peters ?"
„'t Is deumnees geliefkeusde ploatsken !" lachte de boer.
In de dagen die volgden was Arnouts verbazing gewassen, vooral toen hij zijn broeder gade sloeg in diens
omgang met zijn gemeenteleden. Het gebeurde met den
boerenwagen had hem doen vreezen, dat Anton uit een
soort van onverschillige gemakzucht, waartoe hem het
leven ' van alleenstaand man had gebracht, zich te zeer
aan het boersche leven zou hebben aangepast en daardoor
zijn invloed en overwicht verspeeld. Van deze meening
kwam hij na de eerste maal van een gemeenschappelijk
huisbezoek genezen thuis. Een dronkaard hadden ze bezocht, die dien vorigen avond zijn vrouw nog mishandeld
had, en terwijl Anton had gesproken met den man, die,
pas uit zijn roes ontwaakt, met beschaamd-schuwe oogera
voor hem stond, had Arnout zijn broêr bewonderd om de
fl inkheid en tact waarmede hij den reus de waarheid zei
en hem met betrekking tot zijn weekloon een belofte
afdwong in tegenwoordigheid van de mishandelde vrouw.
„Die Geert Polman", zei Anton toen ze weêr buiten
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waren „is zoo kwaad niet, als je met hem om te springen
weet ; maar de meeste menschen hebben daar 't geduld
niet voor, meenen dat er aan Geert tèch niets verloren is.
't Heeft dan ook lang geduurd eer ik wat invloed op hem
had; zijn Achilleshiel was dan meraokels slecht te vinden,
en hij heeft mij eens in woede de keel toegeknepen, dat
ik meende 't er niet levend te zullen afbrengen. Maar ik
had vertrouwen in 't woord, dat de rookende vlaswiek
niet zal worden uitgebluscht en ik heb eindelijk onder de
sintels het vonkje gevonden dat ik zou kunnen aanblazen.
Kom, laat ons nu naar huis gaan en een kopje thee drinken."
De dagen te Meervliet gleden ongemerkt in elkaar
over, en tusschen de beide broêrs groeide, als ongemerkt,
een genegenheid, welke zij als jongens voor elkaar nooit
gekend hadden. 's Morgens werkte Arnout meestal alleen
op Anton's studeerkamer, een vertrek dat in zijn keurige
preciesheid nog geheel aan den ouden Anton herinnerde.
Als zijn broêr dan van huisbezoek of catechisaties thuis kwam
dronken zij koffie in de eveneens met veel zorg ingerichte
huiskamer, welke Anton, als alle vertrekken in de oude
pastorie, geheel modern naar eigen smaak had doen
stoffeeren. Ofschoon de huishoudster meê aan tafel aanzat,
zette Anton de koffie toch zelf met een bedachtzame omslachtigheid, waarover h ij zich met een verlegen lachje en een
kleurtje verontschuldigde. „Zie-je, ik wil niets van juffrouw
Boonstra zeggen ; 't is een best mensch, maar .. , maar .. .
koffie kan ik toch alleen drinken als ik ze zelf gezet heb.
Juffrouw Boonstra schenkt er het aroom van weg; ik
weet niet waar 't aan ligt, maar... Waarom zit je zoo
onwijs te proes ten, zeg P.. . "
„Omdat ik je mi zoo heelemaal herken," had zijn
jongere broêr gelachen. „Je bent wel veranderd... flinker
geworden .
„Dank je..."
„Maar in den grond ben je toch nog precies
dezelfde."
..
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's Avonds, dikwijls nadat zij eerst een uur gerepeteerd
hadden, zaten ze in den tuin een sigaar te rooken. Dan
spraken zij over de belangen van Kerk en Staat, over
heden en verleden, de oude goede jeugdjaren en Arnout's
toekomst. Ook over hun vader spraken zij veel. In de
stilte van den schemertuin, waar het donkere loof der
linden roerloos hing in den avond en de kamperfoelie
geurde, gingen hun woorden stil als bedevaartgangers naar
het graf van den dierbaren doode . Af en toe piepte
een droomende vogel tusschen 't loof; op de open plek
achter het huis zwierden vleermuizen in wijde kringen.
En van uit de verte toonde telkens het trompetsignaal
van schippers in de vaart, die door de brug moesten.
Eens, dat zijn broeder onverwacht was weggeroepen
bij een stervende vrouw een paar uur ver den polder in,
was Arnout opgestaan en het achterhekje uitgegaan, den
dijk op. Hij was nog geheel vervuld van 't gesprek dat
hij even te voren met Anton gevoerd had, en peinzend
ging hij, stap voor stap, den grintweg langs naar boven.
't Was tusschen licht en donker. Boven zijn hoofd
spreidde de lucht, van een bleekig groen-blauw met dofzilveren kruifsels ; als een mat-gouden sikkel hing ginds
voor hem uit de maan, verward in het zwart-grillig getale
van een eenzamen heester op den dijkrand.
Langzaam ging hij voorbij een enkele boerenhofsteê,
die binnendijks in de diepte half achter olmen verscholen
lag, de rieten daken van woonhuis en stalling als reusachtig
uitgespreide vlerken over den groenen hof. Over levensbestemming en roeping hadden zij gepraat, en Arnout had
zijn broêr gevraagd waarom hij niet trouwde. Toen had
Anton bedachtzaam aan zijn sigaar gezogen en een groote
rookwolk uitgeblazen, en de beide mannen hadden als
werktuigelijk en met gespannen aandacht dat wolkje
nagestaard en gezien hoe het blauwig loom omhoog spiraalde
naar 't loof van de linde boven hun hoofd, dan traag uiteen
brak in taaiïge rookdraden, die wat deinen bleven op de
warme lucht, dan eindelijk vervluchtigden. Ten laatste had
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Anton rustig gezegd : „Ik voor mij voel geen behoefte aan
een vrouw. Je zult het misschien dwaas vinden, maar ik
zie wat op tegen een huwelijk. 'k Heb me wel eens afgevraagd, of 't ook puur egoïsme is dat me zoo spreken
doet, maar dan kwam ik toch altijd weér tot de slotsom
dat ook om andere en meer wegende redenen een huwelijk
door mij niet gewenscht kan worden.
Een dominee die trouwt zit, als hij niet rijk is, dadelijk midden in de zorgen. En zorgen verlammen, maken
ongeschikt voor de hooge roeping van ons ambt, zouden
't mij tenminste doen dat voel ik. En wat ik van collega's uit de buurt in dit opzicht kon gadeslaan, heeft niet
anders dan mij in die opvatting versterkt. Ook zul je me
willen toegeven dat bijvoorbeeld Gerrit het ideaal nu niet
bepaald gevonden heeft, althans ... mijn smaak zou een
andere zijn ... Maar kerel, wat praat ik ach, vergeet
maar wat ik zei : ik ben nu eenmaal een verstokte oude
vrijer aan wien je j volstrekt niet hoeft te spiegelen.
Als jongen noemden jullie me immers al een zwaartillende
oude heer en je hebt misschien wel gelijk gehad ... En
wat Willempje betreft : 't spijt me dat ik me over haar
onaardig uitliet. Gerrit schijnt met haar gelukkig, da's 't
voornaamste, en 't eert Willempje..."
Arnout was nu boven op den dijk gekomen en zag om zich
heen. Beneden, recht voor hem uit, strekten zich weilanden
naar de rivier, thans achter wittige nevels verborgen.
Links, langs een weg met peppels, lijnde de vaart, waarover juist een schip gleed : donkere massa met een rood
lichtje in den mast en een groen aan den voorsteven. De
schipper blies door zijn trompetje als sein voor den brugwachter. Arnout bleef stil staan staren naar die lichtjes,
en het triestig signaal klonk nog in hem na. Hij dacht
even aan zijn vader, en een weeë smart neep hem de borst
toe; tranen prikkelden op in zijn oogen. Toen weken die
gedachten langzaam uiteen als straks de rookdraden, —
vervluchtigden. En hij voelde zich hier staan op dien dijk,
in den avond, zijn voeten in het dauw-vochte gras van
den wegberm. Even streek van den rivierkant koele wind
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langs zijn slapen, als een lekkende tong. Hij voelde het
leven aan alle kanten hijgen, al sliep het nu. Het zou
morgen weér ontwaken en hem nemen in zijn midden en
hem stuwen naar een toekomst .
onbekend .. .
Wat zou hij van zijn leven maken ? .
Weér dacht hij aan 't gesprek met zijn broêr, en een
licht medelij beroerde hem, daar hij besefte dat Anton het
volle leven toch niet had gevonden. -- Zou hij het vinden ?
En wat, wat was het : „het volle leven" ?
Was het trouwen en kinderen krijgen en misschien
— zorgen, zooals honderden en duizenden rondom hem ?...
Hij wist het niet ; hij gewaarwerd alleen, op dit oogenblik, dat er iets school in de ijle, nevelige verte, dat heerlijkheid was .
Opnieuw gleed een schip, geluidloos, de vaart in.

.

.
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Het geslacht der hedendaagsche vrouwen is een reislustig
geslacht ; en talrijk waren in de laatste jaren de geschriften,
waarin vrouwen ons hare reisherinneringen en reisindrukken
hebben medegedeeld. Jonkvrouwe A. von Schmidt auf Altenstadt beschreef ons naar eigen aanschouwen het Land van de
Rijzende Zon, namelijk Japan ; de dames Henriette de Bassecour Caan, Emilie van Kerckhoff en Augusta de Witt vertelden ons van hare bezoeken aan Java en aan andere eilanden
van onzen Indischen Archipel, geliik Cornelia Vissering het
ons deed van hare tochten door Spanje ; Mevrouw IsaachsenDudok van Heel maakte ons deelgenoote van haar leven in
Noorwegen ; en hoe men thans in Afrika reist, weten wij
uit de Reisbrieven van Dr. Aletta H. Jacobs en van Mevrouw
W. Wijnaendts Francken -Dyserinck. Als tegenstelling,
althans tot wat de beide laatsten ons mededeelen, daarbij
gewagende van al de gemakken van het moderne verkeer,
van stoombooten en treinen, van electrische trams en
automobielen, van geriefelijke hotels, is thans wel belangrijk
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het Dagverhaal, dat een Hollandsche Afrika-reizigster van
voor nu ruim eene eeuw ons heeft nagelaten, het relaas,
dat Augusta van TJitenhage de Mist heeft opgesteld van
hare reis met haren vader in de jaren 1803 en 1804 door
de binnenlanden van het zuidelijkst deel van Afrika, eene
moeilijke reis vol ontberingen en gevaren, afwisselend in
den zadel en per ossenwagen afgelegd, langs ongebaande
wegen en door onherbergzame wildernissen.
De aanleiding tot de reis, waarop Augusta van Uitenhage de Mist haren vader vergezelde, was eene staatkundige.
Bij den in 1801 tussehen Engeland en Frankrijk gesloten
vrede van Amiens, in de voordeelen van welken vrede door
de Bataafsche Republiek, als bondgenoot van Frankrijk,
werd gedeeld, was aan ons land weder toegewezen de
Hollandsche volkplanting aan de Kaap de Goede Hoop,
die ons in het jaar 1795, het omwentelingsjaar, door de
Engelsehen was ontnomen. Het Staatsbewind, het regeeringslichaam, dat in de eerste jaren der 19de eeuw in de
Republiek den gang van zaken leidde, liet zich dadelijk met
allen ernst gelegen liggen aan eene grondige organisatie
van het bestuur in de herwonnen landen. Nu de Oost-Indische
Compagnie, onder wier beheer de kolonie aan de Kaap
vroeger had gestaan, was opgeheven, was het onmogelijk,
zoo men het al hadde gewild, er de regelingen uit de dagen
van het Stadhouderschap weder ongewijzigd van kracht te
verklaren. Het Staatsbewind verzocht daarom den Raad van
Aziatische Zaken, aan welk departement van bestuur thans
de werkzaamheden der niet meer bestaande Oost-Indische
Compagnie waren opgedragen, om in deze aangelegenheid
te willen dienen van advies. Het advies van dezen Raad,
waarvan de conclusie strekte om de Kaap geheel af te
scheiden van Indië, er de regeering toe te vertrouwen
aan een politiek lichaam zonder commercieele bemoeiingen
en den kolonisten voortaan vrijen handel op moederland
en koloniën te vergunnen, was in hoofdzaak afkomstig
van het Raadslid J. A. van Uitenhage de Mist. Aan dezen
werd daarom in April 1802 opgedragen om als Commissarisgeneraal, in naam der Nederlandsche Regeering, de kolonie
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aan de Kaap de Goede Hoop uit de handen der Engelschen
over te nemen, er een nieuw bestuur, op de grondslagen
door hem in zijn advies ontwikkeld, in te stellen, er den
nieuw benoemden Gouverneur, generaal J. W. Janssens,
ter plaatse plechtig in diens ambt te bevestigen en ten
slotte eene uitgestrekte onderzoekingsreis te ondernemen
door de binnenlanden der kolonie, waarvan in den aanvang
der 19de eeuw nog zeer weinig bekend was.
Sedert die opdracht in April 1802 was verleend, verliepen nog eenige maanden met de zorg voor de uitrusting
en inscheping der voor de nieuwe bezetting van de Kaap
bestemde troepen, met het bijéénbrengen van voorraden
ten behoeve der afgelegen kolonie ; en zoo werd het begin
Juli, eer de Commissaris-generaal zich op weg kon begeven
met zijne dochter Augusta, die er op had gestaan hem
te vergezellen, en aan wie wij een uiterst belangrijk Dagverhaal
van dezen tocht te danken hebben. Dit in het Fransch
gestelde journaal werd na den terugkeer van Augusta de
Mist in het vaderland, en haar spoedig daarop gevolgd
huwelijk met generaal A. Howen, in een klein aantal
exemplaren gedrukt en uitgereikt aan enkele goede vrienden,
waaronder de bekende schrijfster Barbara van MeertenSchilperoort. Deze verkreeg tevens de vergunning om eene
vertaling er van op te nemen in den Ssten jaargang, dien
van het jaar 1835, van het door haar geredigeerde tijdschrift
Penélopé. Van de oorspronkelijke uitgave, die niet in den
handel kwam, schijnt geen enkel exemplaar meer bekend
te zijn. Misschien geeft wat er hier onder uit zal worden
medegedeeld, aangevuld met wat nog van elders bekend
is aangaande deze merkwaardige eerste systematische Hollandsche onderzoekingsreis door de in later jaren zoo
bekend geworden Zuid-Afrikaansche streken, nog aanleiding
om Augusta 's eigen werk uit eene of andere oude verzameling aan het licht te brengen.

I.
„Ik had den ouderdom van 18 jaren bereikt," zoo
begint Augusta de Mist haar Dagverhaal, „en was de
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Benige van ons zusters, die nog ongehuwd was. Het denkbeeld, mij van mijnen vader te scheiden, terwijl hij blootgesteld zou wezen aan de gevaren van eene zoo langdurige
als gevaarlijke reis, maakte mij wanhopend. Het was echter
niet zonder moeite, dat hij aan mijne duizendmaal herhaalde wenschen toegaf, en mij zijne toestemming schonk
om hem te vergezellen en de ontberingen en gevaren, die
hem wachtende waren, te deelen.
„Op den 8sten Juli 1802 zetten wij ons in een rijk
met vlaggen versierde sloep, door een groot aantal roeiers
bemand. Het afgemetene van hunne bewegingen bij elken
roeislag, de diepe stilte, welke zij hieronder bewaarden,
de snelheid, met welke wij over de golven vlogen, hadden
mijnen geest zoodanig bezig gehouden, dat ik nauwlij ks
bespeurde, dat wij reeds tot de vloot genaderd waren, die
op de reede van Texel lag en dat men mij in eene leuningstoel plaatste en aan boord heesch van het linieschip De
Batavier. Daar werd ik door een luidruchtige krijgsmuziek
en verscheidene salvo 's van het geschut nog meer bedwelmd.
Toen ik tot mij zelve gekomen was, bewonderde ik de
orde, welke op het schip overal heerschte en de toebereidselen, welke gemaakt waren om mijnen vader en den
generaal Janssens wel te ontvangen."
Maar al was men in Augusta's dagen al aan boord,
men ging daarom nog niet onder zeil ; en in haar geval
moest zelfs gedurende niet minder dan vier lange weken
op gunstigere wind om in zee te steken geduldig worden
gewacht. „Tegenwinden," verhaalt zij, „hielden ons tot
den 5den Augustus op de reede, toen het Admiraalschip
het teeken gaf tot het vertrek. Dertig schepen van verschillende grootte en bestemming lichtten het anker. Eene
menigte schepen, wier zeilen, verguld door de laatste
zonnestralen in de kalme, heldere zee teruggekaatst werden,
zetten zich in beweging om de voortbrengselen der nijverheid en de hoop des handelaars naar de verst verwijderde
deelen der aarde te voeren.
„Het eiland Texel verdween als een nevelwolkje voor
ons oog. De telegraaf van den Helder was nog in het
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gezicht, toen wij aan eenen nauwen en gevaarlijken doorgang, gevormd door een zandplaat kwamen. Zeshonderd
menschen wachtten in diepe stilte de bevelen van den
kommandant. De scherpe tonen van een fluitje regelden
met eerre bewonderenswaardige snelheid de bewegingen der
matrozen. Herhaalde vreugdekreten verkondigden ons, dat
wij het gevaar ontkomen waren."
Acht dagen na hun vertrek uit den Helder, op 13
Augustus namelijk, waren de reizigers echter nog altijd
niet verder gevorderd dan tot op de hoogte van Folkestown ;
en toen „was eene windstilte van verscheidene dagen de
voorlooper van een onweder, hetwelk ons noodzaakte eene
schuilplaats te zoeken in de haven van Plymouth," verhaalt
Augusta. Eerst den 30sten Augustus, toen men dus alreede
ruim drie weken onder weg was, kon te Plymouth het
anker worden gelicht en raakte de Engelsche kust uit
het gezicht. „Van nu af," lezen wij in Augusta's dagboek,
„van nu af waren lucht en zee de eenige voorwerpen, welke
zich aan ons oog vertoonden. Een zeil, hetwelk men als
een onmerkbaar stip aan den horizon zag, een trekvogel,
een haai, die het schip volgde, vlottend zeegras en dergelijke zaken waren dingen van belang, die al den passagiers
op het dek stof tot onderhoud opleverden. Op den 2lsten
September kwamen eenige vogels zich op de masten en
raa's nederzetten en verkondigden de nabijheid van land.
Inderdaad zagen wij den 28sten ook zeer duidelijk den
Piek van Tenerife, wat eene zeldzaamheid is, omdat derzelver kruin bijna altijd in wolken gehuld is. Eindelijk
wierpen wij, 27 September, het anker in de baai van Santa
Cruz. De Piek, dit merkwaardig verschijnsel der natuur,
trok vooral onze aandacht ; verscheidene reizigers verlangden dien van naderbij te bezien en een toer door het
eiland te doen. Mijn vader behoorde tot dit getal; en den
lsten October begaven wij ons bij het aanbreken van den
dag op reis. Een ezel diende mij tot rijdier. Een brug, over
twee bergen geworpen, voerde ons over eenen diepen afgrond. De weg was zeer hobbelig en vol met beddingen
lava. De warmte was hevig en noodzaakte ons, halt te
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houden bij eene waterleiding, die het water aan Santa
Cruz toevoert. Omstreeks den middag bereikten wij het
gehucht Laguna, waar wij afstapten aan het kasteel van
den markies de la Nave. Tegen den avond keerden wij
aan boord terug, zeer voldaan over ons uitstapje. Wij
vonden ons schip omringd van een groot aantal cano's
welke ons vruchten brachten, waaronder wij voor het eerst
bananen onderscheidden.
„Ons eskader, water en levensmiddelen ingenomen
hebbende, lichtte den 8sten October het anker. Een vrij
hevige wind verwijderde ons spoedig van Teneriffe ; maar
hij werd, helaas, opgevolgd door verscheidene doodstille
dagen, die ons de warmte bijna ondragelijk maakten."
Men vorderde nu zoo langzaam, dat eerst den 28sten October, een veertien dagen na het vertrek van Santa Cruz,
de Kaap Verdische eilanden in het gezicht kwamen. „Al
onze wenschen," schrijft Augusta, „vereenigden zich naar
gunstigen wind; maar, helaas, zij werden niet verv ad ;
eene lange windstilte, die wij gaarne tegen eenige stormen
zouden verruild hebben, vermeerderde de vervelende ééntoonigheid van onze dagen. De haaien en de jacht op
dezelve : de vliegende visschen, over de oppervlakte van
het water strijkende om aan de vraatzucht harer talrijke
watervijanden te ontkomen en ver in zee onderduikende
als zij vervolgd worden door de keerkringvogels, wier
voornaam voedsel zij uitmaken : het gezicht van eenige
walvisschen, het water voetenhoog uit de neusgaten opblazende, verschaften ons oogenblikkelij ke afwisselingen,
tot op den 20sten November het gedruisch der matrozen en
hunne toebereidselen om de doopplechtigheid te vieren,
ons aankondigden, dat wij de linie stonden te passeeren.
Een matroos met een zwart gemaakt gezicht en op eene
afschuwelijke wijze als Neptunus verkleed, omringd door
een aantal niet min verschrikkelijk toegetakelde zeegoden,
vertoonde zich, de drietand als 'e en scepter in de hand,
aan de reizigers, die de linie nog niet gepasseerd waren,
dezen de keus latende van in het water gedompeld te
worden of deze plechtigheid met eene offerande in
.
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geld, ieder overeenkomstig zijn vermogen, af te koopen.
„Eenige dagen later hadden wij eenen verschrikkelijken storm en onweder. Al de reizigers waren verplicht,
zich in het scheepshol of in hunne hutten te begeven en
alleen de matrozen bleven boven. Er is geen verschijnsel
in de natuur," merkt Augusta de Mist hier op, „waarbij
de mensch zoo zeer zijne nietigheid en toch ook zijne
waarde gevoelt, als dat waarbij hij, de zwakke aardworm,
de woede der elementen tart en met een goed gevolg derzelver geweld trotseert. Intusschen was deze storm noodlottig voor het scheepsvolk. Zeven matrozen, boven in de
mast bezig om de zeilen te reven, stortten naar beneden
en drie hunner, die in zee vielen, waren verloren. Alle
pogingen om hen te redden waren vergeefsch. Ach, zij
staken hunne armen nog naar ons uit; wij hoorden hunne
jammertonen, zagen hen weder te voorschijn komen zonder
hen te kunnen helpen en weldra waren zij voor altijd uit
onze oogera verdwenen. Dit treurig voorval wierp een somberen sluier over onze geheele reis.
„Den morgen van den 23sten December werden wij
door de zeeofficieren reeds vroeg geroepen en op het dek
genoodigd, waar wij den Tafelberg als een licht wolkje
aan den horizon zagen verschijnen. Al onze blikken waren
onophoudelijk naar dat stipje gericht en wij gevoelden het
ongeduld van gevangenen, die den volgenden dag hunne
vrijheid tegemoet zien. Allengs werd het stipje grooter en
grooter en tegen den middag rees de Kaapstad, als een
amphitheater gebouwd, uit de zoute plassen voor ons oog
op. Hare wel gepleisterde huizen met platte daken op de
helling eens bergs, met wijngaarden en landgoederen als
bezaaid ; de baai vol sierlijk gevlagde schepen ; de vreugdekreten der op de raa's zittende matrozen ; het gedruisch
der kanonnen, die onze aankomst verkondigden en door
de echo's der omliggende bergen teruggekaatst werden,
dit alles verdiende door het penseel van eenen meester
geschilderd of door eene meer bekwame pen dan de mijne
beschreven te worden," teekent Augusta hierbij aan.
Na den 8sten Juli in den Helder aan boord te zijn
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gegaan, was men nu den 23sten December eindelijk in
Kaapstad aangekomen, na eene reis van vijf en eene halve
maand over eenen afstand, dien de groote booten van de
Union Castle Line thans in 17 à 20 dagen plegen af te
leggen.

II.
Onmiddellijk na zijne aankomst aan de Kaap ging de
Commissaris-generaal van Uitenhage de Mist over tot het
nemen der noodige maatregelen om de oude Hollandsche
bezittingen aldaar in naam der Nederlandsche Regeering
van de Engelschen over te nemen, generaal Janssens
plechtig als Gouverneur der kolonie te bevestigen, nieuwe
burgerlijke ambtenaren te benoemen, rechtbanken op te
richten en verder het civiel en administratief bestuur te
regelen. Ternauwernood hiermede gereed, op 8 Juli 1803,
ontving hij de tijding, dat de oorlog tusschen Engeland
en Frankrijk op nieuw was uitgebroken en daarmede het
behoud der kolonie weder onzeker geworden. Door dat
gevoel van onzekerheid wilde de Heer van Uitenhage de
Mist zich echter allerminst laten weerhouden van het volbrengen van het laatste deel der hem verleende opdracht :
Bene inspectie van de binnenlanden der kolonie. Feitelijk
was toen van de streek benoorden Kaapstad en bezuiden
de in het laatst van de 18de eeuw door Gordon en Patterson
bereisde Oranjerivier weinig meer bekend dan enkele door
verschillende zendingsposten onder de Hottentotten en de
Kaffers bij één gebrachte verspreide gegevens omtrent land
en volk, op gebrekkige wijze aangevuld door de tamelijk
onbetrouwbare reisverhalen van Francois Levaillant, die
in de jaren 1780-1785 de kolonie doortrok. Thans wilde
men voor het eerst een begin maken met een systematisch
onderzoek van het Kaapland.
Reeds had generaal Janssens, onmiddellijk na zijne
installatie als Gouverneur der kolonie, zich opgemaakt tot
Benen tocht langs de oostkust, om te trachten eene over,eenkomst te sluiten met koning Gaika, het opperhoofd der
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over de Vischrivier gevestigde Kaffers en zoo een einde te
maken aan de invallen, waarmede deze woeste h orden
sedert eenige jaren de grensboeren in het oosten kwamen
verontrusten. De hervatting der vijandelijkheden met Engeland noodzaakte hem, inderhaast terug te keeren naar
Kaapstad om die plaats in staat van verdediging te brengen ;
en daar hij, Janssens, nu alreeds een aanvang had gemaakt
met een onderzoek van de oostkust, wilde de Heer van
Uitenhage de Mist beginnen met zich naar de andere zijde
te wenden. Langs de zandige, woestijnachtige westkust,
schaars bewoond door op ver uitéén gelegen hoeven
gevestigde kolonistenfamilies, wilde hij naar de noordelijke
grens der kolonie, het Hamtamgebergte, trekken ; dan
zuidwaarts, door de Karroo-woestijn, naar de bergpassen
van het Roode Zand ; daar aangekomen naar gelang der
tijdsomstandigheden dadelijk naar Kaapstad terugkeeren
of zijne reis verder voortzetten naar het oosten over het
laag naar zee afdalend terras, dat door de twee evenwijdig
loopende ketenen der Zwarte Bergen wordt gescheiden van
de Karroo-vlakte ; vervolgens langs de bergachtige, bochtige,
steeds door eene hevige branding bespoelde oostkust zich
richten naar de Vischrivier ; dan langs de Vischrivier
noordwaarts trekken tot aan de Sneeuwbergen ; en eindelijk zuidwaarts, langs de Leeuwenrivier, over Stellenbosch
naar Kaapstad terug. Ten einde deze reis niet enkel dienstbaar te maken aan eene betere regeling van het binnenlandsch bestuur, maar ook aan eene betere kennis van de
gesteldheid van den bodem door het verzamelen van wetenschappelijk betrouwbare gegevens, deed de Heer van Uitenhage de Mist zich daarbij vergezellen door den Duitschen
arts Heinrich Lichtenstein, die als gouverneur van den
zoon van generaal Janssens in diens gevolg mede naar de
Kaap was uitgekomen. Van het uitgebreide reisverhaal van
dezen verscheen in het jaar 1813 door de goede zorgen van
Ds. W. Goede bij de uitgevers A. Blussé en Zoon te Dordrecht
eene Hollandsche vertaling in vier deelen onder den titel
Reizen in het Zuidelijkst deel van Afrika ; en dit werk geeft
met zijne kaart en zijne platen eene heldere toelichting
O. E.XV9
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bij het Dagverhaal van Augusta de Mist, die er op ha d
gestaan, ook op dezen tocht haren vader ter zijde te blijven. „De gevaren en bezwaren aan zulk eene reis verknocht",
schrijft Lichtenstein, „wilde zij met haren vader deelen,
liever dan tehuis voor hem te sidderen, in het bewustzijn,
dat hij, indien eenige krankheid hem overviel, enkel aan
de verzorging van vreemden overgelaten ware. De verstandige vader bracht haar wel is waar niet slechts al de gevaren en bezwarenissen levendig onder het oog, maar gaf
haar in bedenking, dat zijn oogmerk door haar geleide
geenszins eenige stremming of vertraging dulden kon en
zij dus reeds bij voorbaat het besluit moest opvatten om
al hare persoonlijke wenschen, begeerten en gemakken te
regelen naar de schikkingen, die er nu eenmaal gemaakt
waren. Dit alles was echter niet in staat om haar af te
schrikken. En hoezeer elk, die haar kende, bij voorraad
op hare zelfverzaking rekenen mocht, nogthans overtrof
de standvastigheid, waarmede zij den haar gedanen eisch
getrouw bleef, haar taai geduld in het verduren van allerlei
moeilijkheden en de stiptheid, waarmede zij de eens vastgestelde schikkingen in acht nam, alle verwachtingen,
zelfs die van haren vader". Eene Kaapsche dame, mejuffrouw Versveld, met wie Augusta in Kaapstad was bevrien d
geraakt en die met de levenswijze en reisgelegenheden in
de kolonie vertrouwd was, zoude haar vergezellen ; terwijl
tot beider bediening eene kamenier werd medegenomen.
„Het is niet minder waar dan ongelooflijk", teekent Lichtenstein nog aan, „dat op de geheele reis, die toch bijkans
zes maanden lang geduurd heeft, door deze drie vrouwen
de tocht ook niet éénen enkelen keer is vertraagd geworden
en dat nimmer door haar het opbreken verhinderd of eenige
andere schikking gedwarsboomd is."
„Er was besloten", lezen wij dan verder bij Lichtenstein, „dat allen de reis te paard zouden doen. Een groote
wagen, waarop zich de noodzakelijkste dagelijksche behoeften en de kleine pakkadiën van een iegelijk onzer bevonden
was tevens voorzien van eenige gemakkelijke zitplaatsen
voor vermoeide of onpasselijke reisgenooten." Vijf andere
,
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wagens, meer vrachtwagens, waren beladen met proviant
voor menschen en dieren, met wapens, tenten, huisraad,
een veldkeuken, zelfs met eene kleine smidse voor het
onderhoud der wagens, die zwaren dienst zouden hebben
te doen. Deze voertuigen waren alle, naar de gewoonte des
lands, bespannen met zestien tot achttien ossen, die bestuurd
werden door Hottentotten. De kleine karavaan van een
veertig personen, die soms dagen aanéén zoude moeten
trekken door woeste, onherbergzame streken, eer men op
eene gastvrije ontvangst bij een der wijd verspreid wonende
kolonisten rekenen kon, had ook een militair escorte ter
beveiliging tegen aanvallen van „horden van Bosjesmannen,
weggeloopen slaven of omzwervende Engelsche deserteurs".
„Zeer vroeg op den 9den October 1803," verhaalt
Augusta de Mist in haar Dagverhaal, „zetten wij ons te
paard. Mijnheer de Gouverneur, gevolgd van zijn staf
wilde ons wel tot aan het eerste station uitgeleide doen ;
terwijl het geschut van de citadel ons vertrek verkondigde.
„Wij stapten af aan de woning eens officiers van een
bataillon Hottentotten en namen afscheid van Mijnheer
den Gouverneur en van onze vrienden. Deze scheiding gaf
ons een pijnlijk gevoel en spreidde een schaduw over ons
gezelschap. De brandende hitte en een onnoemelijk aantal
vliegjes, dat ondanks de gazen sluiers, die onze gezichten
bedekten, ons van alle kanten aanvielen en als verslonden,
waren niet geschikt ons op te vroolijken."
„Het was,"
schreef Lichtenstein later, „het was als drukte ons het
eerste voorgevoel van de gevaren en bezwarenissen dezer
reis, dat tot dusverre had moeten wijken voor de aangename
denkbeelden en voorstellingen, die elk, naar zijne bijzondere
wenschen en verlangens, zich daarvan bij voorbaat gevormd had. Stil en bijna sprakeloos trokken wij voort.
Een pad van diep zand en geen enkel tochtje van den
wind op onzen weg bij het aannaderen van den middag,
— dit bracht juist niet veel toe om ons gemoed te vervroolijken. Het was, als torschte het gansche gezelschap
het drukkend voorgevoel van het lot, dat nauwelijks
derdehalf jaar later de Hollandsche wapenen in deze zelfde
.
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vlakte zouden ondergaan ; want het was juist hier, in het
gezicht der Blauwe en Tijgerbergen, dat het ongelukkige
gevecht van 8 Januari 1806 het lot der volkplanting besliste en haar wederom aan de Engelsehen overleverde."
„Tegen den middag," gaat Augusta de Mist dan in
haar Dagverhaal voort, „tegen den middag bereikten wij
eene woning. Gelukkig was de eigenaar daar, die ons
eenige ververschingen bood. Het water was ziltig ; maar
hoe slecht wij het vonden, zouden wij ons later dikwijls
zeer gelukkig hebben gevonden, ons met hetzelve te
hebben kunnen. verfrisschen. Weinig tijds daarna kwamen
wij bij een fontein, Brakfontein, waar wij onze paarden,
die veel van de warmte te lijden hadden, konden drenken.
Dit was eene van de plaatsen, die, aan het Gouvernement
behoorende, voor rustplaats dienen en den naam van Uitspanningsplaats voeren. Deze plaatsen zijn van de grootste
nuttigheid voor de kolonisten, die jaarlijks naar de Kaap
komen om de voortbrengselen van hunnen veldarbeid te
verkoopen, als boter, zeep, ivoor, aloe's en daarentegen
lakens, linnen, werktuigen voor den landbouw of meubelen
in te slaan. Voor onze aankomst waren de kolonisten ook
verplicht naar de Kaap te gaan om zich te laten trouwen
en hunne kinderen te laten doopen ; mijn vader gebood,
dat deze plechtigheden in het vervolg zouden plaats hebben
voor den magistraat van ieder district. Deze reizen der
kolonisten hebben doorgaans in September of in October
plaats, omdat men dan de beste weiden en het beste water
vindt. Velen nemen het geheele huisgezin, vrouwen, kinderen, slaven en vee met zich mede. Hunne reis duurt dan
wel eens eene maand en is geheel aartsvaderlijk. Met het
ondergaan der zon gaat men op reis ; met derzelver opgang
houdt men stil. De vrouwen bereiden den maaltijd in de
schaduw, die de wagens werpen, andere is er niet. Op den
middag houdt men de siesta, waarna men zich weder op
weg begeeft.
„Nadat wij veertien mijlen gemaakt hadden, kwamen
wij aan eene woning, Klavervallei genoemd, waar wij op
eene gastvrije wijze ontvangen werden. De beide volgende
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dagen werden besteed met de omstreken te bezoeken en
de zoutgroeven, die deze eerste benoodigdheid voor de
Kaapstad leveren. Wij zagen hier voor 't eerst eenige
struisvogels.
„Onze gastheer was een der rijkste en aanzienlijkste
kolonisten en wij waren niet weinig verwonderd op eenen
avond, na een gegeven teeken, eene troep muzikanten te
hooren. Het waren slaven, over wier talent wij ons nog
meer verwonderden, daar de natuur hun eenigste meester
in de muziek geweest was en zij gene der regelen van de
kunst verstonden.
„Bij ons vertrek, 12 October, werden wij begroet door
een salvo van geweren. Als men in het oog houdt, hoeveel
prijs de inboorlingen stellen op het kruit, dat zoo moeilijk
te bekomen en toch zoo onontbeerlijk voor hen is om zich
tegen de wilde dieren te verdedigen en zich door de jacht
de noodwendigheden des levens te verschaffen, dan moet
men deze soort van vereering als het grootste bewijs van
achting beschouwen, dat een kolonist ons ooit geven kon."
,.De weg liep verder in den beginne," schrijft Lichtenstein nog nader, „tusschen de heuvels en de dalen van de
Groene Kloof (dal) totdat bij Oranjefontein de Modderrivier werd overgetrokken e n de landstreek, enkel onderbroken door een lagen spitsen heuvel, de Klipberg, weder
zandig en dor werd. In het verschiet zag men nu duidelijk
de groote bergketen, die zich van het noorden naar Kaap
Aguilhas uitstrekt, haren getakten top omhoog heffen en
herkenden wij de hoogten aan wier voet de bergpas naar
de overzijdsche dalen van het Roode Zand leidt." Er zoude
ditmaal worden overnacht op de plaats Uilenkraal van den
kolonist Laubscher. „Die woning was echter te klein,"
verhaalt Augusta de Mist, „om ons allen op te nemen,
waarom wij voor de eerste maal onze tenten opsloegen om
daaronder te overnachten. Om ons echter den dag aangenaam te doen slijten, bracht de vriendelijke kolonist ons
in zijn rijtuig, met acht schoone paarden bespannen, naar
eene woning, welke den broeder van onzen gastheer toebehoorde. Het is onbegrijpelijk, hoe snel en juist zij zulk
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een span van acht, tien, soms twaalf paarden weten te
besturen. Zij hebben geen postillon. De voerman alleen
bestuurt de paarden, meer door stem en zweep dan door
de teugels.
„Den volgenden dag, 13 October, leden onze ossen
veel door de hitte en het zware zand. Van tijd tot tijd
zagen wij eenige antilopen uit de struiken springen. Zij
schenen voor ons bevreesd en vluchtten in allerijl. Eenigen
onzer reizigers, die ons vooruit gegaan waren, doodden
eene groote slang. Tegen den ondergang der zon zagen
wij de Saldanka-baai, ruim genoeg voor de berging van
verscheidene eskaders, indien er twee van de grootste benoodigdheden niet ontbraken : brandhout en drinkwater.
„In de woning van eenen Duitscher, voormalig onderofficier der Oost-Indische Compagnie, op den oever der
baai, vonden wij huisvesting. Onze rijtuigen kwamen niet
voor den volgenden dag aan ; men had vier en twintig
ossen moeten voorspannen om ze door het zware zand te
trekken. Een sloep bracht ons naar het Schapeneiland ; de
bewoners van dit en eenige andere eilandjes, hier en daar
in de golf verspreid, zijn alleen hagedissen, slangen en
konijnen ; maar vooral een groot aantal flamingo's, een
vogel van de grootte eens ooievaars, met vuurroode vederen
en zwarte vleugelen. Het samenstel van zijn bek is merkwaardig, daar het bovenste deel daarvan geheel beweegbaar is.
„Den 16den September voeren wij in eenige schepen
de baai over en vonden onze paarden, die deze omgereden waren, aan de andere zijde. Eene heete en zandige
vlakte bracht ons des avonds, een kwartier van de Bergrivier, aan de plaats Rietvallei, ook van eenen Heer Laubscher. Deze achtingswaardige man kan beschouwd worden
als het opperhoofd van genen kleinen Staat, die dagelijks
op zijne kosten gespijzigd wordt. De gebouwen en werkplaatsen van allerlei aard, in welke de noodigste voorwerpen voor den landbouw, de kleeding en het onderhoud
van zoovele menschen vervaardigd worden, droegen onze
bewondering weg. Het aantal paarden en hoornvee in
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zijn bezit bedroeg eenige honderden ; de schapen eenige
duizenden.
„Men kwam ons zeggen, dat men aan den oever der
rivier een hippopotamus gezien had. Terstond bereidden
onze heeren zich tot de jacht ; maar wij zagen slechts zijn
spoor en ter plaatse, waar hij zich weder in het water
begeven had, een diepen slurf in het slijk, door den laag
hangenden buik van dit monsterachtig dier daarin gemaakt.
Dien dag stegen wij ook nog te paard om ons naar den
mond van de Bergrivier te begeven, in de baai van Sint
Helena, waar men meent, dat de Europeanen, onder Vasco
de Gama, in 1497 voor het eerst geland zijn.
„Den volgenden dag namen wij afscheid van onze
goedhartige vrienden, die alles gedaan hadden, wat in hun
vermogen was, om ons verblijf aangenaam te maken en
wier aartsvaderlijke levenswijs, de goedheid met welke zij
hunne Hottentotten en slaven behandelden, hunne nijverheid en hunne onvermoeide werkzaamheid ons gevoelens
van ware hoogachting ingeboezemd hadden, welke wij hun
bij ons vertrek betuigden.
„Om eenige verscheidenheid in onze manier van reizen
te brengen, hadden onze heeren de goedheid, mij eene
plaats gereed te maken in een sloep, met welke wij den
stroom opvoeren, terwijl de paarden en de bagage de rivier
langs kwamen. Nooit heb ik meer betreurd, niet te kunnen
teekenen, dan bij het pittoreske gezicht van den overtocht
onzer karavaan over de rivier. De voerlieden in de booten
hielden de toomen der zwemmende paarden ; de ossen
volgden, insgelijks al zwemmende ; de wagens werden overeind gehouden door verscheidene ledige vaten, daaraan
gesjord, en op deze wijze met touwen naar den overkant
getrokken.
„Daar het reeds laat was, besloot men dien nacht
daar te blijven; den volgenden dag trokken wij langs de
Bergrivier door eene zandige vlakte, ingesloten door eene
bergketen, wier toppen in de verte zich als hemelhooge
torens of als bouwvallen vertoonden." — „Het waren,"
verhaalt ons Lichtenstein, „het waren de Piketbergen,
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een fraai gebergte, van het noorden naar het zuiden
loopende en welks hoogste rug, naar beide kanten toe,
scherp getakt en afgekant is. Enkele geweldig hooge
zuilen, die van het hoogste zandsteenleger zijn staan gebleven, leveren inderdaad een wonderlijk gezicht op ; en
men komt langen tijd in verzoeking om ze voor het
werk van menschenhanden, voor ruïnes van torens of
iets van dien aard te houden. Deze zuilen strekken zich
tot ver in het noorden uit, ja zelfs tot daar toe waar het
gebergte in de hooger gelegen zandvlakten zelf meer vlak
wordt en steken alsdan boven het vlakke land uit als een
lange rei van op zich zelf staande torens."
Met het vallen van den avond bereikte het gezelschap
den zuidelijken top van dit gebergte, waartegen de Bergrivier afstuit en zijnen noordelijken loop in eenen noordwestelijken verandert. Aan een waterrijk dal, Rietkloof
genaamd, bleef men overnachten. „Hier onthaalde men
ons," schrijft Augusta, „voor het eerst op onze reis op
heerlijke oranje-appelen. Hier was het ook, dat wij voor
het eerst eene Bosjesmansvrouw zagen ; hare verschriklijke
leelijkheid, haar wild voorkomen en walgelijke morsigheid
gaven ons een slecht denkbeeld van dezen volksstam.
„Den 2lsten October trokken wij verder door eene aangenamer en beter bebouwde streek." In plaats van de
vervelende zandvlakte zagen de reizigers thans heuvelen
en bergen voor zich, die niet slechts een gemakkelijker
pad opleverden, maar nu en dan ook fraaie vergezichten.
Het aantal woningen," schrijft Augusta de Mist, „toonde
reeds een vruchtbaarder grond aan. De woning van zekere
weduwe Leeuwenberg was omringd van hooge boomen,
wier schaduw ons eene schuilplaats tegen de warmte van
den dag aanbood. Wij waren evenzeer verrukt over de
orde, zindelijkheid en welvaart, welke overal uitblonken,
als over de vriendelijke ontvangst van de weduwe.
„Eenige mijlen verder," — op de plaats Gelukwaard,
gelijk Lichtenstein nog nader aangeeft, „woonde een
kolonist, een voormalig landmeter, die bij de volkomene
kennis van dat gedeelte der kolonie en bij zijne beproefde
.
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eerlijkheid de algemeene achting genoot. Mijn vader verlangde, hem over verschillende onderwerpen te raadplegen.
Wij meenden er vroeg in den morgen te komen, doch
daar wij den weg gemist hadden, was het reeds diep in
den nacht geworden, eer wij aankwamen. Zijn huis stond
midden in een bosch van hoog opgaande eiken, door den
eigenaar zelven voor vier en twintig jaren geplant ; een
bewijs, dat, zoo ieder der kolonisten dit voorbeeld volgde,
het land, bij de sterke groeikracht, die hier heerscht, spoedig boschrijker zou zijn ; hierdoor zouden de wolken meer
aangetrokken worden, het land dus vochtiger en alzoo
ook vruchtbaarder wezen.
„Onze rijtuigen ondergingen hier de verbetering, die
zij zoo zeer behoefden; daarna vervolgden wij onzen weg
door het drooge bed van verscheidene beken, die in regentijd buiten hare oevers treden en vele verwoestingen aanrichten. Een groot aantal mierenwoningen trok onze aandacht.
Bij eene hoogte van twee of drie voeten zijn zij zoo stevig
gebouwd, dat de kolonisten er zich van bedienen als ovens
om het brood in te bakken, waartoe zij er eene opening
in hakken. Zij voeden hun gevogelte met deze mieren ;
maar de Bosjesmannen vergasten er zich zelven op."

De weg ging nu noordwaarts, dicht langs den voet
van den hoogen bergmuur, verscheidene aardige woningen
voorbij ; maar daarop volgden weder ééntonige vlakten tot
aan Pikenierskloof, een pas over het gebergte, die naar
het district van de Olifantsrivier en het district Roggeveld
leidt. Men had de reizigers gewaarschuwd, dat de weg
verder op bijzonder moeilijk en bezwaarlijk werd. Met moed
toog het gezelschap echter verder en trok den 25sten October
over een bergketen, „wier steile rotsen en diepe afgronden",
schrijft Augusta, „voor onze wagens en ossen een zoo gevaarlijk als moeilijk pad uitmaakten ; en tegen den middag
kwamen wij toch in eene vroolijke vallei, waar wij een
grooten troep wilde apen voor ons opjaagden." Na die
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vallei, de Bergvallei, ging het langs de Jakhalsvallei en de
rietvallei, werd de Olifantsrivier doorwaad en moest het
bij den Nardouwberg steil bergopwaarts. „De vreeslijke
rotsen," lezen wij in Augusta's Dagverhaal, „de vreeslijke
rotsen, die zich allerwege verhieven, de grondelooze afgronden, aan welker rand wij reisden, de woeste natuur, welke
ons allerwege omringde, dit alles vervulde ons met verbazing en schrik. Naar mate wij voorttrokken, was het ons,
als zagen wij de overblijfselen van eene verwoeste aarde.
Hemelhooge rotsen, op elkander gestapeld, die den weg
schenen af te sluiten, afgronden, wier diepte het oog deed
duizelen, wisselden met elkander af. Eenige gazellen, die
onze nadering op de vlucht joeg, eenige gieren, die hoog
in de lucht hun geschreeuw aanhieven en door de wolken
zweefden, waren de eenige bezielde wezens, die deze treurige
streken bewoonden. Wij gingen op goed vertrouwen voort,
in de verwachting, dat wij weldra ons nachtverblijf zouden
bereiken. Intusschen nam de duisternis al meer en meer
toe en werd het pad al smaller en smaller, toen wij tot
onzen schrik bemerkten, dat wij verdwaald waren. Wij
worstelden nog een goed eind door het smalle pad, onze
afgematte paarden aan den teugel voorttrekkende, toen wij
eindelijk een wagenspoor ontdekten. Wij twijfelden niet,
of het was van onze wagens en volgden hetzelve. Onze
paarden, die sedert den morgen niets gegeten hadden,
bezweken schier van vermoeidheid ; wij zelven waren uitgeput
van honger en dorst. De vrees door leeuwen overvallen te
worden, wier spoor wij in het pad gezien hadden, vermeerderde onzen angst. Gelukkig bespeurden wij, dat de grond
hellende was, waardoor wij hoop kregen gene of andere
beek en daardoor Bene bewoonde plaats te zullen ontdekken.
Inderdaad zagen wij bij het licht der opkomende maan eenige
boomen en op Benen afstand de Doornrivier. Eene woning
echter zagen wij niet. Wij maakten onze paarden vast aan
Benige mimosastruiken, welke zij gretig verslonden. Een
koude wind en tegen den morgen een zware regenbui
maakten onzen toestand nog moeilijker; evenwel aan de
laatste hadden wij te danken, dat wij bevrijd bleven van
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den steek der scorpioenen, die zeer gevaarlijk zijn in deze
plaats en die door de koude in eenen staat van verstijving
geraken. Eindelijk zocht men eenige takken bij elkander
en ontstak een vuur, rondom hetwelk wij bivouacqueerden.
„Nauwlij ks brak de dag aan, of wij doorwaadden de
Doornrivier; en na eenen moeilijken marsch van drie
uren zagen wij een rijtuig in de verte. Het was dat,
welks spoor wij gisteren met zooveel vertrouwen gevolgd
waren ; doch helaas, het was niet een der onzen, maar dat
van een kolonist. Zijne vrouw bood ons eenig vleeschnat
en een stuk stekelvarken aan, dat zij toebereid had. Deze
kleine maaltijd, dien wij met dankbaarheid aannamen, gaf
ons de krachten om een afgezonderd hutje aan eene beek
te bereiken en daar eenige uren te rusten. Een slaaf,
die het bewoonde en op het weinige vee van zijnen heer
paste, wees ons een pad, hetwelk ons in iedere andere
omstandigheid onbeklimbaar zou toegeschenen zijn, maar
wij hadden geene keus. Wij moesten vreeslijke rotsen beklimmen, ons daarbij aan enkele struiken en takken, die
er nog groeiden, vast houdende." — „Op de paarden te
blijven zitten," verhaalt Lichtenstein nog nader, „daaraan
viel niet te denken ; ja, de weg was dikwerf zoo steil, dat
men, om er bij op te klauteren zijn beide handen gebruiken
moest, het paard moest los laten en het dier tegen de
vaak twee tot drie voet hooge uitspringende banken opdrijven. Dan ging het weder eenen tijd lang langs het
front van den berg op een smal uitsteeksel van den bergmuur voort, terwijl wij rechts een steilen rotsachtigen
wand, die dreigend over ons hing, en links een steilen
afgrond hadden. Elk onzer was blijde, wanneer er maar
weder iets te klimmen viel en de weg wel moeilijker werd,
maar, minder gevaarlijk, naar de hoogte liep. Er was wel
een uur noodig, eer wij eindelijk het hoogste punt bereikten en het gevaar van met ruiter en paard naar
beneden te tuimelen, gelukkig overwonnen hadden. Ik
laat het den lezer over," gaat Lichtenstein voort, „zich
den toestand te verbeelden, waarin zich de jonge dames,
die in ons gezelschap waren, bevonden. Men herhale in
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gedachten de voorvallen der beide laatste dagen en stelle
zich nu twee meisjes voor, nauwlijks twintig jaren oud,
aan gemak en overvloed gewend, die eene lange dagreis
te paard aflegden om des nachts op den zandigen oever
eener rivier onder eenen ruitermantel te slapen ; en Bene
tweede dagreis zonder voedsel of verkwikking, niet slechts
half te voet doen, maar klauterend langs een allermoeilijkst
pad tegen een steil gebergte op, terwijl zij zich de handen
open rijten aan de scherpe steenen en doornen van de
rots en slechts nu en dan door de hand van Benen of
anderen reisgenoot ondersteund worden. Men voege daarbij
de ongemakkelijkheid der vrouwelijke kleeding en het
veel vermoeiender rijden op een vrouwenzadel ; en men zal
moeten belijden, dat, hoeveel ook een ieder onzer mocht
uitgestaan hebben, zulks niet te vergelij ken was met
hetgeen dat de meisjes met zoo veel moed en geduld
hadden doorgestaan. Geen klacht echter ontsnapte haren
mond en eerst naderhand beleden zij, hoezeer de honger
haar gekweld en de gestadige inspanning haar vermoeid
had. Op den weg zelven, hoe lang die ook duurde, waren
zij steeds goedsmoeds, wedijverden met elkander in vroolijkheid en verdreven vaak door schertsende gesprekken de
mismoedigheid, waarvan de vader nu en dan blijk gaf."
Na Benen marsch van twee en dertig uren bereikte
het gezelschap, uitgeput van vermoeidheid en honger,
eindelijk het gastvrij dak van den kolonist Louw, die
verklaarde dezen weg, die daar het Pad Moedverloren
werd genaamd, slechts ééns in zijn leven te hebben beproefd en het nimmer voor de tweede keer te hebben
gewaagd.
„Hoe verder wij kwamen, hoe zeldzamer de woningen
werden," gaat het Dagverhaal van Augusta de Mist dan
weder voort. „De naaste buren van onzen gastheer woonden
op Benen afstand van Benen halven dag. Deze afzondering
stelde hem dan ook bloot aan de aanvallen der Bosjesmannen,
aan wie hij van tijd tot tijd Bene soort van brandschatting
in schapen betaalde.
„Onze wagens, die langs Benen omweg hier weder bij
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ons kwamen, hadden zoo geleden, dat wij verscheidene
dagen moesten stil houden om ze te doen herstellen. Wij
ontvingen in dien tijd vele bezoeken van kolonisten, die
door het verlangen om het hoofd van hun nieuw Gouvernement te zien, werden aangelokt. Zij werden vergezeld
van hunne vrouwen en kinderen, wier openhartigheid en
goed voorkomen ons aangenaam verraste. Onze gastheer
schonk mij een bokaal, gemaakt uit den hoorn van een
rhinoceros. Ik bewaar dien zorgvuldig ; doch meer als
eene herinnering dan wel om de eigenschap, welke men
aan de hoornen van dit dier toeschrijft, om het vergif, dat
men er in zonde willen schenken, weder uit te werpen.
„Den 2den November kwamen wij voorbij de woning
van den kolonist, die weinige dagen te voren, toen wij
verdwaald waren, zijnen maaltijd zoo edelmoedig met ons
gedeeld had. Zijne vrouw was ziek en onze dokter, de
Heer Lichtenstein, vond hierdoor gelegenheid, haar onze
dankbaarheid te betoonen. Hij gaf haar goeden raad en
geneesmiddelen.
„De woeste en door de natuur stiefmoederlijk bedeelde
streek, die wij thans doortrokken," de zoogenaamde
Uienvallei, en verder over Matjesfontein en Tijgerhoek
langs de zuidelijke helling van het Hamtamgebergte, de
noordelijke grens der kolonie, „bestond meest uit
naakte rotsen en onvruchtbare vlakten, alleen bewoond
door de vergiftigde slangen, met wier venijn de Bosjesmannen hunne pijlen vergiftigen. Vele kalksteenen, de
indrukken van visschen vertoonende, leverden stof tot
verschillende gesprekken nopens de omwentelingen, welke
dit deel der aarde ondergaan heeft. Het was intusschen
nacht geworden, de tenten werden opgeslagen, de ketels
over het vuur gehangen; sommigen zochten hout, anderen
maakten den avondmaaltijd gereed, die ons te beter
smaakte, naarmate ieder onzer min of meer daartoe had
bijgedragen.
„Den volgenden dag brachten wij weder onder het
gastvrij dak van eenera kolonist door. Hij zelf was afwezig,
doch zijne jonge en bevallige vrouw, omringd door vijf
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lieve kinderen, schonk ons het uitnemendst onthaal. Wij
vonden in dit verblijf eene groote zindelijkheid en een
voorkomen van welvaart en huiselijk geluk. Evenwel onze
gastvrouw kon niet geheel een zeker gevoel van angst
verbergen. Zij was ongerust over haren man, die sedert
vier weken op jacht zijnde, reeds voor twee dagen terug
had moeten zijn. Zij deelde ons dit verdriet mede, daar zij
wel zag, dat wij belang in haar stelden. Daar opent zich
eensklaps de deur en zij ligt in de armen van haren echtgenoot. Onze aankomst vernomen hebbende, had hij zijne
terugkomst bespoedigd. Hij had een goede jacht gehad
van zeventien antilopen, ieder zeven of achthonderd pond
wegende. Het wild, hetwelk men op die groote jachten
vangt, wordt op de plaats zelve ontweid, gezouten, in
vaten gekuipt en op groote wagens geladen, die de jagers
volgen. Evenals de herders der Alpen en Pyreneën dalen
deze lieden in de vlakte af met hun geheele huisgezin bij
het naderen van den winter. Terwijl de sneeuw de bergtoppen bedekt, doen vruchtbare regens het gras, dat zij
zoo zeer behoeven voor hunne talrijke kudden, in de
valleien ontspruiten. Onze gastheer bezat meer dan tweehonderd paarden en drie duizend schapen. Wij brachten
eenen geheelen dag bij deze gelukkige familie door.
„Den 0deu November hielden wij stil bij eene, wier
lot wel verschillend was. Een troep Bosjesmannen en eenige
slaven waren voor korten tijd in deze woning gedrongen
en hadden daar vele verwoestingen aangericht bij de betrekkingen eener jonge, bevallige vrouw, de dochter van
onzen gastheer. De slaven hadden haren man, haren schoonvader, hare schoonzuster en nog andere bloedverwanten
vermoord. Zij zelve had hare redding alleen aan een zeker
gevoel van menschelij kheid, voor haren hoogst zwangeren
toestand als ingeboren, te danken. De bijzonderheden van
dezen akeligen moord troffen ons te meer, daar dezelve
plaats had gehad in het vertrek, waar wij ons bevonden
en den nacht doorbrachten.
„Het kwam ons voor, of deze vlakte geheel met sneeuw
bedekt was ; het was echter eene laag natron of salpeter,
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die er al het voorkomen van had. Men doodde hier eenige
slangen van de soort, welke de vreeslijke eigenschap heeft
van haar gif op eenen afstand te spuiten. Wee dengenen,
die iets hiervan in de oogen krijgt. Zijn gezicht is zonder
eenige redding verloren.
„Nergens doet gebrek aan hout zich meer gevoelen
dan in dit district ; ook maakt men er weinig gebruik van
bij het bouwen van huizen. De lage muren zijn van steen,
het dak is van riet, door eenige balken van bamboes of
riet ondersteund. De kamer heeft helder gewitte muren,
eenige slaapplaatsen, eene tafel, ettelijke banken en eenig
huisraad aan den muur. Op de tafel staat een groote, altijd
gevulde trekpot, hetwelk zoowel als de groote zindelijkheid, die in deze woning heerschte, van zekere welvaart
getuigde. Buiten het huis vindt men meest eenige afschutsels om de kudden bij den nacht op te sluiten en tegen
de aanvallen van tijgers en hyaena's te bewaren. Bijna in
elke plaats, waar wij kwamen, vervoegden zich de kolonisten
met hunne geschillen over grensscheidingen of andere
onderwerpen bij mijnen vader om de uitspraak van dezen
in te roepen. En hoezeer hij bij zijnen gevorderden leeftijd,
vooral na zulke vermoeiende reizen, rust behoefde, was hij
echter ieder oogenblik van den dag gereed, hunne klachten aan te hooren en hunne geschillen te beslechten.
Meermalen genoot hij ook de voor zijn weldadig hart zoo
zoete vreugde en voldoening, dat hij degenen, die als hevige
vijanden tot hem gekomen waren, als verzoende vrienden
zag vertrekken.
„Den hoogsten top der bergketen bereikt hebbende
en weder in de vlakte afgedaald zijnde, zagen wij een
troep van drie honderd struisvogelen, die de vlucht namen
bij onze verschijning, tegen den wind inloopende. Mijn
vader verbood op deze te schieten, omdat het de tijd
der broeiing was. Onze dragonders wilden hun echter den
pas afsnijden, om ons hen te doen zien ; zij reden hen na
en nu konden wij bij vergelijking over deze groote dieren
oordeelen, die met hunnen kop nog boven de te paard
zittende ruiters uitstaken.
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„De dorre vlakte," het Roggeveld, „die wij den
volgenden dag doorreden, en waar letterlijk noch boom
noch struik te zien was, scheen ons toe, het domein van
leeuwen en tijgers te zijn en van de lieve gazellen, welke
den eersten tot prooi dienen. De helling van den berg is
zoo steil, en daarbij zoo ongelijk, dat men al de wielen
van onze rijtuigen remmen moest. Ik had het ongeluk
met mijn paard te vallen en mij te bezeeren.
„Afgemat als wij waren door vermoeidheid en overal
gewond door de distels en doornen, waardoor wij hadden
moeten heen breken, klonk een salvo van geweerschoten
niet weinig aangenaam in onze ooren, daar het ons de
nabijheid van een menschelij k verblijf aankondigde. Het
waren kolonisten, die naar gewoonte met hunne schoone
vrouwen en niet min schoone kinderen zich in de vallei
verzameld hadden. Het was reeds laat, toen wij de woning
bereikten, waar wij verscheidene Bosjesmannen vonden,
wiep mijn vader eenige schapen en wat tabak ten beste gaf."
Daar de Commissaris-generaal de Mist zijne reis ook
dienstbaar wilde maken aan het verzamelen van natuur-en
volkenkundige gegevens, trachtte hij hier al het mogelijke
te weten te komen aangaande den toen nog zeer weinig bekenden volksstam der Bosjesmannen ; en zijne dochter teekent
daarvan in haar Dagverhaal aan : „de Bosjesmannen maken
eerre afzonderlijke natie uit, afgedeeld in kleine horden,
hier en daar in de rotsen verspreid levende. Zij zijn klein
en mager, hebben ingezonkene oogen, wijd opengespalkte
neusgaten, uitpuilende wangen. Hunne natuurlijke leelij kheid
wordt nog vermeerderd door de walgelijkste morsigheid
en hunne zielsvermogens schijnen niet verder te reiken
dan om hen in de lichamelijke behoeften van het oogenblik te doen voorzien. Hunne eenigste bekleeding is een
laag schapenvet met aarde vermengd, met welke zij zich
van het hoofd tot de voeten besmeeren. Dit onbevallig
gewaad," zoo noemt Augusta het, „heeft echter het
nut van hen te beveiligen tegen de steken der insekten ;
en daarbij geeft het hun de kleur van de rotsen, welke
zij bewonen en achter welke zij zich verschuilen kunnen
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zonder door hunne vervolgers van die rotsen onderscheiden
te kunnen worden. Bij koude werpen zij een versch afgevilde schapenvacht over hunne schouders. Zij leven zonder
herinnering aan het verledene en zonder bekommering voor
het toekomende. Zij bezitten niets en kunnen dus niets
verliezen dan het leven. Hunne geheele wetenschap bestaat
in vuur aan te maken en hunne pijlen te vergiftigen. Zij
gevoelen geene behoefte om zich om 's levens onderhoud
aan iemand te verbinden ; hunne geheele schranderheid
bestaat daarin, zich in eene hinderlaag achter de rotsen te
leggen en den reiziger te overvallen, of wel om strooperijen
te doen en kudden te stelen. Hun aard is zoo wreedaardig,
dat zij het vee, hetwelk zij niet kunnen medevoeren, verminken en dooden, liever dan het achter te laten. Zij zijn
zoo dierlijk, dat zij geen begrip hebben om zich door namen
van elkanderen te onderscheiden ; en zoo men naar iemand
hunner, die afwezig is, vragen wilde, zoude men hem niet
onderscheidenlijk weten aan te duiden. Zoodanig is deze
niet zeer talrijke, maar zeer wilde volksstam en het is niet
vreemd, dat hij de schrik is van de kolonisten en door
dezen verfoeid wordt."
Na te hebben overnacht bij Tonteldoosfontein daalde
het reisgezelschap langs de helling van den Komberg
neder in de zoogenaamden Karroo-vlakte, die een paar
maanden van het jaar vruchtbaar en bloeiend is en waar
de kolonisten dan met hunne talrijke kudden heen trekken
als naar een heerlijk weideland ; maar die juist toen, daar
de zomerhitte beken en rivieren had opgedroogd, dor en
verlaten was. „Den 15den November," schrijft Augusta de
Mist, „lieten wij de laatste woonplaats in het Roggeveld
achter ons en traden wij de zandwoestijn in. De hitte was
ondragelij k en had de aarde tot koper gemaakt ; geen enkel
plantje noch grasscheutje vertoonde zich den geheelen dag
aan ons oog. Tegen den avond vond men," bij Brandvallei, naar de aanteekening vanLichtenstein, -- „een weinig
ziltig water in eene holte, welke door een uitstekende rots
tegen het uitdampen bewaard was. Wij sloegen hier een
kamp op en daar het mijn geboortedag was, had mijn
U. E.XV9
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vader de goedheid de heeren van ons reisgezelschap in
zijne tent te noodigen en de manschappen te onthalen.
„Den 16den November was het water, dat wij vonden,
zoo slecht, dat zelfs onze dorstige dieren weigerden het te
drinken. Wij rustten een weinig uit onder eenige mimosa's,
wier bloemen eerre heerlijke lucht verspreidden. Eenige
kolonisten kwamen ons daar bezoeken. Zij raadden ons
aan, hier niet te vertoeven, daar er noch water noch gras,
te vinden was ; zetten wij de reis bij nacht voort, meenden zij, dan vermeden wij daardoor de hitte des daags ; en
wij zouden tegen het aanbreken van den dag de bergen
bereiken, die deze woestijn scheiden van het bewoonde
district Bokkenveld, waar ons rust en ververschingen
wachtende waren in de woningen der kolonisten, die ons
hier tegemoet gekomen waren. Wij volgden dien raad
doch uitgeput van vermoeidheid en dronken van den slaap,
had ik nauwlijks de kracht mij op mijn paard te houden.
Treffend was bij de eerste schemering van den dageraad
het gezicht op de bovenste toppen der bergen, die reed s
in het zonlicht baadden, terwijl nacht en duisternis nog
rustten op de woestijn die wij doorgetrokken waren. net
groen en de boomen van bebouwde velden en bewoonde
huizen vervulden mijn hart met een gevoel van geluk en
veiligheid, hetwelk onmogelijk gekend en gewaardeerd kan
worden door iemand, die den angst en de gevaren en de
ontberingen, aan welke de reiziger in de woestijnen van
Afrika is blootgesteld, niet kent.
„Van vermoeidheid afgemat, was rust mijn eerste en
dringende behoefte. Een goede maaltijd, maar vooral het
gul onthaal en de vriendelijke oplettendheid van mijnen
gastheer hadden mijne krachten spoedig hersteld. Ik maakte
hiervan gebruik om in den omtrek van deze plaats, Bokke
veldspoort, te wandelen. Zelden zag ik zulk een pittoresk
oord, hoezeer hetzelve, door de rotsen ingesloten, toch iets
treurigs had. De vallei was overdekt met oranje-, citroen-,
vijgen-, abrikozen- en kersenboomen. Een beekje, dat er
midden door liep, besproeide de boomgaarden.
„Den 19deII November verlieten wij Bokkeveldspoort
.
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en wierpen nog van boven van den berg een blik van
afscheid op deze bekoorlijke vallei. Er lagen onderscheiden
woningen op onzen weg verspreid; sommige bezochten wij
om te ververschen, andere om aan de vriendelijke uitnoodiging der kolonisten te voldoen. Overal vonden wij
meerder welvaart dan in de districten, welke wij doorgetrokken waren. De grond is hier vruchtbaar en een grootere
overvloed van water maakt hier het bebouwen daarvan moge
lijk, terwijl ginds de inwoners alleen hun voedsel vinden
in de kudden, welke zij onderhouden. Vreeslijke rotsen,
hier en daar opééngestapeld en als door eene aardbeving
op en door elkander geworpen, vormden een schoon geheel,
waartegen het zachte en bevallige van de nabij liggende
velden en boomgaarden te meer afstak. In eene lange en
enge vallei nederdalende, zagen wij iets zonderlings en
iets dat alleen dit gedeelte van Afrika ons kon vertoonen.
De vallei was ingesloten door eenen berg van zeven of achthonderd voeten hoog, loodrecht oprijzende, als ware het
een oud, vervallen muurwerk. Wij vreesden, hier eene onoverkomelijke zwarigheid tegen de voortzetting onzer reis
te zullen vinden ; maar onze gastvrouw stelde ons gerust
door ons te verhalen, dat zij gewoon was, ieder jaar, zes
of zeven weken na hare bevalling, te paard met haar kindje
in den arm, dezen berg te beklimmen om het kindje op het
Roode Zand te laten doopera. Wij reden wel een uur lang
langs den voet des bergs, eer wij eenen weg ontdekten.
Daar opende zich eene spleet, welke ons doorgang verleende.
Wij waren getroffen van verwondering over het Alvermogen
der hand, die deze rotsen tot op de diepte van achthonderd
voet vanééngescheurd had. Welke onbegrijpelijke krachten ,
welk eene vreeslijke omkeering heeft deze rotsen doen
splijten, deze gewelven, wier diepte niemand peilen kan
doen ontstaan ! Alles wijst hier op de geweldigste omkeeringen, de vreeslijkste schokken, van welke de geschiedenis
ons echter geenerhande spoor, geene enkele herinnering
aanbiedt.
„Groot was onze vreugde, toen wij vervolgens eindelijk
het Roode Zand ontdekten, de heerlijke vallei, die door
.
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hooge boomen beschaduwd werd. Een aantal hier en daar
verspreide huizen, omringd van wijngaarden en boomgaarden,
van welke de kerk met het roode dak het middelpunt
vormde, verfraaiden deze schoone vlek. Deze vallei, die één
uur in de breedte, en twee uren in de lengte heeft, wordt bewoond en bebouwd door veertig families. Zij voorziet dezelve
van koorn, van groenten en van vruchten in overvloed ; maar
vooral is deze vallei vruchtbaar in die wijnsoort, welke in
Europa bekend is onder den naam van Kaapschen Madera.
Eenige huizen, door koop- en ambachtslieden bewoond,
vormen eerre soort van straat, welke naar de pastorie
voert, die in het midden van groote tuinen is gelegen.
Wij werden hier ingekwartierd ; en ik zal mij altijd met de
levendigste dankbaarheid de zorgen en de oplettendheden
herinneren, die deze waardige prediker en zijne beminnelijke
gade voor mij gehad hebben gedurende den tijd, welken ik
bij hen heb doorgebracht."
(Slot volgt.)
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Op Vrijdag 31 Juli 1914 te twaalf uur 's nachts werd
aan de Russische regeering het Duitsche ultimatum bekend
gemaakt ; en toen daarop, eenige uren nadat de gestelde
tijd was verstreken, geen antwoord was gekomen, werd op
1 Aug. 's middags te 5 uur de oorlog verklaard. Intusschen
had men in verschillende landen, hetzij op 31 Juli 's avonds,
hetzij op 1 Aug. 's morgens, het bericht ontvangen, dat Oostenrijk groote bewijzen van inschikkelijkheid had gegeven, en
dat een oorlog tusschen Rusland en Oostenrijk zou kunnen
worden vermeden. Het was noodlottig, dat op dat zelfde
oogenblik een oorlog onvermijdelijk werd tusschen Rusland
en Duitschland, dat niet rechtstreeks in de moeilijkheden
tusschen Rusland en Oostenrijk was betrokken.
Reeds te 7 uur 's avonds had op 31 Juli de Duitsche
gezant te Parijs aan de Fransche regeering de vraag gesteld,
of Frankrijk in een Duitsch-Russischen oorlog al dan niet
onzijdig wilde blijven ; het antwoord wenschte hij te vernemen den volgenden dag, 's middags te 1 ure. 's Morgens
te 11 uur op dien dag had de Fransche minister van
buitenlandsche zaken met den gezant een onderhoud. Hij
wees hem op de gunstige verandering in den algemeenen
toestand : hoe was het mogelijk, dat Duitschland thans alle
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verdere onderhandelingen verwierp en een oorlog met Rusland, desnoods ook met Frankrijk, wilde beginnen ? De
gezant antwoordde, dat hij zijn opdracht moest uitvoeren
die niet was gewijzigd door nadere instructies, en dat hij
niet met juistheid wist wat er in de laatste vierentwintig
uren was gebeurd (F 125) 1).
Ongeveer op dien zelfden tijd was de Engelsche gezant
te Berlijn bij den Duitschen minister van buitenlandsche
zaken, en hield hem een dergelijk vertoog : wat Duitsch1 end nu deed, kon men alleen begrijpen indien men aannam,
dat Duitschland voor zich zelf (,,on her own account") den
oorlog wenschte. De heer von Jagow antwoordde hem, dat
de toegevendheid, die Oostenrijk nu liet blijken, juist het
gevolg was van den kalmeerenden invloed van zijn bondgenoot ; en dat alles op een vreedzame wijze zou zijn Beeindigd, indien Rusland niet tegen Duitschland had gemobiliseerd. Rusland had wel verklaard dat het daarom
nog geen oorlog wilde voeren, maar zooals de minister
opmerkte — Duitschland zou zich zelf zeer benadeelen
wanneer het toeliet, dat Rusland zijn overgroote troepenmassa's ongestoord op voet van oorlog bracht. Het stellen
van den eisch tot demobilisatie was dus een droevige noodzakelijkheid geweest (E 138).
Men heeft hier de twee redeneeringen waarvan, ook
tijdens den oorlog, verschillende advocaten zich hebben
bediend. De verdedigers der geallieerden vinden voor Oostenrijk ten slotte verzachtende omstandigheden : op het laatste
oogenblik heeft Oostenrijk willen toegeven, maar bleef
Duitschland kwaadwillig. De verdedigers van Duitschland
daarentegen vinden in Oostenrijk's gedrag juist een bewijs
van Duitschlands vredelievenheid. Beide partijen steunen
met hun betoog op het feit dat Oostenrijk ten slotte toegaf. Immers, dat die toegevendheid een feit is geweest,
heeft men gemeend met voldoende juistheid te kunnen af1) In dit artikel zullen de door de verschillende regeeringen uitgegeven
stukken worden aangehaald met de eerste letter van den Nederlandschen
naam van elk der staten; F 125 beteekent dus u° 125 van de door Frankrijk uitgegeven Documenta diplomatiques.
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leiden uit de Engelsche en de Fransche stukken, en de
verdedigers van Duitschland zijn hier van hetzelfde gevoelen
als die der vijanden. Dat Duitschland alles wilde doen wat
het kon om den vrede te bewaren en een schikking tusschen
Oostenrijk en Rusland te bevorderen, wordt in het Weissbuch bij herhaling gezegd ; en met voldoening vinden de
verdedigers van Duitschland in de documenten, door Frankrijk en Engeland uitgegeven, het bewijs, dat de invloed
van Duitschland een invloed ten goede is geweest. Sinds
dergelijke betoogen zijn gegeven, is het Oostenrij ksche
Rotbuch verschenen. Ik geloof niet, dat dit met overgroote
opmerkzaamheid is ontvangen. Er staat veel in over de
Oostenrij ksch-Servische aangelegenheden, die door het verdere beloop der zaken haar belang eenigszins hebben verloren. Toch kunnen ook deze stukken van grooten dienst
zijn voor wat ik hier wil trachten aan te toonen : dat het
niet een feit is geweest wat men van beide kanten voor
een feit heeft gehouden. Om dit te betoogen moet men de
gegevens met eenige nauwkeurigheid beschouwen.
Op 1 Aug. (waarschijnlijk nogal in het begin van den
dag) werd aan Grey vanwege de Russische ambassade te
Londen een telegram medegedeeld, dat men daar op 31
Juli van den minister Sazonow had ontvangen. Daarin
stond, dat volgens een bekendmaking van den Oostenrijkschen gezant te Petersburg aan Sazonow, Oostenrijk bereid
was „to discuss the substance of the Austrian ultimatum
to Servia". Sazonow had, volgens het telegram, den wensch
uitgesproken, dat die discussie zou worden gehouden te
Londen, onder leiding van Engeland (E 133). Evenzoo
ontving de Fransche regeering van haar gezant te Berlijn
op 1 Aug. het bericht, dat de Russische gezant aldaar op
31 Juli 's avonds het bericht had gekregen, dat Oostenrijk
door zijn gezant te Petersburg had verklaard te zijn „prêt
discuier avec le Gouvernement russe la note à la Serbie,
même quant au fond" (F 121). Op dienzelfden dag, 1 Aug.,
kon Grey naar Petersburg seinen, dat, volgens een zeer
betrouwbare inlichting die hij had ontvangen (,‚information
reaches me from a most reliable source"), Oostenrijk aan
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Duitschland verklaard had de bemiddelingspogingen van
Engeland zeer te waardearen, en dat het was „ready to
consider favourably my proposal for mediation between
Austria and Servia" (E 135). Het zal nog nader blijken,
waarom dit bericht door Grey met een bijzondere voldoening moet zijn vernomen. Evenzoo vernam de Engelsehe
gezant te Weenen op 1 Aug. van den Russischen gezant
aldaar, dat Oostenrijk op het voornaamste punt had toegegeven door aan Sazonow te zeggen, „that Austria would
consent to submit to mediation the points in the note to
Servia which seemed incompatible with the maintenance
of Servian independence". Er zouden nog wel moeilijkheden
overblijven, maar die waren van ondergeschikt belang (E 161).
Men zal dus mogen aannemen, dat Sazonow op 31
Juli (volgens F 121 : 's avonds) een zeer gunstig bericht
heeft geseind althans aan zijne gezanten te Berlijn, Weenen
en Londen, een bericht, dat misschien niet in al de genoemde stukken met een volstrekte juistheid is weergegeven,
maar waarin toch in elk geval stond, dat Oostenrijk 'nu
had toegestemd in wat het tot dusverre had geweigerd :
een onderhandeling over den inhoud van de nota aan
Servië. Bovendien werd door een ongenoemde aan Grey
meegedeeld, dat Oostenrijk aan Duitschland had verklaard
de bemiddeling van Engeland in ernstige overweging te
willen nemen. Het eene bericht paste zeer goed bij het
andere. Dat Oostenrijksche gezanten in andere hoofdsteden
dan Petersburg omtrent het besluit van hunne regeering
niet terstond waren ingelicht, was licht mogelijk. Althans
was dit het geval met den gezant te Parijs. Want deze
heeft op den avond van 31 Juli aan de Fransche regeering
een verklaring afgelegd, die door den minister Viviani
„assez vague" wordt genoemd, en waarin men ook niet
veel anders vinden kan dan wat Oostenrij k van den beginne af had gezegd (F 120).
Doch van veel beteekenis is dunkt mij een telegram
van den Engelschen gezant te Petersburg aan Grey van
1 Aug. (E 139). Men zon verwachten, dat deze gezant in
alle uitvoerigheid bevestigde wat op 31 Juli door de Rus-
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sische regeering o.a. naar Berlijn, Weenen en Londen
was getelegrapheerd. Maar het tegendeel is waar. 's Morgens
op 1 Aug. (,‚this morning") deelde Sazonow aan de gezanten van Engeland en Frankrijk mee, wat hij den vorigen
dag (,‚in the evening") met den Oostenrijkschen gezant had
besproken. Deze had getracht het gesprek vooral te brengen
op de betrekking tusschen de beide mogendheden in het
algemeen. Van weerskanten had men opgemerkt, dat die
betrekking in het algemeen niets te wenschen overliet.
Doch zoo had de minister gezegd op dit oogenblik
is het in het bijzonder de Servische quaestie die ons bezig
houdt ; en, naar hij meende, zou, na al wat er over die
quaestie al gesproken was, een oplossing er van het best
te Londen kunnen worden beproefd. De gezant moest verklaren dat hij dit punt niet verder kon behandelen, „not
being definitely instructed by his Government".
Was dit blijkbaar vruchtelooze gesprek nog op 31 Juli
door een ander gevolgd geweest, dan had dit toch in het
telegram van 1 Aug. moeten blijken. Dat gesprek is dus
het laatste geweest. En nu moet men vragen : wat is hier
de waarheid ? Hoe is het te verklaren, dat Sazonow (zie
(E 133) op 31 Juli 's avonds bericht, dat Oostenrijk genegen is „to discuss the substance of the ultimatum", en
dat hij blijkbaar aan dit bericht groote waarde hecht, terwijl hij 's morgens op 1 Aug. aan de gezanten van twee
mogendheden, die hij den vorigen avond had verblijd, zulk
een mistroostige tijding geeft over hetzelfde onderwerp ?
Stel dat op 31 Juli de Russische regeering, den oorlog
ziende aankomen, tegen alle beter weten in geheel Europa,
en Engeland in het bijzonder, had willen misleiden door
Oostenrijk als toegevend voor te stellen en daarmede de
schuld van den grooten oorlog op Duitschland te doen
vallen : dat zou Engeland nog sterker kunnen aansporen
de partij van Rusland en Frankrijk te kiezen en den overmoed van Duitschland te helpen bestrijden, ook met de
wapenen. Maar was dit het doel van Sazonow geweest,
dan had hij in den morgen van 1 Aug. bij dezelfde onjuiste
voorstelling moeten blijven, en met zijne misleiding moeten
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voortgaan. Doch in zijn gesprek met de beide gezanten
het vervolg van E 139 leert het ten duidelijkste gaf
hij een even ongunstig vonnis over het gedrag van Oostenrijk als over dat van Duitschland ; het is volstrekt onwaar,
dat hij in zijn oordeel Oostenrijk spaarde ten koste van
diens bondgenoot. Het listig opzet, hier aangeduid, mag
men dus bij Sazonow niet onderstellen.
Maar eenvoudiger doet zich de zaak voor, wanneer men
er op letten wil dat, na het onderhoud met den Oostenrijkschen gezant op 31 Juli, en vóór het onderhoud met de
gezanten van Frankrijk en Engeland op 1 Augustus, het
ultimatum van Duitschland gekomen is, te 12 uur 's nachts.
Dat ultimatum moge niet geheel onverwacht zijn geweest,
het was toch een feit van groot gewicht. Zoolang het niet
was gesteld, bleef er eenige, kans op een vreedzame schikking over. Maar toen het gekomen was, meende Rusland
er niet eens een antwoord op te moeten geven, en wachtte
het alleen op de oorlogsverklaring, die dan ook op 1 Aug.
tegen den avond werd gedaan. Men zou nu kunnen onderstellen, dat Sazonow te goeder trouw op 31 Juli 's avonds
een bericht heeft verspreid over onderhandelingen met
Oostenrijk, en dat hij op 1 Aug., door het ultimatum als
het ware ontnuchterd, in de daden van Oostenrijk niets
anders kon zien dan een samenspanning met Duitschland.
Maar om te beoordeelen of die onderstelling juist is, heeft
men meer gegevens noodig. Men zou ook door een getuigenis van den anderen kant willen weten, in hoeverre het
gesprek met den Oostenrijkschen gezant op 31 Juli het
verspreiden van een gunstig bericht wettigde. Die gegevens
zal men in de eerste plaats zoeken in het Rotbuch. En om
ze met juistheid te waardeeren zal men zich den geheelen
loop der zaken moeten voorstellen, voor zoover dit thans
reeds mogelijk is.
Zooals ieder weet, zijn er in de onderhandelingen gedurende de crisis althans drie elementen te onderscheiden
rechtstreeksche onderhandelingen tusschen Rusland en
Oostenrijk ; de bemiddeling die Engeland wilde ten uitvoer
brengen, liefst met behulp van Duitschland, Frankrijk en
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Italië; rechtstreeksche onderhandelingen tusschen Rusland
en Duitschland. Die drie elementen geven met elkaar een
eenigszins ingewikkeld geheel. In de eerste dagen van de
crisis werd niets bereikt : een verlenging van den aan Servië
vergunden bedenktijd werd niet toegestaan ; noch over de
nota aan Servië, noch over het antwoord daarop wilde
Oostenrijk onderhandelen, met wien ook ; en op 28 Juli,
drie dagen nadat de Oostenrijksche gezant Belgrado had
verlaten, werd aan Servië de oorlog verklaard. Volgens
een bericht van den Servischen minister van buitenlandscha
zaken geschiedde dit door middel van een telegram om
12 ure 's middags (S 46).
Later op dien dag kwam de Russische gezant te Weenen
aan graaf Berchtold meedeelen, dat hij van een kort verlof
weer te Weenen was teruggekeerd, en een voorstel van
zijn minister had over te brengen. Uit het antwoord van
Servië bleek zoo meende Sazonow , dat Servië aan de
meeste eischen wilde voldoen. Doch enkele waren, zooals
Sazonow reeds vroeger had opgemerkt, onaannemelijk. Zou
een onderhandeling met het antwoord van Servië als grondslag niet mogelijk zijn ? Rusland zou gaarne daartoe meewerken, en stelde voor, dat de Oostenrijksche gezant te
Petersburg te dien einde instructies zou ontvangen. Berchtold antwoordde, dat hij dit voorstel niet kon aannemen.
Het antwoord van Servië was nu eenmaal voor onvoldoende
verklaard, eene discussie daarover was onmogelijk, te meer
daar „unsererseits heute der Krieg an Serbien erklärt
worden sei" (0 40). Sazonow ontving dit bericht; en aangezien Oostenrijk dus een rechtstreeksche gedachtenwisseling
met Rusland weigerde, bleef voor Rusland alleen de hoop
op een bemiddeling van Engeland. Reeds op 28 Juli deed
Sazonow het verzoek daartoe, en hij wees op de noodzakelijkheid dat Oostenrijk met zijn krijgsbedrijf intusschen
niet zou voortgaan, daar het anders, onder het voorwendsel
van te onderhandelen, Servië zou kunnen onderwerpen
(R 48).
Intusschen dacht Oostenrijk op 28 Juli aan een geheel
anderen maatregel. Berchtold had vernomen, dat Rusland

404

OOSTENRIJK VAN

28 TOT 31

JULI

1914.

een deel van zijn leger tegen Oostenrijk zou mobiliseerdn,
zoodra een Oostenrijksch leger de Servische grens zou
overtrekken (0 42). Hij had reeds berichten ontvangen dat
Russische troepen in beweging kwamen ; hij stelde aan
Duitschland voor gezamenlijk aan Rusland te kennen te
geven, dat die mobilisatie een bedreiging was voor Oostenrijk, en daarom, indien zij plaats had, „sowohl von der
Monarchie als vom verbündeten Deutschen Reiche mit den
weitestgehenden militärischen Gegenmassregeln beantwortet
werden müsste". Misschien voegde hij er bij is het
beter, dat voorloopig Duitschland alleen zulk een stap doet,
um Russland ein eventuelles Einlenken zu erleichtern."
Op 29 Juli deed Rusland inderdaad wat het had gezegd
te zullen doen, het mobiliseerde in vier militaire districten
en gaf daarvan kennis aan Duitschland, met de verzekering
dat het geen vij audelij kheden tegen Oostenrijk zou beginnen,
terwijl die maatregelen natuurlijk in het geheel niet waren
gericht tegen Duitschland (zie E 93, b; 76 ; 78 ; 88 ; F 95).
Zoodra Berchtold dit vernam, achtte hij het noodig opnieuw
bij de Duitsche regeering aan te dringen. Zijn gezant moest
zeggen, dat wanneer de Russische mobilisatie niet dadelijk
werd gestaakt, „unsere allgemeine Mobilisierung aus militärisch en Gründen unverzüglich veranlasst werden müsste".
Hij achtte het wenschelij k, dat de Duitsche en de Oostenrijksche gezanten te Petersburg en „eventuell" ook te
Parijs verklaringen in dien zin zouden afleggen, en zeide
ten slotte, „dass wir uns selbstverständlich in unserer
kriegerischen Aktion in Serbien nicht beirren lassen
werden" (0 48).
Dit stuk is van 29 Juli. Zooals men weet, is niet
gebeurd wat hier wordt voorgesteld : een gezamenlijk vertoog te Petersburg of ook te Parijs. Maar op 29 Juli heeft
Duitschland alleen gehandeld. Koewel het niet door een
stuk is te bewijzen, zal men wellicht mogen aannemen,
dat Duitschland een minder uitbundige handeling geschikter
vond. Niet alleen te Weenen, maar ook te Berlijn schijnt
men lang te hebben geloofd, dat Rusland het niet op een
oorlog zou laten aankomen ; en ook op 29 Juli nog schijnt
„
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de minister von Jagow dat gevoelen te hebben gehad
(F 96). Indien Rusland nog niet wilde toegeven, zou men
moeten dreigen ; maar dat dreigen moest toch behoedzaam
geschieden. Er is een kort telegram van den Oostenrijkschen gezant te Berlijn van 29 Juli (O 46), waarschijnlijk
het antwoord op 0 42, misschien te gelijk op 0 48. Daarin
wordt gezegd, dat Duitschland reeds op 26 Juli te Petersburg had verklaard, dat de mobilisatie in Rusland die in
Duitschland ten gevolge zou hebben, en dat heden, 29
Juli, naar Petersburg was geseind dat, wanneer Rusland
voortging, „Deutschland veranlasst werden könnte zu mobilisieren". Blijkbaar heeft Oostenrijk zich geschikt naar
wat Duitschland het beste vond, en uit de stukken blijkt
niet, in hoeverre Oostenrijk werd ingelicht omtrent de
gevolgen van hetgeen Duitschland op 29 Juli heeft gedaan.
Zooals ieder weet, maakte die daad niet den door Duitschland gewenschten indruk : Rusland werd er niet inschikkelijker door, integendeel. Bij de quaestie tusschen Rusland
en Oostenrijk kwam nu de quaestie tusschen Rusland en
Duitschland.
Ingevolge het verzoek van Rusland van 28 Juli (R 48 ;
E 93, c) had Engeland een nieuw voorstel tot bemiddeling
ontworpen, dat op 30 Juli door den Duitschen gezant aan
Oostenrijk werd overgebracht. Op 31 Juli verklaarde Oostenrijk, met zeker voorbehoud, dat het wel bereid was
„dem Vorschlag Sir E. Greys, zwischen uns und Serbien
zu vermitteln, näher zu treten". Daarvan werd kennis
gegeven te Berlijn, en ook de gezanten te Londen en te
Petersburg werden er over ingelicht (0 51). Maar reeds op
30 Juli 's morgens was Rusland niet meer met de door
Grey ontworpen schikking tevreden. Want, zooals men
weet, was de Duitsche gezant, na op 29 Juli met de mobilisatie van Duitschland te hebben gedreigd (R 58) 1 ), in
den nacht van 29-30 Juli (F 103, E 97) opnieuw bij
1) Zie ook het telegram van den Tsar aan den Keizer van Duitschland, dat niet is opgenomen in het Weisabuch, en dat tijdens den oorlog
door de Russische regeering is publiek gemaakt (het staat in de Nederlandsche dagbladen van 2 Febr.). — Verg. ook het Naschrift bij dit artikel.
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Sazonow gekomen, en had hem gevraagd, op welke voorwaarden Rusland dan zijn militaire toebereidselen zou willen
staken. Sazonow gaf een formule (R 60), die minder gunstig
was dan de voorwaarde in het voorstel van Grey, waarmede
Rusland eerst genoegen had genomen. Maar Rusland
meende thans, nu Duitschland ging dreigen, meer waarborgen te moeten verlangen : de toestand was nu niet
meer zooals te voren (R 64).
Terwijl nu Duitschland op 30 Juli aan Oostenrijk
kennis gaf van het Engelsche voorstel, wist het, dat Rusland dit voorstel niet meer aannam. Op dienzelfden dag
verklaarde het aan Sazonow, dat het diens formule voor
Oostenrijk onaannemelijk vond (R 63). Dat Oostenrijk
hierover geraadpleegd werd, blijkt niet, en de tegenstanders hebben zich daarover geërgerd (F 107). De formule
werd op 30 Juli ook aan Grey meegedeeld, die een wijziging voorstelde (E 103). Om aan zijn verlangen te voldoen,
zond Sazonow op 31 Juli een nieuwe formule aan de Russische vertegenwoordigers bij de groote mogendheden (It
67). Van dit beloop vindt men in het Duitsche Weissbuch
zoogoed als niets, en in het Oostenrij ksche Rotbuch in
het geheel niets. Integendeel ziet men Oostenrijk op 30 en
31 Juli alleen bezig met het overwegen en beantwoorden
van het voorstel van Grey.
Duitschland, dat alle inmenging van andere mogendheden had afgekeurd of althans zeer weinig had willen
steunen, verklaarde telkens dat rechtstreeksche onderhandelingen tusschen Weenen en Petersburg het allerbest waren,
en dat het die met alle kracht wilde bevorderen. Die
onderhandelingen waren, zooals men gezien heeft, op 28
Juli gestaakt, want Berchtold had toen geweigerd aan den
gezant te Petersburg op te dragen met Sazonow het
Servische antwoord de discuteeren. Op 29 Juli hoorde die
gezant, graaf Szápáry, van den Duitschen gezant, dat
Sazonow over die weigering „sehr aufgeregt" was, en hij
bracht Sazonow een bezoek, waarvan hij in 0 47 aan zijn
minister verslag geeft. Het gevolg was, dat graaf Berchtold
den Russischen gezant bij zich vroeg; en, zooals men leest
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in E 161 : „two days later (30th July) ... he received M.
Schebeko again, in a perfectly friendly manner". Dat gesprek
gaf den minister aanleiding tot een uitvoerig schrijven aan
zijn gezant te Petersburg op 30 Juli (O 50), „zu Eurer
Exzellenz Orientierung und Regelung Ihrer Sprache." En
nu volgt in O 56 een telegram van Szápáry, dat aldus
begint : „Bei einem heutigen Besuche legte ich Herrn
Sazonow dar, dass ich Instruktionen erhalten hätte".
Dat bericht moet den minister genoegen hebben gedaan :
Oostenrijk, dat op 28 Juli de gedachtenwisseling had afgebroken, wilde nu daarmee voortgaan. Wanneer is dat
gesprek gehouden ? Het telegram is gedateerd 1 Aug., en
vooraf gaat een telegram van 31 Juli (0 55). Maar dit
kan niet het gesprek bevatten waarop in E 139 wordt gedoeld,
want dit was 's avonds. En in 0 55 volgt op het verslag :
„Inzwischen ... ist auch russischerseits die allgemeine
Mobilisiering angeordnet worden". Het gesprek had dus
plaats, toen het mobilisatiebesluit nog niet was afgekondigd ;
en, zooals men weet, was dit besluit reeds tusschen 1 en 2
uur 's middags te Berlijn bekend. Het gesprek van 0 55
moet dus 's morgens zijn gehouden. Maar 0 56, het volgende
stuk, betreft blijkbaar het onderhoud waarvan in E 139
wordt gewag gemaakt. De dateering, 1 Aug., is tegen die
onderstelling geen afdoend bezwaar. Szápáry kan over zijn
avondbezoek hebben getelegrapheerd zeer laat, zoodat het
telegram inderdaad is aangeboden op 1 Aug., en daarbij kan
hij toch zeer licht het woord heutig hebben gebruikt.
Hij begon met de mededeeling, dat de instructies voor
dit onderhoud waren gegeven vóór men te Weenen had
geweten van de algemeene mobilisatie van het Russische
leger, zoodat deze gebeurtenis bij hetgeen hij zou zeggen
buiten beschouwing bleef. Hij had in opdracht te verklaren,
dat de Russische regeering zich had vergist door te meenen,
dat Oostenrijk alle verdere onderhandeling (,‚weitere Verhandlungen") met Rusland verwierp. Integendeel was graaf
Berchtold bereid de aangelegenheden der twee rijken „auf
breitester Basis" te laten bespreken, „auch speziell geneigt,
unseren Notentext einer Besprechung zu unterziehen,
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sofern es sich um dessen Interpretation handle". Aan de
goede bedoelingen van Oostenrijk zou de minister zeker
niet twijfelen. De heer Sazonow
zoo gaat de gezant
voort , nam van die welwillende betuigingen „mit Befriedigung" kennis ; doch hij meende, „aus naheliegenden
Gründen", dat verdere onderhandelingen een minder goed
resultaat zouden geven te Petersburg dan „auf dem neutralen Londoner terrain". De gezant moest antwoorden,
dat zijn regeering zich rechtstreeksche onderhandelingen
te Petersburg had voorgesteld, „so dass ich nicht in der
Lage sei, zu seiner Anregung bezüglich Londons Stellung
zu nehmen, doch würde ich Euer Exzellenz hiervon Meldung
erstatten." Daarmee eindigt het stuk.
De gezant had wel instructies, maar hij was niet,
zooals Sazonow 's morgens 1 Aug. zeide, „definitely instructed." Want immers, op 31 Juli had Sazonow in zijne
tweede formule de bemiddeling der mogendheden als voorwaarde gesteld. En de gezant scheen van al wat er
intusschen gebeurd was onkundig te zijn; bij gebreke van
instructies voor wat Sazonow wenschte, deed de gezant
zijn best „to deflect the conversation towards a general
discussion of the relations between Austria-Hungary and
Russia." En toch oordeelde Sazonow op 31 Juli misschien
niet zoo ongunstig over die Oostenrij ksche verklaring als
op 1 Aug., toen hij het ultimatum van Duitschland had
ontvangen, en alle hoop op vrede weg was. Oostenrijk gaf
een bewijs van toenadering, uit zich zelf kwam het weer
onderhandelen, het wilde het geheele ultimatum aan
Servië tot een onderwerp van gesprek maken.
Indien het verslag van Szápáry juist is, heeft hij van
dat vergunde onderhoud over het ultimatum gezegd, dat
Oostenrijk het toestond „sofern es sich um dessen Interpretation handle". Nu zijn twee gevallen mogelijk : 6f hij
heeft aan deze clausule niet veel nadruk gegeven, 6f hij
heeft zeer duidelijk gesproken. In het eerste geval zou het
denkbaar zijn, dat Sazonow de toeschietelijkheid van Oostenrijk te goeder trouw nogal hoog stelde, in het laatste
kan hij deze verklaring voor niet heel veel anders hebben
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gerekend dan wat Oostenrijk al vroeger had gezegd. Eenige
vooruitgang was er intusschen wel. Men vergelij ke een
telegram van Szápáry van 27 Juli (0 31). Ook hier geeft
hij verslag van een gesprek met Sazonow, die hem voorstelde de nota aan Servië samen door te lezen punt voor
punt. De gezant moest toen zeggen, dat hij niet gemachtigd was „den Notentext mit ihm (nl. Sazonow) zu diskutieren, noch denselben zu interpretieren". Op 31 Juli mocht
hij althans eene „Interpretation" geven. Maar groot was
die concessie niet. Blijkbaar redeneerde graaf Berchtold
aldus : Rusland meent dat wij alle gesprek verwerpen,
maar zoo telegrapheert hij op 30 Juli (O 49) : „ich
bin selbstverständlich nach wie vor bereit, die einzelnen
Punkte unserer durch die Ereignisse übrigens bereits überholten an Serbien gerichteten Note durch Euer Exzellenz
Herrn Sazonow erläutern zu lassen". Maar op dienzelfden
dag, in een ander stuk, wees hij er op, dat die „Aufklärungen" niet veel practisch nut hadden, „da es niemals in
unserer Absicht gelegen war, von den Punkten der Note
etwas abhandeln zu lassen" (0 50). Die „interpretatie" had
dus inderdaad niet zooveel te beteekenen.
Wat te Petersburg gezegd werd, werd ook elders
gezegd, b.v. te Londen. De Oostenrijksche gezant heeft op
1 Aug. althans tweemaal een bezoek gebracht aan Grey
(E 137). Bij het eerste (,‚this morning") was hij in staat
den minister te berichten, dat de Oostenrijksche gezant te
Parijs een geruststellende verklaring had gegeven omtrent
Oostenrijk's plannen met Servië (verg. het reeds vermelde
stuk F 120) ; bij het tweede bezoek gaf hij kennis van de
hierbovengen oemde instructies voor den Oostenrij kschen
gezant te Petersburg: ook zij hadden ten doel „to remove the
wholly erroneous impression in St. Petersburgh that the
„door had been banged" by Austria-Hungary on all further
conversations". Meer schijnt de Oostenrijksche gezant niet
aan Grey te hebben gezegd, doch wel moet hij meer
hebben geweten. Want immers 0 51, waarbij Oostenrijk
verklaarde het bemiddelingsvoorstel van Grey in overweging
te willen nemen, was op 31 Juli ook aan den gezant te
O. E.XV9
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Londen getelegrapheerd, doch Duitschland had op zich genomen de Engelsche regeering over dit besluit in te lichten.
Grey vernam het op 1 Aug. „from a most reliable source"
(E 135). Kan dit beteekenen, dat de Oostenrijksche gezant
het hem in vertrouwen heeft gezegd ?
Grey ontving dus op 1 Aug. verschillende berichten,
en op grond daarvan zond hij het volgende telegram, dat
een nauwkeurige beschouwing verdient, aan den gezant te
Berlijn (E 131). Eerst zegt hij, dat naar zijne meening de
vrede nog kan worden gered, wanneer maar niet een der
groote mogendheden terstond oorlog verklaart. Dan gaat
hij aldus voort : „The Russian Government has communicated
to me the readiness of Austria to discuss with Russia and
the readiness of Austria to accept a basis of mediation
which is not open to the objections raised in regard to
the formula which Russia originally suggested." Hier staat
meer dan uit de nu bekende stukken blijkt. Het is waar,
dat aan Grey vanwege het Russische gezantschap was bericht,
dat Oostenrijk bereid was „to discuss with Russia", ja zelfs.
dat Oostenrijk bereid was „to discuss the substance of the
Austrian ultimatum to Servia" (E 133). Is het ook waar,
dat de Russische Regeering hem had gezegd dat Oostenrijk
bemiddeling zou willen aannemen ? Men weet alleen dat
Oostenrijk dit aan zijn gezant te Petersburg had meegedeeld,
maar zonder last het aan de Russische regeering bekend
te maken, en in het Rotbuch vindt men daarvan dan ook niets.
Doch dit is een bijzaak. Van meer belang is, dat Grey
hier het eene voorstel van bemiddeling schijnt te verwarren
met het andere. Grey had van een vertrouwbaren zegsman
het bericht ontvangen, dat Oostenrijk genegen was „to
consider favourably my proposal for mediation between
Austria and Servia." Maar dit was, zooals uit 0 51 blijkt,
het plan dat Grey op 29 Juli aan den Duitschen gezant
had voorgesteld. Doch zeer blijkbaar meent Grey op 1 Aug.,
dat met „my proposal" is bedoeld de door hem voorgestelde wijziging van de formule van Sazonow, de eenige
voorwaarde waarmede Rusland thans nog tevreden was.
Die opvatting moet aan Grey groote voldoening hebben_
.
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gegeven. De vergissing van Grey is wel verklaarbaar :
immers, zijn voorstel van 29 Juli was vervallen ten gevolge
van hetgeen in de twee laatste dagen tusschen Rusland
en Duitschland was gebeurd ; en op 1 Aug. kon men
slechts in afwachting zijn omtrent hetgeen Oostenrijk zou
antwoorden op de formule van 31 Juli. Uit niets in het
Rotbuch blijkt, dat Oostenrijk zijn oordeel heeft uitgesproken hetzij over de formule van 30 Juli, hetzij over die van
31 Julie Men ziet alleen, dat Oostenrijk op 31 Juli het
besluit nam een Engelsch voorstel van 29 Juli niet geheel
te verwerpen. En het is de moeite waard met juistheid te
zien hoever deze inschikkelijkheid ging.
Op 29 Juli was er oorlog tusschen Oostenrijk en
Servië, en het oorlogsbedrijf kon men niet meer geheel
beletten. Het denkbeeld van Grey was, dat zoodra Oostenrijk Belgrado of in het algemeen eenig noemenswaardig
punt in Servië had bezet, het de operaties zou staken, _
„pending an effort of the Powers to mediate between her
and Russia". Oostenrijk zou dan het veroverde gebied bezet
houden totdat het „complete satisfaction" van Servië had
ontvangen (E 88). In 0 51 ziet men den vorm waarin dit
denkbeeld door de Duitsche regeering aan het gevoelen
van Oostenrijk werd onderworpen. Rusland zoo wordt
hier gezegd heeft aan de Engelsche regeering laten
weten, dat het na de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan
Servië niet meer rechtstreeks met Oostenrijk kan onderhandelen, en verzoekt daarom Engeland wederom een
poging te doen tot bemiddeling. „Als Voraussetzung betrachte die russische Regierung die vorläufige Einstellung
der Feindseligkeiten". Sir E. Grey heeft gezegd, dat Engeland denkt aan een bemiddeling door de vier mogendheden
(t.w. Engeland, Frankrijk, Duitschland, Italië). Deze bewoording is eenigszins vaag, want van het bezetten en
bezet houden van Belgrado of een ander punt is geen
gewag, hoewel, volgens Sir E. Goschen, de Duitsche
minister van buitenlandsche zaken op 30 Juli verklaarde,
dat hij de vraag aldus had gesteld : „whether they would
be willing to accept mediation on basis of occupation by
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Austrian troops of Belgrade or some other point and issue
their conditions from there" (E 98).
Oostenrijk antwoordt op 31 Juli, dat het bereid is
„dem Vorschlag Sir E. Greys r .. näher zu treten", maar
onder beding, „dass unsere militärische Aktion gegen
Serbien einstweilen ihren Fortgang nehme". En verder
moet Engeland Rusland zien te bewegen tot het staken
van de mobilisatie tegen Oostenrijk, dat dan terstond de
reeds in Galicië genomen maatregelen zal intrekken.
Doordat in den Duitschen tekst het bezetten van Belgrado
of ander Servisch gebied niet wordt genoemd, wordt het
plan hier minder gunstig voor Oostenrijk, en dit stelt dan
de voorwaarde, dat de operaties voorloopig zullen doorgaan
zonder eenige beperking daarin te noemen. Dit was juist
wat Rusland niet wilde. Oostenrijk belooft dus op 31 Juli
een plan in overweging te zullen nemen, waarvan het twijfelachtig was of Rusland het in dien vorm op 29 Juli zou
hebben goedgekeurd. Datgene waartoe Oostenrijk zich had
verbonden, had inderdaad al zeer weinig te beteekenen,
want de uitdrukking „näher treten" is nogal vaag.
Maar nu gelooft Grey op 1 Aug., dat Oostenrijk bereid
is een bemiddeling aan te nemen met de tweede formule
van Sazonow als grondslag (E 131). Die tweede formule
luidde aldus : „Si l'Autriche consent à arrêter la marche
de ses armées sur le territoirs serbe et si, reconnaissant
que le conflit austro-serbe a assumé le caractère d'une
question d'intérêt européen, elle admet que les Grandes
Puissances examinent la satisfaction que la Serbie pourrait
accorder au gouvernement d'Autriche-Hongrie sans laisser
porter atteinte à ses droits d'État souverain et à son indépendance, la Russie s'engage à conserver son attitude
expectante" (R 67). Dit was inderdaad een verzachting van
de eerste formule, waarin verlangd werd dat Oostenrijk
bereid zou zijn „a éliminer de son ultimatum les points
qui portent atteinte aux droits souverains de la Serbie"
(R 60). Maar te recht wordt door Dr. Karl Helfferich opgemerkt, dat die tweede formule een veel zwaarder eisch
stelde dan het plan van Grey, en dat in het bijzonder
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Oostenrijk steeds had geweigerd „ihren Konflikt mit Serbien als eine europäische Frage behandeln zu lassen" (Die
Entstehung des Weltkrieges, blz. 16). Doch ten onrechte
worden door Helfferich de twee voorstellen, dat van 29 en dat
van 31 Juli, genoemd „Vorschlag" en „Gegenvorschlag".
Hij vestigt er niet de aandacht op, dat Rusland zijn eisch
deed, nadat de tusschenkomst van Duitschland op 29 Juli
den algemeenen toestand had veranderd : dit wordt door
de verklaring in R 64 zeer duidelijk in het licht gesteld.
Indien Oostenrijk door Duitschland nauwkeurig op de
hoogte is gehouden van den stap van Duitschland op 29
Juli en de gevolgen daarvan, dan zijn de stukken die daarover kunnen gewisseld zijn, uit het Rotbuch weggelaten.
Maar dan treft het den lezer, dat de Oostenrijksche gezant
op 31 Juli 's avonds zich moet bedienen van een instructie
die geen beslissing geeft voor de moeilijkheden op dat
oogenblik, maar die eigenlijk alleen ten doel heeft een
„misverstand" op te helderen dat op 28 Juli was teweeggebracht. En op 1 Aug. spreekt de Oostenrijksche gezant
te Londen ook nog altijd van dat zelfde misverstand. Op
28 en 29 Juli wil Oostenrijk bij Rusland en zelfs bij Frankrijk met zware bedreigingen aankomen, maar deze worden
niet in den voorgestelden vorm uitgevoerd : Oostenrijk
neemt er geen deel aan. Rusland en Oostenrijk mobiliseeren
tegen elkaar, beiden komen zelfs tot een algemeene mobilisatie, maar dit gaat voorloopig zonder vijandelijkheden.
Het is alsof Oostenrijk, op zich zelf, in een welwillenden
vorm met onderhandelen doorgaat, zonder intusschen iets
toe te geven ; en eerst op 5 Aug. verklaart het aan Rusland
den oorlog (0 59).
Gegevens die nu aan het publiek nog onbekend zijn,
zullen eens leeren, hoedanig de verstandhouding tusschen
Oostenrijk en Duitschland in die laatste dagen van spanning
is geweest. Op 31 Juli was het gevaar dat onmiddellijk
dreigde, niet een oorlog tusschen Rusland en Oostenrijk,
maar tusschen Rusland en Duitschland. Doch deze dreigende
oorlog zou haast een ongerijmdheid worden, indien men
de overtuiging kon hebben dat het geschil tusschen Oosten.
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rijk en Rusland zoogoed als vereffend was. Indien men
aanneemt (wat men zal mogen aannemen), dat Grey en
Sazonow beiden persoonlijk liever vrede wilden dan oorlog,
dan zou men zeggen dat beiden, de een op 31 Juli, de
ander nog op 1 Aug., hebben toegegeven aan hun verlangen
zich de verhouding tusschen Rusland en Oostenrijk zoo
gunstig mogelijk voor te stellen. Sazonow heeft een bericht
verspreid dat meer beteekende dan wat de Oostenrijksche
gezant hem had meegedeeld, en Grey heeft het bericht, dat
Oostenrijk bemiddeling zou willen aanvaarden, in een al te
gunstigen zin opgevat. Werd eenige tijd gewonnen, dan
kon de beslissing ten gunste der oorlogspartijen misschien
nog worden verijdeld.
Indien hetgeen hierboven werd betoogd niet geheel in
strijd is met de waarheid, dan moet men erkennen, dat
noch de verdedigers der geallieerden noch die van de twee
middeleuropeesche mogendheden in een beweerde inschikkelijkheid van Oostenrijk een argument voor hunne stellingen
kunnen vinden, en dat de beschouwingen ten opzichte van
dit punt moeten worden gewijzigd. Doch de volle waarheid
zal eerst mettertijd aan het licht komen.
7 April 1915.
Naschrift. Nadat het bovenstaande geschreven was,
verscheen in Mei 1.1. eene nieuwe uitgave van de Duitsche
stukken. Het hierboven op blz. 405 genoemde telegram
is in deze nieuwe uitgave gedrukt (blz. 35). Het is van 29
Juli 8.20 's avonds, en luidt hier aldus : „Danke für Dein versöhnliches und freundliches Telegramm, während die offizielle
Mitteilung, die heute Dein Botschafter meinem Minister
gemacht hat, in einem sehr verschiedenen Tone gehalten
war. Ich bitte Dich, diesen Unterschied zu erklären. Es
würde richtiger sein, das österreichisch-serbische Problem
der Haager Konferenz zu übergeben. Ich vertraue auf
Deine Weisheit und Freundschaft".

OVER WAARDEERING
VAN HISTORISCHE GEGEVENS
DOOR

Prof. Dr. W. B. KRISTENSEN.

Hetgeen volgt beoogt niet een uiteenzetting naar wijsgeerigen trant van bovengenoemd onderwerp te geven.
Wat waardeering is, of wat zij onderstelt, en in hoeverre ons
inzicht in historische gegevens in beginsel van waardeeringsoordeelen afhangt, het zijn vragen die in dit verband niet
noodzakelijkerwijze behoeven aangeroerd te worden. Er is een
andere weg waarlangs men het onderwerp kan benaderen :
die van de ervaring, opgedaan onder de historische studie,
een weg die wel minder gelegenheid opent tot principiëele
discussies, maar in plaats daarvan wel een duidelijkere voorstelling van den stand van zaken belooft te geven.
Telkens ziet de historicus zich tegenover het waardeeringsprobleem geplaatst, en telkens zal hij, met min of meer
helder besef van den eigenlijken aard der kwestie, zich
genoodzaakt gevoelen een bepaalde houding daartegenover
aantenemen. Het is niet te ontkennen dat daarbij veel
aarzeling en onzekerheid wordt aangetroffen. Herhaaldelijk
doen onuitgesproken onderstellingen zich gelden ; historische
verschijnselen worden gewaardeerd, in hoogere en lagere
klassen verdeeld, dikwijls naar stilzwijgend onderstelde
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maatstaven. Theorieën over historischen groei, die meer op
algemeene en apriorische beschouwingen dan op historische
gegevens rusten, bepalen, vaak ongemerkt, de waardeering en
de rangschikking der gegevens ; gelijk ook andere min of
meer wijsgeerige en bovendien godsdienstige zienswijzen
het geheele beeld kunnen beheerschen. In den regel geldt
dat de behoefte aan historische oriëntatie rationalistische of godsdienstige of welke andere oriëntatie ook —
zich zoo sterk doet gelden, dat de waardeering en rangschikking der gegevens bijna instinctmatig geschiedt,
waarbij het apriorische en stilzwijgend onderstelde natuurlijk een overwegende rol speelt.
In het volgende zullen wij althans enkele uitingen van
historische waardeering in oogenschouw nemen, aan de han d
van voorbeelden ontleend bepaaldelijk aan de godsdienstige
geschiedenis, waar de momenten misschien het allerduidelij kst aan den dag treden. Het geldt dan vooral de vraag,
in welke verhouding waardeering tot eigenlijk historisch
onderzoek staat. Wijst de practijk der historische studie er
op, dat zij elkander aanvullen en te zamen een organisch
geheel vormen ; of gaan hun belangen uiteen ? In het
laatste geval : welke beteekenis moet dan aan ieder afzonderlijk worden toegeschreven, en voor welke moeilijkheden
plaatst ons hun onderling verschil ?
Vooreerst zij er aan herinnerd, dat waardeering steed s
op eene vergelijking berust, en dat historische waardeering
een vorm is van vergelijkende geschiedenis. Voorts, dat
historische gegevens met elkaar kunnen worden vergeleken, zonder dat het tot waardeering komt. Hoewel dit,
in het algemeen, bijna vanzelfsprekend is, loont het de
moeite er even bij stil te staan en enkele vormen van
historische vergelijking door voorbeelden te illustreeren.
Het zal ons midden in ons onderwerp brengen.
Het blijkt dan, dat er is een type van historische
vergelijking die geen moeilijkheid en geen probleem bevat,
en wier toepassing alleen door den aard der historische
gegevens wordt bepaald. Zoo kunnen en moeten Grieksche
voorstellingen met Egyptische vergeleken worden, waar
.
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het waarschijnlijk is, dat Egypte op Griekenland invloed
heeft geoefend (of omgekeerd), b. v. in den Osiris-Dionysos
godsdienst ; de vergelijking draagt bij tot beter verstaan
van het historisch gegevene. Hetzelfde geldt ook waar
men niet in staat is met zekerheid den weg aan te toonen,
waarlangs de invloed heeft plaats gehad : wij vergelijken
Babylonische en Etruskische godsdienstige denkbeelden
en praktijken in verband met vaarzegging, omdat zij opvallende overeenkomst vertoonen ; zekere godsdienstige
voorstellingen en sagen onder Noord-Germaansche volken
moeten met overleveringen uit de klassieke oudheid vergeleken worden, enz.: uit het een valt licht op het ander.
En zelfs waar het geheel zeker is, dat geen historisch
verband heeft bestaan, kan de vergelijking van onderling
overeenkomstige voorstellingen of handelingen het beste
middel zijn om ze te verstaan. Want bij het eene volk, of
in den eenen godsdienst, kan de inhoud en de beteekenis
van een voorstelling duidelijker uitgedrukt zijn dan elders,
en daarom een bijdrage leveren tot verklaring van soortgelijke, hoewel historisch onafhankelijke, voorstellingen.
Heeft men b.v. eens geleerd, dat het water in verschillende
godsdiensten als een heilig ding wordt opgevat en vereerd,
omdat het water in de planten leven wekt en voor
mensch en dier een levensvoorwaarde is, d. w. z. omdat
het water in het bezit van spontaan, goddelijk leven wordt
gedacht, dan kan het wel zijn, dat die voorstelling ons
helpt tot een juist verstaan van b.v. zekere doophandelingen,
waarbij het water wordt gedacht aan den doopeling eeuwig,
goddelijk leven te schenken. Zoo kan de historische vergelijking, ook waar het historisch verband geheel ontbreekt,
een machtige hulp bij het onderzoek zijn. De eenheid van
den menschelijken geest blijkt zoo dikwijls uit godsdienstige
verschijnselen ; daarmee moeten wij rekening houden —
wij moeten vergelijken en ideëele verbindingslijnen trekken.
Kortom : welke godsdienstige gegevens ook, wezenlijke en
onwezenlijke, de meest centrale niet uitgesloten, kunnen
met elkaar vergeleken worden; dikwijls is het de vanzelfsprekende weg om ze te verstaan.
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Tegen historische vergelijking van dezen aard zijn
ernstige bezwaren ondenkbaar. Dit kan evenwel niet met
dezelfde zekerheid gezegd worden van het type dat ons
in het vervolg zal bezig houden. Ik bedoel de historische
methode waarbij men de gegevens met een min of meer
duidelijk omschreven ideaal vergelijkt, om hun beteekenis
en waarde in een bepaald opzicht te doen uitkomen.
M. a. w., een vergelijking die tevens een waardeering is.
Zij kan op velerlei wijze ondernomen worden, gelijk wij
straks zullen zien ; en zeker is dat zij zich in een bijzondere
populariteit mag verheugen. Maar het zal, naar ik meen,
ook blijken, dat zij ons steeds tegenover eigenaardige
moeilijkheden plaatst. Bij de historische vergelijking die
waardeerend is schijnen verschillende belangen elkaar te
kruisen, met het gevolg dat problemen ontstaan die inderdaad van verre strekking zijn. Dergelijke problemen
kunnen in den regel niet opgelost worden, en ook in dit
geval zullen wel de raadselen blijven staan. Het bereikbare
is, dat wij den stand van zaken zoo duidelijk mogelijk
formuleeren. Gelukt het ons daardoor de beteekenis en den
ernst der moeilijkheden beter in te zien, dan is ook dat
een winst die niet gering is te schatten.
In de Apologieën van Justinus den Martelaar komen
zekere eigenaardige beschouwingen over de heidensche
goden voor. De schrijver meent te zien, dat sommige
Grieksche goden trekken van overeenkomst toonen met
den waren God, den God des Christendoms, en dat de
mythen bijzonderheden bevatten, die aan de heilige geschiedenis en aan de werkelijke godsopenbaring sterk
herinneren. Vast overtuigd evenwel van de volmaakte
waardeloosheid en verfoeilijkheid dezer goden en mythen,
verklaart hij de overeenstemming als een werk van de
gevallen engelen ; zij hebben er voor gezorgd, dat de valsche heidensche leeringen, die zij in de wereld brachten,
zooveel mogelijk op de waarheid geleken, opdat de menschen in de war zouden worden gebracht en bij vergissing
de leugen voor waarheid houden. In werkelijkheid hebben
deze engelen, of demonen, niets dan hun eigen goddeloos—
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heid verkondigd ; maar zij deden het met kennis van de
heilige geschiedenis en van de prophetieën over de komst
van Christus. Een enkel voorbeeld. Volgens Justinus 1 ) is
in den zegen van Jacob een Messiaansche prophetie te
vinden, en wel in verband met Juda, wiens land om zijn
vruchtbaarheid en zijn rijkdom aan wijnbergen in dezen
tekst wordt geprezen 2 ). De demonen begrepen de beteekenis
van dat alles, en gaven daarom aan hun valschen god
Zeus een zoon Dionysos, een leugen-Messias dus ; verder
maakten zij dezen tot den heer van wijnbergen en van
weelderigen groei, en vertelden eindelijk dat DionysosZagreus op gruwelijke wijze door menschen ter dood werd
gebracht en daarna ten hemel opvoer. Dus een listig bedacht bedrog om de aandacht van de waarheid zoodra
die bekend zou worden af te leiden. Hetzelfde bedrog
bij andere goden ; zoo waar zij in Athene de wijsheid als
dochter van god (Zeus) voorstelden, geboren zonder moeder :
is ook niet het Woord, de Logos, uit God zonder generatie
ontstaan ? en verder bij de mythen van Kore en van verschillende heroën 3 ). Natuurlijk toont Justinus de totale
mislukking der demonen bij deze manier van doen aan ;
de critiek op het heidendom toegepast brengt, volgens
hem, spoedig het bedrog aan den dag. Is het b.v. niet
belachelijk, vraagt hij, de wijsheid in de gedaante van een
vrouw (Athene) voor te stellen ? en toonen niet vooral de
schandelijke daden der heidensche goden hun werkelij ken
oorsprong aan ?
Wij hebben daar een sprekend voorbeeld van historische vergelijking verbonden met waardeering. Een overeenkomst tusschen beide godsdiensten is terecht of ten
onrechte --- aangenomen. Maar wij voelen onmiddellijk,
dat de vergelijking, zooals zij door Justinus wordt toegepast, onmogelijk kan bijdragen om in de gegevens dieper
door te dringen en ze beter te verstaan. Het schijnt dat
.

1) Just. Apol. 1. 54.
2) Gen. 49. 10-12.
3) Just. Apol. 1. 64.
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veeleer het tegendeel wordt bereikt. De Grieksche godsdienst is hier van 't begin af in een verkeerd licht geplaatst ; niet wegens de vergelijking met het Christendom
dat is op zich zelf geen slechte methode maar wegens
de christelijke waardeering. Justinus weet wat de waarheid
is, en zijn taak is die waarheid te doen uitkomen. Daarom
aarzelt hij niet deze als maatstaf op het afwijkend geloof
aan te leggen, met een resultaat dat natuurlijk van te
voren is gegeven. Hij kan, van uit zijn standpunt, geen
behoefte gevoelen om te vragen, welke waarde het heidensehe volk zelf in zijn godsdienst vond, hoe zij over Dionysos en Athene dachten ; hij wil vertellen hoe hij over hen
denkt. Hij beschouwt het heidendom alleen naar zijn overeenkomst, of niet-overeenkomst, met het Christendom ; het
Christendom is het uitgangspunt en levert het gezichtspunt.
Nu blijkt dat er in den Griekschen godsdienst, bij nader
toezien, weinig is, wat inderdaad met het Christendom
overeenkomt ; daardoor is hij ook veroordeeld. Al het
andere wat die godsdienst we is, al datgene wat men zijne
centrale gedachten en praktijken zou kunnen noemen —
Justinus vraagt er niet eens naar. Dat beteekent : door
zijn christelijke waardeering heeft hij den Griekschen godsdienst van 't begin af in een historisch gesproken —
verkeerd licht geplaatst.
Maar laten wij ook niet vergeten : deze methode, die
bij historisch onderzoek zeker niet deugt, kan wel op
ander gebied de eenig deugdelijke zijn. Dat Justinus het
heidendom verfoeit en het belachelijk tracht te maken,
niemand die hem dit kwalijk kan nemen, wanneer in het
oog wordt gehouden, dat zijn taak is de duidelijke goddelijke waarheid van de onwaarheid te scheiden.
Zijn standpunt is zuiver. Dat zou niet het geval zijn,
als hij voor de leugen ook maar de minste sympathie
toonde. Waarom zou iemand, die de waarheid meent te
bezitten, en zich tot taak stelt de dwaling te bestrijden,
ook maar voor een oogenblik die waarheid vergeten, in
het vijandig leger overgaan en zich aanstellen alsof het
pleit onbeslist was ? Hij vergelijkt, maar het is natuurlijk
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ondenkbaar, dat het standpunt van den tegenstander ook
maar eenigen invloed op zijn overtuiging kan hebben. Het
heeft werkelijk geen zin het bedrog en de leugen in vollen
ernst aan het woord te laten komen.
Het standpunt is zuiver. Want achter al de onbillijke
critiek staat duidelijk een geweldige overtuiging. Geloof
en kracht tot handelen is uit iederen regel te lezen ; men
zou zeggen : allermeest waar de onbillijkheid het sterkst is.
Het recht van Justimus om onbillijk te zijn? Vergeten wij
niet, dat geen groote zaak is tot overwinning gebracht, of
het is gebeurd door voorstanders die van haar volstrekte
recht overtuigd waren en daarvoor met heilige geestdrift
durfden op te komen. Halve waarheid en halve onwaarheid aan de eene en aan de andere zijde niemand die
zich zelven en anderen voor dat wel overwogen oordeel
warm maakt. Het Christendom had de mannen, die geen
oogenblik aarzelden, wanneer naar den weg werd gevraagd.
En hun geest, partijdige en fanatieke geest, zoo men wil,
bracht de antieke wereld ten val en deed een nieuwe verrijzen. Er was een kracht op het wereldtooneel verschenen,
die voor zich alles opeischte, voor zich alléén. De vergelijking met het heidendom diende alleen om. den geest van
het christendom te doen uitkomen.
De historicus staat daar anders tegenover, omdat hij
niet is de man van de praktijk. En omdat de tijden zijn
veranderd, en de praktijk niet meer eischt dat tegen den
Griekschen godsdienst te velde worde getrokken, zal men
tegenwoordig ook algemeen en gaarne toegeven, dat wie
over den werkelij ken godsdienst der klassieke volken ingelicht wil zijn, dezen met andere oogen moet zien dan
de kerkvaders deden. Hun overtuiging onder de polemiek
moge waarheid, de waarheid, hebben gevat, toch deugt zij
niet als leiddraad bij het historisch onderzoek. Hun critiek
en spot leert ons niet het wezen en de kracht kennen van
den door hen bestreden godsdienst.
Tertullianus schrijft over den Egyptischen god Anubis,
die met een wolfs- of hondskop wordt afgebeeld. De Egyp-
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tenaren vereeren, zegt hij 1 ), wilde dieren en ook menschen;
en nu verbinden zij beiden in Anubis. Ook de psychologische verklaring van de Anubis-vereering ligt volgens
hem voor de hand. In dezen dubbelen god moeten wij
namelijk het zelfgetuigenis zien van een volk, dat in strijd
is met zichzelf en met zijn koningen, veracht onder vreemdelingen, een volk zoo vuil als een hond en zoo gretig als
een slaaf: Anubis was hond en mensch. Indien deze waardeering van het gehalte der Anubis-vereering historische
waarde bezat, zou het maar niet te begrijpen zijn, dat
Grieksche philosophen dien god met Hermes Trismegistos,
den wereldschepper, en den Logos, konden vereenzelvigen
en hem den schrijver der heilige schriften konden noemen.
En wat de antieke dierenvereering in 't algemeen betreft,
niemand zal, door de plaatsen bij de oud-christelijke
schrijvers daarover te lezen, in staat zijn te begrijpen, dat
de oude volken, wier kunst en wijsheid in steeds hoogere
mate onze bewondering wekken, en onder wie echte
vroomheid waarlijk niet ontbrak, jaarduizenden lang voor
hun godsdienstige behoefte bevrediging konden vinden in
dezen vorm van vereering.
Er is een groot aantal dergelijke plaatsen bij de kerkvaders. Wat maakt niet Clemens Alexandrinus van de
Eleusinische mysteriën, die hij zoo uitvoerig bespreekt ?
eenvoudig een belachelijke en bovendien onzedelijke cultus.
Maar onnoodig hierbij langer stil te staan. Zoo duidelijk
mogelijk blijkt, dat de christelijke schrijvers buiten staat
zijn het historische beeld juist te teekenen, omdat zij —
terecht, zouden wij kunnen zeggen er van afzien zich
in het vreemde milieu te verplaatsen en zich door het
vreemde te laten inlichten. Hun gezichtspunt is van te
voren gegeven, en hun taak is alleen deze : overeenkomstig
een bepaalden norm te waardeeren, met dien norm te vergelijken. Zij hebben ons talrijke godsdiensthistorische gegevens van groote waarde verschaft ; en toch kan men bij
hen van historisch onderzoek niet spreken.
1) Tert. ad nat. 2. 8.
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De tijden veranderen en de geestelijke belangen met
hen. Na verloop van bijna 2000 jaar valt het gemakkelijk de
waardeloosheid van de methode der ouden voor historisch
onderzoek in te zien. Misschien te gemakkelijk. Want het is
wel de vraag, of de verandering die na zoo langen tijd
plaats heeft gehad, in den grond der zaak zoo groot is, als
men zich dat gaarne voorstelt. Het zou wel bij nader inzien kunnen blijken, dat velen van hen, die over de beschrijvingen bij Justinus en Tertullianus en Clemens Alexandrinus en al de anderen glimlachen, eigenlijk, zonder het te
weten en willen, in niet geringe mate hun trouwe navolgers
zijn, en dat zij, in hun beschouwingen over de vreemde
godsdiensten, eigenlijk even beslist opkomen voor de godsdienstige of philosophische belangen van onzen tijd, als de
ouden voor de hunne, en dat zij het inderdaad doen evenzeer ten nadeele van de juiste beschrijving dier godsdiensten. Ik denk nu niet zoozeer aan zendelingen en zendingbesturen, (de Nederlandsche hooren daar niet bij !), die geen
heil zien in het zich verdiepen in heidensche dwalingen.
Toen in 1713 Ziegenbalk een verhandeling over de Malabarische goden naar Europa zond om gedrukt te worden,
werd hij door niemand minder dan Aug. Herra. Francke
afgewezen met de opmerking, dat zendelingen er waren om
het heidendom in Indië uit te roeien, niet om heidenschen
onzin in Europa te verspreiden 1 ). Dit is geheel en al in
den geest der ouden en leert ons niets nieuws. Merkwaardiger is het, wanneer mannen, die inderdaad onder de
eersten in moderne historische wetenschap tellen, soms ongeneigd blijken te zijn om een godsdienst van het verleden zelf
te laten spreken, en er de voorkeur aan geven de inzichten
en gevoelens van hen zelven of van onzen tijd als maatstaf
aan te leggen en dienovereenkomstig een waardeerend oordeel dat wil natuurlijk zeggen : een veroordeeling —
uit te spreken. Een van de beste kenners der klassieke
oudheid, Cumont, karakteriseert den Romeinschen godsdienst
als den koudsten en meest prozaïschen die er ooit heeft
1) Naar A. Jeremias in Theol. Lit.-blatt 36 (1915), col. 2.
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bestaan; nooit heeft een volk van zoo hooge beschaving
een meer kinderlijken godsdienst gehad 1 ). Waarom niet
vlak daarnaast een daarmee gelijkwaardigen uitspraak van
een kerk vader plaatsen : „Ik lach dikwijls, zegt Tertullianus 2 ), over de godencorporaties van elke kleine (Romeinsehe) gemeente, waarvan de vereering bij de muren van
hun eigen dorp ophoudt". Jawel, het geographisch machtsgebied van die goden was niet groot ; er waren er ook die,
hoewel alom in het rijk vereerd, slechts een uiterst beperkt
gebied van het gebeuren in natuur- of menschenleven bestierden. Maar deze godsdienstige eigenaardigheden, hoe
belachelijk of kinderlijk zij ons op het eerste gezicht mogen
voorkomen, blijken bij nader inzien juist met een zeer
diepe godsdienstige conceptie in verband te staan : hun
beperkt machtsgebied beantwoordt aan het levendig gevoel
der Romeinen voor de bijzonder genuanceerde goddelijke
werkzaamheid bij elk bijzonder levensverschijnsel. Wanneer
wij die goden met den maatstaf van onze godsdienstige
idealen, of met den maatstaf van rationalistische beschouwingen ook uit onzen tijd — gaan beoordeelen en
waardeeren, en op grond daarvan hun vereering kinderlijk
of belachelijk of prozaïsch vinden, dan is dat alleen een
bewijs, dat wij de goden der Romeinen eigenlijk niet
kennen. Want het wezenlijke bij die goden is ons dan
ontgaan. Doordat wij uitsluitend in de richting van onze
eigen idealen hebben gezien, hebben wij het andere, het
Romeinsche geloof, niet gevat. De lijnen van het beeld
dat wij beoordeelen, loopen verkeerd, gebroken als zij zijn
in onze godsdienstige of philosophische gedachtenkring.
Wij vechten tegen windmolens.
Het grondeuvel bij een waardeering van dit type is
dan, dat de onderzoeker zich buiten, of tegenover, zijn
onderwerp plaatst, met behoud en gebruikmaking van zijn
persoonlijke opvatting t.o.v. het wezen en de waarheid der
voorstellingen die hij bestudeert. Zijn zucht tot waardeering
1)
2)

Cumont, Religions orientales, p. 36 en 40.
Tert. ad nat. 2, 8.
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belet de juiste beschrijving der verschijnselen. Zoolang hij
niet ir, het onderwerp kan treden en het gezichtspunt van
het volk, dat hij bestudeert, tot zijn gezichtspunt kan
maken, zal de beschrijving hem niet gelukken. Hij moet
zich aan het vreemde kunnen overgeven, zich zelven onzelfzuchtig vergeten ; dan eerst is er hoop dat de geschiedenis
zich voor hem zal ontsluiten en dat hij de gegevens in
hun juiste beteekenis zal opvatten. Maar dan zal hij ook
dikwijls tot zijn verbazing ontdekken, dat vele voorstellingen en gevoelens, die hem bij den eersten indruk
dwaas en ongerijmd, zelfs aanstootelijk voorkwamen, en in
allerlei opzichten tegen onze idealen indruischten, dat die
toch een eigen kracht hebben bezeten, een levenswaarde
vertegenwoordigen, die het verklaarbaar maakt, dat een volk
door eeuwen, misschien jaarduizenden heen, op dien geloofsgrond zijn leven heeft kunnen bouwen en bewaren.
Gaarne had ik in dit verband voorbeelden van dergelijke aan ons vreemde godsdienstige waarden willen noemen.
Er zou gewezen kunnen worden op de godsdienstige
waarde en kracht die in de onethische (of, zoo men wil,
boven- of buiten-ethische) opvatting van god en van zijn
wereldbestuur heeft gelegen, niet ondanks maar wegens dit
onethische ; op de overwinning die b.v. de Babylonische
geloovige op zich zelven heeft behaald door in dien onethisch
gedachten god vertrouwen te stellen. Of op de godsdienstige waarde die de vereering van natuurvoorwerpen
of natuurverschijnselen heeft vertegenwoordigd, zelfs in den
vorm van dierenvereering, die merkwaardig genoeg —
ons nog ergerlijker voorkomt dan vereering van het
levenlooze; of op de godsdienstige waarde die het meest
besliste veel-godendom kan bezitten, en wel juist omdat
er vele en niet Mn god wordt aangenomen ; of op de
waarde die de vereering zelfs van een levenden mensch,
den koning, heeft bevat. Allerlei verschijnselen zouden
aangehaald kunnen worden, die voor het christelijk bewustzijn als de ergerlijkste dwalingen moeten voorkomen,
maar wier werkelijken inhoud wij nooit zullen begrijpen,
zoolang wij ze als dwalingen beschouwen.
O. E. XV 9

28
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Laat mij slechts bij een enkel punt even stilstaan : de
koningsvereering, in de oudheid zoo vaak aangetroffen. Onze
eerste indruk is : welk een dwaas bijgeloof, door schandelijke
despotie gekweekt. (Natuurlijk beginnen wij dadelijk met eene
vergelijking met voorstellingen ons eigen en een waardeering dienovereenkomstig). Toch blijkt dat die eerste indruk
verdwijnt, naarmate het ons gelukt in den werkelijken
inhoud der voorstelling door te dringen, dus naarmate de
historische beschrijving voortgaat. Wij zien dan, vooreerst, dat de staat voor de ouden geheel iets anders beteekende dan voor ons. Het individueele leven is eindig en
in allerlei opzichten beperkt ; het leven der op elkander
volgende geslachten onbeperkt. Onder den indruk daarvan
zagen de ouden den levensweg der menschen gegeven,
minder in het bewustzijn der individuen, met hun vaak
zoo uiteenloopende gevoelens en inzichten, dan in de
onveranderlijke regelen, de wetten en staatsinstellingen die
de samenleving in stand houden. Deze regelen en instellingen
zijn heilig, gelijk de levensweg der menschen te allen tijde
als goddelijk is beschouwd. Wanneer het ons dan, onder
den historischen arbeid, begint duidelijk te worden, dat bij
de koningsvereering de diepste, dragende gedachte juist
deze was, dat het leven van gemeenschap en staat dus
het eenig blijvende onder menschen op goddelijke wet
berust en goddelijke wijsheid uitdrukt; dat de inrichting
van den aard schen staat te beschouwen is als een afspiegeling van de hemelsche orde, en het hoofd van dien staat
de vertegenwoordiger is van den werkelij ken, namelijk den
hemelschee, koning op aarde ; wanneer het ons duidelijk
wordt dat zoodoende de idee van het godsrijk op aarde de
machtige doordringende gedachte is geweest bij hen die
in den koning den in menschengedaante verschenen go d
of godszoon zagen ; ja dan zullen wij langzamerhand
met andere oogen op deze vreemde voorstellingen zien en
ze anders beoordeelen. Wij beginnen dan het eigenaardig
godsdienstig verschijnsel, dat wij koningsvereering noemen,
te begrijpen. Wij begrijpen het juist in dezelfde mate als
het ons gelukt onze vooringenomenheid en onze hoogmoe.

.

.
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dige reservatie op te geven, ons gewillig aan den indruk
van het vreemde overtegeven en met scherp gehoor te
luisteren naar wat het ons heeft te vertellen. De geschiedenis opent zich alleen voor hem, die zich aan haar overgeeft. Maar dan meldt zich ook een waardeering van geheel
nieuwen aard : wij leeren met verbazing en vreugde de
innerlijke en zelfstandige, de eigen waarde van het vreemde
kennen. Want ook dat is een waardeering, al geschiedt
zij niet naar een bij voorbaat goedgekeurd ideaal. Het is
m. a. w., geen vergelijkende waardeering in den zin waarin
wij de uitdrukking tot dusver gebruikten : er is geen
sprake van waar of onwaar, min of meer ontwikkeld of
primitief, enz. Het is de waardeering die zich aankondigt,
wanneer een indruk ons heeft gegrepen en onze levendige
sympathie heeft gewekt. Wij zouden ze wel de waardeering
der sympathie of der liefde kunnen noemen. Want die
vergelijkt niet, niet met iets buiten zichzelf. Zij heeft een
ideaal, waarmee zij meet, maar dat ideaal is niet van buiten aangebracht ; het is in ons gegroeid juist onder den
invloed van wat wij leerden waardeeren.
De verhouding tusschen deze sympathie en het daarmee samenhangend inzicht in de godsdienstige gegevens
der geschiedenis is zeker van wederzijdschen aard ; zij
werken elkaar in de hand. Een Deensch versje zegt : „Nooit
heeft de mensch geleefd, die leerde begrijpen wat hij niet ¡
eerst lief had gekregen." Maar ook het omgekeerde geldt:
sympathie ontstaat naarmate de geest der historische gegevens wordt toegeëigend. Hier haal ik Tertullianus nog
eens aan — en dezen keer kunnen wij hem gelooven.
Steeds blijkt, schrijft hij, dat zoodra de vijanden van het
christendom werkelijk kennis nemen van het christelijk
geloof, hun haat ophoudt. En juist daarom willen zij het
liever niet kennen ; het is alsof zij weten, dat hun haat
tengevolge van de kennis zal verdwijnen; en dat wenschen
zij niet 1 ). Er zou misschien bijgevoegd kunnen worden,
,.

1) Tert. ad nat. 1. 1.
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dat Tertullianus zelf niet zoo heel anders tegenover het
heidensche geloof stond.
Maar de vergelijkende waardeering, waarbij een aan
het christendom (of aan onzen tijdgeest in ruimeren zin)
ontleende maatstaf op de historische gegevens wordt toegepast, heeft in onze dagen ook een anderen, een zeer
stelselmatiger vorm aangenomen. Zij moet, volgens hare
aanhangers, vooral aan wetenschappelijke eischen voldoen
en aan historisch onderzoek, in den hoogsten zin opgevat,
beantwoorden. Men zegt : het onderzoek dat zich op de
afzonderlijke verschijnselen richt, kan niet het laatste doel
der geschiedvorsching zijn ; ook, en vooral, de grootere
lijnen van het historisch gebeuren moeten worden getrokken. Op grond van de bestudeering der afzonderlijke godsdiensten moet het leven en de groei van den godsdienst,
door de verschillende tijden en volken heen, in het oog
worden gevat. Een „vergelijkende godsdienstgeschiedenis" die dit doel nastreeft, heeft in veler ooren een
bijzonder gunstigen klank ; zij staat voor hen als het eigenlijk wetenschappelijke doel bij de bewerking van alle onderdeelen. De vergelijking moet de bijzonderheden in een
groot verband brengen, ze als schakels in den religieuzen
groei der naenschheid aantoonen, in de religieuze ontwikkeling van het lagere tot het hoogere. Eerst daardoor
krijgen wij een overzicht van het geheele gebied; eerst
een systematische groepeering van de godsdienstige voorstellingen en gevoelens geeft ons de eenheid, die de
wetenschap toch altijd moet nastreven. Daardoor wordt
ook verband gebracht tusschen het vreemde en het onze,
want het geldt de wordingsgeschiedenis van ons eigen
godsdienstig leven vast te stellen. Vele trekken in onzen
tijd zullen wij dan ook als overblijfselen uit vroegere tijden
beter begrijpen.
Deze opvatting van de taak der godsdienstgeschiedenis
hebben, zooals bekend is, onderzoekers van grooten naam,
tot de hunne gemaakt, Onder de allereersten is professor
Tiele te noemen. Maar het is ook het ideaal dat voor den
geest van zoo menigen godsdienstphilosooph heeft gestaan,
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van den tijd van Hegel af, Hegel die in zoo velerlei
opzicht de grondlegger is geweest van de evolutionistische
philosophie. Het leidend beginsel bij de vergelijking is bij
verschillenden steeds een ander geweest ; Tiele meende
dat de groei van het ethische moment in de godsdiensten
ons de lijn van ontwikkeling aantoont ; de wij sgeeren
hebben andere criteria gekozen. Maar allen brengen eenheid in de veelheid en trekken de lijn op tot onze eigen
godsdienstige idealen. De methode is eenvoudig en schijnt
vruchtbaar te zijn.
Opmerkelijk is de buitengewone populariteit welke
aan deze opvatting ten deel is gevallen. Zij heeft bijval
kunnen vinden zelfs onder zeer conservatieve menschen,
ook onder hen die overigens aan de godsdienstgeschiedenis
nauwe perken stellen en vooral weinig heil verwachten
van godsdiensthistorische toelichting van Oud- en Nieuwtestamentische onderwerpen. Want, zeggen zij, indien de
vergelijkende beschouwing ons den groei van het godsdienstig gevoel en verlangen door de geschiedenis heen
kan aantoonen ; m. a. w., licht werpen op de historische
voorbereiding van het hoogste, het christendom ; en vooral
indien dan het christendom, door een dergelijke historische
beschouwing, opgevat kan worden als het hooge antwoord
op het verlangen van het geheele voorafgaande geslacht ;
ja dan moet wel deze wetenschap een eereplaats onder historische vakken bekleeden. Maar de overtuiging van de hooge
beteekenis van een systematische godsdienstgeschiedenis
van dit type vindt men even sterk bij radicalen, zelfs bij
hen die uit beginsel den godsdienst weinig gunstig gezind
zijn. Voor allen is de methode dezelfde, terwijl de verwachtingen t. o. v. het resultaat, vooral wat het christendom
betreft, natuurlijk verschillende richtingen uitgaan. Allen
vinden dat de groote lijnen moeten worden getrokken.
De gedachte van ontwikkeling, evolutie, ligt in de lucht.
Zelfs zij die zich allerminst „evolutionisten" zouden willen
noemen, blijken dikwijls, zonder zich daarvan bewust te
zijn, echt evolutionistisch te denken. Zij kunnen voor het
christendom een uitzondering maken en daarvan een
.
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geheel eenigen oorsprong aannemen, en toch trachten al
de andere godsdiensten in echt evolutionistischen geest
op te vatten, vooral door ze als uitingen van een steeds
duidelijker, steeds bewuster streven in de richting van de
goddelijke waarheid te verstaan.
De instemming die deze zienswijze in zoo breede
kringen heeft gevonden, legt wel het vermoeden voor de
hand, dat ook andere dan wetenschappelijke belangen zich
daarbij hebben doen gelden. Ik geloof dat dit inderdaad
het geval is. Wij hebben naar het mij voorkomt, weer
met een waardeering der gegevens te doen, of een waardeerende vergelijking der historische verschijnselen, van
hetzelfde type als bij de oude christelijke schrijvers ; d. w. z.
een waardeering die niet in de eerste plaats het historisch
inzicht ten doel heeft, maar veeleer aan andere en meer
actueele behoeften, van praktischen en theoretischen aard,
beantwoordt. Laat ons zien.
Wie van hoogere en lagere godsdienstvormen spreekt,
gelijk hier geschiedt, onderstelt natuurlijk een norm. Als
hij zegt : dit heeft in het een of ander opzicht, grootere
godsdienstige waarde dan dat ; of: het is nader gekomen
bij het groote einddoel van godsdienstige ontwikkeling dan
dat andere ; dan waardeert hij de verschijnselen naar een
maatstaf die van buiten aangebracht is. Van buiten ; want
deze godsdiensten zelve hebben niets afgeweten van het
doel dat zij, volgens deze historici of philosophen, moesten
bereiken of nastreven ; zij hebben hun doel en idealen in
de meeste gevallen in geheel andere richting gezien, en
hebben zichzelve naar een geheel anderen maatstaf gemeten
en beoordeeld dan nu op hen wordt toegepast. Het is
duidelijk dat wanneer godsdiensten van zeer uiteenloopend
karakter vergeleken en gegroepeerd worden b.v. naar hun
ethisch gehalte, dan is een godsdienstig ideaal ondersteld,
dat zeker niet het ideaal was van al misschien van
geen van al — de godsdiensten die in de vergelijkende
beschouwing betrokken zijn. Dat dit ideaal voor een enkelen,
voor het christendom, geldt, neemt niet weg bevestigt
veeleer — dat het voor de anderen een vreemd ideaal was.
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Hun kracht en beteekenis lag elders ; maar daarmee wordt
geen rekening gehouden en daarnaar wordt niet gevraagd.
Zij worden beoordeeld naar wat zij niet hebben nagestreefd,
terwijl hun positieve inhoud, hun werkelijke gehalte, buiten
beschouwing blijft.
Zoo dikwijls wordt gezegd, maar zeker niet altijd naar
de volle beteekenis begrepen : wij moeten ons tot Perzen
maken om Perzischen godsdienst te verstaan, tot Babyloniërs
om Babylonischen godsdienst te verstaan, enz. Gels eel juist.
Maar daarmee is ook gezegd, dat wij dan evenmin als de
Pers of Babyloniër zullen verstaan, dat zijn godsdienst
door andere godsdiensten behoeft aangevuld te worden, of
dat hij van uit vreemde gezichtspunten begrepen of beoordeeld kan worden. Zoodra wij zijn godsdienst opvatten als
een, die in het een of ander opzicht aanvulling noodïg
heeft, dan hebben wij in werkelijkheid niet met zijn godsdienst te doen ; wij hebben den historischen grondslag
verlaten een spreken over en critiseeren wat nooit heeft
bestaan. M. a. w., wij opereeren, evenals de kerkvaders,
met een verkeerd geteekend beeld. En wij zijn zoo geneigd
dit te doen, omdat wij zoo ongaarne de voorstelling van
ons zelven als het doel der geschiedenis willen opgeven.
Wij willen dé groote lijn hebben, de lijn der ontwikkeling
die door alle godsdiensten heen, tot ons toe, getrokken kan
worden en die ze allen in hun relatieve recht aantoont,
als momenten in de volle waarheid.
De Pers, of Babyloniër, wist niets van het relatieve
recht van zijn godsdienst. Hij kende alleen het absolute.
En dat hij de waarden als absolute waarden voelde, was
juist het geheim van zijn geloof, en juist daarin ligt de
verklaring van de macht van dit geloof bij die menschen.
Dit karakter van absoluutheid, zelfs heiligheid, verdwijnt
zoodra de historicus de stof in het schema van een algemeenen groei tracht te buigen. Wat zich eens als absolute
waarde heeft geopenbaard, tracht onze historicus te „verstaan" als een vluchtig moment in een grooten historischen
samenhang, een moment van geheel relatieven aard. Dat
wil dus zeggen : het eigenlijk wezen daarvan, het vitale,
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namelijk de absoluutheid, is niet gevat. Een dergelijk
„begrijpen" kan groote praktische waarde hebben ; de
kerkvaders hebben het bewezen. Maar historisch begrijpen
is geheel iets anders.
Het historisch onderzoek is naar zijn wezen descriptief
en verzet zich tegen de waardeereude vergelijking. Gelijk
Clemens Alexandrinus niet kon weten welke god Anubis
eigenlijk was, omdat hij hem in het licht der christelijke
idealen en gevoelens beschouwde, zoo kan de moderne
evolutionist, die de godsdiensten gelijkelijk met een ethischen
(of anderen) maatstaf meet, om hun waarde te weten te
komen, niet den eigen aard dezer godsdiensten ontdekken.
Zijn aandacht en belangstelling is critisch en waardeerend
en er op gericht, hoe de feiten hadden moeten zijn, niet
hoe zij zijn. De populaire opvatting, dat beide methoden,
beschrijving en waardeering, elkaar kunnen aanvullen, en
dat eerst de eene en daarna de andere toegepast kan worden,
gaat ook niet op. Want het beeld van de werkelijkheid
die de eerste geeft, wordt door de tweede opgeheven of
veranderd. Wat wij beschrijven is nooit hetzelfde als wat
wij waardeeren. Wij meenee het historisch gegevene te
waardeeren; maar het is eigenlijk het door de waardeering
verkeerd geteekend beeld daarvan dat wij op het oog hebben.
In elke evolutionistische opvatting van de geschiedenis
ligt een teleologische gedachte opgesloten die wegens haren
dogmatischen aard met den historischen arbeid in strijd
komt. Dit dogmatisch karakter is soms heel sterk in het
oog vallend. Wanneer b.v. beweerd wordt, dat de heidenen
in het diepst van hun ziel, onbewust, naar het evangelie verlangen, dat zij daarnaar zoekende zijn en eigenlijk
steeds zoekende zijn geweest, dan is dit een opvatting die
misschien tot het christelijk leerstelsel volgens een
bepaalde formuleering daarvan behoort, en die in dat
geval het christelijk geloof betreffende het wezen der andere
godsdiensten en de voorbereiding van het christendom
uitdrukt ; zij is, m. a. w., een (in evolutionistische termen
makkelijk om te zetten) christelijke interpretatie van historische feiten. Maar wat de heidenen zelf hebben uitgespro-
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ken is natuurlijk iets anders. En alleen daarnaar vraagt de
geschiedvorscher. Terecht merkt Oldenberg op : „Nicht wir
sollen entdecken wollen, was in einem Glauben das Wesentliche ist. Dies zu bestimmen sollen wir den Bekennern
eines jeden Glaubens selbst überlassen, und die geschichtliche Forschung soll aufzeigen, wie sie es bestimmt
haben" 1 ).
De heidenen vóór en na het onstaan van het christendom onbewust naar het evangelie verlangend : het is een
christelijke opvatting van de geschiedenis der menschheid,
waarvan parallelen ook elders worden aangetroffen. Zoo
hebben de Zarathushtriërs een leerstuk over de wereldgeschiedenis, hierop neerkomend, dat de komst van den
propheet van Mazda het middelpunt en het keerpunt is
geweest van de wereldgeschiedenis, d. w. z. van den universeelen strijd vóór en tegen het rijk van Mazda, den strijd
die de historische eenheid vormt, en de groote lijn der
ontwikkeling uitloopend op de eindoverwinning van
het Mazdageloof -- aangeeft. Een dergelijke grootsche
opvatting van den zin der geschiedenis is natuurlijk als
godsdienstig geloof te behandelen, maar kan niet tot leiddraad bij het historisch onderzoek dienen.
Het standpunt van den evolutionist, die het historisch
perspectief tracht te openen, is blijkbaar subjectief en egocentrisch. De lijnen van het perspectief zullen steeds z66
getrokken worden, dat zij precies in de richting van de
beschaving en den godsdienst van onzen eigen tijd loopen.
Of eigenlijk in de richting van den onderzoeker persoonlij ; want veel, eigenlijk alles, hangt af van zijn individueele opvatting van het wezen van godsdienst, dat door
den gang der geschiedenis verwerkelijkt moet worden.
Dienovereenkomstig worden de waarden beoordeeld, „ontwikkeld" en „primitief" vastgesteld, steeds met het oog
gericht op ons zelven of op onzen tijd. Dat is het eenig
vaste punt onder de oriëntatie ; onze eigen idealen leveren
den vorm, den maatstaf bij de oriëntatie.
1) Oldenberg, Buddha, 5 aufl., blz. 314
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En zoo wordt het onze dikwijls onbewust -- overal
ingesmokkeld. Niet het vreemde leeren wij kennen en verstaan (ofschoon dat wel de taak der geschiedvorsching zou
zijn !) ; alleen zijn verhouding tot het onze vatten wij.
Ons zelven zoeken wij en vinden wij en verstaan wij in de
gebeurtenissen der geschiedenis. De min of meer duidelijke
sporen die wij daar van ons eigen geestelijk bezit ontdekken,
bepalen ons oordeel en begrijpen. Wij hebben vreemd vuur,
ons vuur op het altaar gebracht. Op zich zelf valt daartegen
niets te zeggen ; het kan voor ons geestesleven een waarde
beteekenen. Maar het is een illusie wanneer wij meenen,
dat wij dan met anderen dan met ons zelven hebben te doen.
Laten wij nu daartegenover de eigenaardige houding,
en vooral de groote moeilijkheden, verbonden met den
historischen arbeid, die vooral beschrijvend wil zijn, nader
beschouwen. De eisch is dat men zich aan de historische
stof geve. Het klinkt onschuldig en bijna vanzelf sprekend.
Maar laten wij de oog en niet voor het feit sluiten, dat de
geschiedenis een strenge heerscheresse is, die ons de vrijheid niet makkelijk teruggeeft, wanneer wij ons aan haar
hebben overgegeven. Er is wel geen historicus die althans
in het voorbijgaan namelijk wanneer hij het best erin
slaagde in den geest en het wezen van het verleden door
te dringen — die dan de macht van dat verleden niet
ondervond, zoodat hij niet langer vrij stond, niet tegenover en boven het onderwerp dat hem bezig hield. Het
souvereine oordeel, dat hij misschien in den beginne klaar
had, gaf hij op. Want het is zoo : wanneer het eigenaardige, het karakteristieke van een tijdperk, of van een godsdienst, of van een godsdienstige beweging van beteekenis,
ik noemde als voorbeeld de koningsvereering —, in
zijn volle diepte en breedte naar voren treedt, dan geschiedt
het in den regel met een souverein gezag dat ons allen
lust ontneemt den meerdere te spelen. Zijn wij bij voorbaat
geneigd eerbied te gevoelen tegenover de levenservaring
van vele opeenvolgende geslachten, en aarzelen wij reeds
om die reden ons eigen oordeel uit te spreken, nog sterker
werkt in die richting een diepgaande historische kennis
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van het onderwerp. Die zal, naarmate het ons gelukt de
verhoudingen in hun eigen geest op te vatten, in de meeste
gevallen het gevoel voortbrengen, dat wij met een gesloten,
in zich zelf berustende levensbeschouwing van geheel zelfstandigen aard te doen hebben. En daarmee is alle critiek
en waardeerende vergelijking voor goed uitgesloten. De
geschiedenis • is een gevaarlijke wetenschap, omdat zij ons
idealen, in de eerste plaats godsdienstige idealen, van zelfstandige waarde leert kennen. Zij leert ons de lenigheid
die noodig is om ons in het vreemde te verplaatsen en
onze sympathie uit te breiden, zoodat wij ons daarin thuis
gevoelen. Maar zij wijst ons niet den weg terug naar het
onze. Het spreekt vanzelf dat daarin groote moeilijkheden
en ook gevaren schuilen.
Want dit beteekent niets minder dan dat wij gedwongen
worden de voorstelling van onze eigen centraliteit op te
geven. ,De zelfstandige waarden zijn even vele zelfstandige
centra in de geschiedenis ; wij leeren zien, dat wij zelven,
onze eigen tijd, slechts één centrum onder de velen is.
Vele centra, allen met zelfstandig recht, ofschoon
onderling tegenstrijdig, wij vragen onwillekeurig : zijn
er dan vele tegenstrijdige waarheden ? moeten wij de overtuiging opgeven, dat de waarheid één is en zonder innerlijke tegenspraak ? Wat ook het antwoord daarop moge
zijn ik kom er straks op terug zooveel is duidelijk,
dat de godsdienstgeschiedenis ons niet helpt om ons
tegenover de godsdienstige standpunten te oriënteeren. Zij
werkt ons vermogen in dat opzicht direct tegen, verzwakt
het. Het is zeker, dat onder haren invloed het gevoel kan
ontstaan, dat wij zonder geestelijk kompas zijn, dat wij
ons geestelijk roer hebben verloren. Wij durven niet
langer vrijmoedig zeggen : het was een dwaling waarop die
volken hun leven bouwden ; of: het waren tastende pogingen,
die niet tot hun doel leidden ; of: het waren eenzijdige
standpunten. Wij worden hulpeloos onzeker in ons oordeel;
zelfs het meest tegenstrijdige kan met gelijk recht daar
staan. Ik aarzel niet te zeggen, dat deze onbeperkte
sympathie ons vermogen om te handelen verlamt, ons ver-
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mogen om in de godsdienstige gebeurtenissen in te grijpen.
Er is wel geen phantastische godsdienstige beweging te
noemen, die niet in haar type, en in geweldige afmetingen,
gekend is uit de geschiedenis der godsdiensten, van de
glossolalie en den godsdienstigen waanzin af, tot b.v.
vrome heiligenvereering met geloof in de miraculeuze
macht der heiligen. In onzen tijd mogen dit alles geïsoleerde
verschijnselen zijn, zonder den diepen achtergrond als daar,
waar zij in ieder opzicht thuis hooren. Maar dat wij hun
godsdienstige waarde hebben leeren kennen, ofschoon in
andere omgevingen, verlamt ons godsdienstig oordeel.
Het baat niet de moeilijkheden die de historische
studie zelve voortbrengt, te verbergen of weg te redeneeren.
Veel beter is ze in haren vollen omvang onder de oogen te
zien. Juist dan kunnen wij hopen tot den grond door te
dringen, waarin het probleem wortelt en van waaruit
geestelijke groei in nieuwe richting misschien mogelijk is.
Dat wetenschappelijke arbeid er niet altijd toe bijdraagt,
ons het bestaan begrijpelijker te maken ; dat hij telkens
één raadsel oplost alleen om een ander, minstens even
duister, er voor in de plaats te stellen, een van welks
bestaan wij van te voren geen vermoeden hadden ; het is
een ervaring zoo oud als de wetenschap zelve. Het nieuwe
wereldbeeld, dat in de 16e eeuw ontstond, loste problemen
van jaarduizenden op ; maar de nieuwe die het voortbracht
waren niet minder talrijk of minder duister. DGt er in
het heelal geen rust is, geen vast punt, geen centrum,
het wordt als waar erkend ; maar wie verstaat het? geen
boven of beneden, geen vooruit of achteruit; alle oriëntatie
onmogelijk geworden in de oneindige ruimte. Nu wil ik
niet wat van het ruimte-begrip geldt onmiddellijk op de
tijdsverhouding der geschiedenis toepassen. Maar zooveel
kunnen wij wel zeggen, dat wij dikwijls al te makkelijk
de 5000 jaren, die onze historische kennis hier en daar
omvat, als een eenigszins afgerond, in zichzelf begrijpelijk
geheel beschouwen, en daarom al te snel de historische
oriëntatie ondernemen die aan onze redelijke behoefte het
best beantwoordt. De historische studie waarschuwt er
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tegen, en wij moeten haar daarvoor dankbaar zijn. Maar
zij geeft geen andere oplossing in de plaats.
Wij hebben ons daarbij neer te leggen. Niet wij kunnen de geschiedenis in onzen dienst stellen en ze aan onze
rede en behoefte aan oriëntatie onderwerpen : het is de
geschiedenis die ons gevangen neemt. Hare logica kennen
wij niet, en hare eenheid bestaat niet tenminste zoover
wij zien. Wij spreken van historischen groei, gaarne „geleidelijken groei", en meenen daarmee eenig vat op het
historisch gebeuren te hebben ; maar vergeten vaak, dat
groei is schepping, en in dit geval zeer zeker : unieke
schepping, omdat de geschiedenis zich nooit herhaalt.
Groote historische lijnen zijn dan wel te trekken ; maar
zij beantwoorden, zoover wij zien, aan geen inwendige
noodzakelijkheid, geven ons niet de „meeping der geschiedenis" aan de hand ; zij hadden wel ook, wie zal het zeggen,
in een andere richting kunnen wijzen. Steeds zouden wij
bereid zijn den historischen gang redelijk te vinden. Uit
het historisch materiaal kunnen wij dan ook niet de overtuiging afleiden, dat een doorloopende ontwikkeling ons
geslacht op den top van de pyramide der geschiedenis
heeft geplaatst ; evenmin de verzekerdheid putten van het
vanzelf sprekend recht van ons standpunt vergeleken met
dat van anderen.
Maar is ook deze vergelijkende waardeering noodzakelijk voor onzen eigen vrede, of voor het gedijen van ons
godsdienstig leven ? Het gevoel van geluk eischt niet een
vergelijking met het geluk van anderen. Moeten dan onze
geestelijke godsdienstige waarden in onze eigen
oogen er noodzakelijk minder om worden, omdat wij den
hoogen indruk van eigen voortreffelijkheid, vergeleken bij
wat anderen bereikten, moeten opgeven? Ik geloof het
niet. Het komt mij zelfs voor, dat de waarde die daarin
bestaat, dat wij op anderen kunnen neerzien, ook een bedenkelijken kant heeft.
Bovendien : wanneer historisch onderzoek ons tot de
voorstelling van vele godsdienstige centra leidt, dan is
ook onze eigen godsdienst een centrum, m.a.w. absoluut en
.
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onvergelijkelijk. De waardeerende vergelijking met anderen,
in angstgevoel of in overmoed, heeft dan geen zin meer;
wij hebben aan ons eigen genoeg. En de historische studie
van het christendom, met de overgave in het onderwerp
waarvan ik sprak, zal de praktische ervaring van zijn onverk wezen alleen verder bevestigen. Iedere waargelijkelijk
deerende vergelijking valt weer vanzelf weg. In zooverre
kunnen wij de moeilijkheden, waartegenover de godsdienstgeschiedenis ons plaatst, kalm opvatten. De praktische
behoeften van ons leven zullen zich weten te handhaven.
Wij staan dan tegenover het zonderling feit, dat hoewel de geschiedenis ons tegenstrijdige zelfstandige waarden
leert kennen, dit ons niet met noodzakelijkheid leidt tot
bodemloos scepticisme. Wat kan de oorzaak daarvan zijn ?
Als verklaring wijs ik alleen op wat iedere godsdienst
ons weet te vertellen, in woord of in symbool. Dit namelijk,
dat de realiteit die den achtergrond vormt van het godsdienstig gevoel, oneindig en onuitsprekelijk is ; het is de
goddelijke realiteit zelve. Geen woord en geen begrip drukt
deze uit. Wij weten hoe gedachte en taal hulpeloos tekort
schieten, als wij trachten te omschrijven wat onze levensgrond is, het absolute. De woorden kunnen dan niet anders
dan zich in tegenstrijdigheden bewegen, tegenstrijdigheden
voor ons denkend bewustzijn, maar niet voor onze godsdienstige ervaring. In iederen godsdienst is de wanhopige
afstand beseft tusschen gevoel en ervaring aan de eene
zijde, en de woorden en handelingen aan de andere zijde,
die de adaequate uitdrukkingen zouden zijn van het eerste.
Nooit zullen zij elkaar dekken. De irrationeele formuleeringen getuigen juist van de onuitsprekelij kheid der realiteit,
die zij moeten omschrijven, en van de echtheid en de
diepte van het gevoel.
In dat licht moeten wij zonder twijfel de verschillende
godsdiensten, met hun uiteenloopende idealen, opvatten,
de vele godsdienstige centra, onderling tegenstrijdig, waarvan toch ieder zelfstandige geldigheid bezit. Zij zijn even
vele formuleeringen van den onuitsprekelijken drang die
aan ons leven richting geeft. Er zal van hen allen geen

OVER WAARDEERING VAN HISTORISCHE GEGEVENS.

439

samenvattend begrip geformuleerd kunnen worden, omdat
de werkelijkheid waarop zij gericht zijn, oneindig en irrationeel is. Maar daarom leidt ook de erkenning van de vele
godsdienstige waarden, onderling met elkander in strijd,
(omdat zij pogingen zijn het onuitspreekbare uit te spreken),
niet tot scepticisme. Integendeel : zij leidt ons dieper in
het mysterie, dat de ziel is van alle godsdiensten.
In één opzicht echter kan wel de godsdiensthistorische
studie zekere scepsis voortbrengen, namelijk tegenover de
bewering, dat deze of gene godsdienstige formuleering
de eenig geldige is, met uitsluiting van alle andere, die
daarmee niet overeenstemmen. Een vergelijkende waardeering van dien aard kan de studie der godsdienstgeschiedenis,
m. i. niet aanvaarden. Zij leert ons, en wel op nadrukkelijke wijze, geheel iets anders : het recht en de waarde van
vreemde, evenzeer als van onze, godsdienstige idealen in
te zien. En daarbij ontvangt zij den steun van onze godsdienstige ervaring ; want de gebrekkige wijze waarop ook
wij de verhouding tot God weten uit te drukken en realiseeren stemt zeker niet tot zucht naar veroordeeling van
anderen. De godsdienstgeschiedenis leert ons nederige zelfkennis door anderen te leeren kennen.
Dat is nog geen oplossing van het door de geschiedvorsching gestelde probleem, waarin wij kalm zouden kunnen
berusten. Want wel is de houding van nederigheid prijzenswaardig ; maar ik heb er op gewezen -- het leven kan
ook andere eischen aan ons stellen. Het kan de partij digheid en eenzijdigheid van ons eischen, zonder welke geen
groote zaak tot overwinning is gebracht. Die eenzijdigheid,
die kracht tot handelen, wordt door historische studie niet
gekweekt ; zij wordt tegengewerkt.
Dit is dan de prijs waarvoor wij ons historisch inzicht
moeten koopen. Laat ons niet vragen, of de prijs te hoog
is. Waarden moeten opgegeven worden, waar andere worden
gewonnen. Ook in het geestelijke geldt : voor niets krijgt
men niets. Nergens blijkt dit duidelijker dan in de godsdienstige geschiedenis ; daar zien wij absolute en onverge,
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lij kelij ke waarden, die toch, wanneer de tijd is gekomen,
voor andere worden opgegeven.
Ik heb trachten duidelijk te maken, voor welke eigenaardige moeilijkheden de waardeering, en niet-waardeering,
van historische verschijnselen ons plaatst. Een oplossing in
een bepaalde richting is, naar het schijnt, niet mogelijk.
Ieder zal voor zich, overeenkomstig eigen aanleg, zijne
houding tegenover deze dingen aannemen. Als hij dit inderdaad uit een diepen drang doet, dan doet hij in ieder
geval goed.

EEN UURTJE MET VONDEL )
1

Non coquis sed convivis.
DOOR

Mr. C. BAKE.

De volgende bladzijden zijn gewijd aan Vondel. Niet
aan den geheelen Vondel, maar aan den Vondel, die de
liefde bezongen heeft tusschen ouders en kinderen, tusschen
man en vrouw. En wie handelen wil over Vondel, kan
niet beter doen dan, zooveel mogelijk, Vondel zelf te laten
spreken. Op die wijze leert men hem het beste kennen.
Een der schoonste, tevens een der meest bekende
gedichten van Joost van den Vondel is de Vertroostinge aen
Geeraerdt Vossius. Geeraerdt Vossius was Hoogleeraar aan
het Amsterdamsch Athenaeum. Beroemd geleerde, muntte
hij vooral uit als kenner van het Grieksch. Het was op
zijn portret door Sandrart geschilderd, dat Vondel de bekende regels schreef :
Laet sestigh winters vry het Vossenhooft besneeuwen,
Noch gryser is het brein dan dat besneeuwde hooft ;
Dat brein heeft heughenis van vijftigh hondert eeuwen,
1) Oorspronkelijk een voordracht, in „Oefening kweekt kennis" gehouden. De vorm werd slechts in zooverre gewijzigd, als noodig was om
aan den inhoud het karakter eener uitgesproken causerie te ontnemen.
O. E.XV9
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En al haer wetenschap, in schriften afgeslooft.
Sandrart, beschans hem niet met boecken en met blaren :
Al wat in boecken steeckt, is in zyn hooft gevaren 1).

Vossius' kinderen waren hunnen vader waardig en
wekten ieders bewondering door hunne buitengewone
geestesontwikkeling en kennis.
In het laatst van 1634 trof hem een zware slag. Zijn
zoon Dionysius, die reeds naam had gemaakt als geleerde,
overleed, op 21 jarigen leeftijd.
Toen schreef Vondel zijn bekend gedicht, met den aanhef:
Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos,
En fronst het voorhooft van verdriet ?
Beny uw zoon den hemel niet,

De hemel treckt : ay, laat hem los.
En dan vervolgt de dichter, na den diepbedroefden
vader te hebben vermaand om het puik van zijnen aard schen schat welgetroost en blij te offeren aan den allerbesten Vader
Men klaaght, indien de kiele strandt,
Maar niet, wanneerse rijck gelaên,
Uit den verbolgen Oceaan
In een behoude haven landt.

.

Men klaaght, indien de balsem stort,
Om 't spillen van den dieren reuck :
Maar niet, soo 't glas bekoomt een breuck,
Als 't edel nat geborgen wordt.

Soo draait de weereltkloot

laat de dichter volgen :

Soo draait de weereltkloot : het sy
De vader 't liefste kindt beweent :
Of 't kindt op vaders lichaam steent,
De doodt slaat huis noch deur voorby.
1) De werken van J. van den Vondel, Witgegeven door Mr. J. van
Lennep en herzien en bijgewerkt door J. H. W. Unger. Leiden, A. W. Sythoff, 1641-1642, biz. 1; verder aangehaald als Van Lennep--Unger.

EEN UURTJE MET VONDEL.

443

En hij eindigt met deze verzekering, die ons wel wat
Stoïcijnsch in de ooren klinkt :
G-elukkigh is een vast gemoedt,
Dat in geen blijde weelde smilt,
En stuit, gelijck een taeie schildt
Den onvermybren tegenspoedt.
Dat vast gemoed had Vondel zelf wel in, de laatste
jaren noodig gehad : want de dood was ook zijn huis niet
voorbijgegaan. Ruim een jaar geleden had hij zijn achtjarig dochtertje naar het graf in de Oude Kerk gebracht,
het aardige kind, dat de vreugd was van de buurt, dat
vlug te voet, in 't slingertouwtje sprong
Of „zoet Fiane" zong
Of dreef, gevolght van eereen wackren troep
Den rinckelenden hoep
De straten door, of schaterde op een schop ;
Of speelde met de pop 1 ).
En zijn zoontje Constantijn was nog vóór Saartjes

dood, toen hij nog heel klein was, weer heengegaan.
Bekend is het verhaal, hoe dat zoontje aan dien naam
kwam.
Vondel was bezig aan een heldendicht over Constantijn
den Groote, toen het jongske verwacht werd. Zoo geheel
was hij van dit dichtwerk vervuld, dat hij zijn zoontje
Constantijn wilde heeten. Zijn vrouw was daartegen ;
niemand in de familie heette zoo. Dan nog liever een
bijbelschen naam. „Noem het dan Gad" zeide Vondel.
Maar dat beviel haar nog minder. Dies kreeg de vader
zijn zin, wat hem genoegen deed, „hoopende" — zegt
zijn levensbeschrijver Gerardt Brandt „twee Konstantijnen naa te laaien" 2). Die hoop is niet. vervuld. Het
11 Van. Lennep— Unger, 1630-1636, blz. 106.
2) G. Brandt's Leven van Vondel, met eene inleiding en van aan
voorzien door Dr. Eelco Verwijs, tweede druk, bewerkt door-teknig
Dr. J. Hoeksma, Amsterdam, A. Versluys, 1905, blz. 58.

.
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heldendicht is onvoltooid gebleven en het knaapje stierf
kort na de geboorte.
Toen dichtte Vondel zijn Kinder-lyck, waarin hij zijn
gestorven zoontje, het zalige kijntje,
e, als een Cherubijntje,
dat met een lodderoog de ijdelheden van beneden uitlacht,
zijne moeder laat troosten, met deze woorden :
Waarom schreit ghy ?
Waarom greit ghy op mijn lijk ?
Boven leef ick, boven zweef ick,
Engeltje van 't hemelrijck :
En ick blinck er, en ick drinck er,
't Geen de schencker alles goets,
Schenckt de zielen, die daar krielen
Dertel van veel overvloets.
En de dichter eindigt met deze opwekking :
Leer dan reizen, met gepeizen,
Naar pallaizen uit het slick
Dezer werelt, die zoo dwerrelt:
Eeuwigh gaat voor oogenblick.

Onwillekeurig denkt men hierbij aan het bekende gedichtje van Hubert Korneliszoon Poot, zijn zwanezang 1 ).
Jakoba tradt met tegenzin
Ter snode werelt in ;
En heeft zich aen het endt geschreit
In hare onnozelhei t.
Zy was hier naeu verscheenen

Of ging, wel graeg, weer heereen.
De moeder kuste 't lieve wicht
Voor 't levenloos gezight
En riep het zieltje nogh terug
Maer dat, te snel en vlug,
Was nu al opgevaren
By Godts verheugde schaeren.
1) Vervolg der Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot. Te Delf.
Gedrukt by Reinier Boitet, 1735, bladz. 74.
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Daer lacht en speelt het nu zoo schoon,
Rontom den hoogsten troon ;
En spreidt de wiekjes luchtigh uit,
Door wee noch smart gestuit
0 bloem van dertien dagen,
Uw heil verbiedt ons 't klagen.
En wellicht ook aan den Lijkkrans, dien de Rotterdamsche dichter Dirk Smits in 1740 vlocht voor zijn gestorven dochtertje Margaretha (deze naam beteekent parel)
Een rei van Englen zag,
Door 't dunne wolkfloers heen,
Of ergens hier benêen,
Een zuivre parel lag,
Die waardig was te pralen
In 't goudt van 's hemels zalen.
In 't einde viel het oog
Op MAROAREETJE, een wicht
Dat pas, door 't levenslicht,
Bestraelt werd van omhoog
En blydschap, noch ellende,
Noch deugt, noch ondeugdt kende.
Dat Pareltje vol glans
Behaegde 't Engeldom,
Des daelde 't, in een' drom,
Van 's hemels hoogera transs',
En streek, met penne en veder,
By GRIETJES wiegje neder.
Hier nam het, met een vaert,
Dat Pareltje in zyn magt
Belonkte en kuste 't zacht,
En vloog' er mêe, van de werd',
Naar 't ryk der zaligheden,
Doch liet de schulp beneden 1).
Maar hoe schoon die gedichtjes ook zijn, de lieve

gedachte om het gestorven kindje zelf zijn moeder te laten
troosten, vindt men toch alleen bij Vondel.
1) Gedichten van Dirk Smits te Rotterdam, by Philippus Losel,
MDCCXL, blz. 222.
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Zoo moest de man die geschreven heeft :
Der kindren wackere oogen zijn
De spiegels en het kristalijn
Wàèr in der ouderen gelaet
En schijn en aenschijn voor ons staet —
binnen een korte spanne tijds een zoontje en een dochtertje
ten grave brengen.
Maar niet alleen door den dood heeft Vondels vaderhart geleden.
Van zijn zoon Just heeft hij veel verdriet gehad.
Gerardt Brandt
Vondels veertig jaar jongere tijdgenoot
schrijft van hem : „Den zoon, die kleen van geest, en
„los van hoofde was, hadt men tot neering en koopman„schap opgebracht ; maar was er de man niet toe" 1 ). Op
31 jarigen leeftijd gehuwd met Aaltje van Bancken, kwam
hij met zijne vrouw bij vader en zuster inwonen (moeder
Vondel was kort te voren overleden). Maar hij mocht
zijne vrouw niet lang behouden. Ruim vijf jaar later stierf
zij. De weduwnaar bleef met drie kinderen achter en
hertrouwde spoedig, zooals weduwnaars wel meer doen.
Zijne tweede vrouw was de schoone Baertje Hooft,
weduwe van Dirck Hooft, „woonende tot Amersfoort", en
een nichtje van den Muider drost. Dat huwelijk was niet
tegen den zin van vader Vondel ; de eerste zoon werd dan
ook naar zijn grootvader genoemd. Veel geld bracht de
jonge vrouw niet mede, maar hare familie was wel war
deftiger dan die van haar tweeden echtgenoot. Men weet
het, Vader Vondel had — zoolang hij nog in zaken was —
een kousenwinkel. Nu moet men daar niet te gering over
denken. „Een kousenhandel" schrijft Hendrik C. Diferee
in zijn voor eenige jaren verschenen boek. over Vondel's
Leven en Kunstontwikkeling 2 ) „was in die dagen eene
„voordeelige zaak. In 1618 kwamen hier uit Engeland
„441.264 paar kousen à f 3.— per paar en 45.476 paar
„zijden kousen, die f 10.— per paar inkoop kosten. Toe1)
2)

Leven van Vondel, blz.. 100.
Amsterdam 1912, blz. 40.

EEN UURTJE MET VONDEL.

447

„vallig weten we van de duurste soort ook den verkoops„prij s, door Dr. Vos in verband met eene preek van Tri g„land tegen de weelde, in 1614 gehouden, medegedeeld.
„Deze bedroeg f 14.— per paar."
Ter loops zij hier nog medegedeeld dat er onder
Vondels gedichten maar één is, waaruit men zien kan,
dat onze dichter een kousenhandel had. 't Is eigenlijk
een hatelijk versje. Het heet Blauwe scheentje, en 't is
gemaakt op Cornelis Blaeu, die zulke mooie atlassen gedrukt heeft.
Blauwtje zouw een m eysj e drucken ;
(niet als plaatdrukker, maar aan zijn hart -- teekent Professor
van Vloten er bij aan)
Maer de kunst en wouw niet lucken :
Blauwtje kreeg een blauwe scheen,
En hy liep al hinckend' heen.
Blauwtje, met jouw blauwe scheentje !
Lieve treurt doch niet om eentje.
Hebje een blauwe kous van doen ?
'k Hebber noch van goed fatzoen 1).

Baertje Hooft was voor den jongen Vondel nu juist
niet de meest geschikte vrouw. Brandt noemt hem „qualyk
gepaart met een vrouw die zijn losse zinnen voort aan 't
„hollen hielp, en veel geldas verdeé". Zuinig was het echtpaar dan ook niet. Kort na het huwelijk werd er van
Baertje een gekleurd wassenbeeld gemaakt, heel mooi maar
ook heel kostbaar, met een paarl aan ieder oor, een fraaien
gouden ketting om den hals, met een diamanten kruis er
aan. Als het een present was van haar man, dan was het
stellig een duur present.
Toen Vader Vondel het zag was hij in verrukking.
En hij kon niet nalaten er een vers op te maken.
Zoo volght de Kunst Natuur van pas
En schept uit zuiver maeghdewas
Geen dootse schaduw van een heelt,
Maar 't wezen, daer de Ziel in speelt,
1) Van Lennep—Unger 1646-1647 blz. 266.
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Een ziel, die, zeker waert geeërt,
Ons aangebore zeden leert
En door den zwier der leden toont,

Wat waardigheit daar binnen woont .

..

1)

Dat was in 1651. Acht jaar later voer de jonge Joost
naar Indië. Zijne zaken hij was zijn vader in den
kousenhandel opgevolgd — waren hoe langer hoe meer
achteruitgegaan. Van koopman was hij makelaar geworden.
Tegenwoordig heeft men deftige en rijke makelaars. Maar
een koopman kijkt toch altijd nog min of meer neer op
een makelaar, en een makelaar ziet in een koopman zijn
patroon dien hij bedient. Makelaar kan men zijn zonder
kapitaal te bezitten, koopman niet.
Vrouw van een makelaar te zijn geworden, zal Baertje
Hooft dan ook wel niet erg naar den zin zijn geweest. De
verhouding tusschen de echtgenooten werd er trouwens
niet beter op ; 't kwam zelfs tot een scheiding. Eenmaal
aan het glijden, gleed Just hoe langer hoe sneller. Brandt
verhaalt, dat „de vrienden den zoon met reedenen (zochten)
„te beweegen dat hy naar Oost-Indië zoude varen : maar
„hy hadt' er geen ooren toe, en de vader vondt zich
„eindelyk genoodtzaakt, nevens de vrienden, van de Heeren
„Burgemeesteren te verzoeken, dat men hem met dwang
„derwaarts moght zenden, 't welk daatlyk werdt ingewillight."
„Hy voer heenen" vervolgt Brandt „maar storf op
„de reize" 2 ).
„Wat er in het hart van den vader moet zijn omgegaan" — schrijft een van Vondels jongste levensbeschrijvers 3 ) -- „toen hij zelf verzoeken moest zijn zoon
„als een verloren individu met dwang te zenden naar het
„land, vanwaar hij op zijn leeftijd zeker niet zou terug„keeren, dien zoon, waar hij eens al zijne hoop op gebouwd
„had, wien hij met trots zijn eigen naam had gegeven —
„wij wagen het niet hierin door te dringen."
1) Van Lennep -Unger, 1648-1651, blz. 205.
2) Leven van Vondel, blz. 101.
3) Dr. P. Leendertz, Het Leven van Vondel, Amsterdam 1910, blz. 340.
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Zoo herhaalde zich — merkt te recht L. Simons op —
in 's dichters eigen leven het slotakkoord uit den Joseph
in Dothan :
Och d'ouders teelen 't kind en maeken 't groot met smart
Het kleerre treet op 't kleet ; de groote trêen op 't hart 1).

Tot de bijbelsche treurspelen van Joost van den Vondel
behoort Koning David Herstelt 2 ). Het dagteekent van 1660.
Vondel was toen 73 jaar oud. Men kent het bijbelverhaal:
David heeft voor zijn weerbarstigen zoon Absolon de wijk
moeten nemen buiten Jeruzalem. Met zijn heir trekt
Absolon tegen zijn vader op. Deze stelt zijn legermacht
onder bevel van Joab en geeft dien veldheer en allen
oversten last, Absolon te verschoonen en genadig te behandelen. Men weet wat verder gebeurde. Joab blijft
overwinnaar. Absolon vlucht op zijn muildier : maar -schrijft Vondel „de haarlocken slingerden om eenen
„eick, daer de muil onder hem doorging, bij levendigh
„hangen bleef. Joab, hiervan verkuntschapt, wenschte dat
„de bode hem doorstoeten hadde, die het uit ontzagh
„voor den koning weigerde ; dies reedt de veltheer zelf
„derwaert en stiet den b angenden drie schichten in het
„harte, en Joabs schiltknapen sloegen hem voort dooi.
„Toen liet de veltheer den aftoght blazen, Absolon in
„eenen grooten kuil begraven en met eenen hoop steenera
„overstulpen."
Als David verneemt, wat er is geschied, barst hij in
bittere klachten uit :
Och Absolon, mijn zoon, hoe vreesde ick voor dien toght !
Och Absolon, och of ick voor u sterven moght !
Och Absolon, mijn zoon, de waerdste van mijne erven,
Gaf Godt, och Absolon, dat ick voor u moght sterven !
Och, Absolon, dit gelt
Uw' vader 't leven, Och, ter goeder tyt geboren,
Ter quader tyt in 't velt verslagen al verloren
1)
2)

Van Lennep —Unger 1639-1640 blz. 220.
Van Lennep —Unger 1660, blz. 183.
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0. Koningsbloem, te vroegh van uwen steel gemaeit,
Getroffen van een buy, die door mijn bloemhof waeit !
Och had ick schrap gestaen, toen 't heir u spits quam bieden,
Myn bloote borst geboón de wraeckzucht, heet aan 't zieden, —
Ick duwde, 8 zoon, den dolck u in die schoone borst.
Uw vader draeght de schuit. Myn handen zien bemorst
Van 't kinderlijcke bloet, dat koningsbloet, mijn leven.
De geest van Absolon komt dootsch my tegenstreven.
Waar berge ick mijnen rou ?
En dan, iets later, tot Joab, wien hij toch gelast had,
zijn zoon te verschoonen en genadig te behandelen :
Heer Joab, och gemoete ick u in dezen schyn,
Berooft van mynen zoon ? ó hartewee ! ó pyn !
Is dat uw' konings last en hoogh bevel uitvoeren ?
Zyn dit deze oversten, die mynen standert zwoeren
En gelt een konings woort, het koningklyck gezagh
Zoo luttel by het heir ? helaes, de zon, de dagh
Gaet met myn Absolon en zynen vader onder.
Waer bergh, waer bergh ick my van rouwe ? ó vader zonder
0 vader, zonder zoon, die glori van myn ryck !
Waer leghtge, ó Absolon ? waer leght dat schoone lyck ?
Waer anders dan in 't hart des vaders, na zyn sterven ?
Daar leght myn Absolon : gy zult geene uitvaert derven,
Mijn zoon, myn liefste vrucht. Uw vaders hart is 't graf.
Daar gy begraven leght. Helaas, ick had dees straf,
Dien doot, by Godt verdient, een doot van duizent dooden.
Breng wech dees leeusbanier, hem tegens myn geboden
Ontweldight. Dit's geen zege, ó neen, een oorloghsplaeg,
Dit is geen ryxtriomf, maer Bene nederlaegh.
Daer leght myn ryck, myn staf, en kroon, en troon in d'assche.
Wech purperengewaet, en pracht, en prael. Ick wassche
Myn aanzicht nacht en dagh in traenen, in geklagh.
Wat brengtge my een' hoop gevangene uit den slagh !
Broght gy myn Absolon noch levendigh gevangen,
Ick hadde u met triomfe en snaerespel ontfangen,
Met blyschap ingehaelt, ó bloedige overhant.
Breng wech myn harp ! Men hang' haer eeuwigh aen den want !
Och, Absolon, myn . zoon, moet ick u eeuwigh derven ?
Och, Absolon, gaef Godt dat ick voor u moght sterven !
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Joab ontsteekt in toorn. Is dat het loon zijner
dapperheid ?
Is dit uw Joab met triomfen ingehaelt
Nu zulck een zon van zege uw aengezicbt bestraelt ?
Is dit uwe oversten en helden blyde ontmoeten ?
Zy hebben u geredt.
Zy hebben heden u de kroon op 't hoofd gezet,
Hun leven opgezet, om u in staet te houden ;
En wordt deze oorlogsdeught dus avrechts hun vergouden ?
Bedenk, als uw zoon den slag gewonnen had, hij zou
u niet hebben gespaard. Acht gij een booswicht hooger
dan 's volks behoudenis en het geslacht van Abraham ?
Gaat gij zoo voort :
'k zie morgen u verlaeten
Van al uw' aenhang, niet een' halsvrient meer ten hoof,
Uw kroon en scepter en uw koningkryck ten roof
Voor al uw vyanden ; en hoor een' storm verheffen
Veel schrickelyckei dan uw hooft oit quam te treffen,
Van uwe jonkheit aen, tot heden dezen dagh.
Waeck op dan : stryck, en bergh uw kroon en ryx gezagh.
Och Joab
herneemt David —
Och Joab, wanneer kan het vaders hart oit liegen ?
Natuur ontlast zich, die kan veinzen, noch bedriegen.
Dit's aangeboren. Dit's eene ingeschapenheit.
Natuur, Godts dochter, heeft dien bloetbant vast geleit.
Hooren wij hier niet een naklank van hetgeen Vondel
kort te voren geschreven had ? 1 )
Tusschen bloet en bloetverwant
Is een band
Van natuur, niet licht te breken
Van een' boom scheurt nimmer tack
Zonder krack
Zonder zucht en jammerteken.
Tusschen vader, en zijn kint,
Dat by mint,
Is de taeiste band van magen
Daer natuur, geraeckt in strijt,
Maghtigh lyt
Watze kan en niet kan draegen.
1) Koning David in Ballingschap. Van Lennep —Unger 1660, blz. 109.
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Dan komt Davids vrouw Berseba tusschen beide en
zegt hoog en streng :
Aertsvader Abraham had wel natuur verwonnen.

Maar David antwoordt, echt naenschelij k, schoon
ietwat nuchter :
Wat vaders vint men, die dat voetspoor houden konnen ?
Ik behoef wel niet te zeggen, dat hier gedoeld wordt
op Abrahams offerande.
Reeds in een zijner eerste gedichten „de Vaderen",
naar het Fran sch van Du Bartas bewerkt, had Vondel dat
onderwerp behandeld 1 ).
En als hij in later dagen, in Jeftha, den lof der gehoorzaamheid zingt, in dien schoonen rei 2 ) waaruit men
zich de treffende woorden zal herinneren :
Keur en zinlijckheden
Met den voet te treden
Godt ten prijs, tot 's naesten baet,
Is een' strijt gestreden
Hooger dan de reden,
En 't verstand der wijzen gaet,

dan denkt hij weder aan Abraham en Izak :
Isack, Abrahams zoon,
Volghde zijnen vader,
Hielt dien hoogen toon.
Zietze bey te gader.
't Outer staet gebout.

Isack, 's vaders zegen,
Knielt op 't offerhout.
Abraham treckt den degen
Om te slaen, als hem
d'Engel, met zijn stem
Uit den hemel tegenhiel
En beval den ram
t' Of#ren in de vlam
1)
2)

Van Lennep—Unger 1605-1616, blz. 303.
Van Lennep—Unger 1657-1660, biz. 250.
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Dat den hemel meer beviel
Dan den eerstgeboren
In zijn bloed te smooren,
Met des offraers hart vernoeght,
Gode, op zijn behaegen,
Willigh opgedraegen.
Ziet hoe hier die kroon op voeght.

Daar is nog een ander treurspel van Vondel waarin
de liefde van een vader voor zijn zoon geschilderd wordt.
Het is een zijner laatste werken, en werd geschreven in
1663, toen de dichter reeds 76 jaren telde. Ik bedoel

Faëton of reuckelooze stoutheit 1 ).
Faeton, zoon van Phebus en Klymene is door zijn
oom Epafus getergd en beschimpt omdat hij niet weet wie
zijn vader is. „Hier op" en nu geef ik aan Vondel
zelf het woord — „Hier op trecktze (d.i. Klymene) met
„den zoone en haere dry dochteren, Faetuze, Lampetie, en
Febe, uit Aethiopië door Oost-Indië, naer Febus hof en
„den opgangk der zonne, daer Febus haer en de kinders
„wellekomt, Faeton verzekert, dat hy zyn eigen vader is,
„en tot een onderpant van dien, met eenen hoogen eedt
„zweert den zoon te schencken, wat hy op zynen vader zal
„begeeren. Faeton eischt, den zonnewagen eenen dagh te
„mogen regeeren, het welck Febus hem ongaerne, doch
„door den hoogen eedt verbonden, ten leste inwillight.
„Faeton Istyght hierop vrolyck te wagen, ruckt voort, en,
„onbedreven in het mennen der zonnepaerden, verbystert,
„mist de rechte heirbaan, en helpt de paerden, ten bederve
„der weerelt, aen 't hollen. Jupiter wert hierom van Juno
„en den Hemelraet gedwongen, dien brant te blusschen, en
„treft den reuckeloozen wagenaer, dat hy in den Padus
„[sedert den Eridaen naer hem genoemt] nederplompt,
„daer de moeder en gezusters met Cycnus het begraven
„lyck beklagen, en Klymene haere dochters in popelier„boomen, Cycnus in eene zwaen ziet veranderen. Febus,
„in zijnen rouwe van de Goden beklaegt, en treurigh, laet
„

1) Van Lennep —Unger 1663, blz. 203.
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„zich eindelij ck troosten, en gaet henen, om den gera„braeckten zonnewagen te herstellen, en weder te regeeren."
Ik gaf dezen inhoud hier in Vondels eigen woorden
weer, ook om nog eens duidelijk te doen uitkomen, welk
pittig proza onze dichter schreef. Het is alsof wij dat
nederplompen in den Padtls hoorgin. Wij zouden misschien
geschreven hebben nederploffen, maar Vondel maakt te recht
tusschen ploffen en plompen een onderscheid. Als in Joseph
in Dothan Ruben wil onderzoeken of de put, waarin straks
Jozef zal worden neergelaten, wel droog is, laat hij een
zwaren steen in dien put vallen, luistert even naar 't geluid dat de steen maakt en zegt
Hy plompt niet eens, maer ploft ; droogh is 't er ; klaer ben ick.
Dat is het onderscheid tusschen plompen en ploffen.
Hadden wij allen maar zooveel taalgevoel als Vondel !
Maar hoe weinig Bataven zijn er die hun taal kennen in
al haar overvloed !
Dit tusschen haakjes.
Keeren we nu terug tot ons drama.
Op het vernemen van Faëtons rampzalige keus roept
Febus uit :
Och Faëton, myn zoon, indienge een aertspalais,
Een oostersch errefleen verzocht naer stijl en orden ;
Of woudtge uw lichaem met een kleed van licht omgorden,
Het waer u toegestaen. Nu quetstme naberou.
Gy overschryt uw perck. Bera u met mevrou,
Uw lieve moeder. Eisch onoverwinbre standers,
En moedigheit in 't velt, een goutmyn, of iets anders,
Een konings dochter, die geen gade in schoonheft kent.

Maar herroep uw eersten eisch. Klymene voegt zich
bij haar gemaal ; beiden smeeken hun zoon, van zijn verlangen af te zien.
Myn waertste zoon -- hervat Febus —

gy ziet uw moeder root bekreten,
Uw zusters dootsch van schrick. Wat durftge u nog vermeten
De zonnebaen loopt eerst zoo steil en recht omhoogh,
Van's aerdtrijx kimmen naer den starrelichten boogti,
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Dat zelfs de paerden, in den koelen uchtend weigeren
Het spoor te houden, en bezwycken onder 't steigeren.
De renbaen, midden aen het hemelsche gewelf,
Leght zooveel hooger van den aerdtkloot, dat my zelf
Het hart in 't lichaem beeft, en popelt onder 't vaeren,
Wanneer ick neêrzie haer den aerdtboóm, en de baren.
In 't ende helt de wegh voorover, en begeert
In 't nederryden een gematightheit, volleert

Op 't onbekende spoor : en Tethys, vol verlangen,
Gewoon my 's avonts in haer' open schoot t'ontfangen,
Bestorf, uit vreeze dat ick niet met paert en wiel
Voorover nederplompte en in haer golven viel.
Niets helpt. De zoon is onverzettelijk. De vader gebonden aan zijn eed. Ten einde raad, onderricht Febus
Faeton, hoe hij den wagen besturen moet om. (als 't kan)
behouden den tocht te volbrengen.
Gebruick de zweep, doch schaers, en hou den teugel kort.
Zy (de paarden) loopen willigh uit hunn' aert, als snelle stroomen,
Men kanze in 't rennen pas met arbeit innetoomen ;
Vermy te rijden langs den wegh, die regelrecht
Door vijf starriemen loopt, en voor u open leght ;
Naerdien mijn heirbaen breet en dwers valt, nochtans binnen
Dry hemelriemen blyft. Gebruick verstant en zinnen.
Vermy de zuidas en het noortsche Beerespoor.
En volgh mijn heldre streeck. Hier reedt u vader voor.
Zal aerde en hemel elck van pas uw warmte deelen,
Hou niet te hoogh, noch ook te laegh met uw garreelen :
Want rijdtge hoogh, zoo steeckt uw torts den hemel aen:
En rijdtge laagh, zoo ziet gy d'aerde in kolen staen.
De middelwegh alleen is veiligh, hoe men rijde.
Vermy de Slang aen d'een, 't Altaer aen d'andre zijde.

Blijf binnen uw besteek van wederzy vooral
Al 't overigh beveele ick 't hachelyck geval,
Dat helpe en hoede u voort, in 't op en nedervaeren,
Bewaere u beter dan ge u zelven kunt bewaeren.

Wij kennen den afloop.
Faëton -- snikt de vader als hij den dood zijns zoons vernomen
heeft — och waert ge ooit geboren !
'K heb mijnen Faëton, mijn' Faëton verloren.
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Wel mocht het koor zingen :
Wat is de kinderliefde krachtigh
(d.i. de liefde van de ouders voor hun kinderen)
En ouderliefde koud en kil !
Hoe krachtig spreekt die „kinderliefde" ook uit de
roerende lij kklacht over den dood van Jozef, die, in een
ander treurspel van Vondel, Ruben zijn stokouden vader
Jacob in den mond legt (de eisch van eenheid van tijd en
plaats verbood den dichter den aartsvader zelf ten tooneele
te voeren) :

0 hondert zeven jaer wat stapelt ghy op een ?
'k Heb in myn jeught verdriet en dienstbaerheit geleen ;
Myn broeders wrock bezuurt, veel jaeren moeten zwerven,
Maer 't leste valt my 't zwaerste. Ick ga met Joseph sterven 1).

Daar straks werd Jeftha genoemd. Hier ziet men
wederom een vader die door een lichtvaardige belofte zich
in het ongeluk stort : maar tegenover dien vader staat
thans niet een overmoedige zoon, maar een godvruchtige
dochter, voor wie gehoorzaamheid de hoogste wet is.
Laat gehoorzaamheid -- zingt de rei na het vierde
bedrijf van dit treurspel
—

Laet gehoorzaemheit
Toonen haer vermogen
In dees maeght, bereid
Zonder traen in d'oogen,
Jammer en misbaar
In haer lentedagen
Willigh, op 't altaer
Godt zich op te dragen
Tot een offerhaat
Voor het vaderlant,
Om den vaderlycken eedt
En het vast verbont
Godt met vryen mont
Toegezworen, eer men street,
In zyn kracht te Petten
1) Van Lennep—Unger 1639-1640 biz. 220.
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Zonder dwangh van wetten,
Tot een' spiegel voor de jeught
Die hier uit zal leeren,
Godt in d'oudren eeren
0 hoe zeldzaem is dees deught 1).
Het zou ons te ver voeren uit dit schoone dichtwerk
nog meer stukken aan te halen ; liever wil ik nog, zij het
ietwat korter, iets meedeelen over de liefde tusschen bruid
en bruidegom, tusschen man en vrouw, bij Vondel.
Van Vondels eigen huwelijksleven weten wij niet veel.
Het heeft bijna vijf en twintig jaren geduurd. Maaike de
Wolf schijnt eene goede huisvrouw geweest te zijn, die
haar man flink hielp in zijne zaken. Toen zij, in Februari
1635, stierf, kort na den dood van twee kinderen, was
Vondel nog geen 48 jaar oud. Vier en veertig jaar heeft
hij daarna als weduwnaar geleefd, niet hertrouwend als
Hooft, maar deelend in het lot van Huygens en Cats, die
evenmin als hij hun geluk hebben gezocht in een tweede
huwelijk. Vondel placht zijne vrouw bij haar leven niet te
zooals Bilderdijk, Beets en anderen in later
bezingen
maar toen hij haar in de Oude Kerk grafeeuw deden
waarts gebracht had, wijdde hij eene roerende Lyckklaght
aan het Vrouwekoor over het verlies van (zijne) ega 2 ),
waarvan de aanhef aldus luidt :
O heiligh Koor, dat van de mynen
't Vergaen en onvergaen gebeent
Bewaert, en sachte rust verleent,
Tot dat de son vergeet te schynen.

En diep bedroeft vervolgt de dichter:
Nu groeit 't getal van uwe lycken
Door een, dat meest myn geest bedroeft,
En met een lyckschroef 't harte schroeft
Die voor geen j ammerklaght sal wycken,
Nu parst uw harde serck het kermen
En traenen uit het hart en oogti
1)
2)

Van Lennep —Unger 1657-1660, blz. 250.
Van Lennep —Unger 1630-1636, blz. 144.
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Om myn Kreuse, die om hoogh
Gevaren, smolt in bey myn armen.

Dan herhaalt hij de laatste woorden van de afgestorvene, waarmee zij hem heeft getroost en bemoedigd en
aangespoord om het groote dichtwerk, waaraan hij bezig
is, voort te zetten, en hem haar uitersten wil heeft doen
kennen :
Bestel myn sterflijck deel ter aerde
In 't Koor der segenrij cke Maeghd,
Daer zulck een schaar den naam af draagt,
En die myn naam oock gaf zyn waarde.
'k Verhuis, van 't aardsche juck ontslagen
Om hoogh, in 't hemelsche gebouw.
Besorgh de panden van ons trouw,
Twee kinders, die ick heb gedragen.
(Een dier panden was Joost, van wien boven reeds
een en ander gezegd werd, het andere, Anna, die de steun
haars vaders geweest is, maar die hem, toen hij reeds hoog
bejaard was, nog moest ontvallen.)
En dan roept hij uit, als een droef vaarwel, de belofte
inhoudende, dat hij haar, die hem zoo lief geweest is,
nimmer vergeten zal:

Marie, al laat ghy my alleen
Uw vriendschap, uw gedienstigheên
Staan eeuwigh in myn hart geschreven.
Hoe veer deel voeten moghten dwalen,
'k Sal derwaart myn bedruckt gelicht
Noch slaan, daar voor het rijsend licht
Uw bleecke star ging onderdalen.
Wat Maria de Wolff geweest is voor Vondel, dat was

de wakkere Maria , van Reigersberg voor Hugo de Groot.
Tot deze andere Maria richtte Vondel na de Groots
verlossing uit Loevestein het gedicht dat aldus begint :
Gewelt van wallen, dubble gracht,
Ontruste honden, wacht by wacht,
Beslage poorten, ysre boomen,
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Geknars van slotwerck, breede stroomen,
En d'onvermurwde kastelein
Versekerden, op Loevestein,
Den Grooten Huigen, buiten duchten
Van in der eeuwigheid t'ontvlughten !
Ten waar syn schrandre gemalin
En druckgenoot en kruisheldin
Een eerlijcke uitkomst had gevonden
En hem van 't lang verdriet ontbonden 1).
In dit vers treffen wij ook deze regels aan van meer
algemeene strekking, waarin de slimheid (ergheid) der
vrouwen geprezen wordt, en die misschien (ik zeg misschien)
ook nog wel gelden voor sommige (ik zeg sommige) vrouwtjes
van onzen tijd :

Een vrouw belacht al die haar parssen,
En laat hen op de tanden knarssen.
Een vrouw is duisent mannen t'ergh.
Over de bruiloftsdichten van Vondel zal ik niet uitweiden. Eerlijk gezegd : al schuilt er verdienstelijk werk
onder, ik geloof niet dat er in onze dagen velen zijn die
ze voor hun genoegen zullen lezen, en wie ze leest kan
vaak den wensch niet onderdrukken, dat zij in kortheid
iets meer nabij kwamen aan 't versje dat Vondel gemaakt
heeft op het trouwen van juffrouw Magdalena van Erp
met Justus Baeck („Als juffrouw Magdalena haren Baak
trouwde", luidt het opschrift), en dat aldus luidt :
Veel Baken staan ten toon voor u en ij der een,
Maar deze Baak die is voor u, o Maagd, alleen 2).
Een tweetal wil ik hier echter mededeelen.
Het eene is gedicht voor de Bruiloft van Sybrant
Kamay en Maria Koppesen. De bruid woonde in een huis
waar het Paradijs uithing. Het gedicht kenmerkt zich
door bevallige losheid.
De Mensch is buiten Echt maar hallef mensch gerekent ;
Waer vind ick, sprack Kamay, het andre halve deel ?
Met welck een' naem en merck heeft Godt myn GA getekent ?
1)

Van Lennep—Unger blz. 97.

2)

Van Lennep—Unger, 1611

-

1625, blz. 51.
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Ick zworf te lang alleen in 't Kristensch Lustprieel,
Te Rome en overal. Waer zit myn lief gescholen ?
Wanneer verschijnt my eens dat hart verquickend Licht ?
Zoo klaagde Sybrant vast, vermoeit van om te dolen,
En heimelyck geraeckt van eersen zuivren schicht ;
Als d'Engel Rafaël, by Aemstels groene weide,
Hem in den May verscheen, veel zegens wenschte en spoet,
En vrolyck by de haat in 't Paradys geleide
Alwaer geen Eva maer Maria hem gemoet.
De Leitsman sprack ; dat is de Balsem voor uw wonden :
Ghy zocht uw Helft, en hebtze in 't Paradys gevonden 1).
Het andere is door den bijna 87 jarigen dichter gemaakt op het huwelijk van Sybrant de Flines en Agnes
Block. De bruidegom was weduwnaar, de bruid weduwe;
hij dreef handel in zijde; zij teekende keurig, kon goed
terecht met de schaar, waarmede zij aardige figuren knipte,
en was een liefhebster van bloemen.
Onmogelijk is het niet dat de oude heer Vondel zelf
tot de bruiloftsgasten behoord heeft. De eerste man van
Agnes Block toch was een neef van Vondel „Bij dien neef"
schrijft Brandt 2 ) — „(die hem in 't bestieren zijner middelen zeer behulpzaam was, en alles voor hem bezorghde,
„dien hij ook alle zijne huiszorgen en huisgeheimen open„baarde) plagh hy alle weeke, des vrydaghs ter maaltijdt
„te gaan, wel veertien of vijftien jaaren lang : ook na zyn
„doodt bij de veeduw, sedert hertrouwt, zoo lang als hy
„gaan kon : vindende in zynen ouderdom nergens grooter
„vermaak dan in haar gezelschap en gesprek".
Het gedicht 3 ) treft ons door zekeren hartelijken eenvoud.

Wat teelt onderlinge min ?
Twee gelyken eens van zin,
In al wat men geestigh rekent.
Beide in kloek vernuft uitsteekent,
d'Een schept zomwyl lust op 't laat
Daer zy bloemen zaeit en plant,
1) Van Lennep —Unger 1648-1651, blz. 198.
2) Leven van Vondel blz. 133.
3) Van Lennep —Unger 167 —1679, blz. 312.
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Of de Bloemgodin . helpt vieren
En het loofwerk op papieren,
Uitgesneden met de schaer,
Offert op het huis altaer :
d'Ander heeft Natuur getroffen,
Als by net in zyde stoffen,
Loof en schoone bloemen weeft,
Schooner dan de lente ons geeft.
Wat kan zulk een huwlyk baren,
Daar die beide in echt vergaeren,
Met een ryp en wys beleit,
Anders dan genoeghzaemheit ?
Flines, die door stadigh minnen
't Onvermurwde hart kost winnen
Van uwe Agnes
— dat klinkt wat vreemd bij een huwelyk als dit
out en jongk
Drinkt met eenera blyden dronk
U geluk toe. Godt wil geven
Dat gy beide in vreught mooght leven.

Van Vondels bruiloftsdichten naar Vondels treurspelen
is een groote stap, en van Sybrant de Flines en Agnes
Block naar Adam en Eva, die stap is nog grooter.
Wie de vertooning van Adam in Ballingschap door
Willem Royaards en zijn gezelschap hebben bijgewoond
zullen zich zeker nog wel den schoonen rei herinneren,
waarin het echtverbond van het eerste menschenpaar bezongen wordt.
0 geluckige gepaerde,
Bruigom met laurier bekranst,
En gy bruit, daer 't al om danst.
Wat in hemel en op aerde,
Zich in uw geluck verblijt
Gunt uw gasten, datze om strijt,
Gode en u ter eere, trippelen
En rondom U heene hippelen 3).

En dan heugt hun stellig ook nog wel die liefelijke
beurtzang, waarin Adam uitroept :
1) Van Lennep —Unger 1664-1667, blz. 55.
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Nu kenne ik eerst het heil van 't gort
Der megenootschap, nu gy blyde
U weet te voegen aan myn zyde
Wat valt my uw genootschap zoet ... .

en Eva antwoordt :
Wat u, mijn lief, alleen vermaeckt,
En anders niet, zal my behaegen,
Van dat het eerst begint te daegen,
Tot dat de zon haer daghvaert staeckt

1).

Is dat geen volmaakte liefde ?
En toch dezelfde vrouw wordt de verleidster van haren
man. Of laat ons liever zeggen : het is de liefde van den
man voor de vrouw, die hem doet vallen.
0 welck een stryt ! Hier staet het vrouwe heelt, daer Godt.
Hier vleitme haere bê : daer dreight me een streng verbodt.
Zal ick de liefde en gunst van myne vrouwe ontbeeren,
Of d'opperste genade in ongena verkeeren ? 2)

Zoo zucht Adam

en hij valt.

En zooals het Adam ging, zoo gaat het ook in een
ander treurspel van Vondel met Salomo, die zich door
Sidonia laat verleiden tot afgoderij als zij hem belegert met
tranen en zuchten.
Hoor, hoe zij klaagt :
Sidonia ontloock gelyck een weereltswonder :
Zy ging in roozen op : nu gaetze in tranen onder.
Zy leeft te lang, die jong niet meer te hopen heeft,
En haer geluck en eere in droef heit overleeft 3).

En ook Salomo bezwijkt : de Koning legt den schepter
neer aan de voeten eereer vrouw.
Wel heeft de rei gelijk gehad :
Kan de Min den Vorst bekooren,
Dat hy van zyn' plicht vervremdt.
1) Ald. blz. 29, 30.
2) Ald. blz. 71.
3) Van Lennep—Unger 1648-1651, blz. 82.
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Dan regeert geen man den Staet
Maar een vrouw in man gewaet 1).
De Leeuwendalers, dat aardige landspel gedicht ter
viering van den Munsterschen vrede, eindigt met het huwelijk tusschen Adelaert en Hageroos, nadat Hageroos haar
leven heeft willen opofferen om Adelaert te beschermen tegen
de pijlen van den wildeman, of om, als het moet, met hem
één dood te sterven.
Myn lief, myn Adelaert, omhels my eens voor 't leste :
Uw trouw verplichte my ; nu geef ick 't lyf ten beste,
En trede in uwe plaats
Zoo moet een lief haer lief beschutten, en beschermen,
Zoo sterftze, wel getroost en vrolyck, in liefs armen 2).
Gelukkig blijven beiden gespaard, en ten slotte zingt
de rei:
't Is bruiloft in de weide ;
't Is bruiloft op het laat !
Nu danst om deze beide,
En huppelt hant aen hant
Om Hageroos en Adelaert,
Door ongeveinsde min gepaert,
Door reine liefde en trouw vergaert.
0 zoete zachte bant 3).
En behoeft de aandacht nu nog ten slotte te worden
gevestigd op Badeloch, de huisvrouw van Gijsbrecht van
Aemstel? Men kent haar immers. In haar zien wij het beeld
der huwelijkstrouw. Het was kort na Maaikes dood dat
Vondel die figuur schiep, en 't is wel waarschijnlijk dat
hij daarbij gedacht heeft aan zijn overleden vrouw.
Hoe innig gehecht is Badeloch aan haar man. Wat is
zij verheugd, als zij hem, dien zij dood gewaand had,
terugziet. Hoort haar juichen :
Nu ghy behouden zyt, is al myn leet vergeten,
Myn trouwe bruidegom, myn hoofd, myn troost, myn schat.
1) Van Lennep—Unger 1648-1651, blz. 49.
2) Van Lennep —Unger 1646-1647, blz. 238-239.
3) Van Lennep —Unger 1646-1647, blz. 247.
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Nu ghy behouden zyt, wat geef ick om de stad,
1)
Om al des weerelds goed t
Welk een trouw echtgenoot. Hoe voelt zij zich één met
haar gade. Zij wil haar Gijsbrecht niet verlaten, zelfs niet
in het hachelijkst oogenblik, als de stad in 's vijands handen
gevallen is. En als zij kiezen moet tusschen haar man en
hare kinderen, dan betuigt zij van heeler harte :
Iok zou om eenen man wel bey myn kinders geven
Met smarte baerde ick 't kind, en droegh het onder 't hart
Myn man is 't harte zelf. 'k Heb zonder hem geen leven 2).
Wel mocht de rei van Ëdelingen vragen :
Waer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter wereld oit gevonden ?

om ten slotte van de liefde tusschen hen die jaren lang
door den band des huwelijks verbonden zijn geweest te
getuigen :
Die liefde is stercker dan de dood.
Geen liefde komt Gods liefde nader,
Noch schynt zoo groot 3).
1) Van Lennep —Unger 1637-1639, blz. 98.
2) Ald. blz. 117-118.
3) Ald. blz. 95-96.

VERZEN
DOOR

HERMAN MIDDENDORP.

'T UUR VOOR DEN SLAAP.
Als vóór den milden slaap mijn open oogera
stil-peinzend staren in den diepen nacht,
houdt het gedenken van uw mededoogen
als een bemind gelaat bij mij de wacht.
Het is beschermend over mij gebogen
en wiegt mijn woordenloos gemijmer zacht,
tot aan den duistren dagedroom onttogen,
alleen uw groote liefde schemerlacht.
Wat deren mij de troostelooze dagen,
zoolang dat eenzaam uur mij overblijft ;
waarin geen drang van ongestilde vragen
mijn ziel naar donkere verschieten drijft.
Schrijde iedre dag dan doelloos langs mij heen,
dat uur is schoon, het is voor u alleen.

AVOND-VAL.
Nu schaduwt op mijn handen zacht
de schemer van een nieuwen nacht ;
de schaamle dag ging doelloos heen,
ik zag zijn uren een voor een
vervagen in den wintermist,
en voor ik vreugd of klachten wist,
viel op mijn schuwe handen zacht
de schaduw van een nieuwen nacht.
Wat wil van mij de groote nacht
die nimmer schreit, die nimmer lacht,
die stil mijn handen samenlegt
en woordenlooze dingen zegt,
zoo vreemd dat ik mijn mooiste leed
voor zijn geheime stem vergeet,
en mijmer naar den grootera nacht,
die nimmer schreit, die nimmer lacht.

VERZEN
DOOR

MARIE SCHMITZ.

Diep in mijn diepste zieleschrij n,
in vrede's zilverblanken schijn,
ligt veilig, ver van vreugde en pijn,
mijn innigst Zelf geborgen.
Daar neurt geen nacht zijn lied van leed,
daar zingt geen dag zijn vreugde heet, —
daar spreidt een glans-doorblonken kleed
een eeuwig-klaren morgen.
0 allerschoonst verheugenis,
dat immer mij gegeven is !
Nu weet ik, dat mijn leven is
door vreugd noch leed te wonden.
Want in de nooit te dooven klaart'
van vrede, die mijn Zelf omvaart,
ligt 't allerheerlijkste bewaard
voor altijd, ongeschonden.

GELUK.
Gelijk een donkre tuin mijn leven lag
in weiflend avondlicht verloren. Dag
noch nacht was 't. Achter donkren boog
van roerloos boomenloof blonk strak en hoog
de zwart-blauwe avondlucht.
In bleek verschiet:
de heuvlen lagen, grauw en eenzaam. Niet
een klank, een kreet brak door de stilt, die loom
het al omhing. Ik ging als in een droom
de bleeke paden langs.
Toen kwam de nacht.
Ik stond verloren in de sombre pracht
van stilte en duister, gansch alleen en klein.
En 'k speurde en zocht, of niet een schaamle schijn
van licht verheldren kwam dit gruwzaam zwart.
Maar niets , ... 't bleef donk'r en stil. Toen wist mijn hart
van niets meer. 't Was of 't warme leven vlood
m' uit d'áren en ik lag in killen dood.
Hoe is zoo schoon de morgen opgegaan !
De winden zingen en de luchten stralen.
Hoog-slank de vreugd-omblon ken boomen staan
en drinken 't licht uit uchtends gouden schalen.
Ik, die mij dacht in duisternis verloren
en had al zon en vreugd vaarwel gezeid,
ga door den dag, uit wreeden nacht geboren,
ga door den dag van hoogste zaligheid.

DE REACTIE DER KRACHT
DOOR

C. K. ELOUT.

On volt lh que de tels courants ne lont
pas dus aux ridicules passions de quelques
hommes, mais h un Dieu caché qui mène
l'univers. Et devant ce Dieu, j'ai appris à
m'incliner. Si je ne le comprends pas, c'est
ma faute, non la sienne. Essaie de le comprendre. Mais qui de vous s'en inquiete ?
(Romain Rolland, La Nouvelle Journée.)

Sedert den aanvang van dezen oorlog heb ik, in de
Binnenlandsche Overzichten van dit tijdschrift, en ook
elders, herhaaldelijk gepoogd, mijn landgenooten op te
wekken tot een wat groote houding tegenover zulk een
ontzaglijk gebeuren dat in mijn oog niets mooiers, maar
ook niets kleiners is dan een reuzenworsteling om de macht
in Europa, een opstand van het principe der Kracht tegen
dat van het Recht, van de Natuur tegen de Cultuur. Daar
mij dit inderdaad de kern lijkt van heel het actueele verschijuselencomplex, meen ik daarvoor eenige aandacht te
mogen vragen.

* *
^

Een strijd om de macht.
Wat is macht ? Het is : het vermogen om een zekere
kracht te kunnen uitoefenen. Geestelijke of stoffelijke.
Macht is altijd : potentieele kracht. Zon der kracht, poten-
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tieele kracht die, zoodra het noodig is, actueel kan worden,
is macht niet bestaanbaar.
Kracht nu is een der twee factoren in het wezen van
het Leven zelf. Overal waar Leven is, is Kracht. En met
de onweerstaanbare oerdrang van het Leven om zich te
uiten, zich uit te breiden, zich te handhaven ten koste van
het minder levende, gaat onverbrekelijk samen de behoefte
der Kracht om het zwakke te overheerschen, aan zich
dienstbaar te maken, het desnoods te vernielen, zich te
vergrooten ten koste van het zwakkere. Wat sterk is,
is goed en behoort te leven ; wat zwak is, heeft alleen
recht van bestaan voor zooveel het aan de Kracht ontsnapt.
Zoo is de ijzeren wet der natuur die wij, in haar schuldlooze onmeedoogendheid, dagelijks in alles kunnen waarnemen, in het leven der planten die elkaar verdringen en
verstikken zoowel als in dat der dieren die elkaar vernielen
en verteren. Zoo is het thans, zoo was het sinds het
ontstaan van het Leven op aarde en zoo zal het wel altijd
wezen. Recht en Medelijden zijn postulaten van de cultuur;
zij ontbreken volstrekt in de natuur, waar alleen dat
„Recht" heerscht dat het tegendeel ervan is en dat men
bestempelt met den ironischen naam van „het recht van
den sterkste". Zoo onverbiddelijk, zoo meedoogenloos is
de natuur, zulk een reusachtig altaar waarop elke seconde
milliarden zwakkere wezens geofferd worden aan de Kracht,
zoozeer is zij een voortdurende apotheose der Kracht, een
onophoudelijk aanbidden van de Kracht in even gestadig
afstooten van het zwakke, dat zij gansch en al reeds lang
uitsluitend zou hebben bestaan uit specimina van de
opperste Kracht indien niet de verborgen Wijsheid die
uit haar spreekt, de éindelooze verscheidenheid van haar
soorten had behouden, haar, in die verscheidenheid, in
evenwicht had verzekerd, door aan het zwakke een beschermer te geven : het Aantal. Hoe kleiner en weerloozer,
des te grooter vinden wij, als regel, in de natuur de
individuen in aantal. Hoe grooter en sterker, des te minder
is de vruchtbaarheid. En zoo blijft, in de natuur, in den
dagelij kschen strijd van allen tegen allen, alles (of bijna
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als men maar alléén op de soorten let.
alles) in stand
De soort alleen is in de natuur wat waard, het individu
is niets 1 ).
Er is dus, in de natuur, tot het in stand houden van
de verscheidenheid der soorten (waarvan er nochtans een
groot aantal verdwenen en andere nieuwe weer ontstaan
zijn) een evenwicht tusschen twee factoren : de individueele
Kracht bij de sterke soorten en de massa der zwakkeren.
Ontbrak de tweede factor, dan zou men, gelijk gezegd, al
lang leven in een natuur waarin de eindelooze verscheidenheid had plaats gemaakt voor het monotone alléénbestaan
van één soort : de sterkste. Ontbrak de tweede factor,
waren de velen even sterk als de weinigen, dan ware de
aarde al sedert eeuwen onbewoonbaar voor andere wezens
daft vliegen, muggen, rupsen, enz., die door hun aantal
alles zouden hebben overwoekerd. En zoo staat, tegenover
de Kracht, het Aantal, tegenover de destructie de generatie,
en tegenover de dagelij ksche milliardenholocausten van
het zwakke de dagelij ksche milliardengeboorte van het
zwakke (niet te verwarren met het zieke dat in de Natuur
geen beschermer heeft in den vorm van het Aantal of iets
dergelijks en dan ook met het stigma van absolute
ondeugdelijkheid is geteekend).
Maar heel dat evenwicht wordt bereikt zonder een
zweem van Recht of van Medelijden. Deze twee kent de
natuur nergens. Zij is rechteloos en harteloos.
Benevens on-economisch.
Het Leven brengt milliarden voort -- om eenige
duizenden ervan te behouden. De rest is ... levensafval.

* *
^

Van dit natuur-evenwicht tusschen Kracht en Aantal
1) Zie hierover o. a. van Mr. J. H. Valckenier Kips : Staatsrechtelijke
Staathuishoudkundige Problemen en de inaugureele rede Staat en Individu, beide verschenen bij Oosthoek te Utrecht. De daarin bepleite toepassing van de natuurwet -- de soort is alles, het individu is niets — op
het staatsleven heb ik weliswaar bestreden (Tijdspiegel van November 1909)
en

niet echter de geldigheid van die wet in de natuur.

472

DE REACTIE DER KRACHT.

vindt men in het menschdom — dat in zijn geheel slechts
één soort omvat — maar een zeer onvolkomen beeld. Wel
treft men, in de geschiedenis der menschheid, tal van
voorbeelden aan, waarin de meerdere Kracht der individuen
(kracht in geestelijke of in lichamelijke eigenschappen) van
het eene volk te stellen is tegenover het grootere aantal
aan individuen bij het andere (zoo de Grieken tegenover
de Perzen, de Romeinen tegenover de Barbaren enz. en in
bijna alle koloniale oorlogen de Europeanen tegenover de
inboorlingen) maar zeer vaak is ook het tegendeel waar
te nemen en bevindt zich de superieure Kracht niet tegenover, doch aan de zijde van het superieure aantal. Ware
het anders, waren van de variëteiten (de volken) in de
menschelijke soort steeds de zwakkere de talrijkste, en de
sterkere de kleinste in aantal, dan zou, binnen in de
menschheid, hetzelfde evenwicht heerschen als er, in de rest
van de natuur, tusschen de soorten onderling heerscht.
En het ethnografische beeld van het menschdom zou, in
den loop der eeuwen, betrekkelijk even weinig verandering
hebben ondergaan als het zoögrafische beeld der dierenwereld en als het botanische beeld der plantenwereld.
Maar zoo is het niet. Tusschen de variëteiten van de
mensch-soort bestaan op verre na niet zulke groote verschillen van individueele kracht en van vruchtbaarheid
als tusschen de soorten in de dierenwereld en in het
plantenrijk juist doordien men slechts met variëteits-,
niet met soortsverschillen te doen heeft. Tusschen de mug
waarvan de soort door haar aantal blijft voortbestaan en
de zwaluw die de mug ophapt, is ongeveer niet meer overkomst te vinden dan dat ze beide vliegen. Maar tusschen
de Denen die de Noren onderwierpen of tusschen de Russen
die de Polen overheerschen, is véél meer overeenkomst
dan verschil, moet men de verschillen zoeken. Vandaar dat,
in den onderlingen strijd der menschelijke variëteiten, het
Aantal misschien even vaak aan denzelfden kant met de
Kracht streed als daartegenover en zeker niet als regel
een normaliseerend tegenwicht vormt dat het beeld der
menschheid betrekkelijk constant kon houden. De Neder-
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lander is noch in intellectueele, noch in physieke Kracht
de meerdere van Duitscher, Engelschman of Franschman.
De Zwitser, de Belg, de Deen evenmin. En wanneer deze
kleine volken ook al de intellectueele meerderen van de
Russen mogen zijn, zoo is daarmee niet gezegd dat die
meerderheid geldt voor de som der geestelijke eigenschappen.
En dientengevolge is, ter beoordeeling van de bestaanskracht der volken, het Aantal zelfs vaak de voornaamste
bepalende factor. „Zwak" en „klein" (d.w.z. klein in aantal) is, ten aanzien van de naties, haast synoniem geworden.
Vormt dus het Aantal, binnen het kader der menschheid, geen tegenwicht tegen de Kracht, ook een ander
element, dat haast specifiek is voor het leven van het
menschdom of althans daarin veel sterker optreedt, het
verschijnsel der massale degeneratie (bier dus in den vorm
van nationale degeneratie) werkt niet als tegenwicht tegen
de kracht. Want het tast volstrekt niet alleen de talrijkste
volken aan doch vertoont zich, eer meer dan minder, ook
bij de kleine naties. Althans wanneer deze laatste niet
meer in opkomst zijn.

* *
^

Maar de menschheid heeft, tegen het absolutisme der
Kracht, allengs een tegenwicht gevonden buiten de natuur,
namelijk in een paar factoren die tot ontwikkeling zijn

gebracht door de cultuur. Deze factoren zijn : het Recht
en het Medelijden. De natuur kent die twee, zooals ik
reeds deed opmerken, in 't geheel niet. Men vindt ze, als
regel, ook niet bij wilde volksstammen op den laagsten
trap van ontwikkeling en ze zijn dan ook niet onontbeerlijk
als elementen van samenleving in 't algemeen. Samenleving
vergt orde maar die orde behoeft niet noodzakelijk een
rechtsorde te zijn ; het „gezag", dat wil zeggen de macht,
dat wil weer zeggen de Kracht, is volkomen voldoende om, zij
't ook op gansch willekeurige wijze, een samenleving in orde
te houden. Menige streng absolutistische gemeenschap is
trouwens, althans voor eenigen tijd, beter bestuurd geweest
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dan een republikeinsche rechtsgemeenschap 1 ) ; op menige
Zuid-Amerikaansche katoenplantage hebben de zaken beter
geloopen maar hebben ook de slaven het beter gehad dan
het ging na den vrijheidsoorlog, toen die zelfde plantages
moesten worden bestuurd naar de regelen eener rechtsgemeenschap van vrije mannen. Trouwens, dat de slavernij
en de lijfeigenschap instituten zijn geweest die ook wel
hun goede zijde hadden, wordt thans door de meeste geschiedschrijvers erkend, ook al zouden ze die instituten
niet terug wenschen.
Recht en Humaniteit zijn dus beschavingsproducten.
Dat wil waarlijk niet zeggen dat er geen beschaving is
zonder Recht en Humaniteit. De geschiedenis wemelt van
voorbeelden die toonen dat ook op een hooge trap van
beschaving en zelfs in naam van de eene of andere „hoogere"
beschaving, gruwelen zijn begaan en het recht is miskend
precies als bij onbeschaafde volken. „Through Mediaeval
Europe", zoo merkt Spencer op (blz. 238 van zijn Principles
of Sociology, Deel II), „political offences and religious dissent,
brought on men carefully devised agonies equalling if not
exceeding any inflicted by the most brutal of barbarism".
Waarbij hij dan nog een staaltje aanhaalt van moderne
Engelsche wreedheid (ontleend aan de Turnes) dat hem aanleiding geeft tot een bitter sarcastisch commentaar op
„Christian virtues, uttered by exploding shells". Het betrof
namelijk een paar geheel open, weerlooze steden die werden
platgeschoten waarna de te velde staande oogst werd verbrand. De steden waren echter niet gelegen op de kust
van Engeland maar op die van Afrika, de commandant der
scheepskanonnen was geen Duitscher maar een Engelschman en degene die aan den wal heerschee was geen Koning
van een machtig Europeesch rijk doch een microscopisch
negerkoninkje wiens eenige misdrijf hierin bestond dat hij,
den Engelschman niet recht vertrouwend, weigerde aan
boord te komen.
Maar, al is er dus ontzaglijk veel „beschaving" met
1) Zie hierover o. a. Spencer, Principles of Sociology, Deel II,
blz. 249.
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miskenning van Recht en Humaniteit, toch zijn deze wel
producten der beschaving. Men vindt onder de wilde volksstammen er een aantal van volkomen vreedzamen aard,
afkeerig van geweld en dit uitsluitend gebruikend als ze
worden aangevallen. Doch veel grooter is het aantal der min
of meer nog in den natuurstaat levenden bij wien, zoowel in
de onderlinge verhouding der individuen als naar buiten,
tegenover andere stammen, Recht en Medelijden in 't geheel
niet of in slechts geringe mate zijn te vinden en geen
ander recht wordt erkend dan dat, wat in de natuur
heerscht : het „recht" van den sterkste. Een betrekkelijke
inhumaniteit acht Spencer dan ook, althans voor de eerste
stadiën der beschaving, bepaald noodzakelijk en hij schrijft
(op de reeds aangehaalde blz. 238) :
„onder primitieve volksstammen is het veeleer de
ruwere dan de zachtere die slaagt in het vestigen van
sociale beginselen en gedurende verscheidene opvolgende
stadiën van ontwikkeling zijn de meest gewetenlooze agressie naar buiten en wreede dwangmaatregelen naar binnen
de gewone gezellen geweest van staatkundigen vooruitgang.
De menschen die de hoog er georganiseerde gemeenschappen
hebben gevormd, waren aanvankelijk, en bleven nog lang
daarna, niets anders dan de sterkste en slimste wilden en
zelfs heden ten dage blijkt het dat ze, zoodra de invloeden
wegvallen waardoor hun gedragingen oppervlakkig werden
veranderd, nog steeds niet veel beter zijn".
Men vindt hier, bij den Engelschen philosoof, de bevestiging en de paraphrase van het epigram des Duitschen
wijsgeers (Nietzsche) :
„Die Scha ff'enden Nämlich sind hart".
En ook Spencer, die niet gelooft aan de noodzakelijkheid van den oorlog voor alle tijden, toont herhaaldelijk
het groote nut in te zien dat de oorlog als evolutie-factor
heeft gehad. „Without universal conflict", zoo zegt hij o. a.
op blz. 240 van het aangehaalde deel, „there would have
been no development of the active powers".
* *
Kracht dus, in de menschheid evenals in de rest van
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de natuur, de generator en regenerator van alle leven.
Kracht, in de menschheid anders dan in de natuur, aanvankelijk de eenige levensfactor, zonder tegenwicht. Daarna
komen allengs, in de menschheid, ook weer anders dan in
de natuur die haar krachtstegenwicht in het Aantal heeft,
Recht en Medelijden op als tegenwichten, voortgebracht
door de cultuur. Hoe dat nu is geschiedt, welke de data
van het ontstaan en de ontwikkeling van Recht en Medelijden zijn, moge hier blij ven rusten omdat het voor deze
beschouwing slechts bijzakelijk belang heeft en haar te
zeer eenzijdig zou doen uitdijen. Ik wijs er dus slechts op
dat het hoofdmoment ligt in de evolutie der beoordeeling
van Recht en Medelijden tegenover Kracht, niet in de
mate van hun geestelijke aanwezigheid. Het is zeer wel
mogelijk dat wij eigenlijk, wat ons diepste wezen betreft,
nog niet zoo heel veel rechtvaardiger en menschelij ker
zijn geworden dan de primitieve volken, maar wij houden
ons in elk geval gaarne zoo, alsof wij het wèl zijn en
toonen daardoor, het Recht en het Medelijden hooger te
stellen dan de primitieve volken over 't algemeen het deden . .
voor zoover die reeds tot het bewustzijn van deze twee
waren gekomen. Want het overheerschen van den zwakke
door den sterke werd aanvankelijk ook door den overheerschte als iets van zelfsprekends gevoeld. Thans nog
zijn er wilde volksstammen die er niets van begrijpen
wanneer een hunner, die in handen van een blanke valt, niet
wordt gedood of als slaaf weggevoerd. Zij leven nog zoozeer in de natuursfeer, dat elke andere beperking van de
Kracht dan door het Aantal hun bevattingsvermogen te
boven gaat. En zoo zijn er ook nog stammen die het Medelijden zoo weinig kennen dat zij zich den buik vast houden
van 't lachen om het gespartel van een hunner die door
een wild dier wordt weggesleurd. Rudimenten van dit
naïve oergemis aan Medelijden treft men trouwens in den
loop der geschiedenis telkens weer aan : in de openbare
christenmoorden bij de Romeinen, in de ketter-autodafé's
en de publieke martelingen van lateien tijd, in de koelbloedige nieuwsgierigheid waarmee, thans nog, het vol-
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trekken van doodvonnissen door sommigen wordt bij-.
gewoond.
Maar ons oordeel is gewijzigd ; het heeft zich afgewend
van het absolutisme der Kracht, door de gelijkwichtigheid
van Kracht en Recht (plus Medelijden) henen naar een
punt waarop Recht en Medelijden (altijd : in het oordeel,
niet steeds in de praktijk der menschheid) reeds staan
boven de Kracht.
De data van deze ontwikkeling laat ik, gelijk gezegd,
rusten, evenals de oorzaken ervan. Doch wat de laatste
belangt mag men, dunkt mij, wanneer men let op de aanwezigheid van een tegenwicht tegen de Kracht in de
natuur (het Aantal) dat in de cultuur ontbrak, als zeer
waarschijnlijk aannemen dat de menschheid, bij het voortschrijden der cultuur, steeds sterker het gemis van een
dergelijk tegenwicht heeft gevoeld en, bij het ontbreken
van een biologisch tegenwicht, instinctmatig een moreel
heeft gevormd. Zoo kwamen, doordien de menschheid het
natuurtegenwicht tegen de Kracht mist, de begrippen van
Recht en Menschelij kheid op als cultuurtegenwichten.
Gelijk men steeds ziet dat het Leven, hetzij in den natuurhetzij in den cultuurstaat, zichzelf wel weet te helpen aan
de vervulling van instinctbehoeften.

* *
^

Recht en Medelijden dus cultuurtegenwichten tegen
de Kracht.
Doch, omgekeerd ook : de Kracht natuurtegenwicht
tegen Recht en Medelijden. Çiwa kan niet zonder Vishnoe,
Vishnoe bestaat niet zonder Çiwa. En beiden zijn in
Brahma één.
Dit nu is mijns inziens meer en meer, vooral in de
laatste honderd jaren, uit het oog verloren. In de negentiende eeuw hebben de voornaamste tendenzen in de geestelijke ontwikkeling der menschheid convergeerend gewerkt
in de richting van Recht en Medelijden ; het liberalisme
en rationalisme die uit de Fransche Revolutie voortkwamen
en de rechten van den mensch propageerden, het christen-
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dom met zijn leer van medelijden, het socialisme met zijn
internationale ideologieën, en heel de vlucht van altruïstische, humanistische, pacifistische, uit Recht en Medelijden
gesproten idealen die daarin mee is opgevlogen dat
alles, hoezeer ook verscheiden van pluimage, was één in
dit wezen : afkeer van Kracht, verheerlijking van Recht
en Medelijden.
Deze eenzijdigheid moest zich wreken. De menschheid,
vergetend dat zij behalve cultuurproduct 66k, en primair,
natuurproduct is, dat zij tegenover Recht en Humaniteit
de Kracht niet missen kan die de oerfactor is van alle
leven, 66k van het hare, moest een opstand ondervinden
van hare natuurinstincten tegen haar cultuuridealen. In
allerlei meer verholen uitingen op 't stuk van sport,
op economisch gebied trachtte reeds lang de Kracht
haar plaats als gelijkwaardige van Recht en Medelijden te
herwinnen, zonder daarin geheele voldoening te vinden.
Totdat eindelijk, uit het diepste oerinstinct der menschheid, deze oorlog uitbarstte uit behoefte aan krachtsuiting,
als de Reactie der Kracht tegen de overheersching van
Recht en Medelijden, evenals de Napoleontische oorlogsperiode een reactie was van de Kracht tegen de decadentie
van het laatst der achttiende eeuw.
Zoo zie ik het.
Maar zoo is het ook gezien door een ander, door een
Ziener van dezen tijd, iemand ook wiens universeele geest
wijd open staat voor alle internationalistische stroomingen
van dezen tijd en die in zijn werken getoond heeft, hoog
boven elk bekrompen chauvinisme te staan. Ik bedoel
Romain Rolland.
In het laatste deel (La Nouvelle tournee) van zijn prachtigen, het moderne geestesleven omvattenden cyclus Jean
Christophe, schrijft hij (op blz. 221 en 222) de volgende
woorden waarmee hij den geestestoestand van Europa en
in 't bijzonder van Frankrijk teelcent in het begin der
twintigste eeuw :
„Et voici que la Force s'était réveillée, au coeur même
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du Droit ; et elle ressurgissait, dans sa fauve nudité. La
génération nouvelle, robuste et aguerrie, aspirait au combat
et avait, avant la victoire, une mentalité de vainqueur.
Elle était orgueuilleuse de ses muscles, de sa poitrine
élargie, de ses sens vigoureux et affamés de jouir, de ses
ailes d'oiseau de proie qui plane sur les plaines ; ii lui tardait de s'abattre et d'essayer ses serres. Les prouesses de
la race, les vols fous par-dessus les Alpes et les niers, les
chevauchées épiques a travers les sables africains, les nouvelles croisades, pas beaucoup moil's mystiques, pas beaucoup plus intéressées que celle de Philippe-Auguste et de
Villehardouin, achevaient de tourner la tête a la nation.
Ces enfants qui n'avaient jamais vu la guerre que dans
des livres n'avaient point de peine a lui prêter des beautés.
Ils se faisaient agressifs. Las de paix et d'idées, ils célébraient ,„,l'enclume des batailles", sur laquelle l'action
aux poings sanglants reforgerait, un jour, la puissance franÇaise. Par réaction contre l'abus écoeurant des idéologies, (ik cursiveer — E.) ils érigeaient le mépris de l'idéal en profession de
foi. Its mettaient de la forfanterie a exalter le bon sens
born, le réalisme violent, l'égoisme national, sans pudeur,
qui foule aux pieds la justice des autres et les autres
nationalités, quand cela est utile a la grandeur de la
patrie. Its étaient Xénophobes, anti-démocrates, et — même
les plus incroyants — pr6naient le retour au catholicisme,
par besoin pratique de ,„,canaliser l'absolu", d'enfermer
l'infini sous la garde d'une puissance d'ordre et d'autorité.
Its ne se contentaient pas de dédaigner — ils traitaient
en malfaiteurs publics les doux radoteurs de la veille, les
songe-creux idéalistes, les penseurs humanitaires".
Ziedaar de diagnose, niet van de Duitsche mentaliteit
door den eenen of anderen Duitschen krachtsapostel, maar
voornamelijk van de Fransche mentaliteit door een breeddenkenden, wereldwijzen Franschman wiens verlangens
uitgaan naar een Fransch-Duitsche toenadering, wien het
pacifisme allerminst vreemd is en die dan ook den zooeven
geschetsten geestestoestand van het opkomende geslacht
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in Frankrijk qualificeert als „les brutales doctrines de
1'Action francaise" 1 ).
Wanneer men een zoo juiste en scherpe diagnose als
de straks aangehaalde heeft gelezen, (en in een ouder deel
van denzelfden cyclus, Dans la Maison, vindt men een even
treffende analyse van de koortsstemming vlak vóór een
oorlog) verbaast men zich er nauwelijks meer over wanneer
dezelfde pen een even juiste prognose blijkt te schrijven
en men op blz. 247 en volgende een voorspelling van
dezen oorlog aantreft die, twee jaar vóór de uitbarsting
geschreven, precies zoo is uitgekomen. Maar wel verhoogt
zulk een proef op de som de waarde die men dan nu ook
te meer aan de diagnose toekent.
Zij leert ons, deze diagnose, (of behoorde althans ons
te leeren) geen pessimistisch wanhopen aan de realiteit
der idealen van Recht en Humaniteit. Maar het erkennen,
1) Deze schets der agressieve neiging van het jonge Frankrijk lijkt
mij, ten bewijze van het feit dat niet alleen in Duitschland de Kracht weer
haar cultus had gevonden, meer waard dan de citaten uit Fransche leerboeken welke een Duitsch hoogleeraar daarvoor heeft aangevoerd. In de
Sonntagsbeilage der Vossische Zeitung van 20 Juni jl., heeft Dr. Max Kuttner,
professor aan de Königin Augusta-Schule te Berlijn, uit een paar Fransche
schoolboekjes verscheidene gedeelten aangehaald om het agressieve der
mentaliteit te bewijzen waarin de Fransche jeugd werd opgevoed. Ik heb
voor alle zekerheid die boekjes doen komen om de citaten in hun verband
te lezen en dat was maar goed ook. Want geen der twee boekjes bleek
ook maar eenigszins een agressieve moraal te doceeren ; het eene bevatte,
naast een vrij onschuldige algemeen-patriottische uiting die Dr. Kuttner
had aangehaald, meer dan één ontboezeming van afschuw van den oorlog.
En in het andere vond ik wel de minbeduidende der aangehaalde gedeelten,
niet echter de scherp-agressieve .... waar het juist op aankwam. Ik onderstel
dat ik een latere uitgaaf in handen heb gekregen dan de heer Kuttner had.
Want zelfs van de revanche-idée heb ik in geen der beide boekjes iets
kunnen vinden. Wat deze laatste belangt, heb ik overigens reeds in 1899
een Fransch boek gelezen (L' Oubli?, door Cahn en Forest, laatstgenoemde
een Lotharinger) ter paraphrase van het woord van Jules Ferry : „La France

doit mettre une croix sur l'Alsace-Lorraine" en van dat van den Minister
van Oorlog Lewal: „L' armée irancaise ne peut rester hypnotisée devant la
trouée des Vosges." Maar voor de agressieve mentaliteit van het jonge
Frankrijk was de revanche-idée weinig meer dan een versleten geestelijk
incident; zij werd beheerscht door de algemeens Reactie der Kracht.
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daarnaast, van de realiteit der Kracht die wij te veel
hadden miskend. Wij hadden ongeveer vergeten dat Recht
zonder Kracht geen grond heeft onder de voeten, een
lichaam is van vleesch zonder been, een illusie die nooit
verwezenlijkt kan worden. Recht heeft immers, om
realiteit te zijn, altijd de Kracht noodig als uiterste middel
om zich te doen gelden al ware 't maar tegen één enkelen
spelbederver. Zoo kan de best geordende rechtsgemeenschap
met de meest ordelievende burgers niet zonder politie.
En zoo zal alle internationale recht een min of meer fraaie,
maar gevaarlijke, luchtspiegeling blijven zoo lang er niet
een sanctionneerende macht voor wordt gevonden. Dat wil
zeggen : zoo lang men niet erkent dat Recht zonder macht,
d. i.: zonder Kracht, d. i.: zonder geweld een leege
phrase is. Onze internationale rechtsgeleerden en onze
pacifisten en internationalisten zijn in de zaak, die zij
voortstuwden, niet mis geweest maar wel in het tempo en in de
richting van hun beweging. Ze zijn op hol geslagen in het
reglementeeren en decreteeren en codificeeren . terwijl ze
verwaarloosd hadden, de meest elementaire macht te scheppen
die in staat was om ook maar één enkel van al die schoone
artikelen van Recht en Humaniteit tegen den eersten den
besten overtreder te handhaven. Er is veel te veel gecodificeerd en gereglementeerd en gedecreteerd evenals er veel
te veel is gehumaniseerd, veel te veel gezonde humaniteit
in ongezonde sentimentaliteit is omgezet (want sentimentaliteit is even slecht naar den eenen kant als wreedheid
naar den anderen en het eene exces lokt het andere uit).
En er is dientengevolge een reactie van Kracht gewekt
die heel dat kaartenhuis van voorbarige kamergeleerdheid,
geïllumineerd met lichtjes van zoet-rose sentimentaliteit
heeft weg- en uitgeblazen 1 ). En de sentimenteele excessen
1) Ook al weer waarlijk niet alleen in Duitschland. Wie het omverloopen van internationale rechtsregelen en conventies (66k Scraps of paper !)
door Engeland gedurende dezen oorlog reeds mocht hebben vergeten, leze
in De Nederlander van 6 Maart jl. nog eens het artikel „Brittanje's Bernhardinisme". Het bevat staaltjes der Engelsche leer van „oorlogsnoodzaak"
wier praktijk van die der Duitsche alleen verschilt in modo, niet in re.
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van Humaniteit hebben nu dan ook, in dezen oorlog hun
tegenhangers gevonden in ruwe excessen van Kracht die
wel terecht verontwaardiging maar helaas geen verklaring
hebben gevonden als zoodanig.

* *
^

Moet deze krachtsreactie stemmen tot wanhoop ?
Neen, maar tot wat bescheidenheid en wat geduld.
Op een andere plaats van hetzelfde boek van Rolland
(biz. 280-282) vindt men, over de mentaliteit van het
jonge Frankrijk (welke die was van het overgroote deel
van Europa), een gesprek tusschen Emmanuel, die somber
is gestemd door het erkennen van die gezindheid, en Jean
Christophe, die er overheen en verder ziet.
Emmanuel zegt .:
„Tout ce magnifique héritage de l'idéalisme francais,
cette foi dans la Liberté, qui eut ses saints, ses .mar-

tyrs, ses héros, cet amour de l'humanité, cette aspiration
religieuse à la fraternité des nations et des races, avec
quelle aveugle brutalité ces jeunes gens le saccagent !
Quel Wire les a pris de regretter les monstres que nous
avions vaincus, de se remettre sous le jong que nous
avions brisé, de rappeler à grands cris le règne de la
Force, et de rallumer la haine, la démence de la guerre
dans le coeur de ma France !"
„ Ce n'est pas seulement en France, c'est dans le
monde entier, disait Christophe, d'un air riant. De l'Espagne
a la Chine, la même bourrasque souffle. Plus un coin oú
l'on puisse s'abriter 'contre le vent ! Vois, cela devient
comique : jusqu' à ma Suisse elle même, qui se fait nationaliste !
„— Tu trouves cela consolant
„ Assurément. On voit là que de Iels courants ne
lont pas dus aug ridicules passions de quelques hoormes,
mais à un Dieu caché qui mène l'univers. Et devant
ce Dieu, j'ai appris à m'incliner. Si je ne le comprends
pas, c'est ma faute, non la sienne. Essaie de le cornprendre. Mais qui de vous s'en inquiète ? Vous vivez
?
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au jour le jour, vous ne voyez pas plus loin que la borne
prochaine, et vous vous imaginez qu'elle marque le terme
du chemie ; vous voyez la vague qui vous emporte, et vous
ne voyez pas la mer ! La vague d'aujourd'hui, c'est la
vague d'hier, c'est le flot de nos Ames, qui lui a ouvert
la route. La vague d'aujourd'hui creusera le sillon de la
vague de demain, qui la fera oublier, comme est oubliée
la nStre. Je n'admire ni ne crains le nationalisme de l'heure
présente. Il s'écoule, avec l'heure ; it passe, it est passe.
Il est un degré de 1'échelle. Monte au faite ! Il est le
sergent-fourrier de 1'armée qui va venir. Ecoute déjà Bonner ses fifres et ses tambours ! .. .
„... Chaque people, aujourd'hui, sent l'impérieux besoin de rassembler ses forces et d'en dresser le bilan. C'est
que, depuis un siècle, les peuples ont été transformés par
leur penetration mutuelle et par l'immense apport de toutes les intelligences de l'univers, bátissant la morale, la
science, la foi nouvelles. Il faut que chacun fasse son
examen de conscience et sache exactement qui it est et
quel est son bien, avant d'entrer, avec les autres, dans le
nouveau siècle. L'humanité va signer un nouveau bail
avec la vie. Sur de nouvelles lois, la société va revivre .. .
C'est dimanche, demain. Chacun fait ses comptes de la
semaine, chacun lave son logis et veut sa maison nette,
avant de s'unir aux autres, devant le Dieu commun, et de
conclure avec lui le nouveau pacte d'alliance.
„Emmanuel regardait Christophe; et ses yeux reflétaient la vision qui passait. Il se tut, quelque temps après
que l'autre eut parlé ; puis it dit :
„ Tu es heureux, Christophe! Tu ne vois pas la nuit.
„-- Je vois dans la nuit, dit Christophe. J'y ai assez
vécu. Je suis un vieux hibou."
Dit is een ander, een sterker en klaarder geluid dan
dat van de jammeraars over de narigheid van den oorlog.
Het wekt, voor hen die ooren hebben om te hooren,
allengs de klokken van het menschelijke levensspel, de
zwaarste zoowel als de fijnste, de versthangende zoowel
als de meest nabije en brengt ze aan 't luiden in een
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mysterieuse beiering waaruit nu eens een diepe oertoon,
dan weer een lichte toekomsttinkel klinkt en waarin heel
de ziel der menschheid klaagt èn juicht op den rhythmus
der aeonen. Het is geen muziek van wanhoop maar ook
geene van overmoed. Ze stemt tot erkenning der noodzakelijkheid van evenwicht en maat in onze verlangens omdat
de Natuur in ons nog even sterk is als de Cultuur, omdat
wij geen Recht kunnen maken zonder Kracht en omdat
alle te heetgebakerde actie — een felle reactie wekt.
Daarom dienden wij nu, de ontzettende reactie begrijpend van de miskende Natuurkracht tegen het ontij dig
opgedreven Cultuurrecht, het nog maar al te onwerkelijke
van dit laatste in te zien en onze internationalisten tot
wat werkelijkheid en bescheidenheid terug te roepen :
Setz' Dir Perücken auf von Millionen Locken,
Setz' deinen Fuss auf ellenhohe Socken,
Du bleibst doch immer was du bist.

Helaas schijnen de heeren voor 't meerendeel de stemmen
van deze wereldgebeurtenis anders te verstaan. Een deel
van hen beijvert zich in het stellen der diagnose van het
geval door het opsporen van „den schuldige". Alsof de
vraag, wie de sluis opentrok voor den oerstroom, meer
belang had dan die andere : waar de stroom vandaan
kwam ! Een ander deel bereidt zich nu reeds weer voor op
nieuwe conferenties waarin nieuwe artikelen zullen worden
gebrouwen om daarmee den geest des oorlogs te bannen,
in stede van, bedachtzaam en geduldig, stap voor stap zich
te bewegen als Verhaerens cordier visionnaire die, bij 't
samenbrengen van alle draden, attire a lui les horizons.
Dwaze heksenmeesters
En arme menschheid die hen gelooft en dan nieuwe
ontzettende ontnuchteringen tegemoet gaat.
* *
„On voit là que de Iels courants ne sont pas dus aux
ridicules passions de quelques hommes, mais à un Dieu
caché qui mène l'univers.
„... Essaie de le comprendre".
Ik heb, in het voorafgaande, een vluchtige poging gedaan.

BUITENLAND.
De berichten omtrent den loop der krijgsgebeurtenissen zijn
voor de Entente allesbehalve gunstig. In het Oosten valt de eerre
groote Russische vesting' na de andere : Warschau, Lomza, Kovno,
Novo-georgiefsk — het onneembaar geachte — en wat erger is
voor de Russen, hun leger blijkt uiteengeslagen, heeft nijpend gebrek aan munitie en zelfs aan wapens en dreigt bij Brest-Litowsk
en Bialystok voor een groot deel door de zegepralende Centralen
te worden ingesloten. Riga houdt het nog maar de vloot in de golf
moest zich verder terugtrekken 1), Wilna wordt reeds verlaten en
de wegen naar Petrograd en Moskow staan den overwinnaars zoo
goed als open. Wat kan hen tegenhouden ? Het fabeltje van den
opzettelijker terugtocht om de Duitschers verder te lokken en bun
Napoleon's lot te bereiden kan niemand meer misleiden ; de verspreiders ervan gelooven er zelf nauwelijks aan. Het heeft alles
van een ,,débacle" ! Natuurlijk wordt een land als Rusland niet
veroverd, maar ondenkbaar is het niet, dat nog in het vroege najaar
ten minste Petrograd door de Duitschers en Oostenrijkers zal bezet
worden. De Russische wals heeft den weg naar Berlijn deerlijk
gemist en de Russische winter, die Napoleon overviel, kan zeer

wel het schouwspel toonen van een in Petrograd behagelijk ingerukt Duitsch leger onder veldmaarschalk Hindenburg of prins
Leopold van Beieren. Maar zal men het in Rusland zoover laten
komen ? Het is — sommige telkenen wijzen er al op — dat Rusland, ontevreden over zijn bondgenooten, die in het Westen en
Zuiden geen afleiding hebben weten te bezorgen, zich uit den
strijd terugtrekken zal op grond van die geringe medewerking.
In het Westen namelijk is niet de minste vooruitgang der
Entente te constateeren. Het blijft er een loopgravenoorlog : van
daag vooruit, morgen terug. En het verluidt, dat hier dezelfde
oorzaken van de onmacht der Entente werken : gebrek aan munitie
en wapens, en, na de zware verliezen, aan geoefende officieren en
manschappen. Uitputting dus? Neen, roepen Engeland en Frankrijk
1) Ook de Duitsche echter, zeggen de laatste berichten en met zware,
nog niet volkomen bekende ofwel erkende verliezen.
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luide gelijk Rusland nog ; wij zullen er alles op zetten om dat gebrek
te verhelpen door reusachtige organisatie ; wij zullen alsnog trachten
in te halen wat de Centralen, wat de „Boches" in het bijzonder op
ons vóór hebben gehad. En inderdaad doen Engeland en Frankrijk
wat zij kunnen, met koortsachtigere ijver zelfs, alles voor munitie
latende werken ; ook is er sprake van, dat Japan Rusland bij zal springen. Maar Duitschland is reeds lang met zijne ook door zijn bitterste
vijanden geroemde en bewonderde organisatie voor den oorlog
klaar. Het gansche land en ook een deel van Oostenrijk is gansch
en al ingericht als één groot oorlogskamp. Alles is er op den
oorlogstoestand gesteld : de fabrieken, door den oorlog uit hun
gewone doen gerukt, zijn in fabrieken voor oorlogsdoeleinden veranderd ; de gansche bevolking denkt alleen aan den oorlog en
spant zich naar alle kanten daarvoor in ; de handel heeft geen
ander doel, al is de zee afgesloten. „Das Volk in Waffen", overtuigd, dat zijn bestaan van den uitslag afhangt, en bereid om alles
daarvoor op te offeren : leven en bezittingen, zulk een volk is
onoverwinnelijk. Engeland, Frankrijk en Italië zijn tot zulk een
krachtsinspanning blijkbaar niet in staat, al doen ten minste de
beide eersten hun best. Maar daar ontbreekt de groote drijfveer,
de vaste overtuiging, dat het geldt „erop of eronder" ; al doen de
regeeringen wat zij kunnen om ook daar hetzelfde gevoel te wekken, al ziet men ook daar schitterende voorbeelden van vader-

landsliefde en zelfopoffering, het is er niet zooals in D aitschland, waar de ijzeren wil om te leven allen bezielt. En vooral is
er niet die bewonderenswaardige geest van organisatie, een lang
verworven eigenschap van het Duitsche, vooral het Pruisische volk,
die maar zoo niet door andere volken, hoe begaafd, hoe taai vasthoudend, hoe energiek ook, kan worden nagevolgd of in korten tijd
kan worden aangeleerd.
En in het Zuiden komt Italië aan de Isonzo ook niet vooruit in
het hoogst bezwaarlijke Alpenterrein, waar de met ontegenzeggelijke
dapperheid strijdende Italiaansche troepen de elementen tegen zich
hebben en nog steeds de torens van het vurig begeerde Triëst
veraf zien liggen aan den horizon. En aan de Dardanellen? Voorloopig hetzelfde resultaat ! De door Duitsche officieren geleide
Turken slaan den eenen aanval na den anderen, wel met groote
verliezen, maar toch glansrijk af. De Balkanstaten, door onderlinge
ijverzucht gescheiden, blijven in hunne naar beide kanten onwelwillende neutraliteit volharden en hunne legers verzetten geen stap in de
richting van Turkije, hoe mooi ook de beloften van de Entente zijn,
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die daarbij alvast beschikt over landen en steden, waarover zij niets
te zeggen heeft en die de tijdelijke eigenaars beschouwen als hun
onvervreemdbaar bezit. Mocht al Bulgarije ingaan op de beloften
van stukken thans Grieksch of Servisch grondgebied, behalve wat
het op Turkije veroveren mocht, Griekenland en Servië zouden dan
op Bulgarije aanvallen en omgekeerd. Zoolang Rusland klop krijgt,
is er weinig kans op, dat Bulgarije of Roemenië de Entente komen
helpen. En Turkije zelf toont voor de zooveelste maal, dat het
ondanks alles nog leeft, in den Kaukasus, aan de Perzische grens,
vooral aan Dardanellen en Bosporus. Maar nu heeft Italië eindelijk den oorlog aan Turkije verklaard, blijkbaar om ook op te
kunnen treden aan de Dardanellen en de Aziatische kusten. Zal
Italië daar de beslissing geven, die Engeland en Frankrijk totnogtoe
niet kunnen bereiken ? Geloove het, wie kan. Italië heeft met zijn
vloot in de Adriatische zee genoeg te doen om de eigen kust tegen
de Oosterijkers te beschermen en zijn leger heeft aan de Isonzo voorloopig ook de handen vol.
Hoe lang nog deze wanhopige en doellooze strijd, deze krankzinnige vernieling van menschen en dingen ? Vrede ? Het lijkt er
weinig op. Van beide kanten hoort men het wachtwoord : geen
vrede zonder waarborgen voor de toekomst ! En zoover is nog geen
van beide partijen, dat zij zich genoodzaakt zou zien om in dergelijke waarborgen toe te stemmen. Het is zelfs de vraag, of de
„winnende" partij zich in hare geëischte „waarborgen" niet zeer
zal moeten matigen. Dat klinkt ons ten minste uit Duitschland
wel tegen. Machtige stemmen verheffen zich tegen iedere annexatie ;
westelijk of oostelijk Polen kan hersteld worden in den een of anderen
vorm ; de Baltische provinciën en Finland hebben eenige kans op
autonomie, zij liet dan niet op onafhankelijkheid . Maar van annexatie
van België of van Fransche departementen willen die machtige

stemmen, gewagend van het woord des Keizers zelven, niet weten.
Zij roepen : matiging, en wijzen op Bismarck's eigen waarschuwingen
in dezelfde richting. Mogen zij zegevieren !
Wat helpt dan — zoo roept men ons toe — het manifest van
Nederlandsche intellectueelen, aandringend op onderlinge waardeering
der oorlogvoerenden, op neiging tot den vrede ? Niet veel zeker,
maar het is mogelijk, dat het iets helpt, en dan mag men het niet
nalaten. Het gevaar is wel, dat men elders op dit oogenblik stemmen
voor vrede uitlegt als stemmen van vrienden van Duitschland en
dus verkapt partijdig — maar dat gevaar is niet zoo overwegend :
de volkeren der Entente denken dit toch van ons, aangezet als zij
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worden door de „gele" pers van meer dan een land — en niets is
verder van ons dan dat wij Nederland zouden willen doen optreden
als verkapt vriend, als geheim medestander van een der oorlogvoerende partijen. Wij willen eenvoudig doen wat op onzen weg ligt,
om ten minste iets gedaan te hebben tot herstel van den wereldvrede, niet als pacificisten quand même maar als menschen sprekende
tot medemenschen en wijzende op menschelijke rechten en belangen.
En Amerika blijft neutraal, opschrikkend als een duikboot
soms een Amerikaan bedreigt of doet verdrinken in het Oceaangraf, uitvarend tegen alles wat zijn burgers benadeelt, maar tegelijk
onverstoord handel drijvend in allerlei wat feitelijk alleen de
Entente-mogenheden ten bate komt, nu Duitschland van de
Oceanen is uitgesloten. Non olet !
Te midden van dit alles werd de aandacht getrokken door de
nieuwe publicatiën der Duitsche regeering uit de archieven van de
Belgische legatiën te Berlijn, Londen en Parijs. Merkwaardige onthullingen ! Het blijkt zonneklaar, dat de Belgische gezanten het
drijven van de Entente tegen Duitschland aan hunne regeering
reeds vóór jaren wel degelijk hebben gemeld, en zonder een blad
voor den mond te nemen. Dat die regeering zelve in dat drijven
betrokken was, blijkt echter niet, tenminste nog niet, maar het
tegendeel ook niet. Op dit laatste heeft de pers in Engeland met
nadruk gewezen, maar op de mededeelingen zelf, die een ernstige

stoot aanbrengen tegen de vrij algemeéne opinie, dat Duitschland
zelf de groote intrigant is geweest, durven zij blijkbaar niet afdingen, al praten zij natuurlijk plichtmatig over „vervalsching" dier
mededeelingen, in het algemeen. De conclusie kan intusschen niet
worden afgewezen, dat koning Edward VII de groote drijfkracht

der Entente is geweest, dat hij de andere mogendheden tegen
Duitschland in het geweer heeft willen brengen om het „de plaats
in de zon" te onthouden, die deze nieuwe aankomeling onder de
mogendheden opeischte voor zijn handel en nijverheid, ten nadeele
in het bijzonder van die van Engeland, dat al zoo lang van de zon
des voorspoeds genoot. En zoo geeft deze belangrijke publicatie ten
minste eenig licht in de vraag, die ons nog altijd kwelt : wie heeft
dezen strijd ontketend ? Niet, wie heeft feitelijk den oorlog begonnen ?
Dat laatste weet iedereen en men heeft daarbij te denken aan den
eersten klap, die een daalder waard geacht wordt. Maar veeleer: wie
draagt er de verantwoordelijkheid van? Genoemde publicatiën
geven in dit opzicht een begin van meerdere kennis.

LEESTAFEL.
K. J. Pen. „Over het onderscheid tusschen de Wetenschap van Hegel en de Wijsheid van Bolland." Leiden.
Voorheen E. J. Brill, 1915.
Wij hebben hier te doen met een boekje van een volgeling
van Bolland, die door „den meester" in de wijsbegeerte van Hegel
is ingeleid. Dat is niets bijzonders. Maar deze volgeling, en dat
is meer bijzonder, is er toen toe gekomen de werken van Hegel
zelfstandig te bestudeeren. Hij is daarbij tot de conclusie gekomen,
dat, hetgeen door Bolland als Hegelsche wijsheid aan den man
wordt gebracht, in belangrijke punten aanzienlijk van de wijsbegeerte van Hegel verschilt. En hij is van meening, dat dit verschil niet bestaat in een verder voortgaan in de door Hegel aangegeven richting, zooals Bolland, die het bestaan van het verschil
erkent, pretendeert te doen. Maar dat het veeleer bestaat in een
bij Hegel achterblijven, in een terugzinken, dat het gevolg is
van een niet begrijpen van hetgeen juist het voornaamste kenmerk
van Hegel's „Wetenschap" uitmaakt.
Ik heb de werken van Hegel niet bestudeerd, en ben dus
niet in staat uit te maken in hoeverre de Heer Pen gelijk heeft
met zijn beschuldiging. Maar toch lijkt het boekje wel interessant
genoeg om er even bij stil te staan. In de eerste plaats treft het
hoezeer deze denker, die zich van Bolland geëmancipeerd heeft
een overtuigd Hegeliaan is gebleven. De Hegelianen blijven ook
hij hem de ingewijden, de niet-Hegelianen de profane menigte.
Ook de wijze van zich uit te drukken doet nog sterk aan Bolland's school denken. Zoodat het boekje misschien ook nog op
andere wijze, dan door wat de Heer Pen betoogt, aantoont, hoezeer bij de leerlingen van Bolland een emancipatie van den invloed
van „hun meester" noodzakelijk is.
Maar toch heeft het boekje van den Heer Pen eigenschappen,
die zeer te prijzen zijn. In de eerste plaats behoort hiertoe reeds
het feit, dat hij zich niet tevreden heeft gesteld met de waardig-
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heid van „meer gevorderde" onder de leerlingen van Bolland, die
zooals hun meester herhaaldelijk aangeeft „reeds zien aankomen",
wat hij in de volgende zinnen zal gaan zeggen. De Heer Pen heeft de
kinderlijke eerzucht om „te zien aankomen", wat Bolland zou gaan
zeggen, aan anderen overgelaten en hij is er toe overgegaan om
de wijsheid, die hem door zijn meester werd aangeboden, zelfstandig
te toetsen. En reeds dat is te prijzen.
Maar behalve deze nog vrij negatieve verdienste van het
boekje vind ik er ook een positieve in. En dat is deze, dat de
eisch, dien de Heer Pen aan wetenschappelijk wijsgeerig denken stelt,
oneindig hooger is, dan wat Bolland en de zijnen als philosophie
plegen te geven. Zooals ik reeds vermeldde, verhindert onvoldoende
kennis van Hegel's wijsbegeerte mij er over te oordeelen, of Pen
recht heeft te beweren, dat Hegel aan dien eisch voldoet, en of
hij dus de verhouding van Bolland en Hegel juist weergeeft. Maar
dat Bolland en de zijnen er niet aan voldoen, is maar al te duidelijk. En dit juist is mij altijd als een van de onaangenaamste
kanten van het geredeneer van deze personen voorgekomen.
De bedoelde eisch wordt door Pen 1) aldus geformuleerd : „Bij
Hegel hebben wij de zelfontplooiing (van de begrippen), bij Bolland ontplooit Bolland, zoodat hij zich zelfs gedrongen voelt tot de
verklaring, dat, al lijkt het anders, niet hij historietjes van het
begrip verhaalt, maar wel het begrip het is, dat zich ontwikkelt."
En de eisch is nu dat alles in de wijsbegeerte zal gaan als bij
Hegel en niet als bij Bolland. Elders drukt Pen het uit door te
zeggen, dat Hegel aantoont, dat een begrip zich noodzakelijk in
zijn tegendeel verkeert, maar zegt hij, Bolland zelf draait Bene
„kategorie" met den bekenden kunstgreep voor onze oogen den
hals om en suggereert ons dan, glimlachend, dat ze haren natuurlijken dood is gestorven".
Bij Hegel hebben wij dus een noodzakelijke zelfontplooiing
van het begrip, terwijl Bolland willekeurig voor een begrip een
ander in de plaats zet, wanneer hem dat zoo in de kraam zijner
redeneering te pas komt. Pen licht dit o. a. toe door citaten uit
Bolland's „Collegium logicum" als : „En hoe verkeer ik nu iets zijn
zóó, dat ik meebreng, wat ik wegneem ? Dat doe ik, doordat ik
het verkeer in iets anders..." (De cursiveering is van Pen.)
Alles doet Bolland, concludeert Pen, en niets komt uit het begrip
zelf voort. Maar het komt mij voor, dat wij dergelijke passages
terzijde moeten laten. Het is waar dat het onophoudelijk gebruik
1) pag. 70.
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van het woordje ik in die richting wijst, maar hoe karakteristiek
dit gebruik ook moge zijn, men hecht mijns inziens te veel aan
woorden, wanneer men eruit iets aangaande den inhoud van Bolland's filosophie wil afleiden.
Maar ongetwijfeld heeft Pen gelijk, wanneer hij Bolland verwijt beneden genoemden eisch te blijven in zijn ontwikkeling van
de stelling : „Het zijn is niet" 1). Ik zal de redeneering hier niet
volledig weergeven. Wie er belang in stelt kan ze op de aangegeven plaatsen vinden. Ik meen haar als volgt te kunnen samenvatten : Het zijn zonder meer is nog het zijn van niets in het
bijzonder. Maar als er niets is, wat is, dan is er ook geen zijn.
I-Het zijn zonder meer is dus niet. Denken wij nu het zuivere
begrip en niet met bijgedachten „zooals die malle menigte in den
nacht daarbuiten", dan zeggen wij eenvoudig „het zijn is niet".
Geestig merkt Pen op dat het hier niet kwestieus is, wie hier
bijgedachten heeft. Wat heeft de .,malle menigte" met de stelling
„het zijn is niet" te maken ? Zij paradeert hierbij alleen, omdat
Bolland haar noodig had om zijn aftocht te dekken. Hij gebruikt
de gedachte aan haar alleen om een schijn van gemotiveerdheid
te geven (in eigen oog) aan den draai, dien hij neemt.
Maar ook de bijgedachte van de „malle menigte", het zonder
meer schijnt Bolland noodig te hebben. Althans hij begint met van
„het zijn zoo zonder meer" te spreken. De opmerking die ik hieraan
wensch vast te knoopen wijkt vrij ver af van Pen's bespreking van
Bolland's redeneering — of Pen het geheel met mij eens zou zijn
weet ik niet. Maar het komt mij dan voor, dat er eigenlijk in het
geheel geen sprake is van een bijgedachte. Het zoo zonder re(r
is geen bijgedachte maar een essentieel deel van de gedachte, dat
niet gemist kan worden ; en zoowel de malle menigte als Bolland
in eerste instantie zetten het er dan ook bij. Wanneer Bolland het
later weglaat, doet hij niets anders, dan zijn gedachten op onvolledige en dus onjuiste wijze formuleeren. En iets dergelijks is
meer waar te nemen. Bolland begint veelal met beweringen, die
verdacht gelijken op wat ook de malle menigte zou kunnen zeggen.
Maar terwijl de malle menigte dan verder doordenkt en tot andere
uitingen komt, gaat Bolland niet verder voor hij dezelfde gedachte
op verminkte of dubbelzinnige wijze heeft geformuleerd, zoodat
hij er geheel anders uit kan halen, dan oorspronkelijk bedoeld
werd. „Maar dat is juist het ware" is mij wel door „Bollandisten"
geantwoord, wanneer ik hun een dergelijke redeneerwijze verweet.
1) Bolland, collegium logicum bl. 214-215. Pen, bl. 82.

492

LEESTAFEL.

„Eerst gebruik ik een woord in een beteekenis, en vat het vervolgens anders op. Anders kom ik niet vooruit, anders blijft wat
ik zeide eenvoudig staan zooals ik het zeide, zonder mij verder te
brengen. De begrippen zijn geen doode dingen : zij leven, zij veranderen zich."
Aan iemand, die zoo redeneert, en de inconsequentie als kenmerk van het ware neemt is niet veel meer te antwoorden. Hij behoudt
het laatste woord en is daar blij mee. Maar men kan niet nalaten
medelijden te gevoelen met het arme denken, dat zulke middelen
noodig beeft om „vooruit te komen". Ons denken staat geen oogenblik stil. Ook wanneer wij onze gedachten bij een onderwerp willen laten stil staan, is er geen werkelijke stilstand. Wij draaien
steeds om het onderwerp heen, beschouwen het van telkens weer
andere kanten, en in telkens nieuwe combinaties. En indien wij
zouden pogen onze gedachten inhoud identiek constant te houden
zou ons dat allerminst gelukken. De oorspronkelijke gedachte zou
dan geheel uit het oog verloren worden en plaats maken voor de
gedachte „Laat ik zorgen, dat mijn gedachten niet afdwalen". Ook
de malle menigte denkt maar niet steeds denzelfden zin. Hun
gedachten ontwikkelen zich op natuurlijke wijze, en de eene gedachte brengt de andere voort. Daartoe behoeven zij waarlijk geen
kunstgrepen aan te wenden om uit den laatst gezegden zin los te
komen ; het is daartoe waarlijk niet noodig woorden anders te
interpreteeren, dan zij oorspronkelijk bedoeld zijn ; en het is dus
allerminst noodig om op de wijze van Bolland en de zijnen een
dergelijke interpretatie voor te bereiden door een onjuist of dubbelzinnig gebruik van de woorden.
Maar, en nu kom ik meer direct op het boekje van den Heer
Pen terug, ik verheug er mij over een dergelijke redeneerwijze in
het vervolg niet alleen als dwaas, maar ook, op gezag van den Heer
Pen, als on-Hegeliaansch te kunnen qualificeeren ; een qualificatie,
die in Bollandistisehe kringen ongetwijfeld veel meer indruk maakt.
Ja, zegt Pen, zoo althans meen ik den hoofdinhoud van zijn
boekje te kunnen samenvatten, de begrippen veranderen zich wel,
maar zij doen dit op door hun aard gegeven noodzakelijke wijze,
in „zelfontplooiing". Maar het geredeneer, waarbij men op willekeurige wijze een ander begrip voor het eerst gebruikte in de
plaats stelt, alleen omdat het zich bij onnauwkeurige uitdrukkingswijze ongeveer eender laat zeggen, is verre van de Hegel'sche
dialectiek verwijderd.
Aangaande de mogelijkheid van het aantoonen van die nood-
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zakelijke zelfontplooiing, en van het steeds in hun tegendeel omslaan der begrippen neem ik een gereserveerde houding aan. Zooals ik reeds zeide, ik behoor tot wat ook Pen noemt „de profane
menigte". Maar aan Pen's eisch, dat men baar aantoone, en anders
de woorden niet in verschillende beteekenis gebruike, houd ik vast.
Eigenlijk moest het onnoodig zijn dit te schrijven ; maar het
is een eigenaardig, en betreurenswaardig feit, dat men in Nederland verscheidene personen kan tegenkomen, die overigens blijk
geven van fijnen geest en goeden smaak, en die zich toch op
philosophisch gebied aan de meest smakelooze spitsvondige redeneeringen op Bolland's wijze schuldig maken.
Mocht het boekje van den Heer Pen in de hier bedoelde kringen gelezen en ter harte genomen worden. Dan zou men, met
Nederlandsche aanhangers van de wijsbegeerte van Hegel sprekende,
minder, dan thans het geval is, op onaangename wijze herinnerd
worden aan den student bij Staringh, die betoogde, dat waar twee
eieren zijn, er ook drie zijn, want als er twee zijn, is er ook één,
en twee en een is drie. W.
W. Jansen. District-Schoolopziener. Het Vraagstuk van
den Oorlog en zijne Ethische Beteekenis. A. Oosthoek.
Utrecht, 1915.
Het is goed dat de schrijver van dit vlugschrift op den titel
zijn maatschappelijke betrekking vermeldt. Want deze laatste
plaatst hem natuurlijk telkens voor vraagstukken van paedagogischen
aard — en de paedagogische toon schijnt mij de toon dezer brochure.
Dit is allerminst verkeerd, eerder zelfs natuurlijk voor wien niet
uit het oog verliest dat hier de ethische beteekenis van den oorlog
wordt nagegaan. Doch aan den anderen kant waarschuwt dit ons,
hier niet te moeten rekenen op een litterair of philosophisch festijn
maar op trouwhartig-gewenschte wegwijzing.
Paedagogisch stelt de schrijver zich dan op één lijn met hen
die tot klaarheid willen komen aangaande de ontroerende dingen
die wij beleven, en zoekt met hen een antwoord in de vier hoofdstukken, waarin hij zijn geschrift verdeelde.
In het eerste teekent hij den indruk dien deze ontbrandende
oorlog al dadelijk op ons maakte, en gaat vervolgens na hoe van
de oudste tijden tot nu de voornaamste woordvoerders der christelijke volken over den oorlog hebben geoordeeld. Hierbij wijst hij
er op dat wij niet te parmantig moeten worden op onze gelukkig
behouden onzijdigheid, alsof wij de oorlogvoerende volken nu eens
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de les konden lezen ; en verder op het volkomen gebrek aan eenstemmigheid in zake de moreele waardeering van den oorlog, wat
vooral hen die geroepen zijn onze jeugd en jongelingschap leiding
te geven, moet aansporen een eigen overtuiging in dezen te winnen.
In het tweede tracht hij het vraagstuk meer philosophisch te
benaderen. Aan de hand van Heraclitus' woord : ,,de strijd is
de vader aller dingen", wijst hij op het onvermijdelijke van den
strijd. Want de machtsopenbaring gaat steeds vooraf aan de
vestiging der rechtsorde. Alle wereldrijken, de oudste zoo goed
als de jongste, zijn gegrondvest in het „bloed en ijzer" der Bismarckiaansche politiek, en hoe krachtiger hun gezag werd, des te
duurzamer konden zij den vrede en de rechtsorde handhaven.
In het derde vraagt hij of dit nu altijd zoo moet blijven? Het
Christendom schijnt dit af te wijzen. „Christus zelf in de eerste
plaats, maar ook de eerste Christengemeente, leeft in den vrede;
hun bestaan, hun zijn is geworteld in den vrede en daarom verkondigen en brengen zij den vrede" (bl. 56). Doch het Christendom
hield al spoedig op te zijn een macht van hooger orde in de
wereld, en werd een macht naast de andere machten dezer wereld.
In de middeleeuwen trachtte zij in kerkelijke vredescongressen den
vrede als plicht op te leggen -- wat natuurlijk niet gelukte. En
onze vooral bij de Stoa zich aansluitende vredesbeweging is evenmin gelukt. Integendeel het nationaal bewustzijn is sterker ontwaakt
dan ooit en het is onwaarschijnlijk dat een natie, als het gaat om
hare vitale belangen, zich door een college juristen de wet zal
laten voorschrij ven. De ,,weerloosheid" verkreeg slechts daarom
zooveler belangstelling, omdat voor hen staat en vaderland leege
begrippen waren geworden. Voor wie dit gelukkig niet het geval
is, blijft een menschenwereld zonder oorlog niet waarschijnlijk.
Christus is een wonder ; in zijn leven heerschep andere wetten, dan
die waarnaar thans nog het leven der volken verloopt (bl. 89).
In het laatste hoofdstuk vraagt hij wat dit alles ons leert.
Vooreerst dat het ons als natie ontbreekt aan zelfkennis, dat wij
als natie ons zelf moeten worden. Wij kennen nèch onze eigen
roemrijke historie, nèch ons Groot-Nederland in onze koloniën.
Ons bewust wordend zullen we vanzelf zorgen voor onze weerbaarheid en niet alle heil verwachten van een „pacificistische
strooming, ook in de onderwijzerswereld zoo duidelijk merkbaar,
die het onderwijs in de geschiedenis met een bezinksel van vaalheid en bleekheid overdekt, „waardoor het echt metaal zijn glans
heeft verloren" (bl. 97). En dan de groote vraag: zal de weg, waarop
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Christus ons voorging, de weg van het lijden, van den heroïeken
ondergang, doch die een opgang wordt, ook de weg der volkeren
kunnen worden ? De schrijver gelooft aan die mogelijkheid, doch
hij doet dit, en m.i. terecht, met een beroep op dichters en in meer
vage dan vaste bewoordingen.
Met dit overzicht van zijn inhoud kunnen wij afscheid nemen
van dit geschrift. Want door zijn nobele bedoeling staat het te
hoog, dan dat we lang zouden vragen of zijn vorm ons wel steeds
bekoort. En wat den inhoud betreft, geeft het niet zoozeer eenige
stijfkoppige resultaten, dan wel enkele aanhalingen uit de overstelpende massa meeningen hierover verkondigd, dan wat vragen die
den weg banen tot eigen inzicht en rustige overtuiging, die we
vooral in dezen tijd zoozeer behoeven. G. F. H.
P. H. van der Kemp. Het Nederlandsch- Indisch bestuur
in het midden van 1817. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff,
1915.
Met bewonderingswaarden ijver zet de heer van der Kemp
zijne archiefstudiën betreffende onze Indische geschiedenis voort.
En wat den lezer misschien meer nog treft dan de nauwkeurigheid en de vlijt van den schrijver, dat is zijn speurzin : hij schijnt
den tijd te hebben, alles te lezen, ook datgene waarvan hij bezwaarlijk vooraf kan weten dat het met zijn onderwerp in verband
staat. Hij neemt kennis van de uitvoerige versagen van het
welvaarts-onderzoek, en vindt daarin juiste opmerkingen over den
,,grooten postweg", over Java „door Daendels aangelegd". Hij leest
het werk van Johanna Naber over Kemper, en wordt getroffen
door eene opmerking over Elout's staatkundige zienswijze, en zoo
voort. Wat hij aantreft, vergelijkt hij nauwkeurig met andere
gegevens ; zelfs heeft hij nog tijd beschikbaar om de gedrukte
bronnen met de origineele te vergelijken en aan te toonen welke
fouten bij de openbaarmaking zijn begaan.
Het thans verschenen deel van de in 1910 aangevangen serie
over de geschiedenis van Nederlandsch-Indië sedert de „herplaatsing
van Nederland in de rij der volkeren" sluit zich dan ook op waardige wijze bij zijne drie voorgangers aan.
Voor hen, die zich meer met de beoefening dier geschiedenis
bezig houden, geeft het boek minder nieuwe gegevens dan het
geval zou zijn geweest indien de heer van der Kemp niet reeds
vroeger aan de daarin behandelde onderwerpen zijn bijzondere
aandacht had gewijd. Den opstand in de Molukken beschreef bij
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uitvoerig, met mededeeling van tal van officieele stukken, in 1911,
in de Bijdragen van het Koninklijk Instituut; de overneming van
de factorijen in Vóór-Indië kwam, tien jaren te voren, in dezelfde
Bijdragen ter sprake.
Doch ik wil hiermede allerminst zeggen, dat het nu geleverde werk minder waarde heeft; daargelaten nog dat de schrijver
thans over meer gegevens beschikte. Zouden wij Professor Blok
niet dankbaar zijn indien hij, meer dan iemand anders met het
onderwerp vertrouwd, ons na zijn standaardwerk Bene „Vaderlandsche Geschiedenis" in meer beknopten vorm gaf?
Wij n ontvangen dus het nieuwe boekdeel met blijdschap, en
wenschen zeer dat de heer van der Kemp kracht en lust behoude
om het nog door verscheiden deelen te doen volgen.
Maar ... eene kleine opmerking moge ik bier maken. Ik kan
het niet toejuichen dat in een wetenschappelijk werk als dit
terloops de vrijzinnige democraat een trap geeft aan de „vrije"
en de „uníeliberalen" van: den tegenwoordigen tijd (blz. 333) ; oordeelen de sociaal-democraten anders over de vrijzinnige dito's?
Vooral in de tijden, die we thans beleven, dienen al de staatkundige
partijtjes waarin onze bevolking zich gaandeweg is gaan splitsen,
meer te zoeken naar wat vereenigt dan naar wat verdeelt, meer
te streven naar aantrekken dan naar afstooten.
In 1825 vond de minister van koloniën, dat het postwezen op
Java te duur was georganiseerd ; aan de mededeeling van 's Ministers
woorden voegt de heer van der Kemp (bl. 340) toe : „Zoo onbehouwen hebben ook latere ministers van koloniën doen ingrijpen".
Was, mag ik vragen, deze opmerking hier op haar plaats ?
En — om nog een vraag te stellen : welk nut heeft bet, nu
nog den toon eener publicatie van 1818 te critiseeren op de wijze
als op bl. 342 plaats heeft?
Mij dunkt : voet bij stuk houden, niet de gedachten den vrijen
loop laten, zij de leus van den historicus.
Op bl. 366, den 10en regel v.o., schijnen een paar woorden
uitgevallen ; er zal wel moeten staan : wanneer het bezit van dat
eiland ons ontgaat, of iets dergelijks. E. B. K.
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HET WEDERZIEN
DOOR

BALT H AZAR VERHAGEN.

Aan mijne Vlaamsche broeders.

De Banneling.

U gij mijn vriend, in 't oud vertrouwde huis,
Vind ik u weêr, als in vervlogen tijden??
Heeft TT de geeseling van angst en lijden
Niet opgejaagd uit dit vertrouwde huis?
Bouwt gij de toekomst hier nog op 't verleden,
Bouwt gij den gouden bongerd van den vrede?

De Vriend.
Na zóó veel jaren scheidens komt gij mij
Zoo mat, zoo bleek, zoo oud van stem begroeten ?
Mijn vriend, mijn arme vriend, hoe zijn Uw voeten
Zoo wond? Hebt gij gezworven, vriend, zij gij
Verdoold in deze wereld en verdreven ?
Hebt gij den weg verloren in het leven?
0. E. XV 1
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De Banneling.

0, moge nooit een mensch zoo droef als ik
Den weg, dien hij gegaan is, zijn vergeten,
En nimmermeer om 't hopeloos niet-weten
Van het waarheen nog de ongeboren snik
Een bloedend hart beklemmen en doen kwijnen,
Dat kil verwintert waar geen sterren schijnen!
De Vriend.
Heeft dan een schoone ster TT niet geleid
Naar mijne woning ? Toen ik-zelf haar bouwde
Waart gij van mijn geluk de wel-vertrouwde,
Hier is de haard, dien gij hebt ingewijd,
De steen, van ons verbond het heilig teeken:
Hier zal 'k ten avond U het brood weêr breken...
De Banneling.
Zooals voorheen ?
O, nimmer als voorheen
Zal ik hier met U lachen, met Ti zingen,
't Is hl voorbij en mijn herinneringen
Zijn schimmen nu in nachten van geween,
Waar, als de wolken, stuurloos harten drijven
Van hunnen oorsprong... waar geen steenen blijven.
De Vriend.
Staat gij voor zulk een hopeloos verschiet ?
Zóó diep Uw leed, dat niet een vriend het stilde
De Banneling.
Ach, laat mij zwijgen, wek mij niet de wilde
Verbitt'ring, laat der woede schroeiing niet
Nog weder vlammen
in het blinde zwerven
Wil ik vergeten, van 't verleden sterven,
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En als een boom, die in den herfst verstart,
Wanneer zijn laatste loov'ren henen stuiven
Hij weet niet meer van 't zomer-luwe wuiven,
Noch hoe hij eens den warmen wil van 't hart
Uitbundig tot een bloesemweelde ontplooide
En met zich-zelf der wereld jeugd vermooide
Nu staat hij naakt en droomloos, tranenloos,
Te staren in des winters zielloos dreigen,
Hij kan niet hopen meer, niet smachtend hijgen,
't Geweld is machtig en de schoonheid broos :
Z66 is ook van mijn lente niets gebleven,
En 'k sta berooid, verstard in 't armlijk leven.

De Vriend.
Maar zie hem wort'len, hecht, in eigen grond,
Geheime krachten voedend in de kiemen,
Die zwellen naar de toekomst door het striemen
Der wintervlagen: 't is maar sluimerstond,
Zijn tooi slechts dort, niet zonder schoonheid glijden
Zijn gouden sluiers nêer in 't herfstgetijde.

De Banneling.
O, milde vreê der Hollandsch landouw,
Mocht ik vergetend hier in sluimer zinken...

De Vriend.
Zoo zilverblank als nu de stroomen blinken,
Zoo zuiv're lucht, zoo koel en stralend blauw,
Zoo tintelende zon in ijle kruinen
Brengt lent' noch zomer over onze tuinen.
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Dit is een tijd van lichte, stille vreugd :
Het sterven der natuur, het kalme, schoone,
Moet een bezielende adem Gods bewonen,
Die 't harte zoet ontrust met nieuwe jeugd.
Kom naar mijn hof
in deze klare dagen
Kan nog de ziel een zwaren kommer dragen,
En wellicht overwinnen.... kom met mij.
De Banneling.
De gele blaren glinst'ren op de paden,
Gedrenkt in vochtig zonnegoud, hoe waden
Mijn voeten door dit stil geritsel, zij,
Die bloedend zwierven langs de steenen wegen,
Tot ik gevoelloos ben terneêr gezegen.
De Vriend.
Kent gij mijn boomgaard nog?
De Banneling.
Toen was hij jong....
Tot welk een lommertuin is hij gewassen !
In de olmenlaan was 't een opstandig krassen
Van kraaien
En een nachtegaaltje zong
En vloog ons lokkend voor, hier in de boomen,
In 't uur van maanlicht en van jonge droomen.
De Vriend.
De wingerdloot, door U in scherts geplant,
Schoot hoog aan 't huis en dekt den ganschen gevel,
Nu hangt hij bloedrood in den blauwen nevel
En rankt zich als een wijding om mijn wand :
't Geschenk der godheid, die met vreugde zegent,
Mijn vriend, van Uwe hand is 't mij bejegend !

HET WEDERZIEN.

0, dubbel goed deedt gij, tot mij te vluchten !
'k Ben slechts behoeder van der aarde vruchten,

En rijpt de weelde hier, 't is alles U,
't Is voor den dorst der broederen geschapen
In Hollands tuin, het gloeien Uwer slapen
Omzweven geurend onze koelten nu,
Uw adem wordt hier rustig in den vrede,
Mijn arme makker, hebt gij z66 geleden

De Banneling.

0 gij, die arbeidt op den ouden grond,
Naar heilige tradities Uwer vaad'ren,
En in bij herfstgetij' verbleekte blaad'ren
't Geheim van nieuwe lentekiemen vondt,
Die in den stagen groei des tijds vertrouwdet,
En op 't verleden Uwe toekomst bouwdet !

Heb ik in overmoed mij losgescheurd
Van U, toen mij de jeugd in 't harte brandde ?
Het eigen huis te stichten in de landen,
Waar zich de beiaard boven 't koren beurt,
De lucht welluidend is van klokkenzangen —
O, 't was een diep gevoeld en warm verlangen,

Der vaad'ren stem in mij, die daarheen riep,
Naar den gewijden bodem, dien geslachten
Zich heiligden met eigene gedachten,
Waar 't volk door de eeuwen zich een altaar schiep
En schreef met bloed onsterf'lijk zijn annalen,
Mijn land van akkers en van kathedralen !
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De Vriend.
Van ver heb ik Uw zangerstem verstaan,
Ik ken Uw avonden in 't geurend koren,
'k Zag U, in aandacht mijmerend verloren,
Den zomermiddag door de steden gaan,
Waar kartelgevels in de grachtjes spieg'len
En zwanen voor een oude steenbrug wieg'len.
En in gedachten volgde ik
gij gingt voor,
Langs koninklijke torens, gouden huizen,
Ik hoorde popels door Uw zangen suizen,
De jubelende klok klonk er in door,
En Memlinc's milde kleuren streelden de oogen,
Zat ik bij avond naar Uw boek gebogen.
De Banneling.
Was 't niet de wijding van mijn leven waard,
Verdroomd te dolen, zwervende te dichten,
En voor mijn land een monument te stichten,

Van liefde voor zijn geest
o, was 't niet waard,
Der eeuwen ademingen, die daar zweven,
Te wekken en te stuwen naar nieuw leven ?
Hoe zag 'k dien tempel van der vaad'ren geest,
Ons stedenschoon, de kunst van hunne handen,
In blind geweld verbrokkelen en branden :
Wat onze bron voor 't leven is geweest,
Wat menschen-droomen bouwden, menschen schonden,
Zonk in den nacht en wordt niet weêrg evonden.
De Vriend.
De droom, die onverwoestbaar is en wast,
En voortbloeit van geslachten op geslachten,
Bouwt nieuwe schoonheid aan Uw oude grachten
Ook nu blijft Vlaand'rens ziel onaangetast !
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De Banneling.
Maar wij, de duizenden, wij, dien de daken
Bij nacht instortten, dien de wanden braken,
Die als een kudde, wen de heide brandt,
Met starende oogen, naakt en sidd'rend stoven
Van onze haarden, onze stille hoven,
Verbannen uit het gouden Vlamenland,
Wij, eenmaal tot dien zoeten droom geboren,
Ontworteld zijn wij, in het ruim verloren !
Als herfstloof van den ouden stam gesleurd
En alom door den killen nevel dolend,
Dan hulp'loos in een woudhoek samenscholend :
van 't verleden afgescheurd,
Z6ó zijn wij
Geslingerd over de aarde, bange blinden,
Die 't leven schuwen en den dood niet vinden...

De Vriend.
Wel mij, tot wien gij z66 gevloden zijt
Na lange scheiding ! Broeder, in gedachten
Was ik toch immer één met U
ik wachtte
Zoo lang reeds op Uw komst en nu : gewijd
Door rouw en smart is deze goede stonde,
Thans heb ik U in liefde weêrgevonden !
Gij moet niet weenen : zie, ik breek U 't brood,
De milde nacht, de zwijgend onbewuste,
Zal in mijn woning mijm'ren om Uw ruste...
De velden domm'len reeds in 't avondrood,
Een blauwe rook hangt over verre huizen,
Ik hoor den nachtwind door de blaren suizen.
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P. RAR SKIN.

I.
De woning lag in het land.
'n Zwart onderhouden weggetje voerde, lang als een
sloot, van het erf naar den straatweg waar een wit draaihek-met-opschrift, Vaarthoeve handhaafde in de lange rij
boerenwoningen, die langs een dichtbegroeide bocht van
rijksboomen tot aan stad voortduurden.
Aan 't einde van den zwarten oprit was, door een
tweede hek, de ingang.
Eerst de onvruchtbaarheid van omgewoelden grond
rondom het gevellooze puntdak van een varkenshok.
Dan de lage moestuinaanleg, aanplanting van heesters
voor beschutting tegen wind en takkenwillige struiken die
hun oogst dicht bij den grond verzamelden.
De hoog're vruchtenpluk was in den boomgaard, die
langs regelmaat van dunne stammen open doorzicht liet
naar een pover stukje tuingrond, dat langsgrensde en den
eenigen buurman toebehoorde.
Onder windgerucht van hooge kruinen lag de woning;
het vóórhuis, uit baksteen opgetrokken, stond naar de
vaart gekeerd ; de twee ramen van de groote pronkkamer
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hadden uitzicht op het bloementuintje, dat van den gevel
tot aan 't water reikte èn op den straatweg aan den overkant ; maar luiken hielden 's winters en des zomers den
inkijk afgesloten. Na den dood van de boerin, die in die
kamer dood te pronk gestaan had voor de buurt, had
niemand meer de luiken afgegrendeld gezien ; het medelijden met Prins die in haar een heldere boerin verloren
had veranderde in scherts en spot toen oude Jane op de
woning kwam en over 't personeel gesteld werd ; knechts
en meiden verhuurden zich bij anderen en vertelden
vreemde geschiedenissen van Jane die huishoudster heette
en van baas Prins, die als weduwnaar dezelfde niet meer
was als vroeger ; oude Jane hield de woning aan den vaartkant toegesloten ; oude Jane hitste, als ze op het zwarte
grintpad leven hoorde, den waakhond op dien zij wist
valsch te maken ; oude Jane stookte tusschen 't dienvolk
waarvan geen enkele uit den kring der vroegere huisgenooten meer over was ; oude Jane dwong den baas die
haar geb oorzaamde ; oude Jane overreedde Rinus die zonder
moeder, zonder broers en zusters, naast zijn vader dien bij
vreesde, niemand had die hem haar fluisterzinnen uit 't
hoofd kon praten ; zij snauwde in den stal en op het erf;
zij dreigde en zij vleide de twee mannen in de opkamer
waar, sinds haar optreden, voor 't personeel geen stoel
meer over was ; die leefden en vierden de weinige en
sombere feestdagen in de keuken ; Jane maakte die blijinkwamen stil en afgetrokken ; Jane joeg de dieren die
mede wantrouwden ; Jane spiedde overdag, dwaalde in
donkere uren om de woning ; Jane vluchtte als ze door
buren werd gezien, vermeed den straatweg en niemand
wist of ze wel eens een heelen dag de woning had verlaten.
Wat er op Vaarthoeve achter de eeuwige toeluiken
voorviel, fluisterde men, kon geen daglicht velen ! .. .
't Was er na den dood der knappe boerenvrouw, niet
pluis meer ! .. .
Niet veilig ! .. .
't Spookte op en rondom Vaarthoeve ! . ..
-
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En oude Jane was de kol, de tooverheks .... van wie
niemand iets te weten kwam! ..
Alleen baas Prins, die door iedereen gevreesd werd,
overal ontzag had, — vroeger op de woning en nog —
in den Raad en in het dorp met heel 'n kring van dorpers
in den omtrek, zou wel, werd er gezegd, zijn reden hebben
waarom hij, die niet van wijken wist, op eigen erf 't
vreemde mensch soms uit de voeten bleef!....
Gewóónd werd in de opkamer; 't nooit opgetrokken
valgordijn raakte aan de blaadjes van de povere bloemen
die verdord ook 's winters vensterden voor de ruit, waarachter Jane ongezien beloeren kon den toegang tot de
woning, den zwarten oprit tusschen de twee hekken en
op den straatweg kleurgedraaf van bekende paarden en
bekend gerij.
In gestichtspaarsch bovenlijfje, dat ze als een slordig
jak droeg op zwarten rok, ontliep Jane voor den buitendrempel haar verslofte toffels en overstapte in donkere
klompen, die naast de vloermat 'n vaste plaats hadden.
Ze droeg een ondiepen, dekselwijden bak en hield in
.

de rechterhand een mesje.
Buiten keek ze dadelijk rond en luisterde even naar
gerucht dat ze uit een dichtbij schuurtje hoorde; — was

de meid die koper schuurde ; achter in den stal wist
ze 'n knecht en de anderen met Rinus op het land, nu
in luien wintertijd slootkanten effenend. En Prins was
naar de raadsvergadering. Tevreden stapte Jane over gele
steentjes, waarvan langs omgewoelden moddergrond een
veilige overloop gelegd was naar den moestuin ; ze liep
blootshoofds en liet de haren, die ze plat droeg, losgewaaid ; haarslierten luwden op den mageren nek die uit
den paarschen rafelkant bloot opstak omdat ze 't hoofd
voorover naar den grond gebukt hield ; ze telde, heette
het, altijd de steenen; d'r lage voorhoofd geelde; in nisdiepe vleeschholten leefden de kleine flikk eroogen, die
schijnbaar schouwden wat 't altijd-bezige-hoofd verzon
en onder de zieke scherpte van den neus rimpelden in
breeden plooi van vreugdeloozen glimlach droge lippen
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die tandenknabbelend mummelden, terwijl de vogelspitse
kop in drukke eigenspraak soms neeschudde tegen niemand.
Een winkelnieuwe kleur van zomerlicht toilet overrompelde
oude Jane, zoodra ze uit den schaduwval van 't hooge
puntdak voortstapte in felle zon die langs bladerlooze takken
onbelemmerd inviel. Zonder groenten uit te zoeken liep Jane
met vasten tred naar 'n afgelegen hoek, snoeide en bukte
spoedig met 'n vollen bak weer overeind. Ze stelde verder
geen belang in den met winterkool beplanten tuin en
keerde langs het hondenhok terug. Aan 't einde van zijn
uitgevierde ketting wachtte 't beest op Jane, die hurkend
een schoot maakte en onder vriendelijke woordjes den kop,
die haar hoofd bijna raakte, streelde ... „ben je daar weer
ouë jongen ! ... moet Jane je weer eens verwennen ?. . . je
bent toch ook zoo mijn beste hondje ! .. en dan durven ze
nog zeggen dat ouë Jane niet van beesten houdt ! . . maar
jij weet wel beter hé. . . waff... waff waff!" ... Verder
gaande keek ze niet meer naar den hond om ; d'r hartelijkheid waardoor ze even aan eigen ernst ontsnapt was scheen
weer voorbij ; ook de hond wist blijkbaar ; stil nagrommend
sleepte hij met lagen kop de zware ketting in de don kerte
van zijn hok. Voor den drempel verwisselde Jane weer
haar klompen en zich plots bedenkend sloop ze op haar
onradig-stille pantoffels naar 't dichtbije schuurtje.
„Heeft de baas nog iets gezegd hoe laat-ie thuis
kwam ?" vroeg ze buiten blijvend.
„Is dat iemand laten schrikken !" snauwde de meid
die, met den rug naar de opengelaten deur gekeerd, Jane
nog bezig dacht met den hond dien ze had hoores blaffen.
„Schrik jij ook al als je wat gevraagd wordt !" spotte
Jane en verdween zonder antwoord af te wachten.
„Ouë heks !" schold de meid die dadelijk begreep dat
Jane had gehoopt hier den knecht te kunnen snappen.
,,Serpent!"... toch durfde ze niet overluid ; baas Prins
duldde geen ruzie en joeg, als de klachten hem verveelden,
weg die Jane van de hoeve af wilde hebben.
In de keuken 't middageten verzorgend bedacht Jane
wat ze zou gedaan hebben als ze bij de meid den knecht
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getroffen had ; ... ze zou de twee alleen vrij spel gelaten . . .
de schuurdeur toegesmeten hebben ... tot Prins thuiskomend met eigen oogen zich zou kunnen overtuigen, —
zou hij meteen gedwongen zijn te erkennen dat zij als
huishoudster wel verplicht was boden en knechten na te
rijden ; minnen en vrijen verstoren, aanklagen, belasteren
deed ze al zoolang ze op Vaarthoeve inwoonde ; 't was haar
eenige hoofdbreken, haar prettige zorg ; niet uit kunstmatig
aangekweekt gevoel voor kuischheid, maar uit wraak om
de verwoesting van eigen leven, uit wraak tegen hèm, den
boer. Die had haar na den dood van zijn vrouw uit het
kalme leven, dat ze bij een zuster van hem had, weggehaald
naar den drukken naloop van zijn boerenwoning ; toegestemd had ze omdat ze dienstbaar was en afhankelijk en
geloof hechtte aan zijn praatjes ; toch was ze geschrokken
van den eersten keer, dien ze niet zoo spoedig na de begrafenis verwacht had ; dadelijk had ze, liefde voor de doode
bij hem missend, gewantrouwd aan eigen geluk ; hartstocht
noemde ze toen al zijn dolle buien, zijn woorden, zijn beloften die speelden en spotten met haar ernstige liefde;
heel in stilte, zonder dat ze ooit door een onvoorzichtig
woord verraden had wat er in haar binnenste omging, beminde zij reeds den forschen, knappen boer toen diens
vrouw nog leefde en hij op bezoek kwam bij zijn zuster ;
ofschoon in leeftijd bijna zijn gelijke had ze tegenover
hem zich altijd klein gevoeld, 'n meisje, 'n vrouw die
droomde van door-zulk-een-man-te-worden-beschermd; ze had
gehoopt hein in den rouwtijd aan te treffen als slachtoffer
van liefdesmart die 'n grooten man doet snikken, huilen,
roepen om de doode ; hem klein te zien om, als gelijke,
troostend naast hem op te treden ; ze had hem willen
veróveren op de smart veróveren op de boerin ; maar
toen hij plots zijn vrouw en leed vergeten scheen, was 't haar
of ook met haar zijn hartstocht speelde spotte i bedacht
ze en dan weer dadelijk dat 'n. reeds-getrouwde zich niet
zoo licht opnieuw vergist ! .. , verzon, om hem te verdedigen,
gebreken bij de overledene ; ... geloofde dat hij vroeger
alleen om haar zoo dikwijls bij zijn zuster opgeloopen was :
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toezicht-op-de boerderij voorgewend had om haar bij zich
te hebben. Ze hitste, plaagde hem en liet zich vangen
tot beiden, brutaal geworden, den spot dreven met de
voorzichtigheid en Jane zich zwanger wist.
Dadelijk had hij haar 't adres genoemd van een vrouw,
die in zulke gevallen uitkomst te geven wist, en éénige
uitkomst ! ... Trouwen? hij dacht er niet aan zoo kort op
den dood van zijn vrouw ! ... in en buiten het dorp zouden
ze hem als een zwakkeling nawijzen ! ... hem op één lijn
stellen met hardvochtigen, met wreedaards die zich niet
ontzien de nagedachtenis van hun vrouw in opspraak te
brengen ! ... omdat hij gevreesd werd zouden velen uit
wraak hem beschuldigen 't leven van zijn vrouw te hebben
verkort om met Jane te kunnen trouwen ! ... iemand als
hij die naast den burgemeester regeerde en daarom overal
vijanden telde, moèst volkspraatjes uit den weg gaan ; Jane
kon toch niet verlangen dat hij, baas Prins, bebabbeld en
in straatliedjes bezongen zou worden ? Jane gehoorzaamde
meer aan hare liefde dan aan den boer; dièn verweet
ze hardvochtigheid, misbruik maken van overmacht en
lompe tyrannie waarmee hij over haar leven zou willen
beschikken, zooals hij door zijn onmenschelijkheid het
geluk van zijn vrouw had verwoest ; -- maar, alleen met
haar liefde, overpeinsde ze zijn driftwoorden, deelde zijn
hoofdbreken voor den goeden naam van Vaarthoeve, verontschuldigde weer zijn optreden, sprak hem weer vrij en
nam, om hem opnieuw blij te zien, een besluit waarvoor ze
tegenover haar geweten alleen zichzelve verantwoordelijk
stelde ; God moest, als Hij niet anders kon dan straffen,
háár alléén treffen ; zij was de schuldige : zij had zich
opgedrongen, hem overgehaald, hem gelegenheid gegeven;
hem trof geen schuld. Oni de ondergeschikten onkundig te
houden zou Jane lusteloosheid, een heimwee naar de stad
voorwenden; voor 'n pooze zou ze weer gaan inwonen bij
zijn zuster die eerst door herti ingelicht worden zou. 't Afscheid van de hoeve was hartelijk, de wenschen oprecht;
Jane was toen nog niet ouë Jane die heksen kon!... De
stadsjuffrouw had dadelijk bezwaar gemaakt omdat Jane
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te lang had gewacht ; maar deze wilde doorzetten, zelfs als
't moest ten koste van haar leven ; soms had ze, ten prooi
aan extatische opwelling, uit liefde voor hèm verlangens
naar den dood waardoor ze hem 't grootste bewijs van
haar liefde gegeven zou hebben en, ongetrouwd, zich toch
de gelijke zou weten van zijn eerste, met wie zij zich opgeofferd zou hebben voor hèm. De wreede behandeling had
haar gezondheid hevig geschokt ; de hulp van een dokter
was noodig geweest en die had hervatting van het drukke
boerderij-leven verboden ; maar Jane keerde op Vaarthoeve
terug zwak, bleek, vermagerd en verouëlijkt. Van de
buitenlucht, van de gezonde luwte uit het rondom-opene
land, van de koelte onder de boomen, van een ongestoorde
rustkuur aan den kant van de vaart, van de nabijheid van
hèm hoopte ze herstel voor haar krachten. Haar taak
werd vergemakkelijkt ; 't werk werd door anderen gedaan ;
zij hield toezicht ; toch wantrouwde ze de stilte die haar
overal omringde ; niemand raadpleegde haar; de werkzaamheden op het land gingen hun gewonen gang zonder dat
zij werd gewaarschuwd ; veranderingen in het vee werden
besproken buiten haar om ; de knechts en de meiden bedisselden en Prins sliep, als-ie op de woning was. Overdag
en avond aan avond was hij afwezig ; „voor de gemeentebelangen" dacht Jane, die, om in ijver voor hem niet on der
te doen, zichzelve de noodige rust onthield om wakend en
rondloerend zijn belangen op Vaarthoeve te behartigen.
Op 'n keer toen ze in den stal een knecht met 'n meid
had gesnapt dreigde ze, als 't weer voorviel, met den baas ;
brutaal had de arbeider teruggespot dat-ie, als-ie centen
had, zich ook kon laten inspannen en uitrijden met z'n
baas. .. z'n báás ... die ginder op „Lindenhof" ... vrouw
Zonnemans ... vrijde ! ... „Dat lieg-je !" had Jane, die geen
praatjes over den boer duldde, teruggesnauwd; en toch
had ze dadelijk geloofd; Prins die naar haar niet meer
omkeek, had 'n andere, 'n betere, 'n rijkere ! weduwe
Zonnemans was 'n knappe boerin met veel geld; „Lindenhof" was haar eigendom; vroeger had hij wel eens gezegd
dat Mijntje Zonnemans een geschikte vrouw zou kunnen

.
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wezen voor zijn Rinus ; zij, Jane, wist zich opgeofferd, haar
gezondheid verwoest, haar uiterlijk geschonden te hebben
voor... een andere vrouw, die op haar den boer had veroverd!... Zijn onverschilligheid voor haar lichaam was
haar 't pijnlijkste bewijs. Dien avond wachtte ze hem op;
toen hij inkwam leugende ze het bed verlaten te hebben
om nieuwe pijnen die ze vanavond voor 't eerst heel 't
lichaam door had gevoeld ; als dat niet beterde, had ze
om hem uit te hoorera geklaagd, vreesde ze niet op Vaarthoeve te kunnen blijven . .. Toen had hij de schouders
opgehaald, gezegd dat ze zelve beslissen moest ; dat 't zijn
gewoonte niet was 'n ander te jagen ! ... Verstaan had ze.
Huilend van pijn had ze hem verweten en met onthulling
bedreigd. Kalm had hij aangehoord en even later zijn
meening gezegd ; hij was de baas hier en liet zich door
niemand gezeggen ; wilde zij probeeren hem door praatjes
te benadeelen... kon ze morgen-aan-den-dag als ze wilde
beginnen ; alleen waarschuwde hij haar voor haar eigen
bestwil ; wat ze winnen kon was alleen zichzelve verklappen
als-ze geloofd werd ; ook moest ze niet denken dat hij uit
vrees voor onthulling haar op de woning liet; ze mocht
blijven omdat ze voor hem haar gezondheid gewaagd had;
ze mocht oud worden hier, rentenieren hij was niet
onbillijk : maar hèm had ze vrij te laten ! ... Dien nacht
bleef Jane in den stoel waarin ze naast het rijtje vensterbloemen in de opkamer uitzicht had op den zwarten oprit
tusschen de twee hekken van Vaarthoeve ; peinzend bleef
ze opzitten ook toen 't vlammetje in de olielamp had opgehouden ; dwaze plannen waren door haar hoofd gegaan,
plannen van geweld en moord die voedsel vonden in de
duisternis om haar heen ; ... ze had 'n moord gepleegd op
Vaarthoeve, 'n moord op Lindenhof,. . . in dorp en stad
werd over niets anders gesproken ; ... ook zij werd met de
knechten in verhoor genomen ; ... maar geen rechtbank
kon haar met zichzelve in tegenspraak brengen ; ... ze had
de boerderij in brand gestoken en was met allen meeverbrand,... ze had om Lindenhof rondsluipend vrouw
Zonnemans opgewacht, gewurgd ; . . ze had gevangen
.
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genomen, van zich afgesproken en gezegd dat zij den

moord op haar kind had moeten wreken ! ... Maar toen
ze het weldadig daglicht had zien opkomen was ze
kalmer gaan overdenken, had ze berekend partij te kunnen
trekken van de macht die ze nog in handen had ; de boer
mocht wel getracht hebben haar wijs te maken niet bang
te zijn voor eene onthulling van haar kant, maar zij wist
beter ; de kerkschgezinde weduwe Zonnemans zou nooit
een huwelijk aandurven met een man die mede schuldig
was aan den moord van een ongeboren kind ; als Vaarthoeve haar gepraat trotseeren wilde goed ! ... Lindenhof
was des te gauwer • bang te maken ; dat wapen bleef ze
houden zoolang ze wilde ; als ze er nu gebruik van maakte
zou ze, daarin had hij gelijk gehad, alleen zichzelve treffen;
zonder onderdak zou ze weer terug moeten naar de stad;
ook zijn zuster zou haar niet meer willen opnemen ; wachtte
haar, vroeg-oudgeworden en zwakke vrouw niets anders
dan armoe, rondzwerven in stegen en achterbuurten, overdag 'n kostgeld bedelen waarvoor zij in een God-wie-weet
wat vunzig logement zou moeten slapen, als ze slapen
kon ; ... dan kon ze haten en uitgelachen worden ! dat
nooit ! ... hier blijven, wonen, drinken, eten van zijn centen,

rentenieren ha ha ha ! . .. en dan haar dag afwachten ! .. .
hier blijvend kon ze hem dag-in dag-uit vervolgen met
haar geráámte-lichaam dat hem, ze wist 't nu, hinderde en
walgde misschien ; op Vaarthoeve rondloopend kon ze hem
door 'm plots uit 'n donkerte tegen 't lijf te loopen schrik
aanjagen en in hem wakker houden de levenslange wroeging
over 'n misdaad, waartoe hij haar had aangezet; hier kon
ze haten; haat werd haar leven, haar toewijding, haar
hoofdbreken; haat joeg haar om de minnarij van den baas
en boerin Zonnemans en van allen die met haar leefden,
tegen te werken ; geen grooter vreugde kende ze dan op
de hoeve rond te sluipen en knechts en meiden te overvallen. Die scholden haar voor heks, voor tooverkol en
maakten grappen op haar kromme houding, haar vermagerd
uiterlijk, haar platte sluiksche haren.
Ook nu weer had ze op haar onradig-stille pantoffels
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rondgeslopen om in het schuurtje twee te overvallen, en
ofschoon teleurgesteld, had ze er in haar eentje toch
vreugde over, de meid aan 't schrikken te hebben gemaakt.
„Ouë heks" had ze zich hoorgin naroepen en 't deed haar
goed ; 't beduidde dat iedereen haar vreesde ! „Ouë heks !"
mummelde ze terwijl ze in de keuken voor 't eten zorgde
en bedacht hoe ze straks, als hij van Lindenhof terug zou
komen, ook hèm kon laten schrikken !
Eerder dan ze verwacht had zag ze de tilbury op den
zwarten weg naderen. 't Gerij, dat op den harden grond
geen hinder van stofwolken had, glinsterde onder de zonnestralen die op het vlakke land, onbelemmerd, het gewreven
hout en vele koperbeslag van alle kanten raakten.
(Rondingen als van geboend zwart overglansden het paard
dat zonder moeite met zijn lichte vracht voortdraafde.
Diep onder de kap leunde Prins. Zijn geschoren gezicht
toonde in de donkere omhuiving rood. Jane die op den
rijkdom van het span niet meer lette, had dadelijk 't verhitte gezicht opgemerkt ; ze begreep dat de baas na de
raadsvergadering zwaar geproefd had of kwaad gestemd
thuis kwam. De hond blafte hem tegemoet ; 'n knecht
opende 't hek dat hij dadelijk achter het tweewielige
rijtuigje sloot en nam van zijn baas die, uitgestapt 't huis
ingegaan was, de zorg over voor het paard. In de lage
opkamer klonk de ruziestem van den boer die terstond
eten wilde en geen antwoord krijgend de keuken indraafde,
waar Jane nauwelijks omkijkend terugsnauwde dat zij 't
niet helpen kon als hij te vroeg thuis kwam.
„Breng maar wat je hebt !" commandeerde hij en ging
naar de opkamer.
Zij antwoordde niet, deed alsof ze niet gehoord had
en werkte door.
Zonder zijn bevel te herhalen nam hij, met haar
koppig stilzwijgen schijnbaar tevreden, 't lucifersdoosje dat
op een richel tusschen lampenkap en hangkettinkje bewaard werd en stak 'n sigaar op ; driftig rookend opende
hij daarna in het behang een deur en schonk op de tafelruimte van een diepe kastplank z'n borreltje in ; staande
O. E. X V 1
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dronk hij, vulde na één gulzige teug uit de opengehouden
karaf bij, sloot de deur en wachtte af in den stoel-naasthet-raam. Vóór hem, in het bereik van het buitenlicht,
stond een vierkante werktafel die met een groen gebloemd
zeiltje overspannen diende voor naaihoekje en voor het
drinkservies dat, op een rond blad verzameld, daar een
vaste plaats had. In het midden van het lage langwerpige
vertrek paste de ronde tafel die voor het middageten gedekt was. De lamp hing bij het raam en raakte met een
vloeiroos, die lekkende oliedruppels opving, aan het porceleinen deksel van de blauwe koffiekan. De brandewijn
had den boer goed gedaan. Overgehumeurd tastte hij, weer
belangstelling toonend, voorzichtig tussehen de kale takjes
der bloempotten die ook des winters hun plaats in 't kozijn
behielden ; zijn ernstig gezicht verried bezorgdheid, verliefdheid op de dunne twijgjes, kweeklust voor de kleine
plantjes waarvan enkele den omvang van zijn grove hand
niet overtroffen. In zijn hart was de boer van Vaarthoeve
klein, kleinzeerig, kleingevoelig; armoe van anderen hinderde
hem ; zonder uit te pluizen of 'n aalmoes goed besteed was
gaf hij gauw en noodigde door gemakkelijke hulpvaardigheid de armen uit ; als bij ongelukken van brand of ziekte
of sterfgevallen een ruime bijdrage noodig was, droeg hij
soms alleen de zorg voor een verpleegde of een gezin ;
toch was hij altijd kort, kortàf, tè gauw ; de men schen
die hem vroegen kregen niet den tijd hun vooruit klaarverzonnen klacht af te jammeren ; misten de kans te pleiten
voor hun goeden wil, hun voorliefde voor arbeid, hun
onschuld aan eigen tegenspoed ; hij overviel hen, maakte
door een nobele daad een einde aan hun woordenpraal en
spaarde hun de toevertrouwing en mededeeling van hun
leed waaraan zij dikwijls meer behoefte hadden dan aan
geld ; de rijke boer had voor armen ... geen tijd, geen
troost i Er waren in het dorp weldoeners wier mindere
gift dankbaarder werd besproken om het geduld, waarmee
een arme werd aanhoord, om 't vriendelijke woord waarmee
de aalmoes werd gegeven. Prins kon 'n goudstuk in de
hand drukken en tegelijk den schijn laten ongevoelig,
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hardvochtig te zijn ; zijn geven scheen een afweren van
armen die hij om kwijt te raken terstond beweldadigde;
maar die hem van nabij kenden wisten dat hij gruwde
van een liefdadigheid die voor een onnoozele gift den
arme een verhoor afnam ; die liefhebberde en roerde in
menschenleed om op de weldaad van hun aalmoes voor
te bereiden en voor hun vrijgevigheid de dankbaarheid
van heel het dorp terug te winnen ; aan dergelijke kleine
triomfen dacht hij niet ; zelfs ondankbaren bleef hij begunstigen omdat voor hem weldoen een plicht was ; met
tegenzin had hij Jane na haar ongesteldheid weer op de
hoeve aangenomen, omdat hij haar, die mede door zijn
schuld geleden had, niet aan haar lot wilde overlaten ; hij
wilde niet dat men hem een onrechtvaardigheid aanwijzen
kon ; zijn naastenliefde berustte op behartiging van eigen
goeden naam ; hij, de eerste in den omtrek, moest voorgaan
in alles ; over Vaarthoeve mocht niet onvriendelijk gesproken worden. Iedereen kende hem, iedereen ontzag hem
en die een verzoek aan den Raad wilden indienen, vroegen
eerst zijn meening ; als hij gunstig oordeelde heette de
raadsvergadering overbodig ; Prins besliste door den persoon
van den burgemeester ; die bekrachtigde meestal wat de
boer van Vaarthoeve bepleit of ontraden had. Maar van
morgen was de raad hèm tegen geweest ; bruggewachter
van Zomeren, wiens pover stukje tuingrond grensde aan
den boomgaard van Vaarthoeve, had loonsverhooging gevraagd zonder zijn machtigen buurman te hebben geraadpleegd ; voorbijgegaan worden was in het oog van baas
Prins een misstand, een ongeoorloofd bedrijf; beteekende
dorperlijke naäping van stadssocialisten ; evengoed als ieder
ander had van Zomeren hèm eerst kunnen vragen ; die
gewoonte bestond jaren en jaren op het dorp ; meer nog
dan de overige dorpsgenooten had van Zomeren als eenige
buurman zich daaraan moeten houden ; maar die ging te
veel naar de stad, praatte georganiseerde arbeiders na en
wilde het optreden van werkmansbonden ook op het dorp
in zwang brengen. Dien aanslag op den goeden gang
van zaken zou hij, Prins, dan ook dadelijk onderdrukken ;
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even had hij, toen in de raadsvergadering het verzoek van
van Zomeren was voorgelezen, verbluft stom gezeten over
't brutale gedurf van zijn buurman ; maar dadelijk had hij
begrepen dat van hem, als náástwonende, 't eerste woord
over die aangelegenheid verwacht werd ; hij had dan ook,
om den schijn te redden vooruit geraadpleegd te zijn,
terstond zijn meening gezegd : afgekeurd, ontraden, gewaarschuwd tegen moderne stadstheorieën over lotsverbetering
en zoogenaamde verheffing van den werkman ! Maar onder
de raadsleden dachten enkelen er anders over; jongere
leden, die niet onder de heerschappij van Prins wilden
staan en moeite deden in den kleinen raad een partij te
vormen tegen den boer van Vaarthoeve.
Gewoon met oprechte belangstelling, die nooit zuinig
geweest was, voor ondergeschikten te zorgen, kon Prins
oproerige eischen over werkmansrechten niet verdragen ;
zoolang hij en de raad voor de gemeente gewaakt hadden
had nog nooit iemand tevergeefs ondersteuning gevraagd ;
nu wilde hij weigeren om die verderfelijke stadsideeën
dadelijk te onderdrukken. Hij kwam op voor 't dorp ; voor
de dorpstraditie, waarschuwde tegen grootsteedsch zedenbederf en betreurde het in zijn hartstochtelijke toespraak
dat tegenwoordig ... eenige . .. altijd dezelfde raadsleden
zich ... ten koste van de gemeentekas ... populair trachten
te maken . .. bij den minderen man ! Dadelijk hadden deze
woorden een hevig protest uitgelokt en was Prins door
den burgemeester gedwongen geweest zijn woorden terug
te nemen. Die onvoorzichtige uitlating had hem meer
kwaad gedaan dan al het gepraat van de tegenpartij ; zijn
voorstel viel en een ander, dat inhield de zaak aan te
houden en na een grondig onderzoek opnieuw te behandelen, was aangenomen. Ontstemd had hij de vergadering
verlaten en naar huis rijdend besloten geen lid te blijven
van den raad, die allang geen vergadering meer was van
ernstige en kalme mannen ! En reeds in zijn tilbury had
hij zich, als betrof 't een eerherstel van eigen persoon,
weer zitten blij maken met 't vooruitzicht, dat burgemeester
en de voornaamste raadsleden hem zouden smeeken terug
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te komen op zijn besluit ; had hij hen hooren zeggen dat
ze hem niet konden missen, dat ze zich den raad niet
konden denken zonder Prins ; nog nooit had hij zich zoo
de aristocraat van het dorp gevoeld : ook toen hij thuis
in de opkamer langs dorre vensterplantjes naar omliggende
hoeven tuurde, bedacht hij dat straks en morgen over
niets anders gepraat worden zou dan over zijn besluit. . .
dat algemeen zijn ontslag genoemd zou worden een gevoelig
verlies voor de gemeente ! ... dat vanavond de krant gelezen zou worden door iedereen ; hij zag 't al met groote
letters gedrukt : „Prins en de raad !" ... „Prins neemt ontslag uit den raad !" ... „Prins, 't meest gezaghebbende
raadslid in onze gemeente, heeft, naar wij zoo juist vernemen..." fijn ! fijn ! fijntjes ! ... .
Jane zette dampende schalen op de reeds klaargedekte
tafel, schoof haar stoel bij en wachtte zonder te spreken
af; haar plaats was bij den ingang der langwerpige kamer,
vlak bij de deur die ze halfgeopend liet om in verbinding
te blijven met de aangrenzende keuken waar de knechts
en de meiden bijeen waren. Op kousen was ook Rinus
onhoorbaar binnengekomen.
„Zoo, zitten jullie al ?" onderbrak de boer luide zijn
wraakzinnend gesoes, waarin hij door gepraat en gelach
uit de keuken gestoord was. Gehoorzaam dronk hij leeg,
legde de sigaar en stapte, haast veinzend, van 't raamtafeltje naar de tafel-in-'t-midden. Zijn groote gestalte
raakte bijna de binten die, uit den stal komend, het sombere vertrek met een vaal grijs overdwarsten. Even hinderde
zijn breede lichaam den inval van het daglicht en duurde
in de kamer een schaduw die verdween, zoodra de boer,
weer zittend, 't raam vrij liet.

Prins zat tegenover Rinus en hij alleen had een armstoel.
Er werd weinig gesproken.
Rinus vertelde van het land, van de sloten, maar
zweeg zoodra hij bemerkte dat ze hem praten lieten.
Jane staroogde langs de twee mannen, die ze niet
aankeek, door het raam waar ze recht tegenover zat; zoo-
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lang ze kauwend verteerde hield ze de vork met opwaartsehe punten in gevuiste hand gereed naast 't bord.
De baas at met haast.
Ongezelligheid bedierf de moeite aan 't gereedmaken
van het eten besteed, bedierf den weldadigen honger waarmee Rinus van 't land was gekomen.
Uit dwang van dagorde bijeengekomen middagmaalden ze nog eiken dag onder de droeve stilte, waarin ze
daags na de begrafenis der boerin elkander aangestaard
hadden.
„Nou raden jullie nooit !" geruchtte de baas opeens
naar 't raam stappend „waar ze .... vandaag .... in 't
dorp .... over .... praten !" .... En de lucifer waarmee hij
de sigaar aangestoken had blazend, kwam hij weer, 'n
vroolij k gezicht toonend, naar de eettafel terug.
Jane dacht dadelijk aan weduwe Zonnemans en liet
uit slapgeschrokken vuist de vork ontvallen. De plotselinge
opgeruimdheid van den boer ontstelde haar meer dan
zijn drift.
„Raad ik zeker niet !" gaf Rinus toe, die den geheelen
morgen buiten gewerkt had.
„Nou Jane jij !" vroeg de boer die in zijn armstoel
achteroverleunend onbeleefd rookwolken blies over de
borden der anderen, die nog niet afgegeten hadden.
„Slaat 't op ons hier ?" vroeg ze.
Prins knikte.
„Op ons allemaal?" overvroeg ze.
„Natuurlijk !" lachte de boer „als er over Prins gepraat
wordt, bedoelen ze jou toch ook !"
„Misschien krijgen we wel een nieuwen stal !" waagde
Rinus die al meer dan eens over een modernen veestal
gepraat had.
„Geen nieuwigheden jong ! daar loopt m'n kop al
van om !" .
Rinus haalde de schouders op.
Jane dacht aan weduwe Zonnemans en zweeg.
„'k. Zal jullie op weg helpen .... waar ben ik van
morgen geweest?"
,

.
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„'t Was toch raad van morgen ?" vroeg Rinus die
door de geheimzinnigheid van zijn vader te twijfelen begon.
„Gewèèst — ja !"
„'t Wordt mij te geleerd" snauwde Jane die van stadhuis hoorend aan huwelij ksaan gifte dacht en opstond om
in de keuken werk onder 't volk te verdeelen.
„Mensch wacht nou even" riep hij, „de dagen beginnen
al weer te lengen" ... hij wachtte, keek van Jane naar
Rinus : „ik heb ontslag genomen" . . .
„Wat heb je ?" vroeg Jane bang verkeerd begrepen
te hebben.
„Ik ben van nou af geen lid van den raad meer. .
ik ben uit eigen beweging d'r uit geloopen" .. .
„En moet daar nou 't heele dorp over praten !" spotte
Jane die op den deurdrempel, waar ze naar hem geluisterd
had, zich omkeerde en schouderophalend verdween in de
keuken.
Beleedigd hield Prins de oogen gericht op de leege
deurstijlen waarin hij de ander terugverwachtte.
Maar Jane bleef weg ; gelach en gegiechel drong uit
de keuken tot hem door.
Woedend stoof de boer op en snapte een knecht die
gij ntj es maakte tegen de meiden. „Waar is Jane ?" beval
hij zonder den knecht te verbieden.
Allen hadden ouë Jane gezien, maar waar ze precies
was wist niemand. Ze schreeuwden luidkeels „Jane ! .. .
Jane !" ... en waagden, in 't bijzijn van Prins, grappen op
de ouë heks... die zich onzichtbaar kon maken ... die
overal te gelijk wezen kon ... die als een kwade geest
door den steenen muur was verdwenen. . , door de ruiten
kon glijden als het daglicht. . , door den schoorsteen gevlogen was...
„Stáát ze !" riep er een en wees naar het hondenhok.
„Nou beleest ze je hond, baas !" waarschuwde 'n ander.
„ EIeeft ze jullie niks verteld ?" vroeg hij.
„Ze is hier alleen maar voorbij gefietst !" spotte 'n
klein kreupel kereltje.
Ofschoon Prins tegenover het personeel Jane de hand
s
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boven 't hoofd hield, waren de spotternijen hem nu welkom ; hij dacht er niet aan zijn huishoudster weg te sturen
maar begreep, als 't er eens toe komen mocht, door al de
huisgenooten te zullen worden gesteund. Op Vaarthoeve
regeerde hij dan toch nog ! alleen ouë Jane kon 'm soms
tegenspreken, brutaliseeren ; maar omdat diè buien had
waarin ze niet goed bij 't hoofd was, verdroeg hij haar
uitvallen. Zonder de anderen 't zwijgen op te leggen verliet hij de keuken, opende naast de opkamer een vierkant
vertrek waarin 'n ouderwetsche pronkkast en duurte van
veel koperwerk glinsterde, ontkleedde zich en legde zich
in de donkerte van de bedstee voor 'n middagslaapje te ruste.
Buiten stond Jane gebukt over den hond, ze liefkoosde 't dier, dat dankbaar terugblafte, met de hand en
met vriendelijke woorden ... „d'r komt geen boerin hier ! .. .
Jane blijft.. , ja, ja, geef jij maar 'n pootje ! ... jij verstaat
Jane wel hè ? ... Jane blijft bij de ... wàf, wàf ! ... "

II.
Een zomersche stilte duurde over het land dat, zonder
vee, in onrijp wintergroen narustte van het druk bedrijf
waaronder het in korten hooitijd bestapeld had gelegen.
In plaats van 't hooggegroeide groen dat in den zomer
met den wind meewuiven kon, schraalde een groene korst
met hier en daar onvruchtbaarheid van bruine aarde ;
overeind gebleven stond alleen 't getimmerte van hekken.
Strakgelij nd dwarsten de sloten die, tusschen versch afgestoken kanten breedgelegd, het land als met een overstrooming dreigden ; en in de vele waterkruising weerspiegelde
een winteroogst van licht dat het gemis van bloemenkleur
vergoedde. Ontlooverd gevelden de boerenwoningen en
beurden als de onbeschutte molens den hoogen opstand
van hun puntdak tusschen kruinen, die, ontbladerd, één
werden met de kleur van 't rieten dak. Gaafwitte wolken
begunstigden de droogte van de blauwe lucht.
Een langen avond zag baas Prins in de helderheid van
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blauw en wit, waarin hij nergens komst van regen speurde.
Om 't stijfgeslapen lichaam te herstellen overstapte hij 't
erf en hield, lui drentelend, het gele paadje dat om het
vierkant van de woning was gemetseld. Hij overzag 't land
en bepeinsde, boerderijen tellend, wat er ginds-en dáár-en
verderop gepraat zou worden over zijn ontslag.
Kwam Jane uit den moestuin.
„Heb jij vanmiddag tooverkruid gezocht ?" vroeg hij
grijnslachend om zich te wreken op de onverschilligheid
die zij voor zijn besluit getoond had.
„'k Begrijp niet wat de baas bedoelt ?"
„Wéten doe 'k 't ook niet ... maar in de keuken
zeggen ze dat Jane tooveren kan !" .. •
„Zoo ! zeggen ze dat in de keúken" herhaalde Jane
om tijd te winnen en een plotsen inval wagend grinnikte
ze : „en dan zeg ik ... 'n baas die naar keukenpraatjes
luistert hoort niet in 'n raad !"
Hij keek haar na, had schik in haar overdreven
draafpas en gunde haar 't genoegen 'n hatelijkheid te uiten.
Bits en scherp van zich af te spreken was, naar zijn meening, een behoefte voor Jane geworden ; een andere afleiding
scheen 't schepsel niet te willen ; urenlang kon ze in stilte,
in d'r eentje, zitten peinzen,. . . „broeien op 'n stinkei"
zooals het dienstvolk spotte ; zoodra ze dan gelegenheid
gevonden had tegen een der huisgenooten haar boos verzinsel uit te ruziën, was 't of 'n benauwing waaronder ze
'n pooze gedrukt gegaan was, haar afgewenteld werd ;
zocht ze weer 't gezelschap ; gooide tusschen werkers een
grappig woord en lachte overdreven ; de scherpe uitval
deed haar goed, genas haar voor 'n tijd althans van
mijmerzieke zelfkwelling, waarmee ze alleen zichzelve benadeelde ; de anderen verdroegen lachend de verzonnen
hatelijkheden beurt om beurt en bedankten even later ouë
Jane voor de moeite van het prakkizeeren ; alleen om
wartaal van ouë Jane werd, als om papegaaigestotter in
burgerwoning, gelachen op stilbewoonde en afgelegen
Vaarthoeve; over andere vreugden was er nooit luidruchtigheid ; als in een lange werkstilte plots een luid gelach
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opzomerde, wist het over-'t-erf verspreide volk dat Jane
weer succes gehad had ; dan ging de hatelijkheid der
droomkundige huishoudster als een weldoend nieuwtje
door den stal, het erf over, den moestuin door en reikte
over sloten 't land in.
De boer liet Jane prakkizeeren ; na zijn vroegere
waarschuwing in haar eigen belang, vreesde hij van haar
kant geen onthulling meer ; 't gemakkelijke leventje,
dat hij haar op Vaarthoeve toestond, zou haar wel weerhouden te ritselen over hetgeen tusschen hem en haar
was voorgevallen ; toch bleef hij om haar te spreken
buiten en wachtte op een bank die aan den muur stond
de terugkomst af van Jane, die in de groote ruimte van
de keuken was verdwenen. Ongevoelig voor de kou
die in den laten middag den winternacht voorafging zat
hij blootshoofds en rookte, hij liet zijn opgetrokken rechterbeen op linkerknie uitrusten en leunde, z'n luie houding
voltooiend, achterover zoodat de bank meehelde ; zijn bloote
handen weerstonden, alsof 't zomer was, de open lucht.
Voor hem lag het leege land waarboven wolkenbrand van
avondhemel dreigde, weerkaatsten vijverstille sloten 't
onrustig kleurgedrang uit oranjelucht ; hij keek er op
maar zag 't niet. Hij scheen voor zijn lachsche gleufoogjes
alleen gebeeld te zien wat zijn roodgezonde hoofd beprakkizeerde ; hij was tevreden en had schik om 't geen hij
zichtelven influisterde, om geen gerucht te maken bewaarde
hij zijn stillen lach en luisterde gespannen naar wat er
schaterde in zijn binnenst-bezige kop ; soms knikte hij
goedkeurend, vertrok in glunderen lach de lippen en
loosde, gulzig rookend, al maar blauwen damp die om zijn
windvrij hoofd verzameld bleef.
„Nou moet ik je 's wat vertellen... , wat jij alleen
weten mag !" onderbrak hij, zachtpratend, eigen gepeins
nadat hij Jane die uitgekomen was, gewenkt had.
Achterdochtig bleef de ander staan. Wat den baas
die 'n paar uur geleden driftig thuis gekomen was, nou
mankeeren mocht
„Kom nou eerst 's naast me zitten !" en meteen ver?
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anderde hij van houding zoodat de bank weer op den
grond aanpaste.
Toen Jane zijn bloote hand den vrijen zit der bank
afstoffen zag, geloofde ze aan 't herleven van zijn hartstocht. „'t Schijnt wel dat de baas weer raadslid worden
wil !" bedacht ze luide om, zonder te verraden wat in haar
omging, te kunnen glimlachen.
„Ook als-t-ie naar keukenpraatjes luistert ?" .
Ofschoon hij een vroolijk gezicht toonde rilde Jane
van schrik dat hij haar uitval niet vergeten was ; onkunde
veinzend, haalde ze de schouders op.
„Als de dagen gaan lengen zal je wel weer langer
kunnen onthouden" schertste hij om haar over 'n verlegenheid heen te helpen.
Jane liet zijn plagen onbeantwoord ; deemoedig zat ze
naast hem en dacht aan vroegere schemeruren op dezelfde
bank.
„Jij hadt 't over keukenpraatjes" hernam hij „en
daaraan heb je groot gelijk . .. toen de boerin nog leefde
ging 't in de keuken anders toe" .. .
Nu keek Jane, zijn lachsche stem wantrouwend, den
boer in de oogen.
„Je mag 't nou niet willen gelooven, maar toèn .. .
had de vrouw daar alleen te commandeeren ... en nou
regeert er Jan en alleman"...
Zwijgend aanhoorde zij ; zij wist niet waarop hij doelde
en wachtte af.
„Of is dat soms ook niet waar ?"
„Ik merk er nooit wat van" waagde Jane.
„Net wat ik zeg" overviel de boer, „jij merkt nooit
wat. . , nergens wat ... jij laat iedereen op z'n beurt de
baas. .. maar dat zal anders worden en gauwer dan jij
denkt. versta-je ?"
„Hoe dan?"...
„Zal je wel zien als 't zoover" .. .
„Maar zoolang wacht ik niet me door jou te laten
bedriegen ! dacht jij soms dat ik niet snapte dat jou de
keuken niet zoov eel schelen kon!... jij zoèkt ... jij zoekt
.

..

.
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om ouë Jane kwijt te raken... omdat ouë Jane voor jou
geen jonge meid meer is zooals 't wijf van Lindenhof" .. .
Zittend sloeg hij haar met één slag stil.
Jane wist hem nu verliefd en vluchtte om hem alleen
te laten 't huis in.
Prins was opgestaan en ging om haar uit den weg te
blijven naar den tuin ; ze mocht eens uit wraak ... over
vroeger opbiechten . .. tegen Lindenhof!. . ook durfde hij
haar niet verjagen uit kleine vrees, die hij zelf kinderachtig
noemde ; ofschoon hij niet aan een kerkelijk geloof hechtte
duchtte hij toch in de lucht die Vaarthoeve omringde
verborgen geesten, meerderen of één groote dien ze overal
God heetten, en die wrekend te voorschijn zouden komen
als hij 't waagde Jane, die zich voor hem had opgeofferd,
te verjagen ; in bijgeloovige angstbuien voorspelde hij zich
dan tegenslag in 't vee, brand door bliksemslag, of ziekte
en erger misschien met Rinus. Zoolang zij op de woning
meeleefde waande hij zich veilig tegen onheilen, die 'n
straf voor vroegere zonden konden zijn ; door Jane hier te
dulden, door Jane te verzorgen, hoopte hij de geheimzinnige, onbekende geesten te verzoenen die Vaarthoeve
bewaakten en begluurden. Wel kon hij in vroolij k gezelschap meespotten en booze geesten trotseeren ; maar in den
avond, als hij reed langs donkeren buitenweg of tastend 't
eigen erf overstak geloofde hij omringd te zijn van wezens
die zijn tilbury bijhielden, of met hem mede een schuur
inslopen en hem op de handen keken of hij soms een
nieuwe misdaad tegen Jane beraamde; dan was hij blij
haar goed verzorgd te zien. Nu 't weer avondde, geloofde
hij zich opnieuw bespied door de onzichtbare trawanten
die boven in de kruinen van zijn boomen, of in de wolken
die op zijn boomen hingen, gereed waren ouë Jane tegen
hem te verdedigen ; hij vond in eigen bijgeloof een reden
voor haar durf: Jane wist dat ze beschermd werd ; „niet
jagen," „niet de straat opsturen" vermaande hij zichzelven;
„afwachten ! als maar eerst 'n nieuwe boerin op Vaarthoeve
regeert, zal Jane wel van zelf weggaan!"... Op den staldrempel blijvend beval hij den knecht de tilbury voor te
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rijden ; hij wilde over zijn ontslag uit den raad hooren
spreken, voelde een behoefte zich tegen verkeerde opvattingen te verantwoorden ; gauw voortgemaakt ; de dorpelingen die zijn gerij kenden moesten 'n1 nog kunnen zien ;
't was er nog licht genoeg voor.
Even later opende de knecht 't witte afsluithek, de
hond blafte en Jane gluurde achter haar schuilplaats van
verdorde vensterplantjes naar de opgezette tilburykap .
waaronder ze hèm wist . .. den baas die haar gesard. . .
gedreigd ... geslagen had... en dien ze toch niet haten
kon. Ze wist : hij ging naar Lindenhof en kon hem toch
vanavond niet, zooals anders, onverschillig laten gaan ; ze
bleef zoolang ze den achterkant van de opgezette kap kon
volgen in de opkamer en haastte zich, zoodra ze de tilbury
bij den straatweg had zien afslaan, naar het v66rtuintje,
waarlangs 't gerij Vaarthoeve opnieuw aan den overkant
van 't water voorbij zou komen ; 't was er doodstil ; luiken
die, verwaarloosd, de steenen gevelkleur bereikt hadden,
hielden den inkijk in de pronkkamer afgesloten ; van-hetbuitenlicht-mede-afgezonderd scheen ook het tuintje zelf
dat, door takken overgroeid, bronsdonker somberde en
waarin, als door 't gekleurde glas van kerkramen, een
enkele late lichtstraal vertoon van altaargoud nabootste.
Verborgen bleef Jane achter 'n breeden stam en loerde
tusschen takken naar den overkant waar ze het gerij, dat
langs de brug had omgereden, volgen kon ; goudbrand
vonkte uit het koperen beslag waarmee kar en paardetuig
versierd was ; roodgeraakt kleurde in kapdonkeren nis 't
hoofd van den boer die langs een rechte baan in 't ondergaande licht voortreed ; Jane meende 't bewegen van zijn
oogen te kunnen zien en hoopte ; ze stond gereed haar
schuilplaats uit te komen en als bij toeval 't tuintje te
oversteken ... alleen om door hem gezien te worden
maar hij reed, diep in de kap gedoken, zijn eigendom
voorbij ; zijn aandacht was verderop, rechtuit, naar
Lindenhof waarvan hij het geboomte aan-d'-eind streepvan-het-land kon zien. Zoodra hij voorbij was, kwam zij
uit 't hout te voorschijn, overliep zonder op grintpad te
.
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letten het leege bloemperk en schouwde aan den waterkant
het rijtuig na ; heel in de verte zag ze in een goudverlichting van avondlucht den boomengroep van Lindenhof;
d'r magere lippen mompelden ; d'r scherpgerande vuist
gebaarde te gader met het hoofd dat, in goud gevat,
wraakplannen zamelde tegen Tindenhof; oranjegloed omvloeide haar kleeren en omwasemde met lichtvochtigheid
de gekleedde schimgedaante van one Jane die als uit 't
water opgerezen scheen, om 't wraakplan van een oude
doode aan te kondigen. Nog in d'r eentje voortmompelend
overstak ze 't tuintje en liep den boomgaard in. Vorderend
onder leege takken die geen aandacht trokken hield ze de
oogen naar den grond gericht en stapte peinzend voort
tot een geritsel haar deed stilstaan.
Rinus die met Daantje van den bruggewachter praatte
had, 'n schuilplaats zoekend, ouë Jane die vrijenden achtervolgde willen ontloopen ; maar de ander had, op heeterdaad
betrappend, dadelijk geroepen : „loop maar niet weg,
kindlief!"
Nieuwsgierig naar 'tgeen Rinus boven 't hoofd zou
hangen was Daantje gehoorzaam teruggekeerd naar de
lage schutting, die den boomgaard scheidde van 't aangren-

zend tuintje van den bruggewachter.
„Je hoeft voor ouë Jane niet bang te wezen !" stelde
de huishoudster gerust die op 't ruwe hek 'n zitting zoekend, de armen kruiste en door vriendelijk gezicht de
anderen tot een vertrouwelijk gesprek scheen uit te noodigen.
Rinus naderde wantrouwend ; hij wist te goed hoe
Jane altijd en overal loerde om vrijenden te snappen en
uit te schelden, dat hij aan kameraadschap niet denken
durfde. Hij had in zijn verlegenheid een tak afgebroken
en overstreek met 't einde, als een die lijntjes trekt in
grint, 't hout van zijn klompen.
Daantje geloofde dadelijk aan de eerlijkheid van ouë
Jane en lachte mee om de schuchterheid van den grooten
boerenjongen die op 'n babbeltje met z'n buurmeisje was
betrapt.
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„Ouë Jane zal vroeger ook wel eens gebabbeld hebben !"
luidspotte ze om Rinus aan te moedigen.
Dadelijk bedacht ouë Jane haar wraak.
„Weet je vader dat je hier bent ?" vroeg ze om zekerheid te hebben.
„Die vindt alles goed !" besliste het meisje dat na
den dood van haar moeder 't huishouden waarnam
„als de boel aan den kant is, is 't hem 't zelfde wat ik
uitvoer !" spotlachte Daantje alsof ze, getrouwd, over haar
man sprak.
„Tracteer jij je buurmeisje dan 's !" stelde Jane voor
die dadelijk opstond en, om Rinus te bewijzen dat ze 't
ernstig meende, beiden vóórging naar de woning. Na 'n
paar stappen keek ze om en 't tweetal, zooals ze verwacht
had, aarzelend ziende riep ze luide : „kom nou maar ! je
hoeft voor ouë Jane niet bang te zijn !"
Zonder meer naar eigen woning om te kijken sprong
Daantje over de lage schutting en trok Rinus die een
hinderlaag van de huishoudster vreesde, mee.
Toen Rinus en Daantje den ingang bereikt hadden
zagen ze ouë Jane in 't buitenlicht, dat uit opengehouden
opkamer een ingetimmerd zijgangetje vulde.
Er was geen volk in de keuken.
Op den drempel van 'n andermans woning voelde
Daantje onrust en weigerde.
Maar Rinus zag den overloop veilig en vertrouwde nu.
„Ga nou maar even mee !" plaagde hij en ging voor.
Bang alleen te blijven volgde 't meisje.
Met veel bedrijvigheid ontving Jane hen, verzette
stoelen naar het raamtafeltje, opende 'n kast, bracht glazen
en limonade en overdroeg aan Daantje de zorg voor de
tractatie.
„IT blijft toch ook hier ?"
„Waarvoor hebben jullie mijn nou noodig !" vroeg
Jane „bij de schutting hebben jullie mijn d'r toch ook
niet bij geroepen, wèl ?" Lachend keek ze van Daantje naar
Rinus : „'t is toch immers beter zoo dan buiten kou vatten ! ... , als jullie me noodig hebben roep je maar, ik ben
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toch in de buurt !" .... Zonder antwoord af te wachten
wees ze Daantje de plaats van 't lucifersdoosje ... „de
lamp verklapt niet wat-ie ziet !" plaagde ze, beloofde over
'n uurtje één glaasje mee te zullen drinken en liet de
twee alleen.
Even later dwaalde ze doelloos door den tuin en door
den boomgaard, alsof ze rondom de woning 'n waakbeurt
vervulde voor de jonge menschen die door haar bedrijf in
de opkamer onbespied hun minnespel uitvierden. Toch
lette ze niet op ; er was geen onraad ; de bruggewachter
liet Daantje, als die den loop van 't huishouden maar
verzorgde vrij in alles ; al kwam hij nu te weten waar
Daantje zat, zou hij er de kastruimte van zijn wachthuisje
niet voor uit komen ; hij sliep nou z'n biertjes uit; ook de
daggelders waren huis-toe en 't dienstvolk dat inwoonde
zou evenmin als Jane iets verklappen, gunde, uit leedvermaak om den baas die Rinus klein hield, den jongen boer
zelfs-wat-niet-mocht. Jane had niet uit te kijken. Onraad
dreigde alleen van den kant van Daantje die zou door
wispelturigheid en andere jongens na te loopen Rinus van
zich afkeerig kunnen maken en ouë Jane tegenwerken die,
't tweetal van avond overvallend, dadelijk besloten had
hun minnarij te begunstigen en door een huwelijk van
Rinus met een zooveel-minder schepsel als de dochter van
een bruggewachter, de deftige weduwe Zonnemans van 'n
trouwen met boer Prins af te schrikken. Aan Rinus z'n
liefde voor het mooie Daantje twijfelde Jane niet ; uitlatingen van den jongen boer waren voor haar duidelijkk
genoeg geweest ; 't had haar ook niet bevreemd dat Rinus,
die zelden de woning afkwam en bleu stond tegenover
andere boerenmeisjes, op Daantje kon verlieven, het buurmeisje met wie hij van jongsafaan gespeeld had ; zijn
nuchtere liefde tobde niet over standsverschil ; hij was in
eigen oogera rijk om Daantje rijk te maken ; wat anderen
zouden spotten, kon hem, verlegen boerenjongen, die 't liefst
afgezonderd leefde, niet raken ; vrees kende hij alleen voor
zijn vader ; die zou in staat zijn van Zomeren z'n brood te
ontnemen en Daantje met haar vader te verjagen naar de
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stad. Rinus z'n eenig hoofdbreken was zijn vader te
misleiden, vader voor te leugenen dat hij nooit trouwen
zou, nooit over trouwen dacht ; hij zou, omdat hij op elke n
leeftijd trouwen kon, nog wel wat wachten. Alleen Jane
wist wat er in den stillen boerenjongen omging ; diens
ernstige liefde, welke haar eigenbelang kon dienen, zou zij
voortaan in de hand werken, aanwakkeren en als in
samenspanning met Rinus voor den boer verborgen
houden. Tevreden omdwaalde ze de woning. Aan den
overkant der vaart schertsten voorbijgangers over de spookwandeling van ouë Jan e die uit 't lage hout te voorschijn
komend den gesloten gevel ernstig, als 'n peinzend man,
langsstapte en weer in 't lage hout verdween. „Nog geen
licht án !" waarschuwde ze zichzelve en loerde achter
hinderlaag van lage takken naar het enkele raam der
opkamer ; bloempotten noch gordijnen kon ze meer onderscheiden ; ze zag alleen een donkere leegte in grauwe
omlijsting van witten pleistermuur ; met toegeknepen oogen
die in de verte mikten begluurde ze de kleine ruitjes,
meende 't tafelkleed te zien, en ... leege stoelen ! ... „ha,
ha, ha... nou wordt-ie goed !" en ze bedacht de twee,
langsuit, elkaar bestoeiend. Inwendig hitste ze ; was Prins
z'n eigen schuld ! beredeneerde ze ; verdiend, meer dan
verdiend dat die aan zijn eigen jongen ondervond, wat hij
haar misdaan had ! voor zijn hartstocht was ouë Jane goed
genoeg geweest ! ... niet voor boerin op Vaarthoeve ! daarvoor had ze eigenares van Lindenhof moeten zijn ! jawel,
jawel ! net zoo goed als haar vroegere berekening kon nu
die van den baas wel eens anders uitkomen ! Daantje, van
afkomst nog minder dan ouë Jane, Daantje, 't meisje van
een bruggewachter, van dronken van Zomeren, Daantje
zal ouë Jane nog wel eens wreken ! Daantje op Vaarthoeve !
„die twee zullen ouë Jane niet van de woning jagen ! dat
doet alleen 'n andere. . . maar die komt niet. . . die komt
nooit !" ... Weer sloop ze naar den vaartkant en schouwde
over 't lage land; maar de boomenreeks van Lindenhof
was niet meer te onderscheiden. „Wie weet wat hij dáár ..
met dat wijf. . . uithaalt !" bedacht Jane en keek o nvrienO. E. X V 1
3
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delijk naar de sterren die een lichten nacht beloofden.
Onweêr had ze willen zien en bliksemlicht en lichtelaaie
in dat rijke wijf d'r mooie spul ! . . Terugkeerend verlangde
ze Daantje te zien, ... Daantje die nou wel 'n kleur zou
hebben, waarmee te schertsen viel ! ... Haastig overstapte
ze 't erf, doorliep de keuken, beluisterde even in 't gangetje
de opkamerdeur die onder en langszij van oudte kierde.
Ze hoorde alleen d'r eigen ademhaling.
Even dacht ze er aan de deur plotseling te openen
en de twee te overvallen ; ze twijfelde wel niet . .. maar
de vrees dat Daantje meenen kon in 'n hinderlaag te zijn
gelokt, haar vàlsch zou schelden en van Vaarthoeve weg
zou blijven, weerhield haar. Opzettelijk kuchte Jane en
ritselde met den deurknop, dien ze in 't slot vasthield ;
na 'n pooze opende ze.
„Waar zijn jullie ?" vroeg ze en bleef op den drempel
omdat ze de stilte wantrouwde ; die twee, die den stoeilust
in-hadden, konden zich wel eens verstopt hebben om haar
te overvallen ; voorzichtig waagde ze 'n stap, bukte om
in het weinige buitenlicht, dat langs 't lage kozijn inviel,
te kunnen waarnemen en tikte tegen de toeë bedsteedeuren.
„Er uit !" beval ze met 'n lachstem „nog niet lang genoeg
geslapen ?. . . 't is allang dag ... báás .. Prins !" ... Met
haar scherts alleen blijvend stootte ze één deur open en
stond, alsof ze niet wilde zien, met den rug tegen de andere
geleund. Toen de stilte duurde opende ze verder en verkende de leege bedsteedonkerte. „Rinus"-roepend doorliep
ze de woning en tastte, weer in de opkamer terug, naar
het lucifersdoosje dat naast den ballonwand z'n vaste plaats
op de lamp had ; ze bevoelde met beide handen den
omtrek van de koperen richel, tevergeefs. „En toch
geen licht aan gehad ... en ook geen sigarenrook !
Dadelijk haalde ze lucifers uit de keuken en zag tusschen
de limonadeglazen het doosje... vernield; lucifers lagen
los verspreid over tafel. . . en op den grond ! Jane blies,
tegen 't vlammetje glimlachend, den lucifer uit. Haastig
dronk ze, zonder te proeven, 't glas uit dat Daantje voor
haar had geschonken, ruimde flesch en glazen op, zette 'n
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nieuw doosje op de lamp, vatte mèt de verzamelde losse
houtjes 't vernielde en verdween langs de keuken. Buiten
liep ze, om tot aan den straatweg te kunnen zien, dadelijk
naar 't witte hek en trof, zooals ze verwacht had, Rinus
die langs den zwarten oprit Daantje wegbracht naar het
witte hek dat op den straatweg opende. Toen de twee
afscheid nemend elkander omhelsden en kusten, stak Jane
met 'n lucifer de anderen aan die ze bijeengebundeld in
de linkerhand hield en sloeg met een hout op 't hek ; ver
reikte 't geluid in de avondstilte ; Rinus en Daantje keken
om en zagen 't vlammetje dat, op manshoogte rondgezwaaid
vuurwerk nabootste dat echter zonder gerucht uitdoofde.
Terstond wuifden ze en riepen brutaal „Jane, Jane !"
die ze dadelijk geraden hadden.
Toen Rinus terug was, stond ouë Jane nog bij 't hek.
„Mooi vuurwerk geweest !" zei hij.
„Dat was nou de lamp ... die Daantje ... van jou
niet mocht aansteken !" lachte ouë Jane.
„Wat zeg je nou?"
„Doe nou maar niet zoo voornaam" spotte de ander,
„je hoeft voor ouë Jane niet bang te zijn ... die is net
als de hanglamp en verklapt niet wat ze ziet !"
Rinus lachte moeilijk en volgde Jane die voorging
..

.

naar de opkamer waar ze de lamp aanstak.

„Ziezoo ... wat wij doen mag iedereen wel zien hé !" ..
Begrijpend dat hij ernstig spreken wilde verdroeg ze
't dat hij net deed alsof hij haar niet verstaan had en
wachtte af.
„Zou jij 't erg vinden ?" vroeg hij plots en keek in
z'n pet die hij tusschen de knieën boven den grond open
hield.
„Wat moet ik erg vinden ?"
„Nou ja !" grijnslachte hij en bukte rechtop alsof hij
wilde opstaan.
Jane zag dat hij bloosde.
„Jullie denken maar dat Jane gedachten kan lezen"
schertste ze gauw om hem op den stoel te houden; „eerst
zijn jullie één-en-al gekheid en direkt er over heen. . .
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'n èrnst ! ... 'n èrnst... alsof je nou al spijt van je vrouw
hebt ! ... ha ha ha ! ... je zal wel denken, Jane is dronken ! ... van dat groote glas wat jullie ... voor mijn
in 't donker hebben laten staan ! ... ik heb 't er in gegooid als 'n kerel-achter-'n-toonbank, in één teug ... en
op wie z'n gezondheid denk-je ?" .
Rinus voelde dat Jane, die nu pas de attentie verzon,
hem wilde foppen ; „weet je zelf nog geeneens wed-ik !"
spotlachte hij.
„Op jou en Daantje !"
„Kan je nou wel zeggen !"
„Zoo ! ... en jij wou weten of ik 't erg vond dat jij
't meisje van van Zomeren vrijt ? ... dat moet ik toch ook
zoo maar raden ! ... en wat ik nou uit m'n eigen weet,
wist ik daareven toch ook ! ... al was ik dronken ... ha
ha ... wist ik toch wel wat ik dacht ! ... dronken menschen zeggen de waarheid, weet je ook wel ... en nou
weet je meteen hoe Jane er over denkt." . . .
Zonder 'n woord terug te zeggen toonde Rinus 'n
open lachmond dien hij 'n pooze aanhield alsof hij daarmee 't ernstige gezicht van Jane veranderen wilde ; maar
diè kón hem beschuldigd hebben.
„Wist je't allang ?" vroeg hij eindelijk, blij met 'n
huisgenoot over z'n vrijen te kunnen praten.
„Al zoolang dat jullie in dien tijd allang hadden
kunnen trouwen !"
„Ha ha ! dat kan kort-an wezen Jane ! ... trouwen
doe-je op één morgen ... maar vrijen zie je ... fijn vrijen .. .
dat staat je in geen jaren tegen ... maar dat weet jij zoo
niet he ?"
Even duurde 'n stilte.
„Vooruit non" hitste Jane, „vráág jij maar wat je
niet weet !" .. .
„Nou zou 'k 't toch gaan gelooven !" bekende Rinus
overtuigd door het opgetogen vrouwengezicht dat 'n heugenis aan gelukkiger tijden verried. 't Deed hem goed
Jane, die hij voor mannenliefde altijd onvatbaar gescholden
had, zoo veranderd te zien .. , en dat door 'n onschuldig
..
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gezegde van zijn kant. „Dan is 't toch zeker allang geleden ?" waagde hij.
„Omdat ik er zoo oud uitzie .. , bedoel je ?"
„Jij oud !" overrompelde Rinus en bewaarde bij ernstige
stem een spotoogige tronie waarmee hij zijn Daantje gejij oud?.
plaagd hebben kon .
als jij morgen nog zóó
kijkt. .. snap jij morgen 'n vrijer, da's vast !" .
„En wie gun je me dan wel ?"
Zonder te denken veinsde hij te raden.
„Non!" hoonde zij vriendelijk . .. „moet ik nou zelf
meehelpen ? ... waar woont nou mijn vrijer ? . .. op 't dorp
hier ? ... hier op Vaarthoeve ? . waar blijf je nou met je
groote woorden P. .. met je strijkaasies ? praat jij maar
weer gewoon... zeg maar weer wat ze allemaal zeggen...
dat Jane. .. oud is en leelij k ... 'n tooverheks ... of is 't
niet waar ?"
De jonge boer wilde trotseeren en schudde 't hoofd.
„Niet?... ha ha ha !" . .. schaterde ze alsof zijn tegenspraak haar gered had... Meteen kwam ze gebukt blijvend
overeind, reikte met haar magere vingers die op vermoeiden
arm beefden naar de lamp en bootste, zinlooze woorden
uitgalmend, een geluid na dat uit een langen baard scheen
te komen. Wild tastte ze onder de roodversierende kap
tot ze, zonder hulp van haar oogen, gegrepen en dadelijk
voldoende gedraaid had. Eerst zette ze in 't halfdonker
'n paar stappen achteruit om in de langwerpige smalle
kamer den afstand naar Rinus z'n stoel te vergrooten ;
verminkte 't magere lijf onder 'n krommen rug die haar
knieën deed doorzakken ; strekte de beide armen om de
orakelzinnen, die in het gunstige donker willig volgden,
door zegenbreede gebaren te bekrachtigen en richtte de
vergroote oogen die voor 't eerst schenen te onderscheiden
op Rinus ; toen... kwam ze... met sluippasjes ; trok
zich moeilijk aan d'r roeiende armen die langzaam in de
lucht vorderden ;
diepte uit haar borstl 00ze schrompellichaam geluiden die ze in Luitronden mond verklankte en
door luwte van hoorbare ademloozing als spookwoorden
voor zich uitblies naar Rinus... die lachte en zich niet
„

.
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nemen liet — tot hij bij het weinige licht in het dichtbij e
krampachtigvertrokken gezicht ouë Jane niet meer herkennen kon ; d'r oogenwit maakte hem bang, deed hem
erger dan de spookgrimassen denken aan een krankzinnigheidsaanval ; in zijn geschrokken kop ontstelde de gedachte
dat de maanden- en jarenlange geheimzinnige doening van
Jane plots tot 'n uitbarsting gekomen was; aandachtig —
om op tegenweer voorbereid te zijn volgde hij haar
handen die gespreid en gevuist op vlerkhoogte voor zijn
oogen bewogen ; ... „wou jij den vrijer kennen van Jane...
van ouë Jane... de tooverheks ? ... wou jij weten waard-ie woont?. óf--ie woont ? ... op Vaarthoeve denk-je.
denk-je-niet ? ... ha ha hoè-hoèoe ... hij denkt dat-ie op
Vaarthoeve woont!"... en sarrender :... „daar in die
kamer ... in de bedstee. .. hier in de bedstee waar jij met
Daantje van-avond... ha ha hoe hoèoè ! ... in den stal.
in de tilbury... op het dak... boven in de boomen .. .
in de nachtlucht waar tooverkollen huizen ! ... weet je 't
nou ? ... Rinus ... Rinus. .. zoon van boer Prins ! ... zal
jij . .. Daantje van Zomeren... met wie je vrijt... zal je
d'r trouwen... zal je d r niet aan d'r lot overlaten?".
Met opgeheven handen haar extase-houding bewarend
wachtte ze zwijgend af, bedreigde ze Rinus met haar oogenwit en rakelingsche vingertoppen.
Maar hij voelde zijn meerderheid terug ; 't duurde alles
te lang om gevaarlijk te zijn ; Jane wist wat ze deed ; Jane
spéélde; Jane wou hem bang maken.
„Spook jij maar !" spotte hij uitdagend en kalm uit
z'n stoel loopend draaide hij de lamp weer op.
„Ik vroeg je toch niks waar je voor weg hoefde te
loopen ?" zei Jane, weer-met-d'r-gewone praatstem.
„En als jij vroeger zulke kuren meer uithaalde" troefde
de ander terug, „begrijp ik best dat je vrijer je heeft laten
zitten !"
„Mijn vrijer was zoo bang niet als jij !" pochte Jane.
„Daarom lóópt-ie zeker nog !" ... lachte hij en de
kamerdeur openend mompelde hij, zonder meer naar Jane
om te zien, 'n gevoelloos „wel-te-rusten !" en doorliep 't
'
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gangetje aan welks einde 'n alcoveruimte voor hem afgetimmerd was.
Hij ontkleedde zich in 't donker en draaide, wat hij
anders nooit deed, de deur in 't sleutelsiot ... Jane mocht
eens, om van d'r aardigheid meer succes te hebben, opnieuw
komen spoken ! ... 't Speet hem nog dat-ie even bang was
geweest en dat Jane 't gemerkt scheen te hebben ; toch
was hij over zichzelven tevreden ; zonder angst te toonen
had-ie maar lekker vlak voor d'r oogen de lamp opgedraaid,
haar de waarheid gezegd en voor gek-alleen-laten staan !
misschien trok ze nu, tot vader terugkwam, tegen zichzelve rare gezichten ! raaskalde ze in d'r eentje weer over
'n vrijer ... 'n vrijer-op-'t-dak ... 'n vrij er-in-de-boomen !
„'n Vrijer" échóde 't met Jane d'r spookgeluid na in
Rinus z'n slaaphoofd ; hij wist nog niet hoè-ie 't gelooven
moest ; 't hartstochtelijke gezicht dat hij in zijn bedsteedonkerte weer terug zag had voor d'r gepleit ; ze had weêt
van 'n man en nog ; liefde alleen was tot zulke wraakoogen als zij getoond had in staat ; wie 't wezen kon ? .
en waar-ie woonde ? ... aan 't gebazel van Jane was geen
touw vast te maken ; die droomde hem op Vaarthoeve
omdat ze zelve op Vaarthoeve woonde ; maar van wat ze
er uit geflapt had bleef toch over ... 'n vent . 'n jong .. .
'n daggelder ... misschien uit haar stadstijd een of andere
mijnheer ... een-mèt-rijkdom, wie weet 't. .. een, die Jane
d'r hoofd met beloften op hol had gejaagd ... en háár .. .
omdat ze zoo voor Daantje opkwam ... had laten zitten
misschien ! ... en bijeenheugenend van wat hem aan levenservaring uit hooren-vertellen en Zondagsbladen was bijgebleven, omwoelde Rinus de gebogen Jane-figuur met 'n
jeugdige slanke Jane, met 'n Jane die koketteerde, met
'n duurgekleedde Jane die onthaald werd, met 'n argelooze
Jane die zich voor beloften liet vrijen .. , en nu op sombere
Vaarthoeve moest boeten misschien ! ... Uit medelijden
met de huishoudster, wier raadselachtig gedrag hem vandaag voor 't eerst begrijpelijker voorkwam, phantaseerde
Rinus achter zijn rustige toe-oogen 'n straatgevecht waarin
hij met de knechts 'n stadsheertje afdroogde, dat Jane
.
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bedrogen had ... lorgnetglazen mikten ze in z'n valsche
lonkoog en ... uit z'n leugenbek sloegen ze tanden .. .
en z'n armen en beenera verminkten ze met hun klompen
die in hun vuisten ijzerzwaar neervielen ; ... zag hij in
slaapdonkerte 't heertje met schoon frontje en pronkwitte
manchetten op viezen grond langsnit en verontreinigd door
straaltjes bloed dat langs de lichaamsrondingen vrij neerdruppelde ; . .. en zij in 'n kring er om heen, voor 'n oogenblik onbarmhartige roofdieren geworden alleen om Jane
te wreken ... hun plotselinge allemans-Jane ..
Wakker geschrokken bukte Rinus overeind en staarde
in de donkerte naar de deur.
Geruchtte de deurknop.
Hij riep.
Herkende Jane d'r stem.
Voor de deur die hij gesloten hield vroeg hij
Maar zij smeekte dat hij even zou openen, bekende,
omdat hij aarzelde, dat ze zelve uitgekleed was.
Toen wist hij dat ze niet In-komen zou en ontsloot.
Langs 'n kier spraken ze.
„Zal je van vanavond . .. en van wat ik je verteld
niks an je vader zeggen"
heb .
Hij beloofde.
„Morgen niet ... en nooit ... later ook niet P"
Met 'n paar vriendelijke woorden stelde hij haar gerust.
Even later hoorde hij diep in het hoofdkussen 't
wielengeknars van de tilbury, verstond de mansstemmen,
wist z'n vader in huis. Nou begint weer voor Jane
bed'r sluipleven ; d'r menschenschuwe omzwerdacht hij
vingen door den boomgaard, den tuin ; d'r alleenspraken
met den hond, waarvan hij nu den inhoud we 1 gissen
kon ; d'r bitse uitvallen, die hij voortaan verdragen
wilde ; nu hij in de groote woning van Vaarthoeve alleen
in vertrouwen genomen was, voelde hij zich getrokken
tot Jane ; ofschoon hij nog zoo goed als niets wist en
van niets zekerheid had, meende hij toch 't verborgen leed
van Jane te kennen en te begrijpen ; nam hij zich voor
door kleine diensten haar 't leven op Vaarthoeve te ver..
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aangenamen ; misschien kon hij 't nog wel eens zoo ver
brengen dat ze, wat vroeger gebeurd was, heelemaal kon
vergeten ; en als hij later op Vaarthoeve boer was, zou hij
Jane laten rusten, rijk laten meewonen, zou ze over niets,
ook niet over huiselijke bezigheden zorg noch hoofdbreken
meer mogen hebben ! .. .
Naar slaap verlangend voelde Rinus, die naar huisgeruchten geluisterd had, zich dieper onder de dekens en
drukte 't hoofd vaster in 't kussen.
Overal in de woning bleef 't stil nu.
'n Enkele deur nog die na-kraakte.
Donkerte overnachtte ongestoord in Vaarthoeve-woning.
Licht heerschte buiten, dwarste langs schaduwval van
boerderij gevel over het erf, raakte de boomstammen, die
donker-en lichtgelijnd, 'n landschap tooverden in de lucht
waar de sterren maanlichten nabootsten ; licht dauwde
over het land en licht rimpelde over de vaart die glinsterde
tusschen twee maanlichten.

( Wordt vervolgd.)
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I.
Reeds geruimen tijd was de houding, die de psychiatrie tegenover het geestesleven soms innam, voor velen
een oorzaak van bevreemding, totdat de Papendrechtsche
strafzaak eene algemeene verontrusting in den lande teweegbracht. De snelle conclusies, in naam der psychiatrie
getrokken, wekten de vrees, dat de voorzichtigheid dezer
jonge wetenschap niet altijd evenredig was aan de mate
van verworven en voor goed verzekerde kennis. Deze vrees
was niet ongegrond. De zielkunde b.v. van den godsdienst,
beter gezegd de kunde der godsdienstige ziel, die alleen
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met een zeer fijn ontleedmes in de zeer voorzichtige handen
van een religieus en daarbij zeer hoogstaand mensch kans
heeft goede resultaten te bereiken, wordt hier te vaak met
enkele vlugge bewegingen uiteengezet. Zoo zegt Alfred
Adler in zijn boek : „Ueber den nervösen Character" 1 ) :
,,Schuldgevoel en geweten zijn fictieve leiddraden der voorzichtigheid, precies als religieusiteit ... " En verder : „Nog
strakker houdt de nerveuse mensch zijn God, zijn ideaal,
zijn persoonlij kheidsideaal in 't oog, en klampt zich aan
zijn leiddraad vast, verliest daarbij de werkelijkheid uit 't
oog, terwijl de gezonde mensch steeds bereid is, deze hulpmiddelen, deze krukken, op te geven en onbevangen met
de realiteit te rekenen".
Het gebrek, waaraan de psychiatrie onzer dagen nog
maar al te zeer lijdt, is een vitium originis ; zij werd van
den beginne af bijna uitsluitend beoefend door zenuwartsen. Vandaar dat de menschelijke ziel, 't object dezer
wetenschap, veelal werd en wordt beschouwd als een zenuworganisatie en hare uitingen als zenuw-verschijnselen. Men
heeft de ziel benaderd van den lichamelijken kant, dien zij
zeker ook heeft, en haar onderzocht, eenzijdig, van deze,
niet hare hoogste zijde. Geen wonder, dat het zieleleven
door dit onderzoek vaak te minder begrepen werd, naarmate het fijner en edeler, d.w.z. geestelijker was.
In den laatsten tijd hoorde men duidelijker en scherper
dan tevoren den eisch formuleeren, dat de psychiater ook
een psycholoog, een zielkundige moet zijn. Deze eisch zal
ook door den psychiater als vanzelfsprekend worden erkend.
't Is maar de vraag, wat men onder zielkunde verstaat.
Juist de kennis van het zenuwleven, zal de een zeggen,
brengt tot de kennis der ziel. Anderen houden de wijsbegeerte voor onontbeerlijk en zullen ter studie aanbevelen
geschriften als van Erdmann : „Leib und Seele". Naar mijn
oordeel kan men een groote kennis van het zenuwleven
bezitten, of een uitgebreide filosofisch-psychologische ontwikkeling, ja desnoods beide, en toch zijn en blijven
1) Aangehaald bij Dr. Pfister „die psychanalytische Methode", p. 350.
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een stumperige kenner der ziel. Niet dat ik neurologische
of filosofische kennis onbeduidend zou achten. Maar de
conditio sine qua non voor ware zielkunde is wat men in
den wandel noemt : menschenkennis. En tot menschenkennis
moet men aanleg hebben. Een zeer bijzonderen aanleg, dien
men, evenals den muzikalen, ontwikkelen kan, maar evenmin als dezen door studie kan verwerven. Alleen een mensch,
wiens ziel door haar warmte en rijkdom kan meevoelen met
een groot aantal andere zielen, heeft aanleg tot menschenkennis, en zal deze zeker verkrijgen als hij tevens bezit
een intellect, dat zichzelf rekenschap weet te geven van
wat het bespeurt zoowel in eigen als in anderer zieleleven.
Is het niet belachelijk, als een jong huisdokter, die
nooit veel blijk van menschenkennis heeft gegeven en
denkelijk mede daardoor weinig praktijk kreeg, aan een
buitenlandsche academie een semester psychiatrie gaat
studeeren en dan op zijn deur zet : „specialiteit in zielsziekten". Die man had de gezonde zielen slechts weinig
gevat ; zou hij nu op eens de zieke begrijpen ? Krijgt de
psychiater niet telkens van die kranke zielen bij zich,
waarvan Shakespeare zegt in zijn Macbeth : „De kranke
ziel heeft meer nog dan een arts den biechtvader noodig" ;
en Goethe in zijn Tasso : „van krankheid des gemoeds wordt
men door klagen en toevertrouwen het beste bevrijd" 1 ).
Wat zal die jonge dokter met zijn geringe menschenkennis,
zijn eigen ondiep zieleleven en wanbegrip van den godsdienst, aan zijn semester psychiatrie hebben ? Wat voor
biechtvader, raads- en leidsman zal hij wezen ?
Het is waarschijnlijk mede door dergelijke overwegingen
en ervaringen, dat de bekende Weensche hoogleeraar Sigmund Freud de door hem gevonden methode van psychiatrie, de psycho-analyse, even gaarne aan de handen van
opvoeders en zielverzorgers toevertrouwt als aan die van
artsen, ook van zenuwartsen 2 ). „De uitoefening der psychoanalyse eischt veel minder geneeskundige geschooldheid
dan psychologische ontwikkeling en een vrijen mensche1)
2)

Aangehaald bij Pfister, p. 384.
Geleitwort bij Dr. Pfister's werk, p. 5.
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lijken blik ". En hieraan ontbreekt het, volgens Freud, den
meesten dokteren : „Het meerendeel der doktoren echter is
voor de beoefening der psycho-analyse niet toegerust".
Hoe moeten we den invloed, den eerst geringen maar
in de laatste jaren steeds stijgenden invloed van Freud verklaren ? Prof. T. J. de Boer geeft in een beoordeeling der
psycho-analyse deze verklaring 1 ) : „Men zoekt weer de ziel".
Inderdaad ! Men voelt weer, dat naast 't „mens sana in
corpore sano" in zijn betrekkelijke juistheid niet ontbreken
mag de waarheid, dat een zieke ziel de oorzaak kan zijn
van veel lichaamslijden, dat een gestoord zenuwleven, de
oorzaak van veel ziekte, op zijn beurt weer veroorzaakt
kan zijn door een nog dieper liggende stoornis. Freud is
niet de eenige, die de psychiatrie in deze banen leidt.
Niet alleen dat vele menschkundige psychiaters dit vroeger
onwillekeurig reeds deden, maar ook Prof. Dubois uit Bern
doet hetzelfde in zijn systeem. Evenals Dubois heeft ook
Freud in ons land volgelingen. Freud o. a. Jelgersma, van
Renterghem, van Emden, Stärcke e. a. Het hoofdverschil
tusschen Dubois en Freud is, dat Dubois de zielskrankheid
hoofdzakelijk tracht te genezen door een soort van suggestie
(geen hypnose, maar overtuigen), Freud voornamelijk door
ontleding der ziel, de psychanalyse 2 ).
Doordat de psychanalyse haar voile aandacht schenkt
aan 't zieleleven, doordat het aantal harer beoefenaars
steeds groeiende is, en vooral ook doordat onder haar
meest bekwame beoefenaars zich een predikant en theoloog
bevindt, Dr. Pfister, door dit alles levert een beschouwing
der psychanalyse op 't oogenblik de meeste kans een juist
denkbeeld te geven van de verhouding tusschen de hedendaagsche psychiatrie en het geestesleven.
Wat men van de psychanalyse aan den buitenkant
hoort, kan alleen den materialist sympathiek aandoen, n.l.
dat zij alle geestelijk leven zou verklaren uit 't sexueele
1) De Beweging, Mei '14, p. 114. Het vervolg en slot van de Boer's
is, nu ik dit schrijf (Augustus) nog niet verschenen.
2) Psychanalyse is taalkundig beter dan psycho-analyse.
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leven. Maar de lectuur heeft mij anders geleerd. Men kan
de psychanalytische methode, als men wil, geheel losmaken
van Freud's Sexual-theorie. Dr. Pfister geeft deze definitie 1 ) :
„De psychanalyse is eene op zenuwpatiënten en geesteskranken zoowel als op normale menschen beoefende,
wetenschappelijk gefundeerde methode, welke, door verzameling en verklaring van geassocieerde invallen, met
vermijding van opzettelijke suggestie en van hypnose, de
onder den bewustzijnsgrens liggende drij fveeren en inhouden
van het zieleleven tracht te onderzoeken en te beïnvloeden".
Het onderbewuste speelt een groote rol in ons leven. Al s
de oorzaak van zenuw- en ziels-ziekte niet aan de oppervlakte van het bewustzijn ligt, dan moet men haar in 't
onderbewuste van den patiënt zoeken. Als de psychiater
met zijn psychanalytischen blik, dien ieder menschenkenner
in meerdere of mindere mate bezit en ieder psychiater
dient te bezitten, die oorzaak niet terstond in dat onderbewuste vindt, dan gaat hij aan 't psychanalytisch onderzoek. Nu blijkt het, dat veel (lang niet alles) uit dat
onderbewuste vroeger bewust is geweest, maar om de een
of andere reden (angst, schaamte, eerzucht, dwang van
buiten enz.) uit 't bewustzijn is verdrongen naar het onderbewuste. Nietzsche geeft hiervan een voorbeeld 2 ) : „Ik heb
het gedaan", zegt mijn geweten. „Ik kan het niet gedaan
hebben", zegt mijn trots. Mijn trots houdt vol en mijn
geweten geeft eindelijk toe. De waarheid verdwijnt, maar
niet altijd geheel, zij wordt vaak verdrongen naar het
onderbewuste. Hier kan zij zich roeren en oorzaak van
ziels- en zenuwziekte worden en stoornissen in het leven
roepen, wier herkomst aan den patiënt en eerst ook aan
zijn psychiater onbekend zijn. Wij zien den molshoop aan
de oppervlakte, wij moeten den mol ontdekken en in de
diepte opsporen 3 ). M. a. w. 't is zaak die herkomst uit te vor.

e

.

1)

p. 16, 17.
2) Aangehaald bij Pfister, p. 56.
3) Pf. p. 386. Freud geeft in een zijner Amer. voordrachten (vert.
v. van Emden, p. 23-25) eene duidelijke en zeer aannemelijke illustratie
van den last, dien zulk een verdrongen gedachte kan veroorzaken.
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schen en de oorzaak aan den dag te brengen. Dit gelukt
den psychanalyticus door zijn patiënt opmerkzaam gade te
slaan in zijn doen en laten en op al zijn uitingen te letten,
vooral ook in vertrouwelijk gesprek en in mededeelingen
van zijn droomen. Voorop moet staan, dat de patiënt genezen wil worden en niets opzettelijk verborgen houdt.
Maar onopzettelijk, onbewust doet hij 't toch, ook als hij
zijn schroom om te biechten overwonnen heeft. De analyticus
moet nu door zijn studie (waarbij zelf-analyse onontbeerlijk
is) 't zoo ver gebracht hebben, dat hij allerlei uitingen
voor een ander onverstaanbaar verstaat als teekenen,
symptomen van wat in 't onderbewuste woelt en werkt. De
droom speelt hierbij een groote rol, omdat de door allerlei
redenen geboden zelf-controle daarin grootendeels ontbreekt,
(niet geheel, daarom zijn de droomen van kinderen doorzichtiger I) ) en de onbewuste gedachten zich daarin meer
ongehinderd kunnen uiten, vooral de onbewuste wenschen ;
want vele droomen zijn wensch-droomen ; maar ook angstdroomen enz. kunnen den psychiater licht geven. Deze
droom-uitlegging is alweer een kunst, die men niet zonder
oefening en studie zich kan eigen maken. De analyticus
houdt de gevonden waarheid niet voor zich, maar deelt
haar aan den patiënt mee, en tracht haar aan hem duidelijk
te maken. Hiermee verliest de stoornisgevende oorzaak
reeds van haar kracht. „Het is een feit," zegt Freud 2 ),
„dat de psychische en lichamelijke macht van eene (onzedelijke) neiging, als haar verdringing eenmaal mislukt
is, zich véél sterker toont, wanneer die neiging onbewust, dan
wanneer zij bewust is, zoodat zij door 't bewust-maken
slechts kan worden verzwakt." Soms verdwijnt het ziekteverschijnsel geheel 3 ), evenals een dief, die zich herkend
weet. Men zou de psychanalytische methode in dit opzicht
ook kunnen vergelijken met 't plaatsen van waren, die in
een donkeren kelder beschimmeld zijn, in 't drogende en
zuiverende zonlicht.
1) Zie de rede van Prof. G. Jelgersma over „Ongeweten Geestesleven ".
2) Bij Pfister p. 412.
3) Ibid. p. 386.
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Naast de biecht van wat den schuldige op zijn bewustzijn drukt (velen hebben verléérd te biechten) moet
menigeen ook in staat worden gesteld om te biechten wat
in 't onderbewuste hem drukt (velen weten niet meer wat zij
biechten moeten). Voor hem is 't een weldaad om ook 't
onderbewuste deel van zijn hart uit te kunnen storten, opdat
hij niet meer gedwongen wordt -- voor zichtelven onbewust van zijn hart een moordkuil te maken.
Maar met deze analyse en bewustmaking is meestal 't
doel nog niet bereikt. De aan den dag gebrachte neiging
wordt door 't daglicht wel verzwakt, maar lang niet altijd
overwonnen. Men moet in 't reine komen met de factoren,
die de neiging verdrongen hebben naar 't onderbewuste,
en deze factoren, zoo dit noodig en mogelijk is, geheel of
gedeeltelijk opheffen, opdat de neiging (die niet altijd verkeerd is) een geheele of gedeeltelijke bevrediging erlange
en zoo rust vinde en rust geve. Doorgaans echter moet
de psychiater, met meewerking van den patiënt, de ontdekte neiging richten op hoogere doeleinden, ,,sublimeeren",
indien de patiënt hiervoor vatbaar en de gelegenheid
gunstig is. Vaak moet hij hem aan den arbeid zetten 1 ),
in de meeste gevallen hem brengen tot een zedelijke beslissing 2 ), een zedelijke daad, bestaande in een offer 3 ) van
begeerte of gemakzucht, en een overwinning van vrees en
moeite. Het spreekt vanzelf, dat alles aankomt op de
persoon van den psychiater, die vertrouwen moet wekken,
die met tact en sympathie leiden, en tot hooger leven bezielen moet 4).

Het komt mij voor, na wat ik over deze methode,
vooral bij Pfister gelezen heb, dat, ondanks alle overdrijvingen en gezochte verklaringen, die ook bij Pfister in
overvloed te vinden zijn, haar beteekenis voor de psychiatrie en ook voor de paedagogie (de laatste vooral als
profylakse) niet gering is, dat zij inderdaad nieuwe banen
1) Pfi ster p. 405.
2) Ibid. p. 413.
4) Ibid. p. 401-405.

3) Ibid. p. 410.
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opent, waarlangs men veel bereiken kan, dat tot heden
niet bereikt worden kon. Onbillijk lijkt me Prof. de Boer's
opmerking 1 ) dat de psychanalyse met gewone patiënten
niet veel schijnt te kunnen beginnen „en zich meer toelegt
op de individueele behandeling van die menschen, die hun
leven lang niet veel anders doen dan nadenken over hun
ziekten en kwalen, en die gaarne wat met den arts over
de oorzaken daarvan spreken". Vooreerst doen nagenoeg
alle zenuwpatiënten dit gaarne, en dan is de psychanalytische methode er vaak op uit om den patiënt juist over
datgene te laten spreken, waarover hij moeilijk aan 't
spreken te brengen is. Even onbillijk schijnt mij 't bezwaar
door Prof. de Boer tegen de Freudianen ingebracht, dat
„hun wijze van behandeling bijzonder vermoeiend en tij droo vend is". Ik geloof, dat Prof. de Boer niet genoeg
weet van de geneestijden van zenuwpatiënten. Hier rekent
men in 't algemeen niet met weken maar met maanden,
soms met jaren. De psychanalyse, -- als men Freud en
Pfister gelooven mag, is één der weinige psychiatrische
methoden, die wijzen kunnen op frappant snelle genezingen.
Maar natuurlijk, deze zijn uitzonderingen. Men moet niet
vergeten zegt Pfister terecht, dat de psychanalytische
methode vaak een soort van nieuwe opvoeding is, en opvoeding gaat niet in galop 2 ). En wanneer hij verzekert,
dat zijne behandeling in de meeste gevallen in 2 à 3
maanden was afgeloopen, dan is dit een mooier geneestijd,
dan waarop de meeste zenuw-sanatoria wijzen kunnen ; —
waarbij men moet bedenken, dat de gevallen, die hij kreeg,
voor het meeren deel zeker niet tot de minder beteekenende
behooren. Ik geloof, dat Pfister grootendeels gelijk heeft,
wanneer hij tot de voordeelen, die de psychanalyse vergeleken met de twee concurreerende methoden, de hypnose en
de suggestie, bezit, de volgende rekent 3 ) :
1. De hypnose bedient zich van onberekenbare krachten,
„ein launenhaftes und sozusagen mystisches : Hilfsmittel"
1)

De Beweging, Mei '14, p. 125.

2) p. 431.
O. E. XV 1

3) p. 373-378.
4
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(Freud). Dit kan van de psychanalyse niet gezegd worden.
De hypnose schiet te kort in zwaardere gevallen en
heeft meestal geen invloed op personen boven een zeker
geestelijk niveau. Hier juist kan de psychanalyse 't
beste helpen.
De hypnose tracht 't symptoom der ziekte te verwijderen, en gaat niet, zooals de psychanalyse, op de oorzaken
der ziekte in. Vandaar de meestentijds korte duur der
genezing.
In principe is er geen verschil tusschen de suggestie 1)
van Dubois en die van Christian Science en zelfs van
kwakzalvers. Dubois zegt zelf, dat intellectueel zwakkeren beter doen naar deze laatsten te gaan dan naar
hem. Het is genezing op autoriteit, waardoor de patiënt
afhankelijk wordt en vaak blijft van den psychiater.
De psychanalyse tracht juist den patiënt onafhankelijk
te maken.
Op dwangneurose heeft de suggestie meestal geen invloed ; zelfs tegenover 't sterkste geloof in genezing,
waarheen Dubois den patiënt al redeneerende leiden wil,
blijft dikwijls de ziekte stand houden, terwijl dezelfde
ziekte door psychanalyse menigmaal overwonnen werd.
De fout der suggestie is, dat zij evenmin als de hypnose
doordringt tot de diepere oorzaak der ziekte. Ook zij
blijft bij de symptomen staan ; slechts geeft zij zonder
iets meer dan oppervlakkige analyse een theorie ten
beste over de oorzaak, die niet veel meer dan een gissing is. Het gevolg is, dat de onreine geest naar Matth.
XII : 43-45 slechts tijdelijk verdreven wordt en dan
vaak met zeven andere terugkomt. Vooral strengheid
en dreiging zijn hoogstgevaarlijk. Een moeder berichtte
Pfister triomfantelijk dat zij haar dochter door strengheid een nerveusen tic uitgedreven had. Spoedig kreeg
die dochter er drie terug.
Merkwaardig is een vergelijking, die Pfister maakt
.

5.

6.

1) Natuurlijk kan ook de psychanalyse de on-opzettelijke suggestie
niet uitschakelen.
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tusschen Dubois en Freud, waarbij hij Dubois eensdeels op
de lijn stelt van 't Oude Testament met zijn : „Gij zult",
anderdeels op die van het Buddhisme met zijn ascese en
levensnegatie ; en daartegenover Freud ziet aan den kant
van het evangelie met zijn „Gij moogt", met zijn liefde in
stede der wet, en zijn verheerlijking van het leven. Ook
acht Pfister 't onderscheid tusschen het Katholicisme met
zijn heteronomie en gebondenheid aan personen, en 't
Protestantisme met zijn autonomie en persoonlijke vrijheid
toepasselijk op 't verschil tusschen Dubois en Freud.
Of die vergelijkingen opgaan zullen we later zien. Zij
toonen ons echter duidelijk, hoe elke diepergaande psychologie en psychotherapie vanzelf het godsdienstig leven
raakt. Niet alleen dat de ontleding der ziel in aanraking komt met de betrekking dier ziel tot bovenmenschelijke machten, maar ook de godsdienst wil immers
bevrijden van al wat onze ziel aanrandt of beklemd houdt ;
ook de godsdienst wil genezen. Wordt Christus niet de
verlosser en geneesmeester genoemd ? En menigmaal zullen
de pastor en de psychiater voor dezelfde ziektesymptomen
komen te staan en tot dezelfde oorzaken dienen door te
dringen, ook al zien zij die verschijnselen misschien in
verschillend licht en noemen zij ze wellicht bij andere
namen.
Nu moet men echter niet meenen, dat Freud zelf zich
bewust is in den dienst van het evangelie te arbeiden.
Freud toont weinig godsdienstig gevoel en nog minder
begrip van wat godsdienst eigenlijk is. Pfister, die zijn
meester hoog vereert, en voor wiens boek Freud een „Geleitwort" geschreven heeft, Pfister zegt van den Weenschen
hoogleeraar : „Freud zelf staat zeer dicht bij het psychofysische materialisme, wanneer hij b.v. in de aandriften
van den mensch den psychischen representant van organische machten ziet" 1 ). Wanneer Freud in zijn Amerikaansche voorlezingen zegt 2 ) dat „wij menschen met de hooge
1)
2)

p. 53.
Vert. van Dr. van Emden p. 57.
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eischen onzer beschaving en onder den druk van onze
innerlijke verdringingen over het algemeen ontevreden zijn
met de werkelijkheid, en daarom er een phantasie-leven
op na houden, waarin wij o zoo gaarne door de productie
van wenschvervullingen ons schadeloos stellen voor wat
de realiteit ons doet ontberen", dan krijg ik zeer sterk
den indruk, dat Freud onder dat fantasie-leven ook onze
godsdienstige voorstellingen rangschikt, en dat hij — evenals L. Feuerbach de godsdienstige geloofswereld zich
denkt als 't gewenschte en in de verbeelding bestaande
supplement van ons menschelijk leven. Deze voorstelling,
ook al gaat zij gepaard met groote waardeering van de
behoeften, die deze fantasieën scheppen, en ook al kunnen
wij een deel waarheid er niet in ontkennen, verdraagt zich
niet met waarachtig godsdienstig geloof.
Ofschoon de psychanalytische methode voor een groot
deel onafhankelijk is van Freud's opvatting en verklaring
van 't geestelijk leven, toch acht ik 't de moeite waard
om Freud's denkbeelden te dezen opzichte eens bloot te
leggen, daar zij ons een typischen blik geven op de wijze,
waarop een psychiater van ongodsdienstigen huize en met
geringe of geene wijsgeerige ontwikkeling zich een oordeel
over 't geestesleven vormt. Deze wijze komt o. a. aan den
dag in Freud's verhandeling over „Dwanghandelingen en
godsdienst-oefeningen" 1 ). Freud vindt tusschen beide een
treffende overeenkomst : de bijzondere nauwgezetheid, waarmee een lijder aan dwang-neurose b.v. zijn kleeren bij 't
naar bed gaan in dezelfde volgorde neerlegt, en waarmee
de geloovige zijn heilige handelingen verricht. Voor beiden
is 't een ceremoniëel, waarvan zij bang zijn ook maar
in 't minste af te wijken 2 ). Beiden hebben de vaste overtuiging, dat hierbij groote belangen van hun persoon op
't spel staan. Hoewel de priester de beteekenis der symbolen begrijpt, zijn „de motieven, die tot de godsdienstoefening leiden echter aan alle gel oovigen onbekend
1) In „De Sexueele beschavingsmoraal " vertaald door A. Stärcke. Uit
„Zenuw- en Zieleleven ", Serie III No. 5. Hollandia drukkerij 1914.
) p. 35-36.
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[evenals de motieven der dwanghandeling aan den patiënt],
of de plaats ervan wordt in hun bewustzijn ingenomen
door motieven, die onbewust in plaats van de ware naar
voren worden geschoven". Zoowel de een als de ander
staat „onder de heerschappij van een schuldbewustzijn,
waar hij weliswaar niets van weet, van een onbewust
schuldbewustzijn, dus". De vrome en de lijder aan dwangneurose, beiden „weten, dat zij in hun hart erge zondaars
zijn ; de waarde van afweringen en beschuttingsmaatregelen
schijnen de vrome oefeningen (gebeden, aanroepingen enz.)
te hebben, waarmee zij iedere bezigheid van den dag en
vooral iedere buitengewone onderneming inleiden" 1 ). „Volgens deze overeenkomsten en analogieën zou men kunnen
wagen de dwang-neurose op te vatten als pathologischen
tegenhanger van de godsdienstvorming, de neurose te
noemen een persoonlijken godsdienst, den godsdienst eene
algemeene dwang-neurose" 2 ). Aldus Freud.
Nu zal ik niet ontkennen, dat er godsdienstoefeningen
zijn, die het karakter dragen, 't welk Freud er aan toekent ;
in 't bijzonder in den Roornschen eeredienst zijn dergelijke
trekken, animistische trekken zou ik ze willen noemen, nog
in menigte voorhanden. Maar is 't niet teekenend voor
Freud's waardeering van den godsdienst, dat hij dit voor
de godsdienstoefening houdt, en met geen enkel woord
gewag maakt van 't bestaan van andere godsdienstoefeningen, noch van de heilige aandriften, die zich toch ook
in dien animistisch gekleurdere eeredienst der Roomsche
kerk doen gelden. Heilig heeft bij hem alleen de beteekenis
van „tabu" ! pas op ! gevaarlijk ! En ten slotte laat hij alle
verschil tusschen godsdienstoefening en godsdienst varen
(inderdaad is 't een ook een direct en noodzakelijk gevolg
van 't ander) en vindt hij zijn beschouwing der godsdienstoefening een goede inleiding tot 't zich eigen maken van
een begrip omtrent godsdienstvorming, waarbij godsdienst
in 't licht komt te staan van „eene algemeene dwangneurose". Het was wel noodig maar tevens naief van den
1) p. 39-40.

2) p. 42.
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vertaler om in zijn introductie te schrijven : „het is wel
nauwelijks noodig toe te voegen, dat daarmede geen bestrijding van de religie beoogd wordt". Ik voor mij houd meer van
een bestrijding van den godsdienst dan van dusdanige
verklaringen.
Deze vertaler, A. Stärcke, zenuwarts te Den Dolder,
heeft in zijn inleiding een uiteenzetting gegeven van de
grondbeginselen van Freud's zielkunde. Deze beginselen,
zegt hij, „zijn door Freud niet bepaald uitgesproken, maar
laten zich tusschen de regels lezen." „Freud's gronddenkbeeld", zegt Stärcke, „is hoogst eenvoudig. Hij stelt zich
de individueele ziel, die tijdelijke eenheid 1 ) voor als de
resultante van twee strijdende krachten : den „Ich-trieb"
en de „Libido'. De „Ich-trieb" streeft naar vergrooting
en verlenging van het individueele leven, is centri-petaal.
De „Libido" is centri-fugaal, streeft er naar zich te geven,
de individualiteit op te heffen. „De Ich-trieb moet in de
kiem aanwezig gedacht worden, de libido kan worden opgevat als in hoofdzaak stammende uit nawerking van lusten onlustprikkels, derhalve uit de omgeving afkomstig, en
tijdens het leven in macht groeiende." De strijd om 't
bestaan zet den Ich-trieb in werking, maar 's menschen
geluk ligt in de libido, in 't zich geven, in 't liefdeleven,
vooral tusschen man en vrouw. Tot zoover Stärcke.
Deze libido echter, en daarmee 's menschen geluk,
raakt in de knel tengevolge van den strijd om 't bestaan,
die steeds harder wordt, en tengevolge der beschaving,
die met den voortgang van dezen strijd gelijken tred
houdt. Beide leggen den mensch een dwang op, waarmee
zijn natuur zich slecht laat vereenigen. Zoo wordt er een
sexueele beschavingsmoraal gekweekt, die Freud in een van
zijn opstellen als de oorzaak aanwijst der moderne zenuwzwakte.
Of de winst aan beschaving hiertegen op weegt, Freud
verklaart zich niet in staat dit uit te maken. Men moet
ook bedenken, welk een kracht aan de bedwinging der
1) Freud zelf spreekt van „die Struktur des seelischen Mechanismus." Geleitwort bij Pfister, p. IV.
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sexueele driften verspild wordt 1 ). Freud gelooft eigenlijk,
dat de uit dezen toestand ontstane neurose de bedoelingen der beschaving verijdelt 2 ). De menschen worden gedwongen een steeds grooter deel van hun sexueele liefde
te „sublimeeren", te richten op andere, niet meer sexueele
doeleinden, door de beschaving hooger gesteld, hetgeen niet
allen, en dezen vaak nog slechts ten deele gelukt. „De
ervaring leert," zegt Freud, „dat er voor de meeste menschen een grens is, waarboven hun constitutie den eisch
der beschaving niet kan volgen. Allen, die edeler willen
zijn dan hunne constitutie veroorlooft, vervallen tot neurose,
zij zouden er zich beter bij bevonden hebben, als het hun
mogelijk
k was gebleken slechter te zijn" 3 ). Maar niet ieder
is zoo sterk om zich tegen de eischen der beschaving te
verzetten. „Het aantal der sterken, die zich openlijk stellen
tegenover den eisch der beschaving", is nog klein, maar
zal bij verdere beperking van de sexueele vrijheid „in
buitengewoon groote mate toenemen" 4 ). Nu geschiedt het
nog in stilte; „de voor den man in onze maatschappij
geldende dubbele sexueele moraal is de beste erkenning,
dat de maatschappij zelve, die de voorschriften uitgevaardigd heeft, niet aan de doorvoerbaarheid ervan gelooft" 5 ).
Van deze sterken bovengenoemd kan men in alle opzichten
veel verwachten. „In het algemeen heb ik niet den indruk
gekregen, dat de sexueele abstinentie energieke, zelfstandige mannen... helpt vormen, veeleer brave zwakkelingen" 6 ).
„Wie als man zijn sexueel object met kracht verovert, van
hem gelooven we ook aan dergelijke niets ontziende
energie in het nastreven van andere doeleinden."

Ik kan voor deze proeve van psychanalytische ethiek
weinig eerbied hebben. Ik bedoel niet haar fatalen invloed
op onervaren lezers, die heimelijk hunkeren naar een
sexueel libertinisme ; al valt 't te betreuren, dat deze verhandeling in een der populaire Hollandia-brochures is vertaald en uitgegeven. Maar Freud kan terecht zeggen : voor
1) p. 24 - -25.

5) p. 23.

2) p. 31.
6) p. 25.

3) p. 20.

4) p. 21.
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zulke lezers schrijf ik niet ; ik vraag alleen of mijn theorie
waar is. Welnu, juist die waarheid trek ik sterk in twijfel.
Niet dat ik 't in allen deele wil opnemen voor de huidige
sexueele beschavingsmoraal, en 't niet zou betreuren dat
de omstandigheden het voor zoo velen onmogelijk maken
de sexueele liefde met haar vreugden en haar levensverruiming te leeren kennen. Maar de theorie van Freud is
niettemin onwaar, en 't allermeest in haar grondbeginselen.
De „Ich - trieb" zou in de kiem aanwezig, maar de „libido"
uit de omgeving afkomstig zijn, in hoofdzaak afstammen
uit nawerking van lust of onlustprikkels ! Hoe is 't mogelijk, zou ik willen vragen, om een oer-drift als de geslachtsdrift uit de omgeving afkomstig te achten ! Als één
drift aangeboren is, en in kiem bij ieder aanwezig, dan is
't toch wel deze, even primair en door de natuur even
onverbiddelijk geëischt als de dorst en de honger. Freud
en zijn leerlingen verwarren doorloopend, wat Martin eau
noemt : de primaire en de secundaire neigingen 1 ). De
primaire drijven ons, vóór we ons bewust zijn waarheen
ze ons drijven, naar 't doel, niet door ons maar door de
natuur gesteld ; de secundaire treden pas op, als wij ons
bewust zijn geworden, wat de primaire met ons doen, en
welk genot haar bevrediging ons geeft. Sexueele begeerte,
die de lust beoogt, is de primaire neiging, maar getransformeerd. Van deze transformaties, van deze secundaire
neigingen kan men desnoods zeggen : zij stammen af uit
de omgeving, omdat de omgeving ons 't voorwerp der bevrediging schenkt ; maar van de primaire kan dit zeker
niet worden beweerd. Martineau stelt de primaire hoogex
dan de secundaire, en m. i. terecht. 't Zoeken van zijn lust
kan geoorloofd, een zedelijk indifferent, maar nooit een
zedelijk goed motief zijn. Misschien zal Freud tegenwerpen :
maar zoodra we ons bewust zijn, waarheen de neigingen
ons drijven, en welk genot ze schenken, houden de primaire
immers op ; volwassen menschen bezitten toch alleen secundaire. Ik meen, dat 't anders is ; dat ook volwassenen de
1) J. Martineau. Types of ethical Theory II p. 135, 167, 266.
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neiging in primaire fase kunnen bezitten, en dat deze fase
aan de liefde tusschen jonge menschen juist haar ontroerende bekoring geeft. „Lievend ontwaken de sluim'rende
zinnen", zegt des Amorfe van der Hoeven. In den beginne
sluimeren ze, zijn zij nog primair, en dáárom kunnen zij zich
schoon vereenigen met geestelijke liefde en deze doen branden.
En ook als de zinnen zijn ontwaakt en zoo luide mee gaan
spreken, dat men ze wel hooren moet en men bewust naar
haar bevrediging gaat verlangen, dan kan toch aan de
primaire neiging een groote rol blijven toebedeeld. Hoe
hooger men staat als mensch, en dus ook als man, als
vrouw, des te meer zullen de eerbied en geestelijke genegenheid in de liefde domineeren, en des te meer zal de
lichamelijke neiging telkens weer tot haar primairen, onbewusten toestand worden teruggedrongen. Ik meen, dat
deze verhouding der affecten juist de waarborg vormt van
een harmonisch huwelijk, en dat een huwelijk, op bewustzoeken-naar-lust gebaseerd, ten slotte niet anders dan
teleurstelling kan brengen. Geen wonder, dat Freud telkenmale deze huwelij ksmislukkingen opmerkt ; de hoogere liefde
is zeldzamer dan de lagere, in 't huwelijk gelijk overal
elders. Maar jammer, dat Freud geen andere reden weet
te vinden voor die mislukking dan teleurgestelde genotzucht. Zijn leerling, Pfister, zegt wel, dat Freud het zedelijk karakter van 't geslachtsleven gewichtiger acht dan
het „rein-animalische" 1 ), maar juist in déze verhandeling 2 ),
waar Freud die zienswijze dan toch zeker in 't licht had
moeten stellen, ontbreekt zij geheel. Wij kunnen haar
moeilijk speuren in een bewering als deze, dat „volle
abstinentie tijdens de jeugd niet de beste voorbereiding
[is] voor het huwelijk bij den jongen man. De vrouwen
vermoeden dat, en verkiezen onder haar aanbidders hen,
die zich reeds bij andere vrouwen als mannen hebben doen
gelden". Zelfs de vertaler vindt 't hier noodig achter de
woorden „abstinentie niet de beste voorbereiding", een
nootje te voegen : „ook de prostituée niet". Aangenomen,
1)

Pfister. Die psych. meth. p. VIII en 382.

2)

De Sexueele Beschavingsmoraal,' enz.
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dat Freud 't met zijn vertaler eens is, dan blijft over : het
te verleiden meisje, de korte liaison met gehuwde of ongehuwde vrouw, de maintenée. Wat kiest Freud
Naar mijn oordeel zal juist elke sexueele verhouding
voor 't huwelijk er toe meewerken om aan de secundaire
neiging de heerschappij te verzekeren over de primaire,
en 't huwelijk op een lagerera en minder vasten bodem te
bouwen. Freud voelt dit blijkbaar niet. Hij prijst de sterken,
die ongegeneerd de dubbele moraal huldigen en straks die
moraal in 't volle daglicht zullen zetten. De sterken ! Hoe
is 't mogelijk dat Freud, zelfs zonder eenige restrictie, de
sexueele libertinisten de sterken noemt. Kent hij dan niet
al die zwakkelingen, die zedelijk impotenten, die aan hun
lust niet den minsten weerstand kunnen bieden en door
haar meegesleept worden, over alle bezwaren, ook de meest
ethische, heen naar 't doel, de prooi. Zeker, zij zullen desnoods pijn en gevaar verachten, op dezelfde wijze als een
dronkaard dat doet, opgewonden, bedwelmd en gevoelloos.
„Wie als man zijn sexueel object met kracht verovert,
van hem gelooven we ook aan dergelijke niets ontziende
energie in het nastreven van andere doeleinden." De woorden „niets ontziende" onderstreep ik.
„Wie in den aard van de neurose weet door te dringen," zegt Freud, „doet spoedig de overtuiging op, dat de
toename van zenuwzieken in onze maatschappij te wijten
is aan 't opvoeren der sexueele beperking" 1 ). Zonder 't
deel waarheid in deze bewering te ontkennen, zouden we
willen vragen : is dit niet mede aan andere oorzaken te
wijten ? Niet ook aan de steeds grooter wordende drukte
en concurrentie in het leven ? En niet ook aan de door
allerlei oorzaken groeiende genotzucht, waardoor de moderne
mensch van soberheid en zelfbeperking steeds minder weten
wil, steeds meer zijn innerlijk houvast verliest, geënerveerd
raakt en dan door lusteloosheid of door gedwongen beperking zenuwziek wordt ?
Het hoogere leven wordt bij Freud aangeduid met 't
?

1) Freud: De Sexueele beschavingsmoraal enz. p. 22.
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woord „beschaving". Dit is wel een der ongelukkigste
zijden van zijn ethiek. Wat is beschaving ? Men kan haar
opvatten als mengsel van zedelijk hoog en laag, deels gewichtig, deels onbeduidend, als de publieke opinie, als het
door de maatschappij geëischte, dat zich als dwang aan
den mensch oplegt en over zijn gedragingen heerscht.
Beschaving dus 't tegendeel van lust. Z66 vat Freud „beschaving" op, en ten deele heeft hij daar 't recht toe.
Maar dan gaat 't toch niet aan, alle hooger leven in die
„beschaving" te laten opgaan ! Is er dan geen lust in 't
hóógere ! Is er geen geestelijke lust, in 't evangelie zaligheid genoemd ? Ja, zal Freud zeggen, men kan de lagere
lust „sublimeeren", in andere, omhooggaande banen leiden,
en op hooger liggende doeleinden richten ; als dat lukt,
dan wordt ook 't hoogere een lust.
Hier openbaart zich een nieuwe grondfout van zijn
theorie : Freud ontkent 't bestaan van primaire geestelijke
aandriften. Deze geestelijke aandriften, zegt hij, zijn de
ongeestelijke, gesublimeerd. De mensch is geen oorspronkelijk geestelijk wezen. De geestelijkheid van zijn wezen is
een afgeleide. Geen wonder, dat hij zich het geestelijke
niet anders kan verklaren dan als het door de toestanden
in de maatschappij geëischte en aan den mensch opgelegde.
Geen wonder, dat deze beschaving ons in zijn beschrijving
zoo dor voorkomt. Geen wonder ook, dat hij daartegenover
alleen het lichamelijke lust-leven ziet als het frissche,
leven-brengende bronwater, waaraan de mensch zich lavén
kan. Dat deze opvatting ethiek in haar ware, geestelijke
gedaante en godsdienst in elke gedaante uitsluit, behoeft
geen nader betoog. Wij komen hierop nog terug. Maar
reeds nu zien we duidelijk, hoe gevaarlijk 't is om van uit
medisch, d. i. tenslotte uit lichaams-geneeskundig standpunt, het zieleleven te benaderen en te willen verklaren.
Dit gevaar is des te grooter, naarmate de psychiater zich
in de wereld des geestes, der religie en der wijsbegeerte,
minder thuis voelt. Dan kan hij de verzoeking niet weerstaan en hij gevoelt 't niet eens als verzoeking, het
geschiedt van zelf
om zijn metafysische negatie's voor
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te stellen als de uitkomst van zijn psychologisch onderzoek;
terwijl juist omgekeerd die negatie's, geholpen door een
sterk sprekend gemis aan wijsgeerige bezinning, hem van
den aanvang af hebben geleid in de richting van een
psychologische theorie, die zich met godsdienst en wijsbegeerte niet verdraagt.
De groote ergernis, die Freud gewekt heeft en nog
wekt, is gericht tegen zijn „sexual-theorie", de leer, dat
de oorzaak van „verdringing" en „surrogaat-vorming" en
daardoor van neurose en psychose altijd in factoren van het
sexueele leven moet gezocht worden. De heftigste verwijten
heeft men Freud gedaan ; aan zijn wetenschappelijkheid,
zelfs aan zijn karakter heeft men getwijfeld. Natuurlijk
ten onrechte. Wij gelooven Freud graag, als hij zegt, dat
hij die theorie niet zoo maar heeft opgesteld en haar toen
heeft toegepast. „In 1895... stond ik nog niet op dit
standpunt ; ik moest er toe overgaan, toen mijn ervaringen
talrijker werden en dieper in het onderwerp doordrongen.
Men heeft mij gevraagd : waarom dan niet ook andere
gemoedsbewegingen tot de beschreven phaenomenen der
verdringing en der surrogaat-vorming aanleiding zouden
kunnen geven ? Mijn antwoord is : Ik weet niet, waarom
zij het niet zouden kunnen, ik heb er ook niets tegen,
maar de ondervinding leert, dat zij zulk een beteekenis
niet hebben, dat zij hoogstens de werking der sexueele momenten ondersteunen, nooit echter ze vervangen kunnen" 1 ).
Wij willen Freud hier in zijn recht laten, 't spreekt
van zelf, om als wetenschappelijk man te oordeelen zooals
hij meent te moeten oordeelen, ook al kunnen we moeilijk
door hem overtuigd worden. Bovendien heeft Freud in
den loop der jaren het begrip sexualiteit zóózeer veranderd
en van het gewone spraakgebruik verwijderd, dat het haast
niet mogelijk is, zonder misverstaan te worden, hierover
te spreken 2 ). Ons bezwaar is alleen, dat hij ook 't recht
1)
2)

Over Psychoanalyse. Vijf Voordrachten, IV. p. 43-44.
Pfiister, p. 13, 61, 382.
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meent te hebben (nog in 1911) om groote en machtige
geestelijke verschijnselen als godsdienst en kunst grootendeels tot gebeurtenissen in de sexueele ontwikkeling terug
te brengen 1 ). Of er verband is, en welk verband er is
tusschen 't sexueele leven aan den eenen, en godsdienst
en kunst aan den anderen kant, laten we in 't midden.
Dit is alweer een wetenschappelijke vraag, die de deskundigen op dit gebied moeten uitmaken, al zouden we hen,
voor ze beginnen, er wel met James aan willen herinneren,
„dat de religieuse leeftijd bij uitnemendheid toch de bejaarde leeftijd schijnt te zijn, als de vloedgolf van het
sexueele leven is voorbijgegaan" 2 ). Maar zelfs al kan Freud
bewijzen, dat in alle uitingen van kunst en godsdienst 't
sexueele leven meespreekt, dan zou hij nog niets van 't
wezen der kunst en der religie verklaard hebben. Zijn fout
is 't, dat hij meent van wel.
Dit is de reden, waarom vele psychiaters ons zoo
onsympathiek zijn : hun (bewust of onbewust) „medisch
materialisme", zooals James 't noemt. Materialisme is 't,
het geestelijke te willen verklaren uit 't lichamelijk organisme, de geestelijke uiting van den mensch voor te stellen
als „den psychischen representant van organische machten" 3 ). Dit materialisme wordt in de medische wereld
veelvuldig aangetroffen. Daarom wil ik er even bij stilstaan.
Niemand heeft scherper dan W. James dit medische
materialisme gehekeld 4 ). Al ware 't zoo, zegt James, dat
de groote religieuse geesten aan de kwalen geleden
hebben, die men ons van hen vertelt, en dat die kwalen
een rol hebben gespeeld in hun godsdienstig leven, is
daarmee dat godsdienstig leven gediskwalificeerd ? Freud
zal misschien zeggen : „neen !" denkende aan 't maatschappelijk nut, dat dit leven toch geven kan. Maar dit nut is
slechts 't toevallig effect en vertegenwoordigt geen intrin1)

Ibid. p. 61.

2)
3)

Varieties of Religious Experience p. 12.
Pfister p. 53.

4)

Varieties of Relig. Exp. Lecture I: Religion and Neurology
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sieke waarde. Als hij hun geestelijk leven uit hun kwalen
„afleidt" of „verklaart", dan moet hij zeggen : ja ! dat
godsdienstig leven is niet goed te noemen.
James denkt er anders over. Hoe kan, vraagt hij, een
opsomming van deze factoren in de geschiedenis van den
geest, beslissen over hun spiritueele beteekenis ? En hoe
is dan 't feit te verklaren, dat een reeks menschen, die
dezelfde organische afwijkingen vertoonen, niets bijzonders
op geestelijk gebied praesteeren ? Prof. de Boer zegt 1 ) :
„Zal de theorie iets beteekenen, dan moet ze ons duidelijk
maken ... hoe de sexualiteit ... den een tot dichter, een
tweede pervers, een derde ziek, en wel telkens nog op
bijzondere wijze dichter of pervers of ziek maakt." De
psychanalyse zal hier nooit verder komen dan tot de verklaring, dat de een 'n aanleg heeft tot perversiteit, en de
ander tot dichtkunst, enz. Van de dichtkunst en van alle
andere geestelijke eigenschappen geldt, wat James zegt
van de deugd : „De wortelen van eens menschen deugd
zijn voor ons ontoegankelijk" 2 ).
Men zou de (abnormale) sexualiteit, aangenomen dat
deze een beweegkracht in dezen is, kunnen vergelijken
met een stormwind, die door een knarsend hek of door
een aeolusharp vaart.
De waarde van een godsdienstigen geestestoestand te
willen beoordeelen naar een aangenomen organische oorzaak,
„is geheel onlogisch en willekeurig, tenzij men reeds van te
voren een psycho-fysische theorie heeft uitgewerkt, die
geestelijke waarden in 't algemeen met bepaalde soorten
van fysiologische verandering verbindt. Anders zou geen
enkele van onze gedachten of gevoelens, ook onze wetenschappelijke leerregelen niet, zelfs ons ongeloof niet, op
eenige waarde als openbaring van waarheid aanspraak
kunnen maken, want elk van deze vloeit dan zonder uitzondering voort uit den lichamelijken toestand van den
eigenaar op dien tijd" 3 ).
1) De Beweging, Mei '14, p. 126.
2) Varieties p. 20.
3) p. 14.
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Elke theorie gaat verkeerd, die niet uitgaat van het
stellige feit, waarvan ieder eenvoudig man zeker is, „dat
sommige toestanden van den geest innerlijk superieur zijn
aan andere, en aan ons meer waarheid openbaren" 1 ). „Wanneer we zekere geestestoestanden voor hooger houden dan
andere, geschiedt dit dan ooit op grond van wat we weten
omtrent hun organische antecedenten?" 2 )
„In de natuurwetenschappen en industriëele kunst
komt 't bij niemand op om meeningen te discrediteeren
door te wijzen op den zenuwtoestand van den auteur.
Niet anders moet 't gaan met godsdienstige meeningen.
Hare waarde kan alleen worden bepaald door geestelijke
oordeelvellingen" 3 ).
Freud moet zelf de moeilijkheid gevoeld hebben.
Schitterende kunst-praestatie's van artisten, niet vrij van
neurose 4 ), moeten hem zijn opgevallen. En 't gaat bij
kunst niet zoo makkelijk als bij godsdienst deze praestatie's te kleineeren ; en evenmin is 't hier doenlijk — zooals
bij godsdienst ze te willen waardeeren alleen om hun
sociaal belang. Van daar, dat hij wel een apart kunstenaarstalent moet aannemen, en naief-weg spreekt van „het ons
psychologisch nog raadselachtige kunstenaarstalent" 5 ). Zou
Freud werkelijk meenen, dat langs den experimenteelen weg
der psychiatrische psychologie 't kunstenaarstalent ooit begrepen kan worden ? Zoomin als dit ooit zal gelukken, zoomin
is 't mogelijk langs dezen weg het karakter van godsdienst te
vatten. Godsdienst en kunst zijn als boeken met tweeërlei
tekst. De eene tekst vertelt ons van het zintuigelijke en
van het zenuw-leven, en wordt 't best begrepen door

1) p. 14. 2) p. 15.
3) p. 17, 18. James noemt als criteria „immediate luminousness,
philosophical reasonableness and moral helpfulness." Het laatste, „moral
helpfulness", accepteert Freud ook. Hier is verband tusschen beider scepticisme.
4) Wij denken b.v. aan een Nietzsche vóór zijn débacle; aan een
Vincent van Gogh, die in één zijner brieven over Mauve schrijvende, zegt:
„in zenuwachtigheid geven wij elkaar niets toe"; en aan zoo vele anderen.
5) Voordrachten p. 58.
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zenuw-artsen ; de andere tekst wordt met dezelfde letterteekens aangeduid, maar bevat een andere taal, alleen verstaanbaar voor den ingewijde, d. i. voor hem, die ook
aesthetisch, ook godsdienstig gevoel heeft. Deze laatste
taal, niet de eerste, is de taal van de kunst, van den godsdienst. Zooals een snik van een vader bij zijn zieke kind
op tweeërlei wijze kan worden uitgelegd : als uiting van
zenuwachtigheid en : van hartstochtelijke liefde en droefheid, en 't ook beide is, zoo kan een uiting van godsdienst
ook op tweeërlei wijze verklaard worden door den zenuwarts èn door den mede-godsdienstige. En als die zenuwarts
niet tegelijk een mede-voelende is in 't godsdienstige, dan
begrijpt hij van die godsdienstige uiting als godsdienst
niets, ook al kent hij 't gansche zenuwproces, dat die uiting
voorafgaat en begeleidt. En 't verandert niets aan de zaak
of Freud al zou tegenwerpen : ik verklaar 't niet louter
als zenuwproces, ik verklaar alleen 't hooger-psychische
uit 't lager-psychische, 't religieuse uit 't sexueele. Want
men kan dat „hoogere" uit 't „lagere" nu eenmaal nooit
en nergens „verklaren", zonder juist 't hoogere te elimineeren 1 ) ; en evenmin kan men 't hoogere overzien en be-

oordeelen van af 't lagere standpunt. Men moet minstens
op dezelfde hoogte staan ; om godsdienstige uitingen te
kunnen beoordeelen moet men minstens godsdienstig zijn.
„Het baat ons niets," zegt James, „of wij al naar de
organische oorzaken van godsdienstig leven zoeken. De
eenvoudige waarheid is, dat, om godsdienst te interpreteeren,
men ten slotte moet kijken naar den onmiddelijken inhoud
van het godsdienstig bewustzijn zelf." „Wat ook de eigenaardigheden van ons organisme mogen zijn, onze geestestoestanden hebben hun zelfstandige waarde als openbaringen der levende waarheid" 2 ). Merkwaardig, dat zelfs
1) Jelgersma zegt („Ongeweten Geestesleven” p. 29) : „Het hoogere
geestelijke leven bestaat dus niet in het ontbreken van het lagere, maar
het is eene toevoeging aan, eene wijziging van dit lagere leven." Maar dan
is de „toevoeging" 't voornaamste, zooals de mensch beschouwd kan worden
als een dier, met iets er aan „toegevoegd."
2) Varieties p. 12, 13.
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een pragmatist als James behoefte voelt om het „medical
materialism" te helpen herinneren, dat door deze methode
van verklaring der geestelijke wereld het heele begrip
waarheid op elk gebied — te gronde gaat.
Terecht zegt James, dat weinige opvattingen van den
godsdienst ons zoo weinig leeren van het eigenlijke karakter
van den godsdienst, als de opvatting dat godsdienst zijn
oorsprong vindt in het sexueele leven. Deze opvattingen
stijgen niet uit boven 't niveau van de terecht vèr weggeworpen Roomsche verklaring van Luther's hervormingsverlangen uit zijn begeerte om een non te huwen. Men
moet wel blind zijn voor de wijde wijde wereld, waarin de
godsdienst leeft, om die wereld als een schepping aan te
merken van onze lichamelijke behoeften. Het gevolg zou
hier in geen verhouding staan tot de oorzaak 1 ).
Bijna alle psychiaters, die niet in een sterk sprekend
godsdienstig sentiment of in een aangeboren bescheidenheid
een reden vinden om beschroomd en voorzichtig 't geestesleven te naderen, loopen gevaar den waan te koesteren, dat,
nu zij in hun praktijk met uitingen van godsdienst in aanraking zijn gekomen, zij zich nu ook een oordeel over
godsdienst kunnen vormen. Vandaar wat ik zou willen
noemen de goedkoope theologie van vele psychiaters. Zelfs
een scherpzinnig man als Jelgersma weet zich van deze
goedkoope theologie niet vrij te houden. Op p. 30 van
zijn meergemelde rede zegt hij : „De theorie van Calvijn
over de namelooze slechtheid, de absolute verdorvenheid
en ten gevolge daarvan van de eeuwige verdoemdheid van
het menschelijk geslacht, beschouw ik als een uiting van
dit diepe en verborgene gevoel 2 ). Aan hem werd bewust,
wat de groote meerderheid slechts onduidelijk gevoelde.
Maar hij was in dit opzicht, evenals vele andere groote
mannen, eenzijdig en daardoor onwaar. Hij zag het lagere
en dit blijft zijne groote verdienste, maar hij miskende het
hoogere en daaruit blijkt zijne eenzijdigheid." „Hij
1)

p. 11 noot.

2)

n.l. de intuïtie van 't ongeoorloofde onzer meeste wenschen.

u. E. XV 1
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miskende het hoogere." Dat staat er heusch kortweg. En
als Calvijn nu eens in zijn adoratie van God en in zijn
gevoel van volslagen afhankelijkheid van Gods erbarming
al dat hoogere in den mensch toeschreef aan de genade
van God ? Daar denkt Jelgersma niet aan. Ik vrees, dat
deze verklaring, die m.i. dichter bij de waarheid staat dan
de zijne, voor hem even duister is als chemische formules
voor mij zijn. Er is inderdaad nog veel ongeweten geestesleven, ook voor Jelgersma.
Wanneer de psychiater op godsdienstig terrein komt
en dat kan hij immers niet laten en daarna van
zijn hier opgedane ervaring uit tot verklaring van godsdienstige verschijnselen voortschrijdt, dan heeft hij kans
zijn doel te bereiken alleen in geval hij zelf godsdienstig
is en theologisch onderlegd. Dit zijn dan wel de eerste
voorwaarden. Aan deze voorwaarden voldoet Freud's leerling Dr. Oskar Pfister, predikant en seminarium-leeraar
te Zürich, een man, die bovendien menschenkennis bezit
en paedagogische ervaring en door zijn leermeester als
bijzonder geschikt voor psychanalyse wordt aangewezen.
Men kan den leermeester zoo min als den leerling
van enghartigheid beschuldigen. Want de eerbied voor
zijn meester verhindert Pfister niet om op tal van punten
Freud te critiseeren, en deze critiek verhindert Freud niet
om een waardeerend woord aan 't werk van zijn leerling
gelijk
mee te geven. Pfister's critiek betreft trouwens
we reeds opmerkten
niet de methode der psychanalyse,
maar de metafysisch-psychologische stellingen, waarvan
Freud uitgaat en waartoe hij komt.
Na een korte, weinig beteekenende uiteenzetting van
zijn kennis-theoretisch standpunt tegenover dat van Kant,
Hegel, von Hartmann, Wundt e.a. (Pfister is psycholoog,
geen metafysicus) geeft Pfister zijn psychologische zienswijze tegenover 't psycho-fysische materialisme van Freud
aan, als die van 't psycho-fysische parellelisme 1 ), niet als
:

,.

1) Die psychanalytische Methode, p. 21, 22, 29.
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metafysische doctrine maar als heuristisch beginsel, 't welk
aanneemt, „dat met de aandoeningen van 't centrale
zenuwstelsel psychische gebeurtenissen correspondeeren,"
en de meening afwijst, „dat de bewustzijnsverschijnselen
uit 't objectieve gebeuren, of omgekeerd, 't objectieve zijn
en worden uit toestanden van het bewustzijn af te leiden
zouden wezen". „Elk psychisch gebeuren," zegt Pfister, „is
voor mij de binnenzijde van een wellicht onbekende fysische
verandering, elke fysische verandering de buitenkant van
een misschien niet bemerkte psychische wijziging."
Deze correspondentie vormt een leiddraad bij Pfister's
psychanalytische onderzoekingen. Pfister laat hiermee het
geestelijk leven in zijn wezen en waarde intact. Met open
oog ziet en erkent hij de geweldige macht van zuiver
geestelijke motieven, ook over 't lichamelijke leven. Van
't geweten zegt hij b.v. 1 ) „Wie de macht van het geweten
gering acht, leert door de analytische onderzoekingswijze
wel beter. Tallooze ziekte-processen zijn niet anders dan
een vlucht voor een zwaar ethisch conflict, een menigte van
andere krankheden vertegenwoordigen een zoen-offer voor
begaan onrecht of tegen-reactie op brandend schaamtegevoel". Met beslistheid spreekt hij uit, wat medische
psychiaters wel eens in 't midden laten, dat de ethische
waarden staan boven de hygiënische : „De neurose 2 ), hoe
veeetelijk ze ook zijn kan, is niet het grootste kwaad.
Wanneer de hoogste ethische waarden slechts tot haar
prijs te koop waren, dan moest de neurose verdragen worden". „Maar," zegt Pfister terecht, „inderdaad heeft de
verwoesting van het gezonde leven zeer dikwijls een vermindering van het zedelijk gehalte ten gevolge," en ook
omgekeerd „plegen pseudo-moreele geboden roof aan psychische en fysische gezondheid."
Ook voor den godsdienst acht Pfister de psychanalyse
een aanwinst. „Ik beken," zegt hij 3 ), „dat mij de schoonheid en de zegen van een gezonde, ethisch-zuivere vroomheid door de hier beschreven onderzoekingen eerst recht
1) p. 87.

2) p. 94.

3) p. 355.
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overweldigend duidelijk zijn geworden." En verder 1 ) : „De
psych analyse heeft reeds meer dan één dokter, die in den
ban eener materialistische denkwijze met den godsdienst
als uitgeleefd bijgeloof had afgerekend, tot een billijker
waardeering, ja tot bewondering van dit geestesverschijnsel
genoopt. Waar, buiten de psychanalytische kringen, vindt
men een gezelschap van doktoren, leeraren en theologen,
die in een reeks van avonden ernstige besprekingen over
't godsdienstig vraagstuk houden ?"
Trouwens, reeds Freud had gesproken van „de buitengewone vermeerdering der zenuwzieken sedert de verz wakking der godsdiensten", terwijl Freud's leerling en medegeleerde Jung van het Christendom zegt 2 ) : „Zetten wij bet
Christendom opzij, dan staat weer de [heidensche] ongebondenheid voor de deur, waarvan het leven in de moderne
groote steden een indrukwekkenden voorsmaak geeft. De
schrede daarheen is geen stap vooruit, maar achteruit.
Heden ten dage voelt de enkeling zich nog door de hypocritische publieke opinie belemmerd, en geeft er daarom
de voorkeur aan zijn particuliere leven geheim te houden,
maar openlijk zedelijkheid voor te wenden ; doch 't zon
anders kunnen worden, als men algemeen de moreele
maskers te dom ging vinden, en de menschen zich bewust
werden, hoe ze als gevaarlijke beesten op elkander loerden,
dan kon er wel eens een dronkenschap van zedeloosheid
over de menschheid komen dat is de droom, de wenschdroom van den zedelijk beperkte heden ten dage : hij
vergeet alleen den nood, die den mensch den adem
zou rooven, en die met harde hand elken roes zou onderbreken."
Zoo spreken Freud en Jung. Ook zij hebben oog voor
het groote nut en de maatschappelijke onmisbaarheid van
den godsdienst. Maar Pfister toont bovendien zijn schoonheid te kennen, en (waarin vooral hij zich als godsdienstig
mensch en theoloog aan ons voordoet) hij maakt de waarheid van eene godsdienstige voorstelling niet afhankelijk
k
1) p. 356--- 357.

2) p. 355.
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van zijn psychanalytische onderzoekingen, maar zegt openlijk : „over haar waarheidsgehalte geeft zij (de psychanalyse)
geen uitsluitsel" 1 ). Idealen zijn voor hem geen projecties
der begeerte op 't doek der verbeelding, maar werkelijkheden, waarnaar de hoogere begeerten zich uitstrekken ; en
God noemt Pfister : „Inbegriff und Realgrund der Ideale,"
waarnaar de vrome verlangt en waaraan hij zich toevertrouwt als menschen en natuur hem pijnlijk doen ontberen" 2 ). Daarom gaat 't niet aan en moet men er zich
voor hoeden (dit tegen Freud) om godsdienst in zijn geheel
pen slechts als honger gewende libido. „In
te willen begrijpen
elken godsdienst vinden we ongetwijfeld sexueele krachten
meewerkende, in den Christelijken godsdienst gesublimeerde
sexualiteit. Toch hoorden we reeds, hoe onwaar het zou
zijn, om de evangelische vroomheid eenvoudigweg voor
gesublimeerde sexualiteit te houden. Neen, de resultaten
van het filosofisch, door het realiteitsbeginsel geleide denken bevinden zich even zoozeer in die vroomheid als
historische kennis, als ethische en aesthetische functies,
die uit louter libido-bewegingen niet zonder rest te verklaren zijn" 3 ).
Zooals de chemische beoordeeling van een schilderstuk
door de aesthetische moet aangevuld worden, „zoo ook de
natuurvorsching door een schatting der waarde, der ethische
ontwikkelingswetten en evolutie-tendenz ; eerst de religieuse
aanschouwing bezit het omvattende wereldbeeld" 4 ).
Wij aanvaarden gaarne Pfister's zienswijze, die in den
godsdienst een „realiteitsdenken" vindt, dat tot „libido"
niet herleid kan worden, en welks waarheid door de
psychanalyse niet onderzocht kan worden. Hier verweert
Pfister zich tegen de principieele fout van het „medische
materialisme" en behoudt hij voorloopig het recht om te
zeggen : „de psychanalyse als zoodanig komt op geenerlei
wijze de aanspraken te na, die het Christendom op waarheid laat gelden" 5 ). In hoeverre Pfister in zijn verweer
tegen deze fout geslaagd is, en zelf aan die aanspraken
1) p. 351.

2) p. 485.

3) p. 483.

4) p. 489.

5) p. 354.
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van het Christendom recht laat wedervaren, zullen we
straks onderzoeken.
Wij herinneren aan 't reeds vermelde feit, dat Pfister
met Freud's sexual-theorie niet meegaat. Hiertegen
merkt hij ten eerste op, dat door de velerlei veranderingen, die 't begrip sexualiteit bij Freud heeft ondergaan,
dit woord bijna niet meer voor misverstand te behoeden
is. Bovendien erkent Pfister, dat men met de indeeling
van onze aandriften in „Ich - trieb" en „Sexual-trieb" (libido),
aandrift tot zelf-handhaving en tot soort-handhaving, niet
uitkomt 1 ). „Mij komt 't voor," zegt Pfister, „dat men
evengoed van een aandrift tot verhooging, handhaving en
verrijking van zich zelf en van de soort zou moeten
spreken" 2 ). Reeds Jung heeft het begrip libido uitgebreid
over elk willen en streven, met dit begrip dus niet alleen
aanduidende den wil tot voortplanting, maar ook o.a.
dien tot voeding, den honger 3 ).
Een voorbeeld van de verwarring der psychologische
termen in deze school is wel, dat Jung hier den honger
als libido opvat, terwijl Freud juist dezen honger tegenover
de libido tot den Ich-trieb rekent 4 ).
Pfister noemt libido (ik zal maar niet probeeren dit
Duitsch te vertalen) : „den in der Fülle des Trieb- und
Willenslebens sich auswirkenden Lebensdrang oder Lebenswillen" 5 ). Deze libido „differentiëert zich, naar de wijze
waarop men zich zelf of zijn soort wil handhaven, in voortschrijdende ontwikkeling als lust-, honger-, bewegings- en
voedingsaandrift enz. tot de hoogste geestesdaden toe.
Onder sexualiteit verstaat Pfister dat deel van de libido,
dat zich duidelijk als van sexueelen aard voordoet : „de som
van die fysische en psychische verschijnselen, die betrekking hebben op de voortplanting, of althans op de werking
1)

Terecht zegt Prof. de Boer (De Beweging, Mei '14, p. 126) : „Wel

past haar (de psychanalyse) eenige bescheidenheid : met het groote woord
sexualiteit zijn de problemen niet opgelost." De Boer wist, toen hij dit
schreef, blijkbaar niet, dat een psychanalyticus zelf dit reeds duidelijk uitgesproken heeft.
2)

p. 53.

3) p. 140.

4) p. 53.

5) p. 142.
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van de voortplanting s-aandriften en organen." „Sexualiteit"
houdt dus bij Pfister op het algemeene begrip van libido
te zijn, zooals het voor Freud is. Voor Pfister is de sexualiteit slechts een deel van de libido. Het algemeene begrip,
dat zich ten slotte met libido dekt, (en dat van sexualiteit
wel niet gescheiden, maar toch onderscheiden moet worden)
noemt hij „Erotiek", die hij met liefde gelijk stelt, en die
„even zoo goed sexueel als, voor ons bewustzijn, niet sexueel
opgevat kan worden" 1 ).
Pfister houdt hier een slag om den arm. Met Freud's
Sexual-theorie gaat hij niet mee. „Mij heeft de analyse
in de overtuiging versterkt, dat de mensch geenszins slechts
een sexueel wezen der hoogste orde is, maar dat hem inderdaad die bonte geestesrij klom en die eigenaardige geestesadel toekomt, welke de idealistische filosofie in hem heeft
aangetroffen" 2 ). Daarom, èn om de menigvuldige wijzigingen
van het begrip sexualiteit, acht hij 't verwarrend met dit
woord nog langer alle uitingen van libido aan te duiden.
Maar toch kan Pfister zijn leermeester hierin niet geheel
afvallen : „Zeker, ook ik kon de oogen niet sluiten voor
't inzicht, dat 't sexueele leven een veel grootere beteekenis
in onze geestelijke huishouding bezit dan de overgeleverde
psychologie ... wilde toegeven. Alleen toonde de nadere
onderzoeking al gauw, dat het sexueele leven ten innigste
met de gemoedsverlangens verbonden is, zoo dat het enkel

dierlijke in dit leven sterk op den achtergrond gedrongen
wordt" 3 ). „Als men het zoo opvat," zegt hij, „heeft Freud
met zijn Sexual-theorie toch niet geheel ongelijk." Freud
heeft immers niet vol willen houden, dat alle hoogere gevoelens in den grond sexueele gevoelens zijn ; hij heeft later
verzekerd, dat „alle gevoelsverhoudingen van sympathie,
vriendschap, vertrouwen, en dergelijke genetisch met de
sexualiteit verbonden zijn, en zich door verzwakking van
het sexueele doel uit zuivere sexueele begeerten ontwikkeld
hebben, hoe rein en on-zinnelijk zij zich ook aan onze bewuste zelf-waarneming mogen voordoen." Welnu, zegt
1) p. 143.

2) Inleiding p. VIII.

3) p. VIII.
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Pfister, stelt men voor „sexualiteit" 't woord „liefde", dan
zal niemand ontkennen, dat sympathie, vriendschap, vertrouwen en dergelijke met „sexualiteit" te doen hebben.
Wie kan immers deze ethische functies zonder liefde denken ?
En dat zij tijdens den kinderleeftijd op zinnelijke ervaringen
berusten ligt voor de hand. Het is alleen de vraag, of
voor die ethische gevoelens het praedicaat „sexueel" aanbevelenswaard is" 1 ). Pfister prefereert het woord „liefde",
in welk begrip dan alle vormen van libido, de sexueele
en de (al of niet schijnbaar) on-sexueele, opgesloten liggen.
Ontkend kan moeilijk worden, dat niet alleen in 't lichamelijk maar ook in 't geestelijke leven „liefde" een hoofdrol
speelt. Heeft Augustinus niet reeds gezegd : „liefde is
alles" ? Waarom zal men zich dan verontrusten, wanneer
ook in de gemoedskrankheid, in den droom, in schijnbaar
toevallige handelingen, kortom in alle verrichtingen die
met de ziel te maken hebben, „liefdes"-invloeden aan den
dag treden ? 2 )
In de libido, in de liefde ligt 's menschen geluk. De
psychanalyse leert ons, dat het geluk der menschen afhangt
van de doelmatige aanwending van het libido kapitaal.
Zij laat ons zien, dat de .... liefdes-arme mensch ongelukkig is" 3 ).
Het mag 6ns bevreemden, dat Pfister alle liefde,
de louter zinnelijke, de vriendschappelijke, de medelijdende, de liefde tot de kunst, tot de wetenschap, tot
God, onder één naam, libido, lust, samenvat, voor de
psychanalyse is dit gewoon. Zij gaat n.l. uit van de overtuiging, dat van alle liefde de zinnelijke de wortel is.
Zooals in de jeugd de zinnelijke liefde geleidelijk overgaat
in de geestelijke, zoo gaat 't op elk terrein der liefde. De
liefde wordt geestelijk door „sublimeering", een begrip
dat wij straks nader zullen beschouwen. Wat wordt
onder het woord verstaan ? Pfister vertaalt het door :
„Ueberleitung in ethisch hochwertige Leistangen" 4 ).
De oorspronkelijke „Trieb" wordt in andere kanalen geleid,
-

1) p. 60, 61.

2) p. VIII.

3) p. 470, 471.

4) p. 63, noot.
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die voeren naar een ander, een hooger doel. De zinnelijke natuur héét dan door 't hoogere leven overwonnen en opzij gezet. Inderdáád is zij „aufgehoben" tot
't hoogere leven, waarin zij een sterke factor blijft. Met
groote instemming haalt Pfister Schiller aan 1 ), die schrijft
„Ware de zinnelijke natuur in 't zedelijke altijd slechts de
onderdrukte en nooit de meewerkende partij, hoe zou zij
dan het gansche vuur harer gevoelens kunnen afstaan voor
een triomf, die over haar zelve gevierd wordt? Hoe zou
zij een zoo levendige deelneemster aan 't zelfbewustzijn
van den zuiveren geest zijn, als zij er zich ten slotte niet
zoo innig bij kon aansluiten, dat zelfs het analytische
verstand haar zonder geweld niet meer van hem scheiden
kan." En Nietzsche : „Graad en soort der geslachtelij kh eid
van een mensch reikt tot aan den laatsten top zijnes
geestes."
Ik meen, dat Pfister hier voor een heel groot deel
gelijk heeft. Als overwonnen vorst wordt de zinnelijke
natuur meegevoerd aan de zegekar van den geest, maar
velen vergeten, dat die overwonnen vorst de zegekar opluistert, en de meesten zien niet, dat hij heimelijk, alsof
hij den overwinnaar zijn zege gunt, met zijn reuzekracht
de zegekar voortduwt.
De libido moet haar uitweg vinden, zij moet zich

kunnen uitleven, naar welke richting ook, want daarin
bestaat het ware leven en het ware levensgeluk. Maar
Pfister waarschuwt, en 't doet goed dit te hooren na
Freud's lofzang op de „sterken", dit niet op te vatten als
het teugellooze zich uitleven, waarbij men naar geen doel
of richting vraagt. „Juist de analyse," zegt hij, „zal ons
meer en meer aantoonen, dat de diepere gemoedseischen
van hooger gewicht zijn dan de willekeurige ontladingen
van erotische spankrachten. Menige woesteling, die door
verdringing zijner liefde-verlangens met pathologischen
dwang in een dolle drift gestort wordt, kan door de analyse
worden gebracht tot een sociaal te billijken leven" 2 ).
1) p. 271.

2) p. 94--95.
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Dit geschiedt door sublimeering, een der zwaarste
doch mooiste plichten van den psychiater, waarbij natuurlijk de patiënt moet willen meewerken. Zonder diens wil
en meewerking kan de psychanalyticus niets. Maar bij 't
werk der sublimeering stuit de analyticus dikwijls niet
alleen op onwil van den patiënt, maar ook op onvermogen.
Want in 't vermogen tot sublimeering zijn de menschen
zeer ongelijk. „Er zijn menschen," zegt Pfister 1 ), „die bij
volle gezondheid in kunst, wetenschap, filanthropie, godsdienst, een rijken levensinhoud vinden, maar ten opzichte
van hun zinnelijke vreugden (in den breedsten zin) uitermate bescheiden zijn." Maar niet alle menschen zijn hiertoe
bekwaam, en bovendien laat niet alle zinnelijke liefde zich
sublimeeren. Zoodat Pfister Freud gelijk geeft 2 ), als deze
zegt : „Een zeker deel der [in de, neurose] verdrongen
libidineuse neigingen, heeft recht op directe bevrediging
en moet haar in 't leven vinden. Onze beschavingseischen
maken voor de meeste der menschelij ke gestellen het
leven te zwaar, bevorderen daardoor afkeer van de werkelijkheid en 't ontstaan van zenuwziekten, zonder door deze
overmatige verdringing der sexualiteit een daarmee evenredige beschavingswinst te bereiken". Vandaar, dat Freud,
gelijk we zagen, de „sterken" prijst, die zich openlijk
tegen „de beschaving" verzetten.
IEfister, die 't gevaar der verdringing eveneens inziet,
maakt onderscheid tusschen „openlijke moraal" (die hij
dan gelijk stelt met wat Freud „beschaving" noemt) en
gewetensmoraal 3 ), en wil van de „sterken" van Freud
blijkbaar niet weten. Alleen dan acht hij 't geoorloofd de
beschaving te trotseeren, als het geweten 't toelaat. Zijn
bezwaar is, dat vele menschen zich door den spot en de
geringschatting van anderen, kortom door 't oordeel
van de cultuur- en gezelschapseischen meer laten imponeeren dan door de ingevingen van hun eigen geweten.
Maar krachtig pleit hij voor de noodzakelijkheid van
„primaire Triebverwendung", zonder welke een sublimeering
1)

p. 268.

2) p. 268.

3) p, 94.
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der natuurdriften voor menigeen zelfs niet mogelijkk is 1 ).
Pfister uit zich voorzichtig : „voor menigeen". Freud
zegt 't krasser : 2 ) Wij moeten er niet naar streven, „de
energie der geslachtsdrift in haar vollen omvang aan hare
oorspronkelijke doeleinden te onttrekken. Dit kan niet gelukken 3 ), en wanneer de beperking van de sexualiteit te
ver zou worden gedreven, dan moet dat alle nadeelen van
eenen roofbouw met zich meê brengen." Ter illustreering van
deze overtuiging haalt Freud 't sprookje aan van 't stadje
Schilda, welks inwoners een werkpaard net zoo lang trainden om met steeds minder haver toe te kunnen, totdat
het nukkige dier op een morgen dood in den stal werd
gevonden.
Met kracht keert Pfister zich tegen de ascese „in den
zin van kunstmatige opoffering van alle op zich zelf geoorloofde vreugden, en van toebrenging van pijnen ten
doel hebbende de versterking van den wil" 4 ). Of deze
definitie van ascese juist is, laat ik in 't midden. Maar
grootendeels ga ik mee met zijn ernstige waarschuwing tegen
alle verdringing van den lust. Hier kan de psychaiialyse,
door de gevaren aan te toonen, uitstekende diensten bewijzen. Want als er menschen zijn, die een uitzondering vormen op Freud's regel bovengenoemd, dan toch zeer weinigen.
En verreweg de meesten die ascese beproeven, ontkomen
niet aan hare gevaren, waarvan de geschiedenis, vooral
de Roomsche geschiedenis vol is. Van de gevaren 5 ), die
Pfister aanwijst, noemen wij :
1. De asceet wordt eenzijdig „jenseitig"; de goederen
(ook de zedelijke) dezer wereld, alsmede de arbeid en taak
1)

p. 268.

2)

Over Psychoanalyse. Vijf Voordrachten, p. 64.

3)

Ik cursiveer. Elders („De sex. beschavingsmoraal enz.” p. 25)

zegt Freud echter : „Een abstinente kunstenaar is niet recht mogelijk, een
abstinente jonge geleerde geen zeldzaamheid".
4)

p. 469.

5)

Grootendeels p. 469, 470. Pfister zegt telkens terecht : de dingen,

die ik zeg, zijn niet altijd gloed-nieuw en interessant, maar wel is nieuw
en interessant de weg, waarlangs ik tot deze uitspraken kom, en de wijze
waarop ik meen ze te kunnen bewijzen.
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in deze wereld verliezen voor hem veel van hunne waarde.
2. Veel te groote aandacht en kracht wordt verspild
aan de bestrijding van op zichzelf onbeduidende zaken.
3. De verdrongen lusten duiken vaak op de leelijkste
wijze weer op, soms midden in 't hoogere leven ; denk b.v.
aan de wreede en van sexualiteit niet vrije kettergerichten.
4. Het gevaar voor onzedelijkheid ligt veelal 't
dichtste juist bij asceten. Zij, die zich allen lust ontzegden,
zijn 't sterkst aan de verzoeking blootgesteld. Daarom mag
men gevallen zedelij kheidsij veraars niet voor huichelaars
houden 1 ).
5. Wie door ascese hard wordt voor zichzelf, wordt
't meestal ook voor anderen. Vergelijk in de geschiedenis
de onbarmhartige Dominicanen.
6. De ascese voert een kwellenden strijd tegen machten,
die meestal niet te overwinnen zijn. Bereikt zij, gelijk
doorgaans, haar doel niet, dan volgt een zedelijke en
lichamelijke inzinking met de diepste zelf-verachting en
verlies van allen wil. Déze slachtoffers der ascese acht
Pfister de talrijkste.
7. Een gevaar, dat Pfister niet noemt, is m. i. ook de
dualistische opvatting van de sexueele liefde. De ascese
ziet liefde bf als zinnelijke bf als geestelijke, maar kan
zich geen vergeestelijkte zinnenliefde denken. Volgens haar
(dikwijls, z.a. b.v. bij Tolstoy, Franciscus e. a., is deze zienswijze mee 't gevolg van zinnelijke uitspattingen) bederven de
zinnen het geestelijke in de liefde. Volgens ons onteert
deze ascetische zienswijze de huwelijksliefde, ook de ouderliefde en de kinderliefde. Mooi en juist is het anti-ascetische
beeld in „Heilig huwelijk" van M. Sick : hoe dieper wortelen de boom in de aarde heeft, des te hooger kàn hij
zijn takken naar den hemel uitstrekken.
Een behartigenswaardige opmerking van Pfister lijkt
mij ook, dat hij op psychanalytischen grond waarschuwt tegen rationaliseering van den godsdienst, en de
onontbeerlijkheid betoogt van het symbool. „In de oude
1) p. 268.
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symbolen van den Christelij ken godsdienst," zegt hij,
„schuilt oneindig edeler inhoud dan de psychologisch zoo
armzalig toegeruste geloofsleer ons wil doen gelooven.
Daarom vinden talrijke diepe en vrije religieuse geesten in
de beeldspraak van den bijbel veel meer geest en leven
dan in het aqua destillata van de kritisch gezuiverde dogmatische formule. Slechts moet het symbool ook als symbool worden opgevat" 1 ).
1) p. 489.

(Slot volgt.)
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DE EERSTE DRIE MAANDEN
VAN DEN GROOTEN OORLOG IN 1914
(met een schets)
DOOR

H. H. VAN DOBBEN.

II.
Het Oostelijke Operatie -tooneel

(met een overzichtsschets).

Ofschoon door een enormen afstand van het Westelijke
Operatie-tooneel gescheiden, bestaat tusschen de krij gsverrichtingen in Oost-Pruisen, Polen en Galicië en die in
Noord-Frankrijk een innig strategisch verband. Niet zonder
reden deed ik in het voorgaande uitkomen, dat Duitschland zijn succes verwachtte van de snelheid, waarmede het,
dank zij zijn uitstekende vredesvoorbereiding, Frankrijk,
toen de oorlog eenmaal was verklaard, kon overvallen.
Op zich zelf reeds een zeer belangrijk voordeel, was
het, nu de strijd met twee fronten moest worden aanvaard,
een noodzakelijkheid. Hoe sterk ook, Duitschland bleek,
tegenover twee machtige vijanden geplaatst, niet in staat
op beide fronten een offensieven krijg te voeren. Wanneer
het er echter in kon slagen Frankrijk te vernietigen, vó6rdat Rusland de concentratie zijner legers had voltooid,
bezat het, dank zij een spoorwegnet van groote capaciteit,
de gelegenheid zich vervolgens op den Oostelijken buur-
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man te werpen. Die berekening, wij weten het, heeft gefaald, zoo goed als ook de verwachtingen, welke Frankrijk
t. a. van Rusland koesterde, tot nu toe zijn teleurgesteld.
De verklaring van het zonderlinge feit, dat een krachtige
militaire mogendheid als Frankrijk van den aanvang af het
strategisch defensief heeft aanvaard en tot het uiterste
heeft volgehouden is niet alleen te zoeken in de omstandigheid, dat zij niet zoo snel als de tegenstander gereed
was. Men verwachtte, dat, zoo Duitschlands hoofdmacht
slechts werd gebonden, Rusland ongehinderd naar Berlijn
kon oprukken en door de bedreiging van deze hoofdstad
de tegenpartij zou dwingen, het gebied van den bondgenoot
te ontruimen. In dit geval zou Duitschland door de bondgenootschappelijke legers op de hielen zijn gevolgd en
tusschen twee machtige vijanden verpletterd.
Het eene noch het andere plan is tot heden verwezenlijkt;
in theorie zeer eenvoudig en logisch, werden zij in de practijk
door zooveel onverwachte tegenspoeden en wrijvingen belemmerd, dat thans, 4 maanden na het begin van den
oorlog, van een bepaald verband tusschen de operatiën in
het Westen en die in het Oosten nauwelijks meer kan
worden gesproken.
Elk operatie-tooneel staat nu op zich zelf; op beide
blijft een beslissing van strategische beteekenis uit, van
een vernietiging van elkanders machtswerktuigen • kwam
tot dusverre niets.
Welke omstandigheden daarvan in het Westen oorzaak waren, hoe dáár het verloop der operatiën, welke de
verklaring van hun opzet en doorvoering was, is in het
voorgaande artikel uiteengezet. Thans stel ik mij ten doel
een dergelijk beschouwend overzicht van de operatiën in
het Oosten te geven 1 ).
Reeds hadden zich in het Westen zeer belangrijke
gebeurtenissen afgespeeld, toen de eerste operatiën in het
Oosten een aan vang namen. Zooals niet zonder reden was
1) Men raadplege de kaart van het Oostelijke Operatie -tooneel van
de firma Smulders en de bijgevoegde overzichtsschets.
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verwacht, namen de mobilisatie, de concentratie en opmarsch
der Russische strijdkrachten, 37 legerkorpsen in eerste linie,
geruimere tijd in beslag.
In dit opzicht had men aan Duitschen kant ongetwijfeld juist onderkend, wat trouwens voor niemand, die
met den militair-aardrijkskundigen toestand van het gebied,
waarin deze voorbereidende maatregelen moesten plaats
grijpen, op de hoogte is, een geheim was. Alleen reeds
het gering aantal spoorweglijnen vormt daarvoor een afdoende verklaring. In den modernen oorlog toch zijn deze
een zoo onmisbare factor bij de uitvoering van alle strategische handelingen geworden, dat een leger, hetwelk daarover niet of in niet voldoende mate beschikt, bij een in
dit opzicht goed bedeelden tegenstander verre ten achter
staat.
Hoewel reeds betrekkelijk spoedig na de oorlogsverklaring van Duitschland aan Rusland (1 Augustus) ernstige
grensgevechten, voornamelijk tusschen de wederzijdsche
cavalerie, gesteund door grensbewakingstroepen, plaats
hadden, werden de eigenlijke operaties toch eerst op den
19den Augustus met de bezetting van Gumbinnen, een niet
onbelangrijke plaats nabij de grens van Oost-Pruisen, ingeleid.
Wanneer men bedenkt, dat de Duitschers reeds den
Augustus, 2 dagen na hun oorlogsverklaring aan
Frankrijk en België, voor Luik verschenen en den 20sten
oden

Augustus de Belgische hoofdstad bezetten, spreekt het verschil in „Kriegsbereitschaft" tusschen Rusland en Duitschland genoeg.
De beteekenis dier eerste operatiën springt nog scherper
in het oog, wanneer men verder overweegt, dat de afstand
van Brussel naar Parijs nauwelijks 8 dagmarschen (200
K.M.), die van Gumbinnen naar Berlijn 600 K.M. bedraagt
(zie de schets). Daardoor beteekende de bezetting van
Brussel, gegeven ook de zoo goed als openliggende Fransche Noord-grens, een ernstige bedreiging van de Seinestad, terwijl de vermeestering van Gumbinnen, gerekend
den grooten afstand tot Berlijn en de noodzakelijkheid op
den weg daarheen de sterk bevestigde Weichsellinie en
UU.E.XV1

6
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vervolgens den Oder te overschrijden, voor de Spree-stad
van weinig beteekenis was.
Toen de Russen Oost-Pruisen eenmaal waren binnengedrongen, zetten zij hun opmarsch met groote snelheid
voort. Einde Augustus hadden zij, daar de Duitschers voor
hun overmacht moesten wijken, het grootste deel van
Oost-Pruisen bezet en de zeer belangrijke Oostzeevesting
Koningsbergen ingesloten.
In algemeenen zin trok de invaller door den aangewezen toegangsweg, de vallei van den Pregel naar het
Westen, terwijl een nevengroep t. Z. van het gebied der
Masurische meren oprukte, teneinde den verdediger den pas
naar de Weichsel-linie af te snijden.
Oogenschijnlijk is het vreemd, dat de Russen aldus
den langsten en moeilijksten weg naar Berlijn kozen. Die
tusschen Weichsel en Warta is, daar Russisch-Polen diep
tusschen Oost-Pruisen en Silezie Duitschland binnendringt,
belangrijk korter (vergelijk op de schets).
Inderdaad bestonden aan Russischen kant bepaalde —
ik zeg niet gegronde redenen, om van dien opmarschweg af te zien. Hij voerde n.l. door een buitengewoon
moeilijk begaanbaar terrein, het stroomgebied van Warta
en Netze, dat zich door tallooze meren en moerassen kenmerkt en voorts tusschen twee sterke vestingen, Posen en
Thorn, naar het doel. De opmarsch door dit gebied kon
met zwakke afdeelingen worden belet, terwijl, zoolang
Posen en Thorn niet zijn vermeesterd, de verbindingen
van het naar Berlijn oprukkend invalsleger ernstig worden
bedreigd.
Terwijl de Russen Oost-Pruisen binnendrongen, deden
de Oostenrijkers, die over 16 legerkorpsen beschikkend,
den Duitschers een belangrijken steun beloofden tegenover Servië werden slechts geringe krachten afgezonderd
en voorloopig demonstratief opgetreden een inval in
Zuid-Polen.
Na de zwakke Russische strijdmacht, die hun in den
weg trad, bij Krasnik te hebben verslagen, drongen zij
door naar het Noorden en naderden Lublin.

VAN DEN GROOTEN OORLOG IN

1914.

83

Toen keerde zoowel in het Noorden als in het Zuiden
het krijgsgeluk en dat voornamelijk, omdat zoowel de
Russen als de Oostenrijkers in hun succesvol oprukken de
noodige voorzichtigheid uit het oog hadden verloren.
Beiden splitsten zij hun krachten instede hen bijeen
te houden en speelden aldus een roekeloos strategisch spel.
Het juiste verloop dezer belangwekkende operatie laat
zich niet in een kort bestek beschrijven ; wel echter kan op
een treffende overeenkomst tusschen beide worden gewezen.
Zoowel de Russen als de Oostenrijkers werden door hun
tegenstander, die een uitstekend gebruik van het hem
bekende eigen terrein wist te maken, verrassend van
drie zijden aangegrepen en tot een overhaasten terugtocht
gedwongen. De omstandigheden, waaronder dit geschiedde,
waren echter zeer verschillend, daar de nederlaag voor de
Russen in Oost-Pruisen een positieve débacle werd en de
Oostenrijkers zonder groote verliezen ontkwamen. Generaal
von Hindenbrug, die, aanvankelijk bij het Westerleger ingedeeld, toen in Oost-Pruisen een krachtig en bekwaam aanvoerder noodig bleek, met het bevel over de daar aanwezige
troepen werd belast, drong den vijand in het gebied der
Masurische meren terug en maakte van de 5 Russische
legerkorpsen, welke hij grootendeels omsingelde, 90.000
man gevangen. De Oostenrijkers wisten nog juist bijtijds
aan een dergelijk lot te ontkomen ; voor hen was het gevolg het verloren gaan van heel Oostelijk Galicië tot
aan de San ; de Russen namen de hoofdstad Lemberg en
sloten daarna de belangrijke vesting Przemysl in, terwijl
zij Jaroslaw bezetten. Daarmede was de eerste phase der
Oostelijke operatiën eind Augustus, begin September —
afgespeeld.
Voor wij de tweede bespreken nog een enkele opmerking ter nadere verklaring van den reeds hiervoor gereleveerden eigenaardigen Russischen opmarsch. Daartoe zij
allereerst de aandacht gevestigd op het Duitsch-Russisch
grensgebied. Ook hier spelen evenals in. het Westen van
Europa, sp oorwegen, rivieren en vestingen een belangrijke
rol ; bodemverheffin gen van beteekenis zijn in dit gebied
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niet aanwezig, wèl echter gansche merengebieden, die op
hun wijze grooten invloed op de keuze der operatie-liniën
uitoefenden (zie de schets).
Op enkele dagmarschen van de grens van OostPruisen verwijderd, ligt in het Oosten de Nj emen, in
het Z. O. de Narewlinie, beide worden aan hun overgangen
door talrijke vestingen beter : offensieve bruggehoofden
beheerscht (de namen staan op de schets).
Zuidelijker tegenover Posen en Silezië, het inspringende
gebied van Russisch Polen, is geen enkele vesting aanwezig ; eerst aan den Weichsel is dit het geval, aangezien
Warschau en het ongeveer drie dagmarschen t. Z. daarvan
gelegen Ivangorod belangrijke versterkte steden zijn. Deze
twee noem ik bij name, omdat zij gemakkelijk op de
kaart van het Oostelijke oorlogstooneel zijn te vinden en
in de hierna te bespreken 2e phase van de in dit gebied
gevoerde operatiën op den voorgrond traden. Daar nu
vestingliniën, welke dicht aan de vijandelijke grens zijn
gelegen, de gelegenheid bieden de eigen troepen onder
hun bescherming te concentreeren en voor den opmarsch
gereed te stellen, is het duidelijk, dat het onmiddellijk
nabijgelegen vijandelijk gebied, dat door de Njemen- en
Narew-linie als het ware wordt ingesloten, het naaste doelwit der daarvan uitgaande operatiën vormde. Afgezien van
de Oostzee-vesting Koningsbergen, bevonden zich de Duitsche versterkingen op grooten afstand van de grens, zoodat slechts een sterk leger de mogelijkheid schiep den
vijand buiten de deur te houden. Nu waren in de eerste
dagen van den oorlog totaal slechts 3 actieve legerkorpsen
in Oost-Pruisen en twee in Posen en Silezië achtergebleven,
de andere 20 waren tegen Frankrijk aangezet.
Wat wonder, dat deze, die bovendien nergens een
behoorlijk versterkte aanleuning konden vinden, aanvankelijk weinig tegen de Russische overmacht konden uitrichten en op de Weichsel-linie Danzig--Mariënburg--Graudenz Thorn terugweken (schets).
Toen Generaal v. Hindenburg einde Augustus kwam,
was men er inmiddels in geslaagd een groot aantal reserve-

VAN DEN GROOTEN OORLOG IN

1914.

85

divisiën, geformeerd uit de zeer goede militie der oudere
lichtingen en landweermannen der jongste lichtingen tot
legerkorpsen te vereen ig en en beschikte deze aanvoerder
over voldoende krachten, minstens 15 legerkorpsen, om,
na de Russen uit Oost-Pruisen te hebben geworpen (29
Augustus) en versterkt door eenige Oostenrijksche legerkorpsen uit Silezië, naar de Weichsel-linie WarschauIvangorod op te rukken (begin October).
Daarmede nam de tweede zeer belangrijke phase, welke
zich in de eerste helft van October heeft afgespeeld, een
aanvang.
Oprukkend van de grens van Posen en Silezië, marcheerden de vereenigde Duitsch-Oostenrij ksche legers, die hun concentratie onder bescherming van naar de Warta-overgangen vooruitgezonden bewakingsdetachementen in de linie
Kalish Wielun Czenstochowa hadden voltooid, door het
gouvernement Kielce naar het Oosten en bereikten in
enkele dagen het Weichselvak Warschau Ivangorod
Sandomierz. Deze laatste plaats ligt aan de PoolschGalicische grens nabij de samenvloeiing van San en Weichsel. Op dit punt verkreeg de opmarschlinie der verbondenen
verband met het Oostenrij ksche leger, dat, in Galicië
vooruitdringend, trachtte deze provincie te heroveren, de
San te overschrijden en Jaroslaw zoomede de vesting
Przemysl te ontzetten. Als gevolg van dit streven stonden
de Duitschers en Oostenrijkers omstreeks 10 October van
Warschau tot Przemysl voor Weichsel en San. Op 11
October werd Przemysl en den volgenden dag Jaroslaw
ontzet. De bedoeling der aanvallers was, zich van de
overgangen van Weichsel en San meester makend, den
opmarsch naar het hart van Rusland en de geheele herovering van Galicië voor te bereiden.
De Weichsel-linie Warschau Ivangorod, die reeds op
zich zelve zeer sterk is, wordt op haar rechtervleugel door
de vesting Novo Georgiewsk, gelegen aan de samenvloeiing van Narew en Weichsel, en die door deze ligging;
t.o. van dit front naar het Westen vooruitspringt, geflankeerd.
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Van dien gunstigen toestand maakte de verdediger
gebruik door, toen de aanvallen der verbondenen bij herhaling échec hadden geleden, van uit Warschau en Georgiewsk met aanzienlijke strijdkrachten tot het offensief over
te gaan. Deze onverwachte en krachtig doorgevoerde
operatie noodzaakte hen, teneinde een omvatting van hun
linkervleugel te vermijden, dien vleugel terug te nemen
en vervolgens op de linie van uitgang, Kalisch—Czenstochowa Krakau, terug te trekken.
Op dien terugtocht droegen de Duitschers zorg alle
verkeersmiddelen, overgangen, draadgeleidingen en voorraden grondig te vernielen of weg te voeren ; daardoor
konden de Russen slechts zeer langzaam volgen en was
de tegenstander in de gelegenheid zich geheel aan hun
aanraking te onttrekken. Een deel van de Russische strijdkrachten rukte t. Z. van den Weichsel naar Thorn.
Van den verkregen voorsprong gebruik makend, vervoerden de Duitschers, zoodra zij het eigen gebied hadden
bereikt, een groot deel hunner troepen per spoor naar de
omgeving van de vesting Thorn en deden van daar uit t.
Z. van den Weichsel opnieuw een uitval in de richting
van Warschau. Bij deze operatie stieten zij op de voorhoede
van het zooeven genoemde Russische leger, sloegen deze
bij Wloclawek terug en drongen in een front, dat zich van
Flock aan den Weichsel over Kutno aan den spoorweg
Thorn—Lodz naar Sieradz aan de boven-Warta uitstrekte,
naar de Bruza, een linkerrivier van den Weichsel (schets).
Inmiddels hernamen de Oostenrijkers, die tengevolge
van den oeverwachten terugtocht van het centrum de
Sanlinie en alle voordeelen, welke zij verder zuidelijk in
de t. O. daarvan gelegen Boekowina hadden bereikt, zagen
verloren gaan, van uit de linie Czenstochowa Krakau het
offensief; het centrum Kalisch--Czenstochowa bepaalde
zich tot een passieve houding. Dientengevolge dreigden
beide vleugels van het Russische aanvalsfront te worden
omvat, zoodat zij teruggenomen werden en de Russen met
achterwaarts omgebogen vleugels tot den slag werden gedwongen. Daardoor was de strategische toestand weder
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plotseling in het voordeel der verbondenen gewijzigd, doch
de Russen, die over welhaast onuitputtelijke reserves beschikk en, ontvingen uit Warschau belangrijke versterkingen. Dit was zeer noodig, omdat de tegenpartij over
Wielun, derhalve midden uit haar centrum een nieuwen
krachtigen stoot naar Lodz deed en ook de Oostenrijkers
hun aanval t. O. van de lijn Czenstochewa en Krakau
doorzetten. De Duitschers slaagden er tenslotte in Lodz
te vermeesteren (6 Dec.).
Bestond van den aanvang af tusschen de legers in
Polen en Galicië een innig verband, tusschen deze en die
in Oost-Pruisen gaapte een groote ruimte ; dit hiaat werd
thans door de tusschen Weichsel en Warta optredende
Duitsche strijdkrachten geheel gevuld. Deze groep had in
het Noorden verbinding met troepen, die zich aan de ZuidWestelijke grens van Oost-Pruisen, n.l. tusschen Neidenburg en Soldau bevonden. Zij hadden aan Russische
afdeelingen, welke in samenwerking met over Suwalki en
Augustowo uit de Njemenlinie oprukkende troepen over
Mlawa uit de Narewlinie aanvielen, weerstand geboden.
Toen de overwinning bij Wloclaweck werd gemeld
(16 Nov.) maakte men zich vooral in Duitschland een zeer
overdreven voorstelling van de beteekenis van dit succes.
Leidende organen als het Berliner Tageblatt, de LokalAnzeiger en de Vossische Zeitung verkondigden luide de

meening, dat thans een nieuwe phase van het Duitsche
offensief was ingeluid en het Russische Weichsel-leger,
in fl ank en rug bedreigd, ten ondergang was gedoemd.
Een succes was de zege bij Wloclaweck ongetwijfeld;
zulks was het vooral op een oogenblik, dat het moreel der
Duitschers, die nog pas aan den Weichsel een pijnlijkk
échec hadden geleden, Oost-Pruisen tot de lijn Insterburg-Angerburg—Johannisberg opnieuw door de aanvallers zagen
overstroomd en in Noord-Frankrijk en België ondanks alle
inspanning weinig vorderingen konden maken, wel eenige
opheffing behoefde.
„Nu is de tijd voor het offensief weer aangebroken !" —
riep men uit. De overwinning van von Hindenburg bij
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Wloclawek, het verjagen van een Russisch cavaleriekorps
bij Kolo en Kalish heetten het voorspel van een hernieuwd
oprukken. De strategie van von Hindenburg zeide men —
heeft een voordeel behaald, dat de kiem van volgende successen in zich draagt.
De geheele operatie kan ondanks allen ophef, dien men
er van heeft gemaakt, tot een belangrijk tactisch succes
worden teruggebracht. Een tactisch resultaat is echter altijd
plaatselijk en wordt slechts in samenwerking met vele
daarnaast bevochte resultaten een strategische overwinning.
Daarvan was hier geen kwestie. Het Duitsche front,
waarvan hier sprake was, bewoog zich tusschen Weichsel
en Warta naar het Oosten, drong hierbij de Russische
strijdkrachten, die zich in zijnen weg stelden ongeveer twee
dagmarschen terug en werd toen in de lijn Lowicz-Lodz
tot staan gebracht.
Waren de Duitschers in front niet door de eerder genoemde, van Warschau naar Thorn oprukkende Russische
troepen gebonden, dan had deze groep zich wellicht op
flank en rug van het naar de lijn Kalish—Czenstochowa
oprukkende vijandelijke leger kunnen werpen. Thans miste
het daartoe de noodige vrijheid van beweging, ja moest het,
daar de Russen, dank zij nieuwe versterkingen over Lodz
naar Kutno oprukten, oppassen niet zelf van zijn verbindingen te worden afgesneden. Dit is het verloop en de feitelijke beteekenis van het veelbesproken Duitsche offensief
tusschen Weichsel en Warta, dat evenwel spoedig op de
Broeza is dood geloopen en vervolgens in een defensieve
houding ontaardde. Het heeft er thans allen schijn van
alsof in Polen dezelfde toestand als in Noord-Frankrijk
zal ontstaan, dat n.l. de beide partijen elkander volkomen
in evenwicht houden.
Het eenige, wat thans is bereikt is, dat nu 66k het
Oostelijke front, evenals dat in Noord-Frankrijk is gesloten;
spreekt men van een reusachtige slaglinie, dan is deze er
een, daar zij bijna tweemaal zoo lang als die in het Westen
(vergelijk op de schets).
Overigens hebben de operaties in het Oosten en die
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in het Westen tot nu toe echter zeer weinig overeenkomst
gehad. Zoo levendig en afwisselend die in Oost-Pruisen,
Polen en Galicië, zoo eentonig en onvruchtbaar die in
Noord-Frankrijk ; zelfs de strijd op het nieuw aangebouwde
front Rijssel--Nieuwpoort nam na de eerste hevige aanvallen
al spoedig hetzelfde karakter als die op de reeds, weken
bestaande linie Rijssel—Verdun aan. Onvruchtbaar ja,
maar dat zijn de operatiën in het Oosten toch eigenlijk ook.
Men kent het beeld van de Russische stoomwals, die
langzaam voortrollend, met onweerstaanbare kracht alles
wat hem in den weg kwam, verpletteren zou en langzaam,
doch zeker, Berlijn zou bereiken. Men verwachtte alles
van de kolossale overmacht der Russen, die, naar men
aannam, eenvoudig niet te stuiten zou zijn.
Hoe anders is het uitgekomen ; het beeld was trouwens
ongelukkig gekozen, het is toch bekend, dat een stoomwals, de wegen plettend, heen en weer rolt en op een bepaald te verbeteren wegvak blijvend, feitelijk niet vordert.
Den Russen is het niet anders gegaan ; het blijkt toch
uit dit overzicht genoegzaam, dat van effectieve resultaten
geen sprake is. Maakt men de rekening van af 19 Augustus,
den eersten opmarsch in Oost-Pruisen, op, dan is het
positieve resultaat, dat de Russen ruim drie maanden later
hebben bereikt, allerbedroevendst. In Oost Pruisen en
-

Gallicië zijn zij ongeveer evenver als na hun eerste oprukken en in Polen zijn zij in het eigen gebied nog slechts
naar de grens vooruit gerukt.
Ook de vorderingen der Duitschers zijn gedurende de
laatste weken in het Westen onbeteekenend ; in ieder geval
handhaven zij zich echter nog altijd op 's vijands gebied,
laten zij hem al de lasten en verschrikkingen van den
oorlog dragen en blijven daar zelf grootendeels van verschoond.
Hun pogingen den tegenstander in het Oosten bezig
te houden, zijn opmarsch te vertragen, hebben tot nu toe
groot succes gehad ; hun poging in het Westen tot een
spoedige beslissing te geraken leed échec en het is zeer
de vraag of zij de Bondgenootschappelijke linie ooit terug
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zullen werpen. Tóch is de toestand nog altijd zóódanig,
dat, indien de Duitschers eindelijk, b.v. bij Yperen, weten
door te dringen en het front van den tegenstander in
duigen doen vallen, ook dan nog ruimschoots gelegenheid
bestaat hem verder te vernietigen, alvorens van een directe
bedreiging van Berlijn sprake kan zijn (men vergelijke de
afstanden op de schets).
Eindelijk bevinden de Russen zich nu op den kortsten
weg naar Berlijn. De weg door Oost-Pruisen is dat zeer
zeker niet en stuit zooals gezegd op de zeer sterke W eichsellinie; de omweg door Silezië is het nog veel minder. De
weg van Warschau langs den zuidelijken Weichsel-oever
voert tusschen de vestingen Thorn en Posen naar het
N.W. Het Poolsche gebied springt, zooals reeds werd gerele veerd, diep in het Duitsche rijk naar binnen ; waarom
van dit voordeel geen gebruik gemaakt, daar men toch vrij
was in het eigen gebied de troepen tot dicht aan de
grenzen vooruit te schuiven ? Men vergete ook niet, dat de
operatielinie (een bundel van opmarschwegen) Warschau
Berlijn de Duitsche Weichsel-linie vermijdt, waarmede
dus een zeer belangrijke hinderpaal wordt ontgaan. Men
zal mij opmerken dat een operatie-linie van Warschau
tusschen Thorn en Posen naar Berlijn voerend, van uit die
beide groote vestingen aan een voortdurende bedreiging
blootstaat ; ik zelf heb daarop trouwens gewezen. Dit is
dan toch maar alleen het geval zoolang geen troepen
worden afgezonderd, om deze vestingen, zooals men dat
noemt, te maskeeren. Daarvoor heeft Rusland intusschen
krachten genoeg disponibel. Het terrein is moeilijk ; uiterst
rijk aan meren en moerassen is het voor troepenverplaatsingen op groote schaal niet zeer geschikt. Is echter het
terrein in Oost-Pruisen — men denke aan de Masurische
meren beter ? Eerder het tegendeel is het geval.
Thans schijnt werkelijk in beginsel het streven te
bestaan de hier besproken weg op te gaan ; in hoeTerrre
deze operatie zal slagen, is moeilijk te voorzien ; daar echter
de korste weg in den oorlog gemeenlijk de beste is,
bevindt men zich thans blijkbaar op den goeden weg.
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Aan de bedoeling een overzicht der eerste en belangvan die in Servië, Turkije en op zee
rijkste operatiën
sprak ik nog niet te geven, is thans voor zoover dit in
verband met de weinige betrouwbare gegevens mogelijk was,
voldaan. Deze m.ededeelingen kunnen, daar zij de groote
lijnen, het waarom en het hoe der operatiën 'aangeven,
den grondslag vormen, waarop men eenigszins georiënteerd
omtrent alles wat zonder dit verband een chaos van weinig
samenhangende oorlogsberichten is, de komende operatiën
kan volgen.
Zouden er nog vele en langdurige krijgsverrichtingen
komen, zouden wij niet reeds den langsten tijd oorlog
hebben gehad ? Ziedaar eene vraag, waarop moeilijk een
stellig antwoord valt te geven.
Dit echter wil ik wel zeggen : meer en meer blijkt,
dat zoowel in het Westen als in het Oosten beide tegenstanders volkomen tegen elkaar opgewassen zijn. Ware
dit niet het geval, dan hielden zij elkander niet maanden
lang tegen neet wisselend succes en échec, dan moest allang
een der partijen beslissend geslagen zijn. Daarbij komt, dat
deze maandenlange hevige worsteling alle partijen, Engeland, dat alleen zijn Expeditiekorps opofferde, wellicht
uitgezonderd, heeft uitgeput. De omstandigheden, waaronder
men den krijg moet voortzetten, worden, daar alle staten
in dien strijd zijn gewikkeld of indirect onder zijn gevolgen
zuchten, steeds moeilijker. Geld, voorraden, munitiën, reserves raken uitgeput ; vanwaar moet nieuwe aanvoer komen,
wanneer alles is verteerd, of tengronde gericht
Dat zijn omstandigheden, waaronder men, zooals de
krijgsgeschiedenis op zoovele harer bladzijden leert, met
grond op een wapenstilstand, als het begin van het einde
van dezen moorddadigsten aller oorlogen mag hopen.

DE ZENDING ONDER DE
MOHAMMEDANEN OP JAVA
DOOR

Dr. J. W. GUNNING.

I.
De bewoners van Java hadden reeds bij den aanvang
onzer jaartelling een tamelijk hoogen trap van beschaving bereikt en waren verder gevorderd dan de animistische heidenen, die nu Borneo, Celebes, N. Guinea enz.
bevolken. Ongeveer 100 jaar na Chr. begon de vreedzame
en voor de verdere ontwikkeling van Java uiterst vruchtbare invloed uit Engelsch Indië. De Hindoe's brachten
derwaarts hun maatschappelijke instellingen (o.a. kastewezen,
nu verdwenen, maar nog nawerkende) en vooral hun godsdienst. De Javanen waren Çiwa-vereerders en sedert de
8ste eeuw vereenigden zij daarmede zonder eenig bezwaar
de belijdenis van het Boeddhisme, in zijn Mahajanistischen
vorm. In den aanvang der 15de eeuw vestigden zich aan
de kustplaatsen Mohammedaansche kooplieden, eveneens
uit Indië afkomstig. Door huwelijken met de dochters des
lands vormden zij weldra kleine kolonies, die langzamerhand
politieken invloed verkregen en, toen zij de kans schoon
zagen, de beide groote Hindoerijken in het Westen en het

DE ZENDING ONDER DE MOHAMMEDANEN OP JAVA.

93

Midden (Padjadjaran en Madjapahit) overweldigden (einde
15de eeuw). Daarmede was het pleit voor den Islam beslecht ; hij heeft de verdere beschaving van het Javaansche
volk niet bevorderd, veeleer die belemmerd.
De Portugeezen en Spanjaarden, die weldra op het
tooneel verschenen, werden een kleine eeuw later door de
Nederlanders gevolgd, die zich spoedig ook tegenover de
Engelschen het overwicht wisten te verzekeren. Geleidelijk
werd nu Java met uitzondering van de twee bekende vorstendommen een Nederlandsche bezitting, geheel onder direct
Ned. Bestuur, d.w.z. dat leden van den ouden inlandschen
adel optreden als uitvoerders van de bevelen der Ned.
ambtenaren.
Ter wille van het vervolg moeten hier enkele eigenaardigheden van het Jav. volk gereleveerd worden. Het door
elken rechtgeaardere Javaan hooggewaardeerde volksvermaak
is de wajang. De vertooner (dalang) zit achter een groot scherm,
waarop hij de schaduwbeelden van zijn poppen laat vallen,
terwijl hij uren achtereen de verklarende verhalen opzegt,
die ten deele de herinnering aan het verleden van Java,
zij het dan ook met tallooze legenden vermengd, levendig
houden, en anderzijds het bewijs leveren van den diepgaanden
invloed der Hindoe's, wier literatuur in het Javaansch werd
overgezet, maar meermalen zóó, dat tegelijkertijd Java het
tooneel der handeling werd. De Javaan luistert gaarne met
ingespannen aandacht vele nachten achter elkaar naar de
verhalen van den dalang, en geniet daarbij van diens niet
altijd oorbare geestigheden.
Het eigenlijke volk, dat zeker mede onder den invloed van
het kastewezen der Hindoe's met diepen eerbied naar de hooger
geplaatsten opziet, leeft van den landbouw. Daarom verdient de organisatie der dessa, die ook in de geschiedenis
der Zending een groote rol speelt, zeer de aandacht. Zij
vormt een politieke, maatschappelijke en godsdienstige gemeenschap, ook daar waar communaal grondbezit reeds in
individueel is overgegaan. Het dessabestuur zorgt voor de veiligheid, regelt de verdeeling der gemeenschappelijke gronden, zorgt voor de bevloeiing der rijstvelden, en behartigt
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de belangen van den eeredienst. Het Europ. gezag houdt
op deze dingen toezicht, maar bemoeit er zich zoo weinig
mogelijk mede, zelfs niet met de verkiezing der dorpsautoriteiten, die door de stemgerechtigde dessabewoners worden
aangewezen.
Men heeft wel eens voorgesteld den godsdienst der
Javanen Javanisme te noemen, omdat men zich niet ten
volle gerechtigd achtte hen voor Moslems uit te maken.
Sedert men echter heeft erkend, dat overal de Islam zich
verdraagt met een stuk onverteerd heidendom, heeft men
daarvan afgezien. Hoeveel animistische, Hindoeistische en
Boeddhistische elementen ook nog onder het volk voortleven, men wil nu eenmaal Mohammedaan zijn, en wordt
het ook, althans in sommige kringen, hoe langer zoo meer.Wie
optreedt in naam van Mohammed kan rekenen op invloed ;
wie van zijn voorschriften afwijkt is verdacht. De vele
Mekkagangers keeren wel niet allen als fanatieke Mob ammedanen terug, maar versterken toch het Mohammedaansch
bewustzijn met zijn politieke aspiratiën. Het Gouvernement
neemt tegenover zuiver godsdienstige stroomingen een absoluut neutrale, tegenover politieke actie een energieke
houding aan.
In het godsdienstige leven van den Javaan speelt de
ngelmoe een groote rol. Verbastering van het Arabische
„ilm", wetenschap, is ze op Java (gelijk trouwens ook
elders) meestal geworden tooverformule. In de bij de uiterst
talrijke ngelmoe's behoorende rapals (naar men zegt verbastering van het Arabische „laf ht", woord) vindt men
de meest zonderlinge, vaak ten deele, vaak geheel onvertaalbare vermenging van oud-Javaansche, Indische, Arabische
enz. woorden, philosophisch-theologische uitdrukkingen uit
zeer verschillende deelen der wereld bijeengegaard, en bijna
zonder uitzondering onbegrepen, meestal ook onbegrijpelijk. De gelukkige kenner van zulk een rapal, die de daarbij menigmaal behoorende ascetische gebruiken behoorlijk
in acht neemt, kan zich de begeerlijke dingen verwerven,
waartoe de ngelmoe dient. Deze zijn van den meest verschillenden aard, als b.v. een lang leven, rijkdom, gezond-
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heid, de liefde eener begeerde vrouw, onkwetsbaarheid, de
macht om dieven op te sporen ; maar ook die om een
vijand te dooden, straffeloos te kunnen stelen, enz. enz. enz.
De Javaan vertrouwt onvoorwaardelijk op het effect van
de ngelmoe en veler streven is hun leven lang gericht op
het verkrijgen daarvan. Daarbij mag echter niet vergeten
worden, dat niet altijd alle begrip van de philosophische
of theologische instellingen, die in de rapal uitgedrukt
worden, ontbreekt, als wanneer het karakter van tooverspreuk op den achtergrond treedt, om meer dat van dieper
inzicht in het wezen van de dingen te naderen. Bepaaldelijk (schoon niet uitsluitend) geldt dit van de ngelmoe
santrian (santri is moh. godgeleerde) ; meer dan van de
ngelmoe paseq (ongeloovige, d. i. niet Moslimsche ngelmoe).
De bezitter van deze laatste echter, schoon menigmaal zich
van eenige afwijking bewust, beschouwt zichzelf daarom
geenszins als van den Islam afgevallen.
De ngelmoe wordt door den goeroe aan zijn moerids
medegedeeld. De vertaling van deze woorden (leermeester
en leerling) dekt de begrippen niet. De laatste is van
den eerste niet los, als hij zijn kennis heeft verkregen ;
een magische band blijft beiden verbinden. Op Java komen
veel theologische debatten voor tusschen goeroe's ; de in
den strijd verslagene wordt nu moerid van zijn overwinnaar ;
maar niet alleen hij, ook al zijn moerids. Een Javaan van
zijn goeroe los te maken is een ijdel pogen. Natuurlijk
werkt ook hier invloed uit Engelsch Indië.
Logische gedachtengang is in de debatten der goeroe's
verre te zoeken. Het ontleden der woorden, om daardoor
het wezen der zaak te benaderen, neemt een voorname
plaats in. Ik ben geneigd te zeggen : een Javaan gelooft
in zijn taal. Wij zouden desnoods bij onderlinge afspraak
voortaan een stoel „tafel" kunnen noemen; een Javaan
niet. In onze ooren klinken de door woordontleding gevonden argumenten vaak als kwinkslagen. In de debatten
is gemeenlijk hij de overwinnaar, die het langst aan het
woord weet te blijven.

96

DE LENDING ONDER DE MOHAMMEDANEN OP JAVA.

II

.

De Zending op Java is begonnen zonder daartoe uitgezonden en gequalificeerde zendelingen.
Nederland is de eerste Protestantsche koloniale mogendheid geweest, die zich met Christelijke Zending inliet. In
het charter der Vereenigde Oost-Indische Compagnie stond
bijna van den aanvang af de verbreiding der „Gereformeerde Religie" op het programma, en het oordeel van
Prof. G. Warneck over haar werk is zeker onbillijk. Evenwel, Java bleef van zendingswerk verstoken ; men vreesde
te zeer het Moh. fanatisme op te wekken. Het bleef bij
eenige zwakke pogingen te Batavia zelf, die geen resultaat
van beteekenis opleverden, en de stichting van een Chr.
gemeente in de nabijheid van Batavia door zeker hooggeplaatst ambtenaar, Cornelis Chasteleyn die in 1714 overleed, en bij testament zijn landgoed Depok aan zijn tot
het Christendom overgegane slaven naliet.
Het Nederlandsch Zendelinggenootschap, gesticht in
1797, zond in 1814 drie zendelingen naar Java; een van
hen, Brückner, vertaalde het N. T. in het Javaansch,
maar de Regeering verhinderde de verspreiding. De anderen
werden naar de Molukken gezonden, maar niet voordat
een van hen, de zeer verdienstelijke J. Kam, op scheepsgelegenheid wachtende, te Soerabaja een Chr. genootschap
had gesticht, dat weldra onder den naam van „de vromen
van Soerabaja" bekend stond. Daartoe behoorde een
Duitsche horlogemaker, Emde genaamd. Men had hem
verteld, dat er op Java eeuwige zomer heerschee, en dit
wilde hij op grond van Gen. 8:22 1 ) niet gelooven. Hij
toog er heen om te onderzoeken; hij verloor zijn geloof
niet, maar begon te evangeliseeren. Verstandig was zijn
methode niet; van een zich inleven in de psyche van den
Javaan had hij geen de minste notitie. Het Javaansch
van de door hem verspreide tractaten zal wel zonderling
geweest zijn, en bijna geen Javaan kon destijds lezen.
1) Voortaan alle de dagen der aarde zullen
winter

niet ophouden.

zomer en
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Eenige vrucht had zijn werk onder Jav. bedienden van
Europeanen, onder dezen zelf, en hun bij inlandsche vrouwen verwekte nakomelingen.
Tot de bekeerlingen uit laatstgenoemde kringen behoorde zekere C. Coolen, zoon van een Russischen vader
en een Javaansche moeder, zelf in voorkomen, denken en
sympathiën voor 4 Javaan. Dit laatste bleek vooral toen
hij in 1828 zich vestigde te Ngara, 9 mijlen ten Zuiden
van Soerabaja, en daar, van de Regeering in erfpacht
verkregen woeste gronden in cultuur brengende, onder zijn
arbeiders begon te evangeliseeren. Groot en forsch van
gestalte, gekleed wel niet als een inlander, maar toch ook
niet als een Europeaan, door tact en manier, gezag en
geld een behoorlijken afstand bewarende tegenover zijn
ondergeschikten, door kennis en doorzicht ver boven hen
uitmuntende, strikt rechtvaardig en volkomen onbaatzuchtig, het Javaansch als zijn moedertaal sprekende, en
door zijn hoogere ontwikkeling het met groote vaardigheid
hanteerende, eigenaar van een prachtige wajang-poerwa
(zie boven) en gamelan (Jay. Orkest) terwijl hij zelf als
dalang en wijaga (gamelan speler) uitmuntte en met de
Javanen den smaak voor deze volksvermaken volkomen
deelde : door dit alles was hij de rechte man om zijn
inlandsch gehoor te boeien. Des Zondagsmorgens wordt,
als hij deftig in het zwart gekleed zijn huis uittreedt, het
sein gegeven dat de godsdienstoefening aanvangen zal.
Als hij binnentreedt is de kerk reeds gevuld, allen rijzen
op, als hij op een Javaansche melodie de geloofsbelijdenis
aanheft, weldra door allen gevolgd. Na een gebed begint
de preek, zeer vaak over een O. T.isch onderwerp, in elk
geval sterk O. T.isch gekleurd, met zeer eigenaardige,
altijd practische exegese. Na afloop van den dienst volgt
de heele gemeente hem naar zijn huis, en daar wordt de
wajang vertoond. Het onderwerp geeft de Heer Coolen
zelf op, en als hij een naam uit de hem zoo uitnemend
bekende verhalen hoort, die hem treft, trekt hij een parallel met een verhaal of persoon uit de gewijde geschiedenis, en weet hij daaraan een practische toepassing te verU.E.XV 1

7
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binden. De vertooning duurt vaak den ganschen dag en
de gemeente wordi intussch en door den landheer onthaald
op allerlei versnaperi ngen.
Weldra werd overal in den omtrek druk gesproken
over den grooten kjai-goeroe 1 ) van Ngara, die een nieuwe
ngelmoe verkondigde, waarvan men elkander de rapals (de
10 gebod en, het Onze Vader, en de 12 Geloofsartikelen)
mededeelde en tot wien men zich om onderwijs wendde.
Dat Coolen zelf tot deze opvatting van zijn prediking, zij
het dan ook onbewust, aanleiding gaf, mag wel als vaststaande worden aangenomen; dat ze, hoezeer ook voor het
begin aanbevelenswaardig, toch ook gevaren met zich
bracht evenzeer. Het geheele werk van Coolen vertoont
een zeker improvisatorisch karakter. Aan gemeentevorming
heeft hij nooit gedacht (het samenwonen op zijn landgoed
bond de menschen onderling) ; aan bediening der Sacramenten nog veel minder, later verzette hij zich zelfs aanvankelijk daartegen. Evangelisatie in den omtrek was
onnoodig. Cool en wist te goed, dat de Javanen gaarne
godsdienstige onderwerpen aanroeren ook met hun geheel
onbekende personen, en dat zijn prediking zeker niet onbekend zou blij ven.
Bedenkelijk was, dat Coolen zich op moreel gebied
vrijheden veroorloofde, die met de eischen des Evangelies
onbestaanbaar zijn. Zijn vrouw had geweigerd hem naar
het binnenland te volgen. Coolen leefde nu in ongebonden echt met meer dan een Javaansche vrouw. Typisch.
oostersch is het, dat dit aan zijn invloed althans aanvankelijk geen afbreuk deed ; zijn rechtvaardigheid en onbaatzuchtigheid wogen in het oog zijner volgelingen wel daartegen op.
Het is duidelijk, dat Coolen niet alleen door zijn zedelijke afdwalingen, maar in geheel zijn evangelisatiearbeid verre
afweek van de beginselen, welke gehuldigd werden in den kring
van de „vromen van Soerabaja", aan wie hij zijn bekeering
dankte. Daar was men innig piëtistisch vroom, maar ook
1)

Kjai, een titel dien men op Java geeft aan om ouderdom of om

andere redenen eerbiedwaardige personen.
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enghartig. Men kon er het Evangelie niet losmaken van
zijn westersch-Europeesch kleed ; aan concessies aan de
Jay. gedachtenwereld, die men trouwens niet kende, dacht
men niet. Erger was, dat de bekeerde Javanen zich Europeesch moesten kleeden (volgens de nationale gewoonte
is het verschil tusschen vrouwen- en znannenkleeding gering), het hoofdhaar afsnijden, zonder den bekenden hoofddoek der mannen in de kerk verschijnen, enz. Coolen
javaniseerde het Evangelie op zoodanige wijze, dat daardoor
zeer wezenlijke bestanddeelen verwaarloosd werden; Emde
en de zijnen echter wisten geen onderscheid te maken
tusschen vorm en wezen.

Een conflict tusschen beide methodes bleef geruimen
tijd achterwege door den verren afstand tusschen Soerabaja
en Ngara en de gebrekkige verkeersmiddelen. Toch was
het onvermijdelijk.
In Wijoeng, een klein dorpje bij Soerabaja, woonde
een modin (Arab. moëzzin, degeen die van de minaret tot
het gebed oproept; de titel duidt hier eenvoudig den Moh.
dorpsgeestelijke aan), Paq-Dasimah genaamd, een ernstig
Islamiet. Sedert hij een (door E tude en de zijnen verspreide) vertaling van het Markus-Evangelie in handen
had gekregen, peinsde hij over de vraag, hoe God toch
een zoon hebben kon. (Marc. 1:1). Van eenige volgelingen
van Coolen vernam hij fragmenten van de 12 artikelen,
die hij dadelijk met zijn Evangelie in verband bracht. Zoo
kwam hij zelf en de kring, dien hij om zich had vergaderd,
met C. in aanraking. Eigenaardig is dat, toen C. hem
eenigen tijd daarna naar Emde verwees, die zooveel nader
bij hem woonde, hij dien raad niet opvolgde ; de gedachte
een volbloed Europeaan als leidsman aan te nemen was
hem zeker vreemd. Eerst toen een zoon van Paq-Dasimah
door een samenloop van omstandigheden op de markt te
Soerabaja een van Emde's bedienden ontmoette, leerde
deze den kring te Wijoeng kennen. Hoe hij ontstaan was
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heeft Paq-Dasimah kennelijk niet, althans niet dadelijk
verteld ; Emde en de zijnen geloofden dan ook langen tijd
aan een onmiddellijk ingrijpen van God, de verhooring
van hun langdurig en aanhoudend gebed.
Met open armen werden deze „broeders in Christus"
van Wijoeng door „de vromen van Soerabaja" ontvangen,
en heel anders behandeld dan door Coolen. Er was natuurlijk geen sprake van de erkenning van eenig onderscheid ;
het rassenvraagstuk baarde hun geen moeilijkheden. PaqDasimah werd bij Emde en de zijnen aan tafel genoodigd !
En daar het onderzoek naar hun kennis van het Evangelie
bevredigend uitviel, verbaasde men zich te meer toen men
vernam, dat deze Christenen niet gedoopt waren. Dadelijk
werd daartoe de medewerking der predikanten van Soerabaja
ingeroepen (1838). Maar dezen, in dienst der Staatskerk
en bekend met de bezwaren van de Regeering tegen
Zendingswerk op Java, aarzelden geruimen tijd. Eindelijk,
12 December 1843, werden 35 Javanen (18 mannen, 12
vrouwen en 5 kinderen) openlijk in de kerk, waarheen men
zich in optocht had begeven, gedoopt. Den 25 Sept. '44
werd de plechtigheid herhaald ; er waren toen 57 doopelingen.
Coolen was deze gang van zaken allerminst naar den
zin. Op grond van bijbelteksten liet hij zich echter van
de noodzakelijkheid van den Doop overtuigen, en vroeg
dien nu ook voor zijn uit onwettige verbintenissen geboren
kinderen. Deze werd hem echter tot zijn niet geringe
ergernis geweigerd, tenzij zijn wettige huisvrouw hen als
de hare wilde erkennen, waartegen zij zich verzette. Toen
op zekeren dag eenige te Soerabaja gedoopte Christenen
in Europeesche kleeding, niet kort geknipt haar en zonder
hoofddoek, bij Coolen in de kerk verschenen, kende zijn
ergernis geen grenzen en dwong hij hen onmiddellijk heen
te gaan nog vóór de godsdienstoefening begon.
Men moet zich deze eerste volgelingen van C. niet te
zeer als gedweeë schapen voorstellen. De groote menigte
onder hen mag volgzaam geweest zijn, anderen waren dat
niet. De mannen, die evangeliseerend het land doorgingen,
steeds reeds vroeger als lieden van veel ngelmoe bekend,
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en waaronder velen, die als dalangs zich zekere ontwikkeling hadden eigen gemaakt, waren te veel persoonlijkheden
dan dat zij een bejegening, als die Coolen hun had aan-

gedaan, zouden verdragen zonder meer.
Onder hen moeten zekere Abisai en vooral Paulus
Tosari genoemd worden. Niet omdat zij gelijke verdiensten
hebben voor de evangelisatie onder hun yolk ; integendeel,
Abisai is (hetgeen anders zelden onder Jay. Christenen
voorkomt) later renegaat geworden, terwijl de ander een
der beste inl. predikers is geweest. Maar Abisai is de
stichter, later loerah (burgemeester) geweest van de dessa
Madja-warna, (gesticht 1844), waarvan Paulus Tosari de
geestelijke leidsman werd, en daarom verdient ook de
eerste vermeld te worden.
Toen het verblijf op het landgoed Ngara hun onmogelijk werd, vroegen eenige inl. Christenen on der leiding
van dezen Abisai toestemming tot het stichten van een
nieuwe dessa (zie boven) in een, naar men meende door
geesten onveilig gemaakt bosch, eenige uren ten Noorden
van Ngara gelegen. Dat zij deze gevaren durfden trotseeren
(natuurlijk waren zij van de vrees voor een betooverd bosch
nog niet vrij) getuigt van hun vertrouwen op Gods bescherming. De stichting van een eigen dessa zou hun de
vrijheid geven zoodanige regelingen te treffen, dat zij niet
door Mohammedaansche inzettingen werden gehinderd.
Later zijn de regelingen voor deze Christen-dessa's, geheel
ingevolge initiatief van de bevolking zelve, en zonder
eenige medewerking van de zendelingen, nauwkeuriger vastgesteld. Alleen Christenen mogen optreden als deelgerechtigden in den aan de dessa behoorenden grond, en zijn als
zoodanig stemgerechtigd bij de verkiezingen der autoriteiten.
De opbrengst van een deel der gronden dient voor onderhoud van kerk en school, en voor het tractement van het
daaraan verbonden inl. personeel. De Zondagsrust wordt
mogelijk gemaakt, soms een soort leerplicht ingevoerd,
dobbelen, opiumschuiven en feesten met (onzedelijke) danseressen verboden. De regeling der op de dessa tegenover
de Regeering rustende verplichtingen is in deze Christen-
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dessa's meestal voortreffelijk en dient tot voorbeeld voor
de Moh. omgeving 1).
De houding door de Europ. ambtenaren in 1844 tegenover deze onderneming aangenomen, was verre van welwillend: men vertrouwde de zaak niet, vooral orndat in
het biunenland het Europ. toezicht slechts gebrekkig kon
zijn. Toch werd verlof gegeven, en Madja-warna kwam
onder de energieke leiding van Abisai tot stand. Ook was
het zijn werk, dat de voortreffelijke Paulus 'I'osari zich
daar als inl. leeraar vestigde.
Dit alles geschiedde zonder de leiding van een gequaIificeerd zendeling. Coolen liet zijn bekeerlingen J avanen
blijven, en daarmede hangt zeker samen, dat hun initiatief
niet werd gedoofd. Een zendeling, die deze dagen heeft
meegemaakt, heeft mij eens gezegd, dat indien de Regee1"ing
een andere houding had aangenomen, (vrees VOOI' het verwekken van fanatisme speelt nog altijd een groote 1"01,
en vrees is nu eenmaal een slechte raadgeefster), thans
de residentien Kediri, Soerabaja en Pasoeroean met een
bevolking van ongeveer 7.000.000 zielen gekerstend zouden
zijn. Ik durf voor de juistheid dezer bewering niet i nstaan.
Maar zeker is, dat er onder de bevolking een beweging
naar het Christendom aan den gang was, in het Ieven
geroepen door iemand, die voor ! Javaan was, en voortgeplant door Javanen van het zuiverste rase Van een
Moh. reactie daartegen was geen spoor te ontdekken.

IV.
In 1848 kreeg Zendeling E. J. Jellesma overeeukomstig
art. 123 van het Regeeringsreglement toestemming zich
op Java te vestigen. In 1843 was hij door het Nederlandsch Zendelinggenootschap uitgezonden, had geruimen
tijd gearbeid op het eiland Ceram, en vergezelde van
1846-'48 Ds. van Rhyn op zijn inspectiereis. Ret bestaan
1)

Zie Schmalhausen, Voorstel tot afschaffing der Heerendiensten enz.•

1889, page 5.
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van Jay. Christenen bewoog eindelijk de Regeering zendelingen toe te laten.
Toen Jellesma zich bij het N. Z. G. aanmeldde om
als kweekeling te worden aangenomen, werd hij eerst afgewezen ; van dezen schuchteren boerenzoon verwachtte
men niets. Toen ik later eens een zendeling vroeg, hoe
het toch mogelijk was, dat deze zoo verlegen man zulk
een diepen indruk kon maken, luidde het antwoord : „juist
door die timiditeit". Onze luidruchtigheid stuit den altijd
ingetogen Javaan af. Van Jellesma heeft men vermoedelijk
gezegd of gedacht : ziedaar eindelijk een fatsoenlijke Hollander ! Dat het hem overigens niet aan groote gaven van
verstand en hart beide ontbrak, heeft hij in zijn werk voldoende getoond.
Geplaatst tusschen Emde en Coolen was zijn toestand
te Soerabaja aanvankelijk verre van aangenaam. Maar met
scherpen blik doorzag Jellesma den toestand. Hij rustte
niet, voor de Regeering hem toestemming gaf zich in het
binnenland te vestigen, en in 1851 trok hij de wildernis
in en vestigde zich te Madja-Warna in de woning, die ik
er in 1900 nog zag.
Jellesma begreep dus de beteekenis van de door de
Javanen zelf gestichte Christendessa. Men heeft menigmaal
beweerd, dat de Zending allereerst de centra van het verkeer moet opzoeken. Onze ervaring leert het tegendeel. De
daar wonende inlanders zijn geen echte inlanders meer ;
ze zijn geëuropeaniseerd en in elk geval voor een goed
deel gedenationaliseerd. Wil men komen tot een nationale
inl. volkskerk, die door eigen kracht zich uitbreidt, dan
moet men den inlander opzoeken, waar hij nog zich zelf
is, waar hij nog niet of weinig met de europeesche cultuur
in aanraking is geweest.
En dan tevens moet men weten samen te werken met
deze typische inlanders, die het Christendom hebben aangenomen. Ook dat begreep Jellesma. Te Madja-Warna vond
hij Paulus Tosari. Hij verdrong dezen niet ; integendeel, hij
maakte hem tot zijn rechterhand. En de opvolgers van
Jellesma (hij zelf overleed helaas reeds in 1858), van wie
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de voortreffelijke J. Kruyt (1864 1903, thans emeritus)
hier met eere genoemd moet worden, deden hetzelfde ; tot
aan zijn dood, in 1882, is Paulus Tosari in de Java zending
een der meest beteekenende figuren geweest. Men heeft
hem Javaan laten blijven, gelijk hijzelf (en dat was zeker
niet een der minste trekken in zijn karakter) Javaan wilde
zijn. Men heeft getracht zijn preekmethode, zijn kijk op
den Bijbel, op geheel het Evangelie van hem over te
nemen. Dit gevoelde Paulus Tosari, en misschien is het
daaruit te verklaren, dat ook hij tot zijn hoogen ouderdom
toe steeds begeerig bleef, van de Europeesche zendelingen
te leeren.
Jellesma heeft getracht mannen van het type-Paulus
Tosari (en er waren er in die dagen meer van zijn soort,
al stak hij boven allen uit) op te leiden. Die poging is
niet gelukt.
De kweekschool, door Jellesma te Madja-warna opgericht, moest na zijn dood worden gesloten. Vele jaren
lang heeft toen elk zendeling zijn eigen hulppersoneel
opgeleid. Voordeel van deze methode was, dat hij daardoor zijn eigen personeel te beter leerde kennen. Maar
naarmate de eischen vooral van het schoolonderwijs stegen
(ook door de Regeeringssubsidies), moest de opleiding gecentraliseerd worden, en in 1900 werd de kweekschool te Madjawarn a weder geopend. Echte evangelisten zooals Paulus
Tosari en zijn medestanders waren, zijn echter noch op de
eene, noch op de andere wijze verkregen. Men heeft
mannen opgeleid, die bekwaam zijn de gemeenten dieper
in te leiden in het Evangelie, en velen hunner waren en
zijn uitnemende hulpkrachten voor den zendeling; mannen
als de propagandisten van den eersten tijd komen wel zoo
nu en dan nog voor, maar zijn zelden oud-leerlingen van
de kweekschool of van de zendelingen.
Het is de vraag of deze gang van zaken vermeden
had kunnen worden en of men dien moet betreuren. Naarmate de Javanen beter het Evangelie verstaan, verwijdert
hij zich verder van het geestelijk leven van zijn volk.
Toch zullen de Europ. leidslieden er steeds naar moeten
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streven zooveel mogelijk van hun leerlingen te leeren, en
hen behulpzaam te zijn in het opbouwen van een op de
Javaansche gedachtenwereld berekende Christelijke theologie, er tegen wakende de West-Europeesche in Javaansche
woorden (iets anders dan Javaansche gedachten) over te
brengen. De logica van den Javaan is nu eenmaal geheel
anders dan de onze ; hij zwicht voor argumenten, die ons
volmaakt waardeloos schijnen, terwijl de onze aan hem
voorbijgaan. Onze theologie staat onder den invloed der
contro verse, waarmede zij te kampen had ; op het zendingsveld komt de tegenspraak van een andere zijde, en ook
haar moet men gelegenheid laten aan het woord te komen.
Alleen wanneer men daarop let, zullen de Jay. Christenen
bekwaam blijven voor de prediking aan hun eigen volk.

V.
Met deze beschouwing over opleiding van int. predikers
(een der belangrijkste zendingsproblemen) zijn wij op de
verdere geschiedenis vooruitgeloopen. De jonge Javazending maakte spoedig een geweldige crisis door. Het
aantal uitgezonden evangelieboden was voor Nederlandsche
verhoudingen groot. Maar in het vaderland deed zich de
invloed der liberale theologie, die hier zeer radicaal was
en is, gevoelen, en ze was nadeelig voor het geloofsleven
van ettelijke der pas naar Java gezondenen, die weldra
den arbeid in den steek lieten. Anderen moesten om
gezondheidsredenen repatrieeren.
Het gerucht van de prediking van Coolen was verbreid ver buiten de grenzen van zijn landgoed. In de
residentiën Kediri, Soerabaja en Pasoeroean vormden zich
talrijke kleinere en grootere kringen, tot zelfs in de meer
westelijk gelegen residentie Madioen. Het N. Z. G. zond
zijn evangelieboden tot hen, en dezen, arbeidende op de
door Jellesma gelegde grondslagen, slaagden er meestal in
het vertrouwen der bevolking te winnen. Zij zijn de eersten
geweest, die het ware licht hebben doen opgaan over de
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godsdienstige toestanden op Java. Ernstige studie van den
geestelijken toestand van het volk achtten zij voor de
evangelieprediking onmisbaar, en Bestuurders van het
N. Z. G. steunden deze opvatting krachtig, door o.a. de
uitgave van een tijdschrift, waarin het resultaat van hun
onderzoekingen kon worden gepubliceerd, en dat onder
den naam : „Mededeelingen van wege het N. Z. G." thans
zijn 58sten jaargang beleeft.
Van de hierboven genoemde kringen van Christenen
hebben zich ettelijke vereenigd, om naar het voorbeeld van
Madj a-ware a christelijke dessa's te vormen. Het motief
daarvoor was ook wel bet verlangen om zich te vrijwaren
tegen de chicanes, waaraan men, blijvende in het Mohammedaansch dessaverband, blootstond ; maar meer nog werd
men daartoe gedreven door het verlangen naar verbetering
van maatschappelijke positie, dat alle waardeering verdient,
en waaraan het Christendom stellig niet vreemd was.
Men heeft van het stichten van deze Christen-dessa's
wel eens gesproken als van een door het N. Z. G. toegepaste methode. Ten onrechte. Eerst onder de jongere
zendelingen zijn er geweest, die het stichten van deze
Christendessa's krachtig hebben bovorderd. In den aanvang liet men echter de zaak geheel aan het initiatief der
bevolking over, en menige „ontginning" mislukte, die
misschien door hulp van den zendeling had kunnen slagen.
Wel is men het er thans vrijwel over eens, dat de
ontwikkeling van het christelijk leven beter gewaarborgd
is in deze dessa's, waar in het openbare leven de eischen
van het Christendom tot uitdrukking kunnen komen. Er
ontstaat hier iets als een van christelijke beginselen doortrokken openbare meening, waardoor de in het geloof nog
zwakke broeders en zusters den voor hen zoo onmisbaren
steun ontvangen. De gemeenschap des geloofs was oorzaak,
dat men zich maatschappelijk vereenigde ; en deze maatschappelijke band steunde wederom den geestelijke. De
wel eens uitgesproken vrees, dat de Christenen door het
stichten van deze dessa's zich te veel zouden afzonderen
van hun Moham. volksgenooten, is ongegrond gebleken.
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Vooreerst bevordert de dichtheid der bevolking het onderling verkeer. Maar nergens bestaat een dessa uit louter
Christenen ; steeds is onder bepaalde voorwaarden de toegang voor Mohammedanen open, en deze voorwaarden
zijn niet eens altijd van dien aard, dat aan de Christenen
blijvend overwicht verzekerd was. Het is wel eens een
enkele keer voorgekomen, dat in een door Christenen gestichte dessa de Mohammedanen door immigratie in de
meerderheid kwamen.
De andere gemeenten, bestaande uit kleine groepjes
Christenen, vaak verspreid over vrij ver van elkander gelegen dessa's, en die den naam dragen van de plaats, waar
kerk- en schoolgebouw staan, leiden veelal een vrij kwijnend
bestaan. Kort na haar stichting is er opgewekt leven ; de
onaangenaamheden, die men dan van de zijde der Mohammedanen ondervindt, prikkelen tot activiteit. Maar weldra
schikt zich de Mohammedaansche meerderheid in het bestaan van een kleinen kring van Christenen, die men nu
niet meer lastig valt, en die zelfs meermalen wegens hun
rechtschapenheid tot aanzien komen. Is men eenmaal zoover, dan verminderen de overgangen. De christelijke gemeenschap, voor het geestelijk leven van het individu van
zooveel beteekenis, kan niet bloeien, wanneer haar leden
uren ver van elkander verwijderd wonen.
Alle gemeenten hebben een kerkeraad, wiens vergaderingen de inl. voorganger presideert, tenzij de zendeling aanwezig
is. De andere leden worden na overleg met den kerkeraad
door den zendeling aangewezen. Van de inl. godsdienstleeraren is nog niemand geordend ; misschien komt daarin
spoedig verandering. Wel komen de inl. voorgangers der
gemeenten jaarlijks in conferentie te samen. Deze vergaderingen zijn van uitnemend belang voor de ontwikkeling
van het besef van verantwoordelijkheid harer leden, en zij
zullen mettertijd uitgroeien tot een inl. Synode. De grootste
gemeenten voorzien in eigen behoeften. Kerkelijke armenverzorging is nog weinig ontwikkeld, daar men de gebruikelijke onderlinge hulp niet overbodig wil maken.
De geestelijke en zedelijke toestand der gemeenten is
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over het algemeen bevredigend. Het groote bezwaar blijft
de geringe zelfstandigheid van den inlander. In hoeverre de Europ. leiders grootere vrijheid van beweging
zouden kunnen toestaan en daardoor het initiatief der
bevolking prikkelen, durf ik niet beslissen. Verblijdend is,
dat afval weinig voorkomt. Eigenaardig is de wijze waarop
tucht geoefend wordt. Het Avondmaal wordt slechts bediend, wanneer de gemeente er om vraagt, hetgeen vrij
geregeld geschiedt. Is die vraag gedaan, dan volgt voor
den zendeling een zeer inspannende tijd. Met elk der lidmaten heeft hij een persoonlijk onderhoud, en dit heeft
ten gevolge, dat al diegenen, voor wie het om de een of
andere reden raadzaam is zich „van de tafel des Heeren
te onthouden", wegblijven uit eigen beweging. Ontzegging
van het Avondmaal door den zendeling zou niet beschouwd
worden als straf of als tuchtmiddel, maar als volkomen
afdoende verontschuldiging voor wegblijven : immers de
geestelijke autoriteit heeft het komen verboden !
De groote moeilijkheid is en blijft dat de Jay. Christengemeenten zoo weinig missionaire kracht openbaren. Toch
traden in het jaar 1913 nog 82 personen uit den Islam
tot de gemeente toe, in het daaraan voorafgaande jaar 161.

VI.
In den werkkring van het N. Z. G. is het gelukt de
aanvankelijk voornamelijk door den Heer Coolen voor het
Christendom gewonnen Javanen onder Europeeschen invloed te brengen. Dit was noodig. Zoowel het werk van
Emde als dat van Coolen droeg te zeer een improvisatorisch karakter, en was van oppervlakkigheid niet vrij te
pleiten. Bij Emde was dit een gevolg van zijn ten eenes
male onvoldoende kennis van de Jay. taal en van het Jay.
volkskarakter; bij Coolen was de oorzaak, dat hij met
beiden te goed op de hoogte was niet alleen, maar ook
onder invloed ervan stond, en zijn christelijk geloofsleven,
ook al twijfelt niemand aan de oprechtheid daarvan, toch
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niet in genoegzame mate praedomineerde. En toch kan
men zich moeilijk ontdoen van den indruk, dat de Europeesche invloed menigmaal te ingrijpend is geweest ; dat
men te weinig ruimte heeft gelaten voor het typisch
Javaansche, en daardoor onwillekeurig het initiatief der
inl. Christenen en vooral hun missionaire kracht niet voldoende in de gelegenheid heeft gesteld zich te ontwikkelen.
Het is natuurlijk verre van gemakkelijk den juisten middenweg te vinden ; zonder Europeesche leiding (het zal uit
het vervolg blijken) wordt het Christendom eenvoudig een
nieuw element in het Javaansche syncretisme, waarvan
geen vernieuwende kracht uitgaat voor hart en leven.
Toch wint bij de zendelingen op Java hoe langer zoo meer
de overtuiging veld, dat zij zich bij elke propagandistische
poging onder Mohammedanen zooveel mogelijk op den
achtergrond moeten houden, en dat zij (naar het teekenende
woord van hun nestor J. Kruyt) voor het werk moeten
zijn de (voorloopig althans) onmisbare, maar onzichtbare
veer van het horloge.
Deze opvatting vindt in hooge mate steun, wanneer
wij letten op het gebeurde op Midden-Java (de residentiën
Djapara, Semarang, Pekalongan, Kedoe, Djokjakarta, Bagelen
en Banjoemas). Ook daar vinden wij aanvankelijk samenwerking tusschen christelijk gezinde, niet als zendeling
gequalificeerde Europeanen en in dit geval niet semi- (zooals Coolen), maar rasechte Javanen.
Onder de Europeesche persoonlijkheden moet de Heer
Mr. F. L. Anthing genoemd worden, een hooggeplaatst
rechterlijk ambtenaar, overleden op 63-jarigen leeftijd in
1883. Reeds als jongmensch schaarde hij zich onder de
besliste belijders van Jezus Christus, en hij heeft eerst te
Semarang tot 1863, later te Batavia veel gedaan voor de
verspreiding van het Evangelie onder inlanders, aan welke
werkzaamheid hij zich sedert 1870 geheel wijdde, en waaraan hij al zijn bezittingen ten offer bracht. Hij onderhield
een aantal inderhaast door hem zelf opgeleide inl. helpers,
wier getal te Batavia zelfs tot 57 steeg. Geheel onafhankelijk van hem begonnen twee dames, zusters, den arbeid in

110 DE ZENDING ONDER DE MOHAMMEDANEN OP JAVA.

dezelfde richting, nl. Mevr. Philips te Poerworedjo, en
Mevr. van Oostrom te Poerbolinggo.
Bij he [geen op Midden-Java geschiedde treden echter
de inlanders veel meer dan de Europeanen op den voorgrond. Allereerst verdient vermelding zekere TjoenggoelWoeloeng, een kluizenaar (tapa) op den berg Kloet. Hij
was de type van een Javaanschen goeroe, een man van
zeer veel ngelmoe. Hij kwam in aanraking met inlandsche
Christenen, vond op zekeren dag onder zijn zitmatje een
exemplaar van de tien geboden, en geloofde vast dat dit
door onmiddellijke goddelijke tusschenkomst daar gekomen
was. Eenigen tijd later hoorde hij een stem uit den
hemel, die hem zeide, naar een Europeeschen leeraar in
de bosschen van 1VIadjapahit (waar Madja-warna ligt) te
gaan om van hem de waarheid te hooren. Zoo kwam hij
in aanraking met zendel ing Jellesma en werd door dezen
gedoopt. Eenigen tijd lang heeft hij toen in de Residentie
Pasoeroean het Evangelie verkondigd. De zendelingen
beschrijven hem als iemand van een imposant voorkom en,
die onder de Javanen ook om zijn verleden als kluizenaar
in hooge eere stond, en door hen als goeroe werd erkend.
Hij nam echter dadelijk tegenover de zendelingen een
onafhankelijk standpunt in, en heeft het ook op den
duur bij hen niet kunnen uithouden. Daaraan moet
hoogst waarschijnlijk worden toegeschreven, dat hij naar
de residentie Djapara verhuisde, waar hij met een aantal
van zijn volgelingen eenige dessa's stichtte. Vandaar uit
bezocht hij Mr. Anthing te Batavia, en werd door dezen
zoowel als door de beide bovengenoemde dames aangemoedigd, waarschijnlijk ook wel financieel gesteund. Ook met
zendeling Hoezoo (N.Z.G.) te Samarang en Jansz (Doopsgezinde Lending) te Djapara kwam hij in aanraking, maar
noch de een, noch de ander heeft het met hem kunnen
vinden. Missschien traden zij te zeer als leermeesters op ;
maar toch, de beide zendelingen oordeelden niet zonder
reden, dat het Christendom van dezen Javaanschen goeroe
zoozeer met animistische, Hindoeistische en Mohammedaansche voorstellingen vermengd was, dat zij met reden bezwaar
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maakten zich van hem als medearbeider te bedienen. Dit
syncretisme °raging vermoedelijk aan de aandacht van de
andere in dit verband genoemde Europeanen ; vandaar hun
sympathie voor Toenggoel-Woeloeng en zijn arbeid. Toen
de man in 1885 stierf liet hij een kring van ruim 1000
volgelingen achter, die wel is waar op den Christennaam
prijs stellen, maar wier Christendom hetzelfde karakter vertoont als dat van hun goeroe.
Van veel meer gevolg is geweest het optreden van
zekeren Sadrach. Voor zijn bekeering tot het Christendom
volgde bij het onderwijs van verschillende Mohammedaansche goeroe's. Door zendeling Hoezoo hoorde hij het eerst
van het Christendom. Daarna kwam hij onder invloed van
Toenggoel-Woeloeng, reisde vervolgens veel over Java,
had omgang met de Christenen op Oost-Java en met de
daar destijds arbeidende zendelingen, terwijl hij tijdens een
verblijf te Batavia, vermoedelijk niet zonder medewerking
van Mr. Anthing, in 1867 gedoopt werd. Twee jaren later
vestigde hij zich te Poerworedjo, waar Mevr. Philips hem
aanmoedigde in den omtrek het Evangelie te verkondigen.
Voor dit werk was hij zeker bij uitnemendheid geschikt.
In ontwikkeling staat hij ver boven den gewonen dessaman,
en door zijn geheele persoonlijkheid erkent men hem gemakkelijk als leider.
Reeds in 1870 vestigde hij zich te Karang-djasa in het
zuiden van de Residentie Bagelen, en van dat oogenblik
af wordt het hoe langer zoo meer duidelijk, dat Sadrach en
hij alleen het hoofd is van de lieden, die zich kristen djawa,
d.i. Javaansche Christenen noemen, (in tegenstelling met
de Christenen, die Europeesche zendelingen volgen, en dien
zij den naam van kristen blanda, Hollandsche Christenen
geven) en wier getal thans op 6000 wordt geschat. 1.) De
prediking van Sadrach bevat zeker meer christelijke elementen, dan die van Toenggoel-Woeloeng. Toch laat ook hij
in bedenkelijke mate plaats voor Javaansche opvattingen,
1) Wanneer men spreekt van ongeveer 24.000 ini. Christenen op
Java, dan rekent men de volgelingen van Sadrach en Toenggoel-Woeloeng
niet mede.
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niet het minst, wanneer hij van zijn volgelingen het eerbetoon en de overgave aanneemt, die de verhouding van een
Javaan tot zijn goeroe karakteriseeren. Ik beweer geenszins, dat hij daarbij het slachtoffer is van menschelij ke
ijdelheid, al zal die aan de zaak niet vreemd zijn. Ook
schijnt de beschuldiging, dat hij geldelijk voordeel zou
beoogen onbillijk, en de bewering, dat hij een vermogend
man zou zijn, onwaar. Maar wel bewijst de houding door
Sadrach aangenomen, dat er aan zijn christelijke vorming
nog heel wat ontbreekt, hetgeen trouwens ook op grond
van andere feiten moeilijk kan worden betwijfeld.
Destijds, sedert 1862, werkte de Gereformeerde Zend.
Ver. (wier werk later door de Gereformeerde Kerken werd
overgenomen) op dit terrein. Haar zendelingen trachtten
invloed te oefenen op den kring van Sadrach. De meesten
wilden dit rechtstreeks doen, dus zonder Sadrach als leider
te erkennen, veeleer met de uitgesproken bedoeling hem
op zijde te schuiven. Deze zelf was toen niet afkeerig
van Europeesche leiding ; althans hij toonde dit niet. Integendeel, hij noodigde een der zendelingen, Wilhelm, die
hem in zijn kwaliteit als stichter en leider der Javaansche
gemeenten erkende, uit zich bij hem aan te sluiten (Ii 883).
Deze voldeed daaraan ; Sadrach evangeliseerde en Wilhelm
onderwees en doopte. Ongetwijfeld was het werk oppervlakkig ; het getal der volgelingen van Sadrach nam zeer
snel toe en de werkkring werd daardoor voor één zendeling veel te uitgebreid, terwijl de houding van W's collega's
tegenover Sadrach alle samenwerking onmogelijk maakte.
In 1892 werd het arbeidsveld bezocht door een van
Europa uitgezonden inspecteur, Ds. Lion Cachet. Deze
stelde een onderzoek in naar leer en leven der Jav. Christenen en kwam tot zeer onbevredigende resultaten. Hoe kon
dit ook anders, waar Wilhelm voor een voor een enkel
mensch veel te omvangrijke taak stond ? De inspecteur
sloot zich toen aan bij Wilhelms collega's en deed nog
eens een krachtige poging om zijn volgelingen van Sadrach
los te maken. Dit was waarschijnlijk een groote fout. Men
had Wilhelm „a fair play" moeten laten. Of hij handelde

DE ZENDING ONDER DE MOHAMMEDANEN OP JAVA.

113

op grond van een juist inzicht in den toestand dan wel
gedreven door zekere intuïtie ; of zijn poging op den duur
kans had van slagen ; over dat alles waag ik niet een
oordeel uit te spreken. Maar indien men daaraan twijfelde
dan had men Sadrach en de zijnen aan hun lot moeten
overlaten. Men schuift nu eenmaal geen wig tusschen een
Javaan en zijn goeroe. De poging van den inspecteur
moest dus mislukken ; hij had dit op grond van vroegere
ervaringen kunnen begrijpen; en zijn persoon en wijze van
optreden waren ongetwijfeld verzwarende omstandigheden.
Ware ze niet gedaan, dan had men Sadrach wellicht niet
van zich vervreemd. Trouwens, zelfs toen nog scheen niet
alle samenwerking onmogelijk. Maar de vroegtijdige dood
van Wilhelm verijdelde diens plannen, en nu wendde
Sadrach (en hij bewees daardoor, dat hij Europeesche hulp
noodig achtte) zich tot een kleinen kring van Irvingianen
te Batavia, geestverwanten van Mr. Anthing, en werd door
hen tot apostel aangesteld. De samenwerking met de zendelingen der Gereformeerde Kerken, tot wier arbeidskring
het grootst gedeelte van Sadrach's gemeenten behoort,
werd echter geheel verbroken.
Wat de toekomst baren zal is uit den aard der zaak
moeilijk te zeggen. De invloed van Sadrach is thans nog
overwegend, maar hij is een oud man. Onder zijn volgelingen zijn persoonlijkheden, van wie men goede verwachting koesteren mag. Men blijft in Sadrach's kring beslist
prijs stellen op den naam Christen. Deze omstandigheden,
en het verhelderd inzicht in den waren toestand in zen-

dingskringen, geven eenige hoop voor de toekomst.

VII.
Indien deze verwachtingen soms niet mochten worden
vervuld, zal de oorzaak daarvan zeker niet zijn gebrek aan
zendingsijver
ver van de zijde der Ger. Kerken, of te weinig
toewijding en bekwaamheid der door haar uitgezonden
zendelingen. Trouwens, daaraan ontbreekt het ook bij
andere zendingscorporaties geenszins. De Regeering heeft
( ). E. X V 1

8
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wel is waar langen tijd de prediking van het Evangelie
onder de Mohammedanen tegengehouden, maar de Nederlandsche Christenheid heeft zieh niet aan haar taak tegenover hen onttrokken.
De zendingsposten liggen vrijwel over geheel Java
verspreid. De in ons vaderland betrekkelijk talrijke zendingscorporaties hebben hun arbeidsveld of uitsluitend of 66k
op Java. Bij de keuze van een terrein heeft men steeds
dat van een zustervereeniging vermeden ; bleek het bevorderlijk voor den arbeid, dan heeft men elkander wel
eens hoofdposten of filiaalgemeenten overgedaan, en wanneer inlandsche Christenen van het terrein van eene
vereeniging verhuizen naar dat van eene andere, dan geeft
men elkander daarvan bericht met het verzoek zich met
de zorg te willen belasten van hen, die van woonplaats
veranderen. Zulk een vraag gold wel eens een honderdtal
en meer gedoopten, die op het terrein van een andere
bevriende corporatie nieuwe dorpen hadden gesticht.
De verspreide ligging der zendingsposten is niet het
gevolg van een bepaald systeem. Integendeel, als men
volgens een bepaald plan gehandeld had, zou men allicht
de krachten geconcentreerd hebben op die terreinen, waar
de resultaten het grootst en dus ook de vooruitzichten
het best waren. Dat dit beter ware geweest, geloof ik niet.
Laten wij de volgelingen van Sadrach, die vooralsnog voor
den invloed van de eigenlijke Zending gesloten zijn, buiten
beschouwing, dan is er thans geene naar het Christendom
toegekeerde beweging van eenige beteekenis onder het volk
aan den gang. Maar het is volstrekt niet onmogelijk, dat
die zich plotseling wederom openbaart, zooals, zij het ook
op zeer bescheiden schaal, nu en dan geschiedt. Waar dat
zal zijn is natuurlijk vooraf niet te zeggen ; daarom is het
goed dat de Zending zich niet meer dan onvermijdelijk is
concentreert ; zij moet over het geheele eiland bij de hand
wezen, ten einde van elke nieuwe volksbeweging partij te
trekken en die te leiden.
Nu op dit oogenblik geen zoodanige volksbeweging
aan den gang is, draagt het werk der op Java arbeidende
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corporaties een overwegend evangeliseerend karakter. Ik
bedoel daarmede, dat de bestaande gemeenten worden
verzorgd door Europeesche en inlandsche (niet geordende)
leiders, door onderwijs enz. Tegelijkertijd wordt voortdurend aanraking gezocht en verkregen met Mohammedanen, en jaarlijks treden eenige tientallen, die somwijlen
tot honderdtallen aangroeien, tot de gemeente toe.
Een opmerkelijk verschijnsel is daarbij telkens de
remmende invloed der Mohammedaansche familieleden en
verdere omgeving. Vandaar dat in een der ressorten van
het Ned. Zend. Gen. (n.l. in de res. Pasoeroean), waar nog
woeste gronden beschikbaar zijn, het stichten van nieuwe
Christendorpen wordt aangemoedigd. En waar reeds alle
bruikbare grond in cultuur gebracht is wordt wel eens
grond door de Zending in erfpacht genomen. De daarop
gestichte dorpen dragen een eenigszins kunstmatig karakter ;
de ingezetenen zijn financiëel van den zendeling afhankelijk.
In verreweg de meeste gevallen is het samenbrengen
van de inl. Christenen in een eigen dorp niet mogelijk.
Zij wonen dan in verschillende tamelijk ver van elkander
verwijderde dorpen verspreid, en kerk en school staan
zooveel mogelijk in het centrum van den bestreken kring.
Een krachtig georganiseerde gemeente ontstaat op deze
wijze niet ; de eenlingen zijn niet krachtig genoeg om den

gewenschten invloed op hun omgeving uit te oefenen.
Elke gemeente, zoowel die, waar de zendeling woont
als de filialen, heeft haar eigen godsdienstleeraar, die
behoudens enkele uitzonderingen, tevens hoofd der school
is. Er bestaan 5 Zendingskweekscholen, waar de leerlingen
gelijktijdig voor beide ambten worden opgeleid. Het plan
bestaat hen, die in de praktijk het beste voldoen, in een
tweejarigen cursus theologisch verder te ontwikkelen, hetgeen vermoedelijk op den duur zal leiden tot ordening van
deze inl. hulpkrachten. Niet onwaarschijnlijk schijnt mij,
dat sommige op Java arbeidende zendingscorporaties te
veel hun kracht hebben gezocht in het uitzenden van
Europeesche arbeiders ; de zorg voor geschikt inlandsch
personeel is van meer beteekenis.

.
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VI I I.
Thans werken op Java zeven Zendingscorporaties.
Reeds werden genoemd het Nederlandsch Zendelinggenootschap en de Gereformeerde Kerken.
In 1851 volgde de Doopsgezinde Zendingsvereeniging,
waarvan de eerste zendeling zich vestigde in het noordelijk
gedeelte van midden-Java, in de toenmalige residentie
Djapara. Het gelukte hem niet invloed te oefenen op
Toenggoel Woeloeng en de zijnen. Wel zocht men dadelijk
zooveel mogelijk in aanraking te komen met de echte
Javanen, en vermeed men daarom de hoofdplaatsen, om
zich op het platte land te vestigen. Zeer principieel heeft
men hier er zich op toegelegd om de inlanders op erfpachtperceelen bijeen te brengen, om te komen tot het stichten
van Christen-dessa's. Hoewel het resultaat niet onbevredigend is, heeft men toch het middel niet op groote schaal
toegepast.
Ongeveer tegelijkertijd begon een christelijk gezinde
dame van Europeesche afkomst, mevrouw Le Jolle, in het
een weinig ten zuidwesten van Samarang gelegen Salatiga
den evangelisatiearbeid onder haar Javaansche omgeving.
Zij werd daarin bijgestaan door zendelingen van het N. Z.
G., die een inlandschen helper te harer beschikking stelden.
Toen zij in 1857 naar Nederland terugkeerde, liet zij
een kring van 50 gedoopten achter. Zij zorgde er voor, dat
het dezen aan geestelijke leiding niet ontbrak, en in 1884
kwam de tegenwoordige organisatie tot stand. De bekende
Duitsche zendingsvereeniging, die te Neukirchen gevestigd
is, verschafte zendelingen, die in conferentie vereenigd de
leiding hebben van den arbeid. De brs. ontvangen geen
vast salaris ; hun wordt eenvoudig het geld toegezonden,
dat zendingsvrienden in het vaderland, zonder dat zij tot
geven worden aangespoord, beschikbaar willen stellen.
Het meest westelijk gedeelte van Java, het land der
Soendaneezen, is het arbeidsveld der Ned. Zendingsvereeniging, gesticht 1858. In 1862 werden haar eerste zendelingen
uitgezonden ; met groote toewijding hebben dezen en hun
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opvolgers gearbeid, en zij zijn er in geslaagd op dit moeilijk te bearbeiden terrein een aantal kleine gemeenten te
stichten. Den laatsten tijd zoeken ook haar zendelingen
zooveel mogelijk aanraking met de plattelandsbevolking,
en trachten zij die in christelijke kringen samen te brengen.
Onlangs heeft men naar aanleiding daarvan beweerd, dat
deze methode op zich zelf goed is, mits de zendeling zelf niet
op het platteland ga wonen ; zijn tegenwoordigheid in
de mees t nog kleine christelijke gemeenten zou de vrijheid
van beweging van deze laatste belemmeren ; zij zouden de
tegenwoordigheid van een zendeling min of meer als een
hun opgelegden druk gevoelen. Deze opmerking is misschien
niet geheel onjuist ; en in elk geval is ze een reden te
meer, wanneer er kwestie is van vestiging van een zendeling in een dessa, daarvoor den meest ontwikkelde van
zijn ressort uit te kiezen ; verder om sterken nadruk te
leggen op gereserveerd en tactvol optreden van den zendeling.
Toen Mr. Anthing in 1883 overleed, liet hij een negental gemeenten achter met te zamen 750 gedoopten. Het
was voornamelijk de Ned. Zendingsvereeniging, die zich
het lot van deze gemeenten aantrok, en zich ook thans
nog met de verzorging daarvan blijft belasten.
In het meest oostelijk gedeelte van Java werkt het
Java-Comité. De arbeid is hier begonnen zonder dat een
beweging onder de bevolking daartoe eenige aanleiding
gaf. Een academisch opgeleid theoloog, Dr. J. P. Esser,
gevoelde zich geroepen om in dit gedeelte van Indië, waar
nog nooit het Evangelie verkondigd was, te gaan arbeiden,
en hij wijdde daaraan sinds 1879 zijn vele gaven van verstand en hart, totdat hij in 1889 plotseling overleed. De
arbeid wordt in gelijken geest met geringe middelen en
weinig arbeidskrachten voortgezet. Sinds 1905 werkt op
Java ook de Board of foreign Missions of the Methodist
Episcopal Church. Het is te betreuren dat deze den arbeid
is begonnen zonder vooraf overleg gepleegd te hebben met
de corporaties, die daar reeds hun arbeidsveld hadden.
En wie na dit artikel gelezen te hebben kennis neemt van
het werkje van Miss. Elisabeth Harper Brooks, getiteld :
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„Java and its challenge", zal zich de teleurstelling kunnen
verklaren, die het verschijnen in Hollandsche zendingskringen wekte. Er is op Java zeker werk genoeg, ook voor
Amerikaansche zendelingen ; maar in onze dagen moest het
niet voorkomen, dat men een zendingswerkzaamheid begon
met zoo onvoldoende gegevens.
De arbeid van het Leger des Heils op Java geldt
grootendeels de daar wonende Indo-Europeanen ; de
arbeid onder inlanders is nog slechts in een aanvangsstadium, en het valt moeilijk daarover reeds betrouwbare
berichten te geven.
Volledigheidshalve moet hier melding worden gemaakt
van het in 1873 gestichte seminarie tot opleiding van inlandsche godsdienstleeraars te Depok bij Batavia. Het
neemt echter kweekelingen op uit alle deelen van den
Ned. Indischen Archipel, en heeft daardoor ongetwijfeld
meer beteekenis voor de andere eilanden dan voor Java.
Toch zijn ook voor laatstgenoemd arbeidsveld te Depok
goede helpers gevormd. Aangezien thans de meeste zendingscorporaties haar eigen kweekscholen hebben is de
beteekenis van Depok voor Java zelf, die nooit bijzonder
groot was, nog verminderd. Misschien zal men het binnen
korten tijd kunnen hervormen tot een soort van hoogere
theologische school.
Voor verdere gegevens omtrent de hier genoemde zendingscorporaties raadplege men de korte statistiek, die aan
dit artikel is toegevoegd.

IX.
Natuurlijk is omtrent de vooruitzichten van het eigenke zendingswerk op Java niet veel te zeggen ; het kan
lijke
zijn, dat men op den kring van Sadrach invloed krijgt ;
ook, dat weder ergens een min of meer krachtige volksbeweging opkomt. Maar erkend moet worden, dat thans
noch van het een, noch van het andere iets te bespeuren
valt. Ook is men tot nu toe er niet in geslaagd eenigen
invloed te oefenen in de hoogere kringen. Inmiddels
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worden voortdurend eenlingen gewonnen en stil staat het
werk nergens. Voor moedeloosheid is geen reden. En dat
te minder, omdat de gelegenheid tot indirecter zendingsarbeid zeer belangrijk is toegenomen. Ook Java ondergaat
den invloed der geestesstroomingen, die met zoo verbijsterende snelheid de physiognomie der Oostersche volken
wijzigen. Niet alleen de hoogere standen, ook de middelklassen, (en wie weet, hoe spoedig wellicht de groote
massa) zijn aangegrepen door een sterk verlangen naar het
aannemen van de Europeesche cultuur. De Regeering
tracht daaraan tegemoet te komen. Maar zij onthoudt zich
natuurlijk van godsdienstige propaganda ; op haar scholen
wordt geen godsdienstig onderwijs gegeven.
Ook in christelijke kringen heeft men begrepen tegemoet te moeten komen aan het verlangen van jong-Java
naar onderwijs. Er heeft zich een Comité gevormd van
vertegenwoordigers van alle op Java arbeidende zendelingslichamen, dat zich ten doel stelt de oprichting van Hollandsche scholen ten behoeve der hoogere standen, zoo
mogelijk met daaraan verbonden internaten. Er zijn reeds
9 scholen geopend, waaraan 20 Europeesche en 2
inlandsche leerkrachten verbonden zijn, en die door 404
leerlingen ',moorden bezocht. De Regeering subsidieert deze
scholen. Het is er echter verre vandaan, dat onder het Nederlandsche volk algemeen de wenschelijkheid wordt erkend
van hetgeen daarmede wordt beoogd. Veeleer vreezen nog
velen, dat men het Mohammedaansch fanatisme zal gaande
maken. Toch wordt de vermeerdering van het aantal der
evenbedoelde scholen niet zoozeer daardoor tegengehouden
als wel door gebrek aan geld. Een gevaar is, dat deze
scholen het klakkeloos overnemen van de Westersche beschaving, dat toch reeds op zoo ruime schaal geschiedt,
in de hand zullen werken. Vroeg of laat moet het nationaal
bewustzijn zich daartegen verzetten, en er zal dan een
reactie ontstaan, die vermoedelijk groote neiging zal vertoonen om (zooals de Duitschers zeggen) het kind met het
badwater weg te spoelen ; met andere woorden om, met
de in het Oosten onbruikbare vormen der Westersche be-
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schaving, ook wezenlijke elementen, misschien wel het
Christendom zelf, over boord te werpen. Van de zijde der
Zending worden dus wel deze scholen met vreugde begroet,
maar men dringt er ernstig op aan, dat de daarvoor uit te
zenden onderwijzers vooraf ernstige studie maken van de
taal en het geestelijk leven van het volk, waaronder zij
zullen arbeiden, opdat zij alleen in zooverre Europeesche
cultuur aan Java zouden brengen als deze voor de Javanen
bruikbaar is, en niet in strijd met de goede karaktertrekken van dit volk ; bovenal, dat men bij de prediking van
het Evangelie zich zal losmaken van Europeesche vormen,
en ruimte laten voor een Javaansch Christendom. Het is
duidelijk, dat hier alleszins billijke, maar zware eischen
gesteld worden, en de kans is niet gering, dat men bij de
vaart, waarmede de ontwikkeling voortschrijdt, geen tijd
hebben zal ze behoorlijk te overwegen, veel minder er
rekening mede te houden. Zulks is evenwel geenszins een
reden ze niet te stellen.
Met de hierboven bedoelde scholen beoogt men de
hoogere standen te bereiken ; vermoedelijk zal spoedig ook
de middelklasse om dit onderwijs vragen ; ten deele doet
zij dit reeds. En ook onder het eigenlijke volk heeft de
school ongetwijfeld een toekomst, en de vraag rijst of, en
zoo ja hoe daarvan door de Zending partij kan worden
getrokken. Ze is te meer dringend, omdat er voorshands
geen beter middel is om het volk met het Evangelie bekend te maken dan de school, en een krachtige uitbreiding
van het zendigsonderwijs, zooals dit nu georganiseerd is,
moeilijk kan worden verwacht. Zeer terecht stuurt de
Regeering aan op decentralisatie, ten gevolge waarvan de
bevolking hoe langer zoo meer tot initiatief in zake het
onderwijs wordt geprikkeld ; het zal er nu op aan komen
ten allerspoedigste de opleiding van onderwijzers voor de
laagste volksscholen, wier aantal gestadig toeneemt, ter
hand te nemen, en het vertrouwen der bevolking te winnen
door, zonder onze christelijke overtuiging te verzwijgen,
toch alles te vermijden, wat gelijkt op proselietenmakerij,
en geenerlei pressie uit te oefenen in zake het bijwonen
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van godsdienstonderwijs. Onthoudt men zich daarvan, dan
is de kans het grootst, dat de leerlingen het niet verzuimen
en wij er in slagen een generatie van volksonderwij zers te
kweeken, die althans weten, wat het Christendom is. Ik herhaal, dit is zendingswerk in zeer indirecter zin. Maar door
het ontwaakt verlangen naar onderwijs heeft God ons
althans deze geopende deur gegeven, en het ware bedenkelijk plichtsverzuim daarvan geen gebruik te maken.
Een ander zeer deugdelijk middel om een christelijke
atmospheer op Java te scheppen ware een sterke vermeerdering van het aantal christelijke hospitalen. Op dit oogenblik zijn er vier, (weldra vijf) grootere, die onder de leiding
staan van Europeesche artsen, benevens een aantal kleinere, opgericht en beheerd door zendelingen, die in Holland allen een medischer cursus doorliepen. Ook de Regeering biedt gelegenheid voor medische verzorging van inlanders, maar op een wijze, die voor de 34 millioen inwoners
van Java ten eenenmale onvoldoende is. Daarentegen subsidieert zij zendingshospitalen van beide soort op zoodanige
wijze, dat ongeveer 3/4 der kosten gedekt zijn. Voor de
Zending ligt hier dus een terrein braak, dat haar in de
gelegenheid stelt een actie te voeren met de daad, die
een treffend getuigenis geeft van de kracht tot zelfverloochening, die in het Evangelie ligt opgesloten. Jammer dat
zoo weinig christelijke artsen zich beschikbaar stellen.
Ik noem deze beide werkzaamheden (schoolonderwijs
en ziekenverpleging) indirect zendingswerk. Dat Java daardoor binnenkort gekerstend zal worden is (tenzij men een
wonder Gods verwacht) niet waarschijnlijk. Maar zelfs al
vraagt niet één inlander om den doop, dan zou daarom dit
werk voorwaar allerminst vruchteloos genoemd mogen worden.
Met het oog op den arbeid onder Mohammedanen heeft
men wel eens (en m.i. terecht) geeischt de zelfverloochening, die afziet van elk tastbaar resultaat (Prof. Hausleiter,
Algem. Ned. Zend. Conf. Amsterdam 1911). Trouwens,

draagt zelfverloochening niet altijd vrucht?
Inmiddels ga het eigenlijke zendingswerk op Java
rustig zijn gang. Misschien verschilt het minder van het
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bovengenoemde indirecte werk dan oppervlakkig schijnt;
althans, er zijn punten van overeenkomst en zeker geldt
de hier bovengenoemde eisch ook haar. Het Mohammedanisme is een wereldgodsdienst, die nooit zoo grooten invloed
zou oefenen, indien hij geen waarheidselementen bevatte, die
door de Christenen, in dezen wel te onderscheiden van
Christus zelf, nog worden verwaarloosd. Zeker is dat, wanneer eenmaal ook de Mohammedanen zullen zijn toegebracht,
wij iets, misschien veel meer zullen verstaan van „al de
volheid der Godheid, die in Christus lichamelijk woont"
(Gal. 2 : 9). Intusschen bereidt de arbeid onder hen ons
voor om deze met ootmoed beter te verstaan.

Werkende
Zendingscorporaties.

Residentiën
waarin
gewerkt
g
wordt.

Soerabaja
Ned. Zend.
Kediri
Genootschap. Madioen
Pasoeroean

,
^ ^ ^
^^
y A •^ 4
+^ ^ ^ : y
^1 ^
^ ó a^ ^
^ 42
^

^ a)
^
g
^ ^
^^

,

^o •
^
:79
,),^

4
^
^
^

^ ^

^^

Ñ^

N

^á

,

,

a^i
^ ^
^ :^

^^
^ rd
á

^
W o

•

y^
^
.^

-^ ,
^
^ ^
^,

m^
o

Tai

^

^

•

4
o

bp
?
'^
^,
a^
a

^

7.583.150

44

6

1

2

13.190

44

4.014

Ned. Zend.
Vereeniging.

Bantam
Batavia
Preanger
Cheribon

7.410.514

29

13

1

1

2.766

30

1.645

Zending der
Gereform.
kerken.

Batavia
Djokjakarta
Kedoe
Banjoemas

7.052.869

6

40

3

3

2 587

41

1.895

SalatigaZ ending.

Pekalongan
Semarang
Rembang

6.102.007

45

17

--

—

1.768

26

^C
1.7^^

Java- Comité.

Pasoeroean
Besoeki
Madoera

4.487.934

12

2

—

—

1.952

11

447

1.496.798

12

4

1

2.279

11

786

34.133.272

148

82

7

22.542

163

10.512

DoopsgezindeRembang
Zend. Ver.

5

N.B. In deze statistiek zijn tijdelijk vacante plaatsen medegeteld. Over de zending
der Methodist Episcopals (zie pag. 132) bezit ik geen gegevens. Voor zoover mij bekend
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De taak, waarvoor Minister Treub zich op het gebied
der arbeidersverzekering ziet gesteld, bestaat in de eerste
plaats in de door hem aangekondigde wijziging of omwerking van de door zijn voorganger ontworpen en door de
vorige Tweede (en dezelfde Eerste) Kamer reeds aangenomen, maar nog niet uitgevoerde wetten : regeling van de
ziekte-, van de ouderdoins- en invaliditeitsverzekering. Blijft
na de vervulling van die taak dezen bewindsman nog tijd
over, dan zal hij dien wellicht gebruiken voor de eindelijke
afdoening der ongevallenverzekering voor arbeiders in landen tuinbouw, voor de nog steeds uitgebleven grondige
herziening der Ongevallenwet-1901, misschien ook voor de
mede nog steeds aanhangige ongevallenverzekering voor
zeevarenden. Maar op den voorgrond staat in zijn wetsprogram de verbetering van reeds in het Staatsblad verschenen wetten en inzoover is van hem, althans voorloopig,
geen nieuwe, oorspronkelijke sociale wetgeving te verwachten. Ook mogelijke uitbreiding onzer arbeidswetgeving in
de richting van arbeidsduurbeperking voor volwassen mannen is niet als een nieuwe oorspronkelijke regeling te beschouwen, evenmin een wellicht door hem te wagen poging
om te slagen, waarin Tal ma faalde : verbod voorwaardevan bakkersnachtarbeid.
lijk of onvoorwaardelijk
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Men kan dus zeggen dat thans ten minste in zekeren
zin, voorloopig onze „sociale wetgeving" afgesloten is, tot
nader order, wanneer nieuwe aangelegenheden op dit gebied aan de beurt zullen komen. En daarom kan nu het
oogenblik gunstig geacht worden om de vraag te stellen
en te beantwoorden : wat men te denken heeft van de
wijze, waarop onze sociale wetten tot nog toe door de
elkaar opvolgende Reeringen werden voorbereid.
Stelt men die vraag en overziet men als in vogelvlucht
de geschiedenis der totstandkoming van onze sociale wetten,
dan treft het den beschouwer hoe weinig stelsel er is in
de voorbereiding, hoe weinig zin voor het „nationale" onze
wetgever toonde, hoe weinig belangstelling in en kennis
van hetgeen er op het gebied der te regelen onderwerpen
ten onzent reeds werd gevonden, en dat waar het toch
gold het nemen van maatregelen, die van overgrooten
invloed moesten zijn op de belangen der breede kringen
van daarbij betrokkenen, maatregelen, waardoor men zich
voorstelde voor langen tijd uiterst gewichtige voorzieningen
vast te stellen en waarbij men zich niet ontveinzen kon
dat zij overwegenden invloed zouden oefenen op de voorwaarden van het voortbrengings-proces in Nederland.
De vraagstukken, tot welker oplossing onze wetgever
zich geroepen zag, waren wel geen van alle nieuw in dien
zin, dat zij plotseling opdoken en dan dadelijk om een
regeling vroegen. Veelal was het buitenland ons voorgegaan
en konden wij hier ons voordeel doen met de elders verkregen ervaring, overwegen welke voor- en nadeelen verbonden waren aan de ginds gegeven oplossingen, om dan
daaruit over te nemen wat voor ons en onze toestanden
zou passen, te verwerpen wat als strijdig met den eisch
van nationale wetgeving verworpen moest worden. Reeds
dadelijk is men hierin tekort geschoten. Onze wetgever
richtte bij voorkeur zijn blikken naar het Oosten en bestudeerde gaarne Duitsche modellen. Natuurlijk had die
bestudeering goede vruchten kunnen afwerpen, wanneer
men zich ernstig en zorgvuldig rekenschap had gegeven
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niet alleen van de voordeelen, die Duitsche wetten (met
name op het gebied van arbeiders-verzekering) boden, doch
ook van de nadeelen, die zij opleverden. Het is altijd onze
zeer sterke en stellige indruk geweest, dat onze wetgever
niet met de noodige nuchterheid en onbevangenheid, niet
genoeg critisch heeft kennis genomen van wat niet slechts
pro doch ook contra de Germaansche „Arbeiter-Versicherung", haar stelsel en haar uitwerking pleitte en gepleit
werd. Wij meenee dat onze Regeering te eenzijdig zich
heeft vastgehouden aan wat van officieelen kant ter aanprijzing van die Duitsche wetten werd verkondigd en niet
genoeg het oor te luisteren gelegd heeft voor de toch ook
wel duidelijk hoorbare stemmen uit andere dan Regeeringskringen in Duitschland, waar men met toenemende kracht
en bewustheid op zeer bedenkelijke gevolgen van het
ginds gekozen stelsel wees. Maar ook in Duitsche Regeeringskringen kan men nu en dan een geluid vernemen, dat ons
tot omzichtigheid manen moest. Reeds vroeger wezen wij
daarop, doch wij moeten in dit verband er nog eens de
aandacht op vestigen.
In den Rijksdag is, jaren geleden door von Posadowsky
met groote stelligheid gezegd (lees : erkend), dat de uiterst
kostbare Arbeiter-Versicherung de Duitsche voortbrenging
zwaar belastte, zoodat voor haar de „Concurrenzfähigkeit"
een steeds moeilijker vraagstuk werd, zulks te meer omdat
andere landen tot nog toe nagelaten badden het Duitsche
voorbeeld te volgen en dus niet hun eigen industrieën in
die mate belemmerden. Wat wij in Duitschland dus moeten
hopen -- zoo sprak Posadowsky is, dat men in andere
staten doen zal wat wij reeds gedaan hebben ; geschiedt
dit, dan wordt voor ons de strijd op de wereldmarkt minder zwaar. Wij moeten dus doen wat in ons vermogen
ligt, om andere landen daartoe te bewegen. Was dit niet
een „officieele" stem, die ons tot omzichtigheid had moeten
manen ? Wanneer men van buitenaf aan de Duitsche
Regeering vraagt of zij navolging van het door haar gegeven voorbeeld aanbevelenswaardig acht, kan men dan
verwachten dat die Regeering „selbstlos" genoeg zal zijn
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om „de waarheid en niets dan de waarheid" te zeggen of
moet men veelmeer het er voor houden dat zij vooral —
zij het te goeder trouw zich zal laten leiden door haar
begeerte, anderen het pad te zien kiezen dat zij zelf had
betreden ?
Het is, alweer, niet voor het eerst dat we dit zeggen,
maar het moge hier dan nog eens gezegd worden : leest
men de officieele, ambtelijke oordeelvellingen van Duitsche
ambtenaren over de vruchten der arbeiders-verzekering ginds
(o. a. de immers voor verbreiding onder vreemden bestemde
„Denkschriften", die op internationale tentoon stellingen
verspreid worden en de voor internationale congressen uitgebrachte verslagen), dan vindt men daarin niet of nauwelijks eenige aanduiding van nadeelen, die de Duitsche
verzekering zou opleveren, of worden die nadeelen al
vermeld dan worden zij weggedoezeld of weggeredeneerd
of wordt daartegenover gewezen op „ideëele" en andere
voordeelen.
Heeft onze Regeering, zoo vaak zij zich tot sociale
wetgeving zette en Duitsche modellen bestudeerde, zich
van dit alles voldoende rekenschap gegeven ? En genoeg
geluisterd naar de van niet-ambtelijke zijde komende klachten en bezwaren ? Nog eens : wij meenen van niet. Van
die klachten, luid en steeds luider opklinkende uit de
kringen van ondernemers in Duitschland, heeft men zich
ten onzent wellicht afgemaakt met de voor de hand liggende „weerlegging", dat nu eenmaal altijd en overal de
ondernemers vijandig staan tegenover alles, wat hun verplichtingen (geldelijke of andere) oplegt, zoodat aan hun
stemmen niet de minste waarde toe te kennen viel. Hoe
dit zij, voor ons staat vast dat te eenzijdig de Duitsche
modellen gevolgd zijn en dat het onzen wetgever aan denoodige kritiek heeft ontbroken.
Wat bracht onzen wetgever er toe, zoo vaak hij eenig
onderwerp van socialen aard, eenig onderdeel van arbeidersverzekering te regelen had, bij voorkeur te zien naar wat
in Duitschland was tot stand gebracht en zoo weinig
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rekening te houden met wat hier reeds door particuliere
krachten op hetzelfde terrein was verricht Ongetwijfeld moet dit in overwegende mate daaraan worden geweten, dat de wetgever geen kennis bezat van hetgeen reeds
aan verschillende ondernemingen was gedaan ter voorziening
in de behoeften, welker vervulling hij, wetgever, ging
regelen. Bij hem scheen zelfs het vermoeden niet te rijzen
dat hij hier niet zou optreden op een onontgonnen veld
van werkzaamheid, dat hij met zijn wet vraagstukken aanroerde, welker oplossing reeds, althans ten deele, door de
praktijk van het bedrijfsleven was gevonden of dat omtrent
de richting, waarin die oplossing moet worden gezocht,
de praktijk kostbare gegevens had verschaft. Erkend moet
worden, dat deze wetenschap voor onzen wetgever niet
zonder moeite te verkrijgen zou zijn geweest ; zij was nergens
te vinden als een paraat geheel van berichten en mee deelingen, waarvan men slechts had kennis te nemen om er
alles van te weten. Het zou hem veel onderzoek, veel
navraag, veel studie hebben gekost, zich voldoende op de
hoogte te stellen van wat b.v. in zake voorziening tegen
ongevallen, ziekte, invaliditeit en ouderdom reeds door
werkgevers of arbeiders of beiden was gedaan. Men moet
het 66k daarom, maar daarom niet alleen, betreuren dat
het zoo buitengewoon moeilijk of bijna onmogelijk is, met
een behoorlijken graad van volledigheid kennis te verkrijgen van particuliere sociale voorzorgen ten onzent, van
eigenaardige bedrijfsinrichtingen en fabrieksregelingen, van
fondsen en instellingen, en organisaties op sociaal gebied.
Wie daarvan iets weten wil, kan hier en daar wat vinden,
maar beseft dan al spoedig dat het bereikbare en voor de
hand liggende bitter weinig is, dat er bestaat een groote
verscheidenheid van vormen, welke aan bijzondere uiteenloopende behoeften beantwoorden en uit verschillende
opvattingen van het na te streven doel en van de te kiezen
middelen voortvloeien. Dit bonte geheel te overzien, is geen
lichte taak.
Stel : iemand vroeg u hem eene zoo volledig mogelijke
beschrijving te geven van wat er in het Nederland onzer
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dagen gedaan wordt, anders dan door overheids-organen,
b.v. in zake de zorg voor oude of invaliede arbeiders. Hoe
zoudt gij — wij nemen aan, dat gij over geld en tijd in
voldoende mate beschikt u de gegevens verschaffen om
het antwoord op die vraag te vinden ? Van eenige bekende
ondernemingen zoudt gij, als iedereen, reeds dadelijk
weten dat aldaar die zorg wordt uitgeoefend en op uw
verzoek zoudt gij van die zijde reglementen en jaarverslagen
zeker wel ontvangen. Maar verder ? Gij zoudt in verslagen
van Kamers van Koophandel, in den Staatsalmanak of in
Pyttersen's Weet-al, in jaarboekjes, in de lijst van patroonsvereenigingen, in de opgave omtrent vakbonden en vakvereenigingen gaan naspeuren wat gij maar vinden kondt.
En langs dien weg zoudt gij wel iets verder komen : gij
zoudt zoo althans verschillende namen en adressen vinden,
maar daarmee zoudt gij nog geen overzicht hebben van
de beteekenis, den omvang, de regeling dezer voorzieningen.
Om daarvan het noodige te weten, zoudt gij dan vragenlijsten gaan opstellen en gij zoudt die „op hoop van zegen"
uitzenden aan de u bekende adressen. Maar dan zoudt gij
ervaren hoe gering het percentage is van de antwoorden,
die u werkelijk iets verder brengen tot de door u begeerde
kennis. Misschien zoudt gij tamelijk veel gegevens verzamelen, maar de kennisneming daarvan zou u doen zien
hoe onsamenhangend en hoe onvolledig het door u verkregene is en vooral : hoeveel gij niet verkregen hadt omdat
men om welke reden dan ook u niet wijzer
wijzerwil maken
gij zijt ! Telkens weer, verder speurend, zoudt gij
nieuwe adressen vinden, tot welke gij weer uw vragen
zoudt richten. Maar het einde van al uw werk zou zijn
de wanhopige erkenning dat in eenigszins bevredigende
mate het door u beoogde doel niet kan worden bereikt.
Hier lag en ligt sedert jaren en jaren reeds, eene nog
steeds onvervulde taak voor onze overheid. Zij had kunnen
en moeten doen, zij kan en moet nog doen, wat voor
bijzondere personen en organisaties boven de kracht reikt.
Overal vertakt, in elke, ook de kleinste, gemeente beschikkend over organen, die desnoods met dwingend gezag
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kunnen optreden, had onze Overheid moeten en kunnen
bij een verzamelen en geregeld bijhouden — wat op
„sociaal" gebied in den ruimsten zin ten onzent wordt
gedaan. Zulk eene verzameling zou haar gewicht in goud
waard zijn geweest, ook en zeker niet in de laatste plaats
voor onze Regeering. Die kennis zou dan stellig de grondslag van haar regelingen geweest zijn. Zij had haar in
staat gesteld haar sociale wetgeving te schoeien op nationale
leest. De thans haar steeds ontbrekende kennis van dat
alles zou haar vanzelf tot nationale sociale wetgeving hebben gedreven. En de regelingen zouden beter zijn uitgevallen dan nu, bij het zoo goed als volslagen gemis aan
die kennis, het geval was en noodwendig zijn moest.
Hoe weinig wist onze Regeering af van bedrijfsongevallen, van ongevallen-ricico, van ongevallen-verzekering,
toen men de regeling op stapel zette, die later onze „Ongevallenwet 1901" zou worden. En zoo stond de zaak ook
bij andere „sociale" wetten. In de Algemeene Beschouwingen der Memorie van Toelichting tot Dr. Kuyper's Ziektewet vond men omtrent den feitelijken toestand der ten
onzent voorkomende ziekte-verzekering niets anders dan
eene uiterst beknopte samenvatting van gegevens uit verouderde rapporten. En hij was dan nog wel een bewindsman, die in zijn wettelijke regeling aansluiting aan het
bestaande zocht ! Toen Talma's Ziektewet aanhangig was
en daarbij de vraag rees of en zoo ja, op welken voet
bestaande ziekengeld-uitkeerende fondsen in het wettelijk stelsel zouden kunnen worden ingepast, wel, toen ging
men er toe over aan de Arbeidsinspectie het instellen van
een (overhaast) onderzoek naar die fondsen op te dragen 1 ).
En toen bij Talma's Bakkerswet, welke den nachtarbeid
1). Men herinnert zich wellicht, dat het verslag van dat onderzoek
indertijd door ons is besproken, waarbij wij in het licht stelden dat klaarblijkelijk de bedoeling had voorgezeten de beteekenis der bestaande fondsen
te verkleinen. Dit wijst er op — wat ook buitendien wel duidelijk is —
dat zoodanig onderzoek niet moet worden ingesteld ter elfder ure, niet
wanneer het punt, waarover dat onderzoek loopt, een vraag- en strijdpunt
is geworden, maar vooraf, regelmatig en geregeld, zonder bedoeling, alleen
om straks, als de zaak aan de orde komt, de gegevens bij de hand te hebben.
k). E . XV 1

9
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in dat bedrijf zou verbieden, de vraag ter sprake kwam
hoe eigenlijk in de verschillende soorten van ondernemingen dezer nijverheid de arbeidsduur was geregeld, ja, toen
scheen weer het oogenblik daar om ten aanzien van dat
punt licht van de zijde der Arbeidsinspectie te verlangen,
te verlangen op den kortst denkbaren termijn !
Hoe anders zou, hadde de Regeering over zoodanige
feiten-kennis beschikt, de regeling èn van ongevallen-,
èn van ziekte- èn van ouderdoms- en invaliditeits-verzekering zijn uitgevallen dan thans geschiedde. Men verlangt
van ons in dit bestek wel niet dat wij aangeven hoe dan
die regelingen zouden geweest zijn ; dat is ook niet mogelijk, waar immers ook ons die kennis ontbreekt ; maar
terwijl wij door vroegeren werkkring wel iets van de
bijzondere voorzieningen en haar eigenaardigheden afweten,
kunnen wij toch wel eenige aanwijzing verstrekken omtrent
de richting, waarin zich de wetgever, over die kennis beschikkende, vermoedelijk zou hebben bewogen.
Wat de ongevallenverzekering betreft, er was, gelijk
wij in onze Economische Kroniek van Augustus 1914 reeds
opmerkten, bij het aan de orde stellen van dit onderwerp
ten onzent geen organisatie, die zich daarmee bezig hield,
maar er waren wel ondernemingen, waar men voorzieningen
voor bedrijfsongevallen van de arbeiders had ge t roffen.
Indien onze wetgever kennis van die voorzieningen bezeten
had, dan zou hij met zijn eigen oogen gezien hebben hoe
ontzaggelijk het ongeval-risico van de eene onderneming
van dat eener andere verschilt, terwijl toch in beide hetzelfde bedrijf onder schijnbaar gelijke voorwaarden wordt
uitgeoefend. Hem zou dan niet ontgaan zijn, welke uiterst
belangrijke „imponderabilia" meewegen bij de vraag, hoe
ongevallen het best worden voorkomen, hoe hun gevolgen
het geschiktst worden gekeerd, welk een gewicht gehecht
moet worden aan het spoedig weer te werk stellen van den
getroffene, hoezeer, in welke mate en binnen welke grenzen het
gewenscht is den werkgever rechtstreeks belang toe te kennen
bij aantal, aard en kosten der ongevallen in zijn onder-
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neming ; altemet eenvoudige waarheden, waarvan men kan
zeggen dat ze ons thans „door scha en schande", door de
praktijk onzer op gansch andere leest geschoeide ongevallenwet zijn geleerd. In één woord : de wetgever zou hebben
ingezien dat, meer dan misschien ergens elders, op arbeidersverzekerings-gebied „individualiseering" hier het wachtwoord is voor het samenstellen van een waarlijk doeltreffende
regeling, eerre individualiseering, die natuurlijk onder
de noodige waarborgen en tot op zekere hoogte de
behandeling der bedrijfsongevallen maakt tot eene aangelegenheid, die allereerst en allermeest de rechtstreeks daarbij
betrokkenen, den werkgever en de arbeiders, aangaat. De
wetgever zou dan vanzelf zich onthouden hebben van de
thans geldende „etatistische" regeling, die onder de leus
„centralisatie" vlak ingaat tegen het boven aangeduid, uit
de praktijk van het bedrijfsleven afgeleid beginsel ; zich
onthouden hebben van eene ordening, die het onderzoek
naar, de behandeling en afdoening van alle, groote en
kleine, belangrijke en onbeteekenende ongevallen van allereerst begin tot allerlaatst einde opdroeg aan één staatsorgaan, aan eene zich gestadig uitbreidende ambtelijke
administratie ; eene regeling, die niet dan na heftigen
strijd doorbroken werd op dit ééne punt : dat genadiglijk
den werkgever werd toegestaan in plaats van premiebetaling aan de Rijksverzekeringsbank zijn risico, met verlof van de kroon, zelf of over te dragen !
En wanneer dezelfde wetgever, voordat hij tot het ontwerpen van een regeling zich zette, de noodige kennis omtrent
de ten onzent bestaande ziekteverzekering had bezeten, hoe
anders, alweer ! zou dan zijn regeling ook van deze aangelegenheid geweest zijn. Reeds dadelijk zou hij hebben begrepen
dat wettelijke regeling van ongevallenverzekering zonder
gelijktijdige of daaraan voorafgaande regeling van ziekteverzekering uiterst onpractisch is -- om er slechts dit
ééne van te zeggen. De kennisneming van aard en inrichting der onderscheidene ziekenfondsen en der overige tot
voorzieningen bij ziekte werkzame organisaties zou hem
duidelijk hebben gemaakt dat de bij deze zaak betrokkenen
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dat zijn in de eerste en voornaamste plaats de arbeiders
zelven door de praktijk geleerd, wegen en middelen
hebben weten te vinden om de misbruiken te keeren, die
op dit gebied voorkomen. Hij zou begrepen hebben dat
ook hier de eisch van decentralisatie moet worden gesteld,
zal de regeling doeltreffend zijn ; dat met name de (althans
primaire) beslissing omtrent al of niet hul p -verzekning vanwege het fonds, de kas of hoe het orgaan heeten moge,
gelegd moet worden in handen van een bestuur, dat in
nauwe aanraking tot de verzekerden staat, een bestuur,
hetwelk de belangen van een betrekkelijk kleinen kring
verzekerden te behartigen heeft, omdat bij uitbreiding van
het arbeidsveld het contact met de zieken noodwendig te
loor gaat. Waarnemende hoeveel op het gebied van ziekteverzekering reeds door belanghebbenden gedaan was, tevens
inziende wat daaraan nog ontbrak in de breedte en in de
diepte, zou hij, wetgever, het als zijn aangewezen taak
hebben beschouwd de uitbreiding van dit uit het volk
zelf voortgekomen verzekeringswezen te bevorderen door
normen te stellen, waaraan goed ingerichte organisaties
moesten voldoen om zekere bij de wet haar toe te kennen
voorrechten deelachtig te worden, waarbij dan overigens
eene eenvoudige, als noodzakelijke aanvulling bedoelde en
werkzame, administratie zou worden ingericht voor het —
naar men hopen mocht voortdurend slinkend — aantal
van hen, die om welke redenen dan ook niet tot de verzekerings-organen hunner vak- of bedrijfsgenooten toetraden.

Het altijd moeilijk en netelig vraagstuk van ou derdomsen invaliditeits-voorziening bestudeerend in het licht der
kennis, hetwelk waarneming van wat op dit gebied reeds
aanwezig was hem zou hebben ontstoken, zou de wetgever
een klaar inzicht hebben verkregen in het natuurlijk verband dat tusschen invaliditeit eenerzijds en aan den anderen
kant ongeval of ziekte bestaat, daar toch zoowel de
slepende ziekte als het ongeval met ernstige, blijvende
gevolgen den toestand van invaliditeit in het leven roept.
Aan dat verband indachtig, zou hij niet verzuimd hebben
ook verband te leggen tusschen de ziekte- en de ongeval-
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lenverzekering en de voorziening bij invaliditeit. Had hij
kennis genomen van de in niet zoo weinige ondernemingen
bestaande pensioenfondsen voor uitkeering op den ouden
dag, waarbij de arbeider zeker deel van zijn loon voor dat
doel laat staan en veelal de werkgever daaraan zijnerzijds
iets toevoegt, dan zou bij den wetgever de vraag zijn gerezen of niet door hem veel kon worden gedaan om deze
verspreide pogingen algemeener te maken en om aldus
althans voor een deel der arbeiders eene regeling te treffen,
welke meer dan één voordeel boven andere oplossingen
van het vraagstuk zou hebben geboden. Was reeds kort
na '90, toen de quaestie ten onzent begon gesteld te worden,
de wetgever dien weg opgegaan en op dien weg voor- en
voortgegaan, hoeveel had dan niet in de sedert verstreken
kwart-eeuw ten onzent in die richting kunnen bereikt zijn,
terwijl thans ...
Gelijk wij boven reeds zeiden, was het niet en kon
het niet onze bedoeling zijn, hier aan te geven hoe de
regelingen zouden zijn uitgevallen, wanneer de wetgever
bij het ontwerpen van die regelingen beschikt had over
de noodige kennis van feiten, toestanden en organisaties
in ons nationaal bedrijfsleven ; kennis, die hij niet bezat
en die ook niet ons deel is. Slechts trachtten wij, op grond
van verkregen indrukken omtrent die organisaties, toestanden en feiten, de richting aan te wijzen, waarin zich de
wetgever zou hebben bewogen, wanneer die kennis de
grondslag van zijn arbeid was geweest.
Men ziet dat de wetgever langs dien weg vanzelf tot
„nationale" sociale wetgeving zou zijn gekomen, daartoe
zou zijn gedreven geworden. Uit het buitenland ook,
waarom niet ? uit Duitschland overnemend wat daar
voor deugdelij ks en bruikbaars voor ons in de wetten, die
dezelfde onderwerpen beheerschen, is neergelegd, zou hij als
grondslag zijner regeling gekozen hebben de wetenschap
van hetgeen door ons volk reeds in de richting van voorziening was tot stand gebracht ; zou hij zich gesteund hebben
op de ervarings-lessen, welke de praktijk dier voorziening
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reeds geleerd heeft ; zou hij niet van boven-, niet van buiten-af eene regeling hebben ontworpen, welke vooral slechts
merkwaardig is als proeve van wat in de regeerings-bureaux
onder leiding van elkaar opvolgende ministers wordt uitgedacht ; maar hij zou, sterk staande door de kennis, waarover
hij beschikte, aan het Parlement een ontwerp hebben voorgelegd, waarvan hij dan zeggen kon, zeggen dorst : zóó, in
hoofdzaak, moet deze regeling zijn, zoo en anders niet,
want zoo alleen beantwoordt zij aan den eisch eener nationale voorziening, blijkens de vaststaande feiten, die mij
bekend zijn.
Inderdaad, eene krachtige houding tegenover allerlei
stroomingen in het Parlement en daarbuiten kan eene
Regeering slechts aannemen, indien zij weet wat zij wil.
En weten wat zij wil, kan zij slechts indien haar wil is
vastgesteld na gezette bestudeering van het voorwerp der
regeling, van de eigenaardige zijden, die zoodanige regeling
in Nederland vertoont. Daartoe is noodig grondige kennis
van de materie, van al wat ten onzent met die materie
samenhangt. Hoe sterk staat eene Regeering, die deze
kennis blijkt te bezitten en daarop haar ontwerp heeft
gebouwd ! Haar toelichting zal een leerzaam proza-stuk
zijn, dat den lezer in die kennis inleidt, hem den indruk
geeft, neen, hem er van overtuigt dat, gegeven deze feiten,
eene nationale regeling ten onzent niet anders dan de in
dit ontwerp neergelegde zijn kan. Die vaste lijn gevonden
hebbende, zal de Regeering daaraan vasthouden en stand
houden tegenover hen, die haar in eene andere richting
willen dringen. Want zij zal de feiten voor zich laten pleiten
en getuigen ; zij zal eerbied afdwingen door haar kennis
van de zaak in debat en zij zal sterk staan als elk, die bij
een behoorlijke gedachtenwisseling tegenover beweringen
op feiten zich beroept.
Hoe weinig heeft in zoo menig geval de houding der
Regeering bij voorbereiding van en beraadslaging over belangrijke sociale wetten beantwoord aan den hierboven
gestelden, toch zoo natuurlijken en billijken eisch ! Denk
eens terug aan de geschiedenis der wettelijke regeling van

„NATIONALE ” SOCIALE WETGEVING.

1

35

ziekteverzekering ten onzent. Eerst was er een ontwerpKuyper, waarvan de iii de Memorie van Toelichting aangekondigde goede bedoelingen bij de uitwerking in wetsartikelen grootendeels schipbreuk hadden geleden ; Minister
Veegens werkte deze proeve om, maar ook zijn arbeid legde
den weg naar het Staatsblad niet af; toen kwam Talma ...;
ook over diens werk hebben wij hier herhaaldelijk geschreven;
men herinnert zich het getob, den strijd ook in den eigen
boezem der rechterzijde ; sommigen wilden dit, anderen dat,
de Minister weer iets anders, en hij, de bewindsman, de
maker en vader van zijn ontwerp, stond niet sterk, kon
niet sterk staan tegenover parlementaire stroomingen,
omdat hij niet zeggen dorst, niet zeggen kon : zoo moet
het zijn en anders niet, want zoo rust de regeling op nationale grondslagen ; zoo moet het zijn blijkens de feitelijk
bestaande toestanden, die mijn onderzoek van de materie
mij heeft doen kennen.
Wanneer niet van den aanvang af die kennis van
nationale voorzieningen grondslag is van de ontworpen
regeling, dan is het ondenkbaar dat het ontwerp nog in
de gewenschte richting afdoende wordt verbeterd.
De Regeering heeft in de laatste jaren de loffelijke
gewoonte aangenomen vóórontwerpen ook van sociale
regelingen „om consideratie en advies" toe te zenden aan
de kamers van Koophandel en aan vereenigingen van
patroons en van arbeiders. Een loffelijke gewoonte, omdat
door zoodanige raadpleging-vooraf „de stem der praktijk"
wordt gehoord en menige nuttige wenk kan worden verkregen. Doch wanneer het aan deze organisaties toegezonden voor-ontwerp „péche par la base", wanneer zijn grondslag niet deugdelijk is, dan kan deze raadpleging daarin geen
verbetering brengen. De Minister vraagt niet vooraf aan
die organisaties : hoe meent gij dat in de hoofdlijnen mijne
regeling zou behooren te worden opgebouwd ? hij zendt
haar een kant-en-klaar (voor-)ontwerp en vraagt daarover
het oordeel. Zou dit oordeel luiden dat de aangeboden
regeling niet anders is dan een proeve van verkeerde
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werkwijze, dat de opzet gansch anders behoorde te zijn,
de Minister zou dit advies naast zich neer leggen. En ging
dit afbrekend advies vergezeld van een „tegen-ontwerp",
werd opbouwende kritiek geoefend door aanwijzing van
wat dan wel als een bevredigende regeling mocht worden
beschouwd, gelooft men dat de Minister, van ongelijk
overtuigd, zijn eigen arbeid in het departements-archief
zou opbergen om het ingekomen concept tot het zijne te
maken ? Niemand, die zoodanige handelwijze aannemelijk
kan achten. Advies wordt gevraagd over het toegezonden
voor-ontwerp, hetwelk de adviseurs mooi of leelij k mogen
vinden, maar dat behoudens wijzigingen, waartoe gemaakte opmerkingen aanleiding mochten geven — in hoofdzaak en althans in stelsel ongewijzigd aan het Parlement
zal worden ingediend. Wij willen hiermee volstrekt niet
zeggen dat deze raadpleging van organisaties een zinledig
iets is, dat ook wel kon worden nagelaten ; neen, zoo staat
de zaak allerminst ; maar zij heeft Bene beperkte werking
en kan dus niet leiden tot ingrijpende verbetering van een
in haar grondslag verwerpelijk concept.
Zoodanige ingrijpende verbetering kan redelijkerwijze
ook niet van het Parlement worden verlangd noch verkregen. Zeker, de Tweede Kamer, die veel kwaads kan
doen als het vaststelling van sociale wetten aanbelangt,
kan ook veel goeds doen. Men heeft het, om slechts dit
eene voorbeeld te noemen, alweder bij Talma's Ziektewet
gezien, waarbij deze Kamer niet opgehouden heeft te verlangen dat een grooter aandeel in de uitoefening der ziekteverzekering zou worden toegekend aan bijzondere ziekenkassen, aan bestaande of nog op te richten fondsen. Voor
dien aandrang is ten slotte de Minister gezwicht, voorziende
dat anders zijn ontwerp niet zou worden aangenomen. Zoo
is er langs dien weg wel iets te bereiken. Maar niet heel
veel. De Kamer staat ten slotte voor de keus het ontwerp, zooveel mogelijk verbeterd, aan te nemen of het te
verwerpen omdat haars inziens niet genoeg verbeteringen
zijn aangebracht. Keurt zij grondslag en stelsel der haar
voorgelegde regeling af, zij kan de Regeering vragen het
—
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ontwerp „in nadere overweging te nemen", maar zij kan
niet grondslag en stelsel wijzigen, het ontwerp tot onherkenbaar wordens toe omwerken.
En dan — waarom zouden wij het niet zeggen*? —
ook het Parlement beschikt niet over de kennis, die aan
de Regeering ontbreekt. Kamerleden mogen uit eigen
hoofde iets, misschien veel afweten van de dingen, die
hier te weten noodig zijn ; in haar geheel staat de Kamer
te veel buiten het bedrijfsleven, buiten de praktijk.
Trouwens, het is ook de taak der Volksvertegenwoordiging
niet de kennis, welke de Regeering zou blijken te missen,
aan te vullen en de haar aangeboden ontwerpen geheel
om te werken. Men mag verlangen dat hij, die de regeling
samenstelt, die voor de indiening verantwoordelijk is, die
haar te verdedigen heeft, dat hij op de hoogte zij van
zijn taak. Allereerst en allermeest dus is het de Regeering,
die over deze kennis moet beschikken.
Boven wezen wij erop, dat dit feitelijk het geval niet
is, dat totnogtoe onze sociale wetten zijn voorbereid, zonder
dat de samensteller in voldoende mate overwogen had,
zonder dat hij genoeg wist wat reeds op het gebied, hetwelk zijne regeling bestrijken zou, ten onzent werd gevonden, welke erv arin gs lessen te putten waren uit de
belangwekkende proefnemingen van de praktijk, welke
bijzondere instellingen en voorzieningen reeds op dit gebied werden aangetroffen, welke uitkomsten zij hadden
opgeleverd en wat daaruit voor hem — wetgever te
leeren viel.
Ach, het is wel te verklaren dat men zonder die voldoende kennis is te werk gegaan, dat men liever naar
Duitschland zag en geen oog had voor het nationale. Het
was zoo gemakkelijk, dus zoo verlokkelijk het Duitsche
model van nabij of uit de verte te volgen. En dan : niet
wetende wat op eigen bodem reeds was opgegroeid en tot
ontwikkeling gekomen, kon men immers ook niet vermoeden welk een schat van kostbare gegevens voor de
samenstelling van een waarlijk nationale en doeltreffende
-
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regeling hier te vinden was. Bovendien : de wind woei nu
eenmaal uit den „etatistischen" hoek : dacht men aan
sociale wetgeving, aan arbeiders-verzekering, dan hing
daar als vanzelf mee samen het begrip van dwang, van
eene wet, die met de noodige nader vast te stellen
bestuursmaatregelen aangevuld ! liefst geven zou een
kant-en-klaar geheel der voorziening, waarbij niets aan
toekomstige ontwikkeling of groei zou zijn overgelaten
waarbij geen beroep werd gedaan op de medewerking van
bij die regeling betrokkenen : eene regeling, die als
Minerva met wapenrusting en speer uit het hoofd van
Jupiter geheel marsch- en strijdvaardig uit de departementale bureaux zou te voorschijn treden en welker uitvoering aan de „met de naleving van deze wet belaste
ambtenaren" in haar vollen omvang werd opgedragen. In
dien gedachtengang was er geen plaats en geen belangstelling voor de vraag wat altemet reeds ten onzent door
hen, voor wie de regeling gelden zou, mocht zijn verricht
of beproefd. Wat in die richting wellicht hier of daar
mocht zijn gedaan, zou immers toch worden weggevaagd
door de heel dit terrein dadelijk bezettende en overwoekerende ambtelijke organisatie . .
Misschien ook doch wij spreken dit slechts veronderstellenderwijze uit — overwoog de samensteller van
dergelijke ontwerpen dat hem de tijd slechts zeer krap
was toegemeten, waarbinnen hij te zorgen had dat de regeling zijn regeling moest tot stand komen. Mocht

bij hem de gedachte al rijzen dat het wel der moeite waard
zou wezen vooraf na te gaan welke stekjes reeds hier en
daar uitgezet, welke planten gegroeid waren op het terrein,
waarop hij de voor heel het land geldende regeling zou
ontwerpen, hij zal wellicht die gedachte hebben teruggedrongen door de overweging dat daarvoor geen tijd beschikbaar was. Vier jaar is niet veel ! Wanneer gij een
groot deel daarvan besteden gaat aan onderzoek van wat
op het gebied uwer voorgenomen regeling reeds door
anderen is gedaan, dan loopt gij veel kans dat het eind
van uw ministerieel leven daar zal wezen, wanneer gij met
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dat onderzoek gereed zijt en dat gij uw gegevens kunt
stellen ter beschikking van uw opvolger, die dan met het
door u bijeengegaard materiaal dadelijk aan het werk kan
gaan, terwijl gij slechts de schoone, maar voor een Minister
magere voldoening bezit het werk van een ander te hebben
voorbereid ! Of komen de gegevens eerder binnen en
kunt gij zelf ze voor uw wetsvoordracht gebruiken dan
toch zal het zeker te laat zijn geworden om uw ontwerp
nog in het Staatsblad te brengen. . .
.

Om deze en wellicht andere redenen moge he t dan
verklaarbaar zijn dat sociale wetgeving totnogtoe ten onzent
is tot stand gekomen zonder dat daarbij in ook maar
eenigszins bevredigende mate acht werd geslagen op de
elementen, die ons nationaal bedrijfsleven daarbij ter bestudeering en behartiging aanbood, noodig is en blijft
dat bij voortzetting van de wetgeving wel degelijk en
opzettelijk en stelselmatig met die elementen rekening
worde gehouden, dus dat deze elementen bekend worden,
dat de Regeering zorge de beschikking te verkrijgen over
de kennis van wat op dit gebied moet worden gekend.
En nu dan, gelijk wij in den aanhef opmerkten, in
zekeren zin onze sociale wetgeving voorloopig is afgesloten
en nieuwe onderwerpen niet aanstonds aan de orde van
wetgeving zullen worden gesteld, nu is het dan voor onze
Regeering de tijd het verzuim van jaren in te balen en
maatregelen te nemen voor het bijeenbrengen en bijeenhouden van al het wetenswaardige op dit breede terrein.
Daarop dringen wij aan. De wegen en middelen te
vinden, die tot dit doel zullen leiden, blijve aan de Regeering overgelaten. Het werk der bijeenverzameling is omvangrijk, maar het is niet moeilijk. Staat eenmaal vast
over welke punten het onderzoek voorloopig, in de eerste
plaats zal worden ingesteld, dan zal het der Regeering
niet mangelen aan organen en organisaties, welke haar de
benoodigde gegevens kunnen en zeker gaarne willen verschaffen. De Kamers van Arbeid, de Kamers van Koophandel, de Arbeidsinspectie, de patroons- en arbeiders-vak-
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vereenigingen en vakbonden, zij alle en andere kunnen
hiervoor aan het werk worden gezet. Men zal dan moeten
omzien naar een „bureau", hetwelk de ingekomen gegevens
verzamelt, schift en schikt en bewerkt ; allicht zou het
Centraal Bureau voor de Statistiek daarvoor in aanmerking
komen. Maar nog eens : dit alles blijve aan de Regeering
overgelaten. Hoofdzaak is : dat men beginne.
En men zal beginnen, zoodra men van de noodzakelijkheid overtuigd is. Van de noodzakelijkheid overtuigd
moet ieder wezen, die er zich rekenschap van geeft wat
„het nationale" in sociale wetgeving beduidt en hoever
wij-hier daarvan af zijn. Men behoeft daartoe slechts onze
sociale wetten aan den eisch van het nationale te toetsen.
Moge dan deze nuttige, deze hoog-noodige arbeid spoedig
worden ter hand genomen. Straks, bij uitbreiding der wetgeving, moet men de vruchten kunnen plukken van wat
nu zal worden bijeengebracht, om de fouten en feilen te
mijden, waarin men bij gemis aan beschikbare gegevens
totnogtoe is vervallen.

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

Milliarden en Millioenen.
Hoe geweldig is deze tijd ! Zoo groot van verschrikking en
heroïke schoonheid is hij, dat denkelijk eerst het nageslacht zijn
afmetingen recht zal kunnen waardeeren. En als zij, die na ons
komen, terugziend op dat wat al perspectief gekregen heeft, de
rechte maat daarvoor gevonden hebben, dan zal weer een ander
geslacht moeten opstaan om de juiste waardeering te treffen van
de omvangrijke regeneratie die dan zal zijn beleefd. Wij kunnen
thans nog weinig meer doen dan het monsterachtig groote gieten
in getallen.... die toch geen sprekend beeld der werkelijkheid
ooit geven.
Wat kost deze reuzenoorlog ?
Nu niet aan menschenlevens — waarvan men de cijfers toch
op geen tienduizenden na verneemt — maar enkel aan geld.
Deze belangwekkende vraag vindt men beantwoord — zéér
globaal natuurlijk — in een geschriftje van Dr. Julius Wolff, hoogleeraar in de staathuishoudkunde aan de Technische Hoogeschool
te Berlijn en dat tot titel draagt: „Die Kriegsrechnung". Bij de
behandeling van het Leeningsontwerp in de Tweede Kamer heeft
minister Treub dit geschriftje aangehaald en het is inderdaad zeer
lezenswaard, óók wanneer men het tot kader neemt voor onze eigen
kosten.
Met de vermaning : „ TDie grosse Zeit finde kein kleines Geschlecht!"
leidt de schrijver zijn lezers binnen in de wereld van milliarden
die hij hun toonen wil. En, na een inleiding over de motieven van
den oorlog die natuurlijk zéér germanistisch is gesteld en die een
meer objectief beoordeelaar slechts met vele korrelen zouts kan
genieten, opent hij het milliardenperspectief der kosten van den
wereldkrijg met deze woorden: „Een wereldverlies van eenige
dozijnen milliarden aan waarde moet deze oorlog in elk geval ten
gevolge hebben."
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Om dit nader te becijferen, neemt hij hoofdzakelijk alleen de
oorlogvoerenden tot basis en raamt voor elk land afzonderlijk de
rechtstreeksche en de indirecte oorlogskosten. Zulk een afzonderlijke becijfering is inderdaad noodig omdat de verschillende omstandigheden in de oorlogvoerende landen tot verschil in maatstaf
moeten leiden zoowel ten aanzien van de economische als van de
militaire verliezen. Ten aanzien van deze laatste begint Wolff met
de opmerking dat de gewoonlijk voor een modernen oorlog aangenomen maatstaf van 6 Mark per man en per dag 1) te laag is
en dat men, wegens de ontzaglijk hooge kosten in de eerste oorlogsmaand, 7 á 8 Mark als gemiddelde moet stellen. Hierbij meen ik
te moeten aanteekenen dat deze nadeelige invloed van de eerste
maand allengs minder op het gemiddelde moet drukken naar mate
de oorlog langer duurt, iets waarmee Wolff geen rekening houdt.
Overigens wijst de schrijver er op dat in Rusland en Frankrijk de
mandag vermoedelijk minder dan 7 Mark, in Engeland daarentegen,
waar men hoofdzakelijk met marine-eenheden te doen heeft die
duurder zijn dan die van het leger, zeker niet minder dan 8 Mark
zal kosten.
Voorts moet zooveel mogelijk rekening worden gehouden met
het belangrijke verschil in kosten van troepen te velde en in garnizoenen.
Een en ander in aanmerking nemend en bij een schatting van
het Duitsche leger op 61/ 2 millioen, van het Oostenrijksch-Hongaarsche op 3 A. 31/2, het Russische op 5 à 51/ 2 (maar met inbegrip
van alle mogelijke hulptroepen), het Fransche op 4 1/9, het Engelsehe
op 1 millioen (die echter zeker nog niet te velde staan) en nog
een klein millioen rekenend voor Turken, Serven, Montenegrijnen,
Belgen en Japanners, komt men tot een bedrag aan gezamenlijke
militaire kosten der oorlogvoerenden van ruim honderdvijftig millioen
per dag of 13,5 milliard per kwartaal. Van de 150 millioen komen
er 60 op de Duitsch—Oostenrijksche en 90 millioen op de Russisch
—Fransch—Engelsche zijde. Het „ruien" dat de overschrijding der
150 millioen aanduidt, ware, met 3 à 4 millioen per dag, op de
rekening van Turkije te stellen.
Daarbij komen nu de economische verliezen, waarbij weder
rekening is te houden met verschillende elementen, o. a. met het
feit dat de landbouw uitteraard minder zwaar wordt getroffen dan
1) In het Overzicht opgenomen in het Septembernummer van dit
tijdschrift gewaagde ik van 6 gulden per mandag. Dit was natuurlijk een
sc hrijffout.
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de nijverheid en deze laatste weder minder dan de handel. Deze
en dergelijke schakeeringen zooveel mogelijk in aanmerking nemend,
schat de schrijver het financieel-economische gevolg van den oorlog
voor Duitschland op een vermindering van het nationale inkomen
(dat vóór den oorlog op 40 milliard mark werd geraamd) met ) i 3
per jaar, d. i. per kwartaal op 3,6 milliard. Voor Oostenrijk-Hongarije wordt dit laatste cijfer 11/ 4 milliard, voor Rusland evenveel
of iets meer, voor Frankrijk 21/ 2 millard (bij een jaarlijksch inkomen
van niet meer dan 51/ 2 milliard ; naar verhouding dus een zeer
zwaar verlies), voor Engeland eveneens 21 •, milliard (bij een jaarlijksch inkomen van ongeveer evenveel als Duitschland : 40 milliard
mark). Te zamen zouden dus de indirecte oorlogskosten 11 milliard
per kwartaal worden, waarvan 4 3 / 4 milliard aan den DuitschOostenrijkschen kant en ruim 61 4 aan de andere zijde. Daarbij is
echter nog geen rekening gehouden met de economische verliezen
van België, Servië, Montenegro, Turkije en Japan, welke de schrijver
schat op 2 milliard per kwartaal. Een schatting die mij eer te laag
dan te hoog lijkt daar zij niet voldoende de geweldige schade
schijnt uit te drukken die België door den oorlog lijdt. Henri
Masson, advokaat bij het Hof van Appel te Brussel, heeft in het
Engelsche weekblad 'l he Tablet die schade becijferd op ongeveer
200 millioen pond sterling alleen over het eerste kwartaal van den
oorlog, waarin weliswaar de grootste verwoestingen hebben plaats
gehad maar niet de grootste stilstand van handel en nijverheid J).
Alle economische schade te zamen genomen is deze dus met
131. 1 2 milliard per kwartaal, d.i. evenveel als de rechtstreeksche
oorlogskosten, zeker niet te hoog aangeslagen.
1) Zijn becijfering is als volgt : Luik en omgeving : schade aan ge-

£ 6.916.000 ; Tirlemont : handel en gebouwen
£ 1.104,000 ; Leuven : universiteit, gebouwen, handel £ 7.432.000 ; Aerschot
£ 248.000 ; Mechelen, kathedraal, kunstwerken enz. £ 1.532.000 ; Namen :
bouwen, handel, forten

gebouwen, handel, forten £ 4.786.490 ; Dinant en kasteelen langs de rivier

£
2

3.134.000 ; Charleroi en omgeving : gebouwen en tal van fabrieken
20.632 000 ; Bergen X 136.000 ; Doornik, Leuze en Ath XJ 100.090 :

Hasselt, Turnhout en Moel

£ 308.400 ; Most : handel X 392.000 ; Dender-

monde £ 384.000 ; schade op het platteland aan oogst, vee, paarden, verbrande en geplunderde kasteelen en villa's £ 59.722.800 ; Antwerpen en
omgeving : forten, handel en gebouwen, goederen en voedingsmiddelen
20.230.000 ; rijksgebouwen, spoorwegen, monumenten, bruggen, wegen enz.

£ 48.000.000 ; schade berokkend door stoornis in den handel, verlies aan
arbeidsloonen, enz. £ 40.000.000. Sedertdien is de schade nog met millioenen
en millioenen toegenomen.
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Zoodat de oorlog den krijgvoerenden per kwartaal zou komen
te staan op 26 milliard mark of op t 15.600.000.0LO.
Zegge ruim vij Rien en een half milliard.
Toen men, tijdens de Boulangercrisis in Frankrijk, Bismarck
een raming voorlegde der kosten (alleen de rechtstreeksche !) van
een oorlog met twee fronten waarop Duitschland toen reeds bedacht moest zijn, en deze uitkwam op 2 milliard per maand (dit
was iets hooger dan waartoe de schrijver thans komt maar de
rekening was dan ook slechts voor een oorlog van 6 weken opgemaakt zoodat ze bijna geheel gedrukt werd door de eerste, buitengewoon dure maand) vond de groote kanselier die uitkomst zoo
buitensporig hoog dat hij verzocht, het werk nog eens te maken.
De heele oorlog van 1870—'71 had Duitschland immers nog geen
2 milliard gekost : 1750 millioen.
De rekening werd over gemaakt — maar de uitkomst bleef
e ender.
Wat zou Bismarck wel van den milliardenkrijg van thans
hebben gezegd ?
En dan zijn, bij dit alles, nog slechts de verliezen der
oorlogvoerenden in aanmerking genomen. Die der neutralen echter
zullen eveneens te zamen in de milliarden per kwartaal loopen.
Vele Staten, als Nederland, Zwitserland, Italië, enz., hebben hun
legers nu al maanden lang op voet van oorlog moeten houden.
En de economische nadeelen zijn voor hen deels niet veel minder,
deels misschien zelfs even hoog zoo niet hooger dan die voor de
oorlogvoerenden. Italië roept dat het alleen door de stremming
van het vreemdelingenverkeer reeds l00 millioen gulden schade
lijdt. Tot in Zuid-Amerika wordt de druk zéér zwaar gevoeld.
En van alle landen is, met uitzondering van België, misschien
Nederland er het slechtst aan toe in economisch opzicht.
Zoo vertoont dus ook in financieel aanzien deze oorlog het
reuzenaspect dat buiten alle gewone maten uit schijnt en roept hij
ons op, met zijn millioenen aan menschen en zijn milliarden aan
geld, tot het aanleggen van gansch nieuwe normen.
In dit internationale kader van milliarden staan de getallen,
waarmee wij in ons land te werken hebben, waarlijk haast bescheiden. Nederland doet het nog maar met millioenen af. De
oorlogsrekening — de eerste, want wie weet of het hiermee uit zal
zijn — die aan ons Parlement gepresenteerd is, beloopt 275 millioen.
In vergelijking met de milliarden die in de groote oorlogvoerende
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Staten zijn gevonden, is een bedrag van nauwelijks meer dan een
kwart milliard — waaronder dan nog wat normale uitgaven -niet veel. Maar naar verhouding van de bevolking is het een
last die bijna even groot is als de 5 milliard van Duitschlands
oorlogsleening.
Was het noodig, nu reeds een zoo groot bedrag te vragen ?
Strikt genomen, neen.
De rekening die de Regeering in den vorm van een Nota bij
de Memorie van Toelichting tot het Leeningsontwerp heeft ingediend,
luidde dus :

Kosten der mobilisatie.
het
I. V oor
leger.
a. tot 1 Jan. 1915
b. van 1 Jan.-1 April
II. Voor de vloot.
a. tot 1 Oct. 1914
b. van 1 Oct. -1 April 1915

Maatregelen van socialen aard.
Kosten voor vluchtelingen.
Te verwachten belastingtegenvallk rs in
1914, 1915, 1916 en 1917 .

f 100.000.000

„ 30.000.000
2.500.000
„ 2.500 000
„ 60.000.000
„ 5.000.000
„ 73.000.000
f 273.000.000

Dit totaal is opwaarts afgerond tot 275 millioen.
Nu is de laatste post van deze rekening wel zeer ruim genomen. Immers, deze bestrijkt niet alleen de te verwachten belastingtegenvallers van 1914 (geraamd op t' 13.000.000), maar ook die van
1915 (welke, naar denzelfden maatstaf van 15 % doch over een
vol jaar berekend, f 30.000.000 moeten beloopen) en zelfs die van
1916 (f 20.000.000 naar den maatstaf van 10 %) en van 1917
(f 10.000.000 naar den maatstaf van 5 %) Nu reeds te leenen voor
mogelijke tegenvallers in 1916 en 1917, terwijl men op geen voeten
of vamen na iets zeggen kan van den invloed dien de Oorlog dàn
nog op de belastingopbrengst hebben zal — een geweldige, zelfs
overspannen bedrijvigheid is herhaaldelijk onmiddellijk na een
grooten Oorlog gezien zoodat de belastingopbrengst in die jaren
even goed mee kan vallen — het lijkt wel een zéér ver vooruitziende politiek. En er is dan ook gepleit voor een verminderen
van het bedrag der leening met de f 30.00).000 aan tegenvallers
voor die laatste twee jaren waardoor het eindcijfer zou slinken
tot 245 millioen.
O. E. X `' 110
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Daar staat echter tegenover dat de kosten van sociale noodmaatregelen hoogst onzeker zijn. Te meer daar de toestand allicht,
bij langen oorlogsduur, nog zal verergeren zoodat er dan per maand
meer noodig wezen zal. Bovendien dekken de ramingen voor militaire maatregelen slechts het tijdvak tot 1 April 1915 (uit de nota
blijkt niet of dit ook zoo is met de sociale maatregelen) en het
schijnt minstens twijfelachtig dat de oorlog dan al uit zou wezen.
Een post van 30 millioen voor „Onvoorzien" (zoo kan men de
ramingen van belastingtegenvallers over : 1916 en 1917 desnoods
opvatten) lijkt dus volstrekt niet onredelijk hoog.
Hierbij is aan te teekenen dat de 5 millioen voor Marine reeds
bij credietwet geheel zijn toegestaan ; van de 130 millioen voor
Oorlog is nog slechts 100 millioen gevoteerd in twee credietwetten
van 50 millioen elk. De 30 millioen voor Oorlog waarop, boven
het reeds toegestane, nog wordt gerekend om rond te komen van
1 Januari tot 1 April (dat is dus 10 millioen per maand) zullen
dus nog nader bij de wet moeten worden aangevraagd. Immers,
het Leeningsontwerp beslist wel over de middelen ter verkrijging
van geld, niet echter over de wijze waarop dit zal worden besteed.
Men kan dus in 't algemeen zeggen dat het Leeningsontwerp
er op is aangelegd om de Regeering in staat te stellen, tot 1
April 1915 met het geleende geld rond te komen.
Was er dan niets meer in de Schatkist of kon men op andere
wijze, zij 't ook gedeeltelijk, niet in de behoeften voorzien ?
Deze vraag vond haar bescheid eerst in de Memorie van
Antwoord ; in de Memorie van Toelichting was er niets van te
vinden. Uit eerstgenoemd stuk blijkt dat op 2 December het bedrag
der vlottende schuld was gestegen tot ruim 152 millioen. Het is
jammer dat men noch omtrent de verdeeling van dat bedrag noch
omtrent de redenen en de tijdstippen van ontstaan nauwkeurig
wordt ingelicht, zoodat niet juist is uit te maken, hoeveel op reke-

ning komt van den oorlog en hoeveel op rekening van consolidatie
eener, laat ons zeggen normale, schuld. Wat de redenen belangt
vindt men slechts aangeteekend dat er een renteloos voorschot bij
de Nederlandsche Bank is van bijna 15 millioen en dat er, van
een totaal van 98 millioen aan Schatkistpromessen voor 751/ 2 millioen geplaatst is bij dat lichaam zoodat het zeer wenschelijk scheen
om de Bank wat te ontlasten. Hoe het echter staat met de Schatkistbiljetten, verneemt men niet. En ten aanzien van de redenen
en de tijdstippen van uitgifte der Schatkistpromessen wordt, voor
zoover de onderhandsche uitgiften betreft (en die beloopen te zamen
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ruim 85 millioen) niets medegedeeld. Het is dus niet duidelijk,
welk deel der vlottende schuld op rekening van den oorlog is te
schrijven en welk deel op het verzuimen van tijdig consolideeren
der vroeger reeds bestaande vlottende schuld, een euvel waarop
door Mr. Patijn bij de behandeling van de Inkomstenbelasting is
gewezen en dat wij nu met dure rente moeten betalen. Alleen
treft men op blz. 6 der Memorie van Antwoord een ruwe becijfering aan, volgens welke de rechtstreeksche druk van den oorlog op
de schatkist ongeveer 19 millioen per maand beloopt. Dit klopt
in 't geheel niet met de raming in de Nota volgens welke de
legerkosten 10 millioen per maand zouden bedragen (met die voor
Marine mede iets meer dan 10 millioen). Wel komt men volgens
die Nota tot 20 millioen per maand over het tijdvak 1 Augustus1 Januari, maar in de Memorie van Antwoord gaat het op blz. 6
vooral ook om de nog te wachten kosten 1). Misschien zijn in de
19 millioen niet slechts de militaire kosten maar ook de belastingtegenvallers begrepen maar men komt dan toch op verre na niet
op 19 millioen.
Onbegrijpelijk is ook de raming, in de Memorie van Antwoord,
van de indirecte oorlogsuitgaven (bijdrage aan het Kon. Nat. Steuncomité, huurbons, kosten van werkloosheidsverzekering, voorschotten
aan gemeenten, maatregelen tegen prijsopdrijving steun aan vluchtelingen enz.) die hier met 20 millioen wordt uitgetrokken, terwijl
de Nota, voor precies hetzelfde (de omschrijving, luidt nagenoeg
eender) 60 plus 5, maakt 65 millioen vraagt.

Doordien de directe kosten in de Memorie van Antwoord zoo
bijzonder veel hooger en de indirecte zoo heel veel lager zijn geraamd dan in de Nota, komen beide op ongeveer hetzelfde eindcijfer uit maar de motiveerende berekeningen kloppen niet, iets
dat trouwens door den heer Patijn bij de behandeling van het
ontwerp in de Tweede Kamer terloops is aangestipt.
Welke berekening nu de juiste moge zijn, twee feiten schijnen
wel vast te staan :
1) Wanneer men de kosten per mandag voor ons te velde staande leger
stelt op 7 Mark, dan komt men tot meer dan 25 millioen gulden per maand.
Zou men onze troepen, omdat ze weinig verplaatst behoeven te worden,
met garnizoenstroepen gelijkstellen, dan zouden de kosten, volgens de raming
van Dr. Julius Wolff, slechts 8 a 8 millioen per maand moeten bedragen.
Past men op dit laatste bedrag een zekere verhooging toe wegens het verschil met garnizoenstroepen, dan zou men tot 10 a 12 millioen geraken
hetgeen ongeveer klopt met de raming van de Nota.
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le dat, indien de leening, gelijk uit de Nota is af te leiden,
voorshands zal worden gebezigd tot consolidatie van vlottende
schuld, binnen niet heel langen tijd toch weer tot uitgifte van
tamelijk veel vlottende schuld zal moeten worden overgegaan.
2 ° dat de leening niet alléén abnormale uitgaven zal dekken.
Het eene hangt met het andere samen. Wanneer er, volgens
de becijfering der Nota, 275 millioen noodig wordt geacht voor
abnormale uitgaven doch de volle 152 millioen aan vlottende schuld
wordt geconsolideerd, dan rest er een bedrag van 123 millioen
waarvoor de Staat in credit wordt geboekt bij de Bank. Op zulk
een credit-staan is dan ook bij de behandeling in de Tweede Kamer
gewezen. Lost men de ruim 63 millioen voorschotten voor Oosten West-Indië, die zeker in de 152 millioen zijn begrepen, niet af,
(in de Nota wordt gezegd dat een afzonderlijke leening voor Indië
is ontworpen) dan blijft dit in zooverre eender als, tegenover de
verhooging van het credit met dat bedrag een even groote debetpost blijft staan. Er zal dus in elk geval niet meer dan 123
millioen beschikbaar zijn terwijl de Regeering raamt dat zij „voor
de eerstvolgende maanden" (het wordt niet scherper omschreven)
ongeveer 150 millioen noodig heeft. Bedenkt men bovendien dat
deze raming alleen de „buitengewone behoeften" raakt, dan zal
men inzien dat weldra weer tot uitgifte van vlottende schuld in
belangrijke mate zal moeten worden overgegaan. Maar er zal voor
't oogenblik schoon schip zijn gemaakt.
Nu zou men zeker vrij wat langer met het geld rond kunnen
komen indien er niet reeds vóór den oorlog zooveel vlottende schuld
was opgehoopt, een euvel waarop, gelijk gezegd, door den heer
Patijn al vroeger is gewezen. Hoe groot de vlottende schuld vóór
den oorlog was, vind ik noch in de schriftelijke stukken betreffende
het Leeningsontwerp noch in die betreffende Hoofdstuk VII A der
Staatsbegrooting. Zij moet echter minstens 34,6 millioen zijn geweest daar dit het totaal is van die uitgiften aan schatkistpapier
waarvan men, voor zoover de Memorie van Antwoord data van uitgifte aangeeft, kan vaststellen dat ze vóór 1 Augustus zijn geschied.
Ze is stellig echter veel grooter, daar alleen de Indische voorschotten reeds ruim 63 millioen beloopen.
Intusschen is dit, wanneer de abnormale uitgaven volgens de
Nota 275 millioen bedragen en dus, gelijk zooeven is opgemerkt,
toch eerlang weer vlottende schuld zal zijn uit te geven, voorshands
slechts een quaestie van hoofdzakelijk comptabel belang. Practische
beteekenis echter krijgt deze vraag, wanneer men weer aan 't
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consolideeren zal moeten gaan. Immers, dan zal men opnieuw
komen te staan voor de quaestie : leening of heffing en dan zal
men dienen te bedenken dat men niet zoo spoedig weer voor dat
dilemma zou zijn gesteld, indien men niet thans aanstonds zooveel
„normale" vlottende schuld te consolideeren had gehad, schuld die
aangegaan is vóór den oorlog.
Dit doet natuurlijk echter niets af van het feit dat onze eerste
oorlogsrekening 275 millioen beloopt. Dat we een deel van dat
bedrag nu al aan normale vlottende schuld hebben ingeteerd, beteekent alleen, dat we in dit deel eerlang weer zullen hebben te voorzien.
Wel zal nader zijn uit te pluizen, welk deel van de 275 millioen besteed zal zijn voor uitgaven waartegenover valiede vorderingen staan. Immers, zulke uitgaven zullen, gelijk de heer Patijn
terecht heeft opgemerkt, niet mogen worden gemeten met dezelfde buitengewone norm van leeningsdelging als de andere.
Ik zou te dezen aanzien zelfs nog iets verder willen gaan en zeggen :
Dergelijke uitgaven behooren (en behoorden) buiten elke quaestie
van leening of heffing te blijven, omdat een heffing tot dekking
van wat men toch weer terugkrijgt, onredelijk is. Als men voor
zulke uitgaven niet mag leenen, dan zou men het nooit voor eenige
uitgave mogen doen.
Veel verschil zal dit echter niet maken. De vervroegde uitvoering van productieve werken, waarvoor bij de Werkverschaffingswet
8 1 / 2 millioen is toegestaan (waarvan 7 in voorschot aan de spoorwegen) en voorts de voorschotten aan gemeentebesturen, waarvan
het bedrag in de Nota niet is gespecifieerd — daarbij ongeveer
zal het wel blijven.
De consolidatie van de vlottende schuld en de dekking der
oorlogskosten zijn dus echter twee begrippen die slechts in zooverre
identiek zijn als de vlottende schuld is aangegaan (voor een niet
bekend bedrag) ten behoeve van de oorlogsuitgaven ; overigens is
de schuldconsolidatie slechts in financieel-technischen zin ingeschoven in de oorlogsdekking.
Grafisch zou men het zoo kunnen voorstellen :

Leening 275 M.
Vlott. schuld vermind. met Ind. voorsch.
A

D
C

B
Gedane oorlogeuitgaven,

Gedane andere
uitgaven.

Beschikbaar
saldo.
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Wanneer dus over Benige maanden het beschikbare saldo van
de leeningsopbrengst, dat is 275 millioen na aftrek van de met
de Indische voorschotten verminderde vlottende schuld, zegge 186
millioen, zal zijn opgebruikt, dan zal men hebben te bedenken dat
nog over het stuk B—C aan schatkistpapier zal zijn uit te geven,
vóór men feitelijk de leeningskas uitgeput zal mogen rekenen. En
eerst dan zal, eventueel, de quaestie : leening of heffing, opnieuw
kunnen rijzen.
Er valt echter niet aan te twijfelen, dat dan — tenzij een
tusschenweg worde ingeslagen wat zeer wel mogelijk schijnt I) ten
gunste van eene heffing zal worden besloten. Reeds ditmaal is er tegen
het leeningsvoorstel zooveel verzet getoond, deels zelfs in den vorm
van misbaar, dat de aanneming, indien er geen nationaal-politieke
overwegingen in 't spel waren geweest, minstens in gevaar ware
gebracht. Het is nu zelfs reeds zoo geloopen dat, in de Tweede
Kamer, van de 83 leden zich 22 tegen een ontwerp verklaarden
dat, in deze hoogst ernstige omstandigheden, moest dienen om in
den financiëelen nood te voorzien. Eu tot deze 22 behoorden niet
alleen de sociaal- maar ook de vrijzinnig-democraten, die Minister
Treub in politicis het naast staan.
Mijns inziens hebben de tegenstemmers, zelfs voor wie zich
principieel op hun standpunt plaatst, verkeerd gehandeld. Ware
de Minister aanstonds met het tegenwoordige voorstel gekomen
dat de leening slechts voor drie jaren vastlegt, dan zou het wat
anders zijn geweest, zoo meende de heer Troelstra. Thans echter
moeten de voorstanders van een heffing drie jaren lang voor hun
denkbeeld blijven agiteeren.
Ik ben ervan overtuigd dat men van die driejarige agitatie
niets zal merken. Maar hoe dat zij : Was dat nu een reden om,
in zulke omstandigheden, tegen zulle een ontwerp te stemmen
En nog zwakkeren grond hebben de vrijzinnig-democratische
tegenstemmers zich onder de voeten gegeven door, blijkens de
repliek van Dr. Bos, eigenlijk slechts tegen te stemmen uit wrevel
over 's Ministers ruiterlijke verklaring dat hij voor een heffing niet
te vinden zou wezen, nu niet en nooit. Men beeft hier en daar
kunnen lezen dat de heer Treub in zijn antwoord geïrriteerd scheen
en noodeloos prikkelde. Ik heb daarvan niets gemerkt. De Minister
—

1) Men leze, ook wat dit punt betreft, de uitnemende rede welke,
nadat dit werd geschreven, door Mr. van Nierop op 23 December in de
Eerste Kamer is gehouden.
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sprak in zijn gewonen, ietwat gerektere trant, zeer kalm en zonder
een zweem van geraaktheid. Maar men is er, onder onze democraten,
misschien te weinig aan gewoon dat iemand een eigen meening
heeft, of althans dat hij die meening ronduit verkondigt, zonder
eenig aanzien der partij.
De openbare behandeling van het leeningson twerp in de
Tweede Kamer heeft, voor een kalm beschouwer, wel zeer duidelijk
k doen zien, hoezeer de strijdvraag: leening of heffing, opgeblazen is geworden. Ten slotte was iedereen het er over eens dat
een heffing-ineens, in den strikten zin waarin zij aanvankelijk als
„cry" in het volk is geworpen en is blijven leven, onuitvoerbaar was.
Iedereen was het er óók over eens dat het gewijzigde wetsontwerp
de Staten-Generaal voor slechts drie jaren aan de leening bond,
dat is voor den tijd waarover ook een heffing „ineens", naar aller
oordeel, als minimum zich zou hebben moeten uitstrekken. De beslissing over de quaestie : leening of heffing, die volgens iedereen
thans toch niet practisch ware uit te voeren in den zin van heffing,
werd dus drie jaren uitgesteld. Tot rustiger tijd. Waartoe dan
zooveel opschudding?
Omdat, zoo beweerden de tegenstanders van de leening, niet
reeds thans uitgemaakt is dat over drie jaar de leening door een
heffing zal worden vervangen en na drie jaar de geest van offervaardigheid zal zijn verdwenen zoodat het dan niet tot een heffing
komen zal.
Words, words! Evenals die van Mr. Troelstra over de noodzakelijkheid van een drie jarige onafgebroken agitatie.
Want eenerzijds is de Nederlander lijdzaam genoeg om ook
na twee of drie jaren zijn oorlogspremie te voldoen.
En anderzijds.... schijnt de geest van offervaardigheid thans

waarlijk niet zoo buitengewoon, dat ze, in die bescheiden mate,
niet lang stand zou kunnen houden. Hoe is het met de vrijwillige
bijdragen voor een Oorlogsfonds gegaan ? En boe met de aanmeldingen voor den landstorm ? Deze hebben het cijfer... 500 bereikt!
Ik ben ervan overtuigd dat men, na drie jaar, volstrekt niet
op meer tegenstand dan thans zal stuiten wanneer men, geheel
of gedeeltelijk, tot een oorlogsheffing wil overgaan.
Het betreurenswaardige conflict tusschen minister Treub en
een groot deel van de linkerzijde is, naar ik meen, veroorzaakt
door een verschil in uitgangspunt.
De Minister plaatste zich, bij het ontwerpen van zijn voorstel,
op het nationaal-opportunistische standpunt, waarmee ik bedoel
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dat hij, zich geheel losmakend van alle politieke beginselen die
immers slechts voor normale tijden zijn gegeven, alleen vroeg,
wat, in deze abnormale omstandigheden, het best was voor 's lands
belang. Hij beging, bij het uitwerken van zijn voorstel, aanvankelijk helaas deze fout dat hij de werking ervan uitstrekte tot een
tijd ver over de abnormale omstandigheden heen. Die fout werd
echter in het gewijzigd ontwerp verbeterd.
Zijn tegenstanders vermochten zich van hun gewone, politiekprincipieele standpunt, niet los te maken. Zij begrepen niet dat
voor zulke zéér abnormale omstandigheden als wij thans beleven
een gansch bijzondere, abnormale politiek moet worden gevolgd.
Zij bleven uitgaan van hun gewone politieke systemen en wilden
daarop alleen wel een weinigje oorlogscorrectie toepassen.
Het is dit gemis aan zin voor de abnormale eischen van het
abnormale, hetwelk de meerderheid der linkerzijde in zake de
leening heeft getoond, dat mij doet vreezen voor meer conflicten
tussclien haar en een minister bij wien die zin zoo levendig blijkt
als bij den heer Treub. Reeds moet het ontwerp-Uitvoerrechten
wegens zulk een conflict worden ingetrokken terwijl dit ontwerp
althans zeker veel meer waardeering verdiende dat het ten deel
is gevallen in het zeer ongunstige Voorloopig Verslag waarin ook
weer nagenoeg alle bewijs van zin voor de abnormale eischen dezes
tijds ontbreekt.
De geest van Augustus is weg. N' en déplaise de heer Bos
die het tegendeel volhield. Ware het ontwerp Uitvoerrechten in
Augustus ingediend, zoo zei mij dezer dagen een bekend staatsman,
dan zou het er glad zijn doorgegaan. Dat geloof ik ook.
Dat het ontwerp thans eenvoudig zoo werd afgemaakt dat de
Minister het zelfs niet voor openbare behandeling kan handhaven,
strekt de meerderheid der Kamer evenmin tot eer, als de wijze
waarop zij hier en daar de Staatsbegrooting bepraatte, zóó dat
zelfs Minister Cort van der Linden er ietwat kregel over werd.
Kon men ook hier de woorden van Dr. Julius Wolff gedenken :

Die grosse Zeit finde kein kleines Geschlecht !
19 December.

C. K.

ELOIIT.

BUITEN LA N D.
Overal in Europa, overal in de wereld, waar het blanke ras
gevestigd is, heerscht een diep ernstige stemming bij de gedachte
aan het Kerstfeest en de laatste dagen van dit jaar der droefheid
en verwoesting, der ellende en der ergernis. En nog steeds gaat
het door, zonder ophouden, zonder genade. Zelfs het voorstel van
den Paus om ten minste op de Kerstdagen geen strijd te voeren,
een Godsvrede naar middeleeuwschen trant, vond verzet, al zal
het dan misschien op den Kerstdag zelven bij wijze van stilzwijgende overeenkomst tot eenig resultaat leiden.
En het gaat door zonder wezenlijke verandering. In het Westen
is het Duitsche offensief in de richting van Calais, Duinkerken en
Boulogne afgewisseld door een aanvallende beweging der Bondgenooten aan de Yser, aan de oostzijde van het overstroomde land,
dat het Duitsche offensief daar plotseling stuitte, aan de kust van
het arme vernielde Vlaanderen, waar de Engelsche scheepskanonnen de kleine en groote min of meer versterkte ofwel bezette
badplaatsen teisteren, gelijk de Zuid-Vlaamsche en Noord-Fransche
steden en dorpen afwisselend dan door de eene, dan door de
andere partij worden platgeschoten en platgebrand. En veel verder
dan enkele kilometers komen de Bondgenooten al evenmin als
onlangs de Duitschers, die zich thans wegens hunne krachtsontwikkeling in Polen hier in het Westen in hoofdzaak tot de verdediging hebben moeten beperken. Dit nam niet weg, dat zij door
een uiterst koenen aanslag op de Engelsche kust bij Hartlepool
en Scarborough, door vliegeraanvallen op Dover en Calais in Engeland schrik en angst trachten te verspreiden. Helaas vielen daarbij
tal van onschuldige slachtoffers der overal in die plaatsen rondspringende bommen en granaten, zoodat het verontwaardigde
Engeland van de Duitsche aanvallers kon spreken als „babykillers",
daarbij vergetend, dat Hartlepool een bezet fort en Scarborough een
bevestigd seinstation had en er dus van de zijde der aanvallers met
eenig recht van militair bevestigde plaatsen kon worden gesproken.
Trouwens in Vlaanderen en Noord-Frankrijk geschiedt van beide
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kanten ieder oogenblik precies hetzelfde bij de beschieting van
kleine dorpen en kustplaatsen, die militair van eenige beteekenis
zijn of zouden kunnen worden. De aanval der Duitsche kruisers is
blijkbaar uitgelokt door den indruk, dien de intusschen wel te
verwachten nederlaag van het eskader van admiraal Von Spee bij
de Falklandseilanden maakte. De drijfjacht op die schepen door
een groote overmacht van Engelsche en Japansche dreadnoughts
en kruisers kon ten slotte wel niet anders afloopen dan met haren
ondergang en het is nog een soort van wonder, dat de kleine
kruiser Dresden ontsnapte ; maar zij zal natuurlijk ook op den duur
in de bondgenootschappelijke drijfjacht moeten bezwijken ; intusschen kan zij — en zal zij ook wel trachten — het voorbeeld van de
dappere Emden te volgen en nog zooveel mogelijk schade aan te
brengen aan de Engelsche koopvaart in den zuidelijken Atlantischen Oceaan. In ieder geval — ook de tegenpartij erkent het —
hebben die kranige Duitsche zeelieden gestreden tot het laatste
toe en zijn de Scharnhorst, de Gneisenau, de Leipzig en de Nürnberg eervol te gronde gegaan, schietend, totdat de onverbiddelijke
golven kanonnen en manschap overstelpten en dekten met de groene
lijkwade, die ook in dezen oorlog al over zoovele duizenden dappere
zeelieden is gekomen.
In het Oosten gaat het als in het Westen : de Russische wals
is voor Hindenburg's voortreffelijk aangevoerde scharen tot Warschau teruggeweken om zich voor te bereiden, zoo mogelijk, tot
een nieuwen aanval op de Pruisische en Oostenrijksche grenzen ;
in Gallicië kwam zij eveneens in de Karpathen en voor Przemysl
tot staan. En aan de zuidgrens der Oostenrijksch-Hongaarsche
monarchie wisten de Serviërs opnieuw de diep in Servië doorgedrongen vijanden terug te werpen tot over Donau en Save, in afwachting natuurlijk van nieuwe aanvallen met een overmacht, zoodra de Oostenrijkers en Hongaren eenigszins de handen vrij krijgen
aan hunne noordergrenzen.
Overal schijnen de tegenstanders aan elkander gewaagd, ook
aan de Russisch—Turksche en Turksch—Perzische grenzen, waar
beide partijen, gelijk elders, elkander voortdurend overwinnen.
Het einde is nog veraf! Intusschen zette Engeland in Egypte den
chedive af en verving hem door een „sultan" onder Engelsch
protectoraat ter afdoende „bescherming" van het Suezkanaal, thans
door Turken en Arabieren bedreigd — een zaak van groot belang
ook voor ons, voor wie, bij eventueele sluiting van het Suezkanaal,
de oude weg om de Kaap heen een aanzienlijke toeneming van
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kosten en de andere bezwaren onzer verbinding met Indië zou
opleveren. Frankrijk zal, zoo verluidt het, Tunis annexeeren bij
wijze van vergoeding.
De Kaap, de Unie. De onvoorzichtiglijk begonnen opstand van
De Wet en Beijers blijkt spoedig door Botha en Smuts onderdrukt te
zijn. Die opstand, blijkbaar te veel rekenend op de anti-Engelsehe
gezindheid onder de Afrikaanders, blijkbaar een uitvloeisel van den
ouden haat, die onder de voormalige Krugerpartij nog onverzwakt
voortleeft, op een deerlijke teleurstelling uitgeloopen : Beijers verdronken op de vlucht, De Wet, de onoverwinnelijke, gevangen met
duizenden der zijnen, van wie een paar honderd vielen en andere honderden de wijk namen naar de Duitsche koloniën. Wat al herinneringen ! Die opstandelingen, zelfs door Hertzog en de zijnen niet gesteund, hebben zich te hooge illusiën gemaakt gelijk eenmaal Kruger
zelf; zij zullen er zwaar voor hebben te boeten, al schijnt het leven van
De Wet zelf niet ernstig bedreigd. Wie zou aan dat leven durven
raken ? ! En zou Botha thans in de Duitsche kolonie vallen, ten
einde zoo goed als geheel Zuid-Afrika „rood" te kleuren ? De loyale
houding der Hertzogianen geeft reden tot de onderstelling, dat de
Duitsche kolonie ongemoeid zal worden gelaten van de zijde der
Unie, ten minste als die kolonie zelve geen gehoor geeft aan den
aandrang van de gevluchte Boeren onder Maritz om van haar kant
den ongelijken strijd aan te vangen wat, ondanks Botha's bewering,
niet waarschijnlijk is. En dan zal Engeland zelf van zijn eigen
koloniën buiten de Unie uit de verovering moeten ondernemen.
De positie der neutralen wordt er onder dat alles niet beter
op. Amerika begint te klagen. Italië klaagt over de beletselen in
de Middellandsche Zee aan zijn handel in den weg gelegd. Nederland klaagt en protesteert, zij het dan ondershands en zonder
ophef, over de ernstige moeilijkheden, met de rekbare contrabandebepalingen door de oorlogvoerenden gemaakt, zonder zich veel te
storen aan „declaratiën" of „conventiën" van vroeger, of hoe die
„prullen" meer mogen heeten.
Ook de Scandinaviërs klagen en protesteeren. En zij doen meer.
Te Malmö had op initiatief van Zweden's koning en onder groote
geestdrift van alle drie de Scandinavische staten een samenkomst der
drie koningen plaats ten einde gezamenlijk maatregelen te nemen ter
beveiliging van die landen zelf en van hunne bedreigde handelsbelangen. De drie staten samen vormen een niet te verachten macht, die,
hetzij tegenover de eene, hetzij tegenover de andere partij, gewicht
in de schaal kan leggen. Het is een verblijdend verschijnsel, niet alleen
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voor ieder der drie niet altijd eensgezinde landen zelf, maar ook
voor andere staten. Zou er eenige kans zijn, dat ook wij, Nederland,
van die verbintenis een goed gebruik konden maken ? Maar de
strijd aan de Vlaamsche kust nadert op bedenkelijke wijze weder
onze grenzen, onze Schelde, en Brugge, Zeebrugge, Oostende, Antwerpen zelf kunnen als basis voor Duitsche ondernemingen met
duikbooten en zee-vliegmachines tegen Engelsche en Fransche
havens van groote beteekenis worden, wat ook Engeland en
Frankrijk zeer goed begrijpen. Onze positie blijft gevaarvol. incidenten — zoo klonk het van de ministerstafel — zijn ieder oogenblik mogelijk bij den afwisselendere oorlogstoestand.
Een lichtpunt is er, ook voor ons. Een aantal Duitsche geleerden
heeft de dwaze blufferij van Ostwald en Lassow tegen de „hansworstige" kleine staten van Germaanschen oorsprong openlijk verloochend. Zou dit het begin zijn van een gematigder toon in sommige uitingen van Duitsche zijde? En zien wij in de soms heel
gemoedelijke verhoudingen der strijders in de loopgraven, in de

wa.ardeering soms voor elkanders heldendaden, in de goede behandeling van de krijgsgevangenen wederzijds ten onrechte de eerste
sporen van toenadering ? Nog kunnen wij op die vraag geen bevestigend antwoord geven, nog is dit alles slechts een klein begin.
Maar het geeft eenigen moed voor de toekomst in het nieuwe jaar,

dat wij binnengaan. Moge onze hoop niet bedrogen uitkomen en
1915 het einde zien van den bitteren strijd, het begin van den
wederopbouw der zoo zwaar getroffen Europeesche cultuur, waarvan
wij geen der thans strijdende elementen tot welken prijs ook
zouden willen missen. Een congres van Den Haag moge dat van
Weenen na 100 jaren waardiger opvolgen. Vrede ! Vrede ! Dat zij
onze nieuwjaarswensch !

LEESTAFEL.
Fokko Bos. De vreemde woorden. Verklarend woordenboek. 2e druk. Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam.
Het is 's werelds loop, dat het oudere verdrongen wordt door
het nieuwere, dat op zijn beurt weer veroudert.
Zoo hadden, in mijn jeugd, de wiskundige leerboeken van
Jacob de Gelder al nagenoeg afgedaan ; ze werden alleen nog gebruikt op het gymnasium, waar de leeraar geen enkele reden zag, het
zoovele jaren door hem betreden pad te verlaten. Nu zijn weder de
werken van Strootman, Badon Ghyben en Kempees, naar ik vrees,
nog slechts bij den antiquarischen boekhandel te vinden, hoe velen
er ook zijn die daaruit hunne wijsheid hebben geput. En op ander
gebied : wie leert nu nog Fransch uit Baudet, geschiedenis uit
Wynne ?
Hetzelfde geval doet zich hier voor. Tientallen van jaren
heeft Kramers' kleine woordentolk ons allen vele goede diensten
bewezen, — het boekje schijnt thans de plaats te moeten ruimen
voor dat van den beer Bos, dat duidelijker gedrukt en, zooals mij
bij vergelijking van enkele bladzijden bleek, vollediger is.
Bij die vergelijking maakte ik een paar opmerkingen, waarvan
de vermelding hier misschien eenig nut kan hebben, al kan van
critiek geen sprake wezen.
De heer Bos heeft het, terecht, dienstig geacht, vele „argot"woorden op te nemen ; of daarbij de volledigheid is genaderd? Mij
viel het op dat sjemiel = arme drommel, niet in de lijst voorkomt.
Bestaat er voor het bekende drukstiftje, punaise, geen Hollandsch woord ? Het is niet juist, dat het stiftje van koper vervaardigd is ; het is altijd van staal.
Het Hollandsche woord voor sky-scraper schijnt mij eerder te
zijn „wolkenkrabber" dan „hemelkrabber" ; en nu de heer Bos
smoddermuilen opnam, had hij m. i. verder kunnen gaan, door vele
woorden te vermelden die in onze oudere letterkunde voorkomen.
Er is dus reden te verwachten, dat een volgende uitgaaf weer
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,,verbeterd en vermeerderd" zal zijn. Nu ja, de „kleine Kramers"
kreeg in den loop der jaren ook wel den dubbelen omvang !
E. B. K.
Dr. J. A. N. Knuttel. Bloemlezing uit Nederlandsche
schrijvers sinds de renaissance. Deel. I. Amsterdam. S.
L. van Looy, 1914.
Dr. K. H. de Raaf en J. J. Griss. Een nieuwe bundel.
Derde deel. Bloemlezing van Nederlandsch poëzie en proza.
13 6 tot 18 e eeuw. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1914.
Dergelijke bloemlezingen zijn een nuttig, ja onmisbaar hulpmiddel bij het onderwijs in de taal. Doch zij hebben hare bedenkelijke zijde : zij werken de oppervlakkigheid in de hand. Het is
mij gebeurd, dat een jongmensch, die het eindexamen der hoogere
burgerschool had afgelegd, van Potgieter niets anders bleek te
weten dan dat deze „Blauw bes, blauw bes !" geschreven had ; dit
was het eenige wat van dien schrijver in Steilwagens „Proza" was
opgenomen, en op school had de leerling geen ander leesboek gehad ... Had de leeraar dan niet even goed Potgieter geheel
kunnen overslaan?
Ik zou dus liever zien, dat men den leerlingen, in plaats van
uitknipsels uit de boeken van een aantal schrijvers, die boeken
zelve in handen gaf; en op scholen, waar men nog niet zucht onder
het aantal vakken, zooals de middelbare meisjesscholen, geschiedt
dat tot zekere hoogte ook wel.
Maar waar dat niet mogelijk is, dient men zich te behelpen
met chrestomathieën, waarvan de stukken zóó gekozen zijn, dat zij
den leerling opwekken nader kennis te maken met de auteurs
wanneer zich daartoe de gelegenheid aanbiedt, en dat zij in ieder
geval een zoo juist mogelijk beeld geven van diens werken. Mij
zou het voorkomen, dat de keuze het best kan geschieden door
een letterkundige, een man van oordeel en smaak ; ik word tot
deze opmerking geleid door hetgeen ik lees in de Voorrede van
de heeren de Raaf en Griss : „wij meenen dat zulk een boek (als
het hunne) nog wel reden van bestaan heeft naast de paar bloemlezingen, samengesteld door mannen die door ervaring met de behoeften van middelbaar en gymnasiaal onderwijs vertrouwd zijn."
Nu is Dr. Knuttel „slechts" redacteur van het woordenboek
der Nederlandsche taal, en dus allicht minder „vertrouwd" met
even bedoelde „behoeften" ; zou dààrom zijne bloemlezing als min-
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derwaardig moeten worden aangemerkt? Ik kan het niet gelooven.
Intusschen, ik zal er mij wel voor wachten, eenige parallel te
trekken tusschen de beide in hoofde dezes genoemde verzamelingen,
of tusschen deze en de in vorige jaren verschenen leesboeken, zooals
die van de Groot, Leopold en Rijkens, of van de heeren Leopold ;
de smaken, ook de geestesrichtingen van de menschen loopen nu
eenmaal uiteen. Ik zou haast geneigd zijn te zeggen : de eene is,
hoeveel zij ook moge verschillen, juist even goed als de andere ;
het zal toch de leeraar moeten zijn die aan het samengebracht
materiaal at leven geeft, hetwelk noodig is om de blijvende belangstelling der leerlingen te wekken. E. B. K.
Karel van de Woestijne. Interludiën. Tweede Bundel.
Bussum. C. A. J. van Dishoeck, 1914.
Adonis, Eroos en Anteroos, Hebe, de Stierendief: deze dichtstukken, hier tot een bundel vereenigd, zijn door publicatie in
tijdschriften den lezers van Nederlandsche poëzie reeds eenigen
tijd bekend. Ik moet dus mijne warme bewondering voor Woestijne's
herschepping der oudheid in geheel oorspronkelijk, zeer persoonlijk
maar tevens door antiek natuur-aanschouwen gansch doortrokken
herdenken, in korte woorden uitspreken. Al deze stukken hebben
hun eigene schoonheid, en daarnaast hunne gemeenschappelijke bekoring door de uitnemende zorg gewijd aan rhythmische klankuitbeelding. Zij zijn alle geboren uit eene onafgebrokene fijngevoelige
aandacht, uit een vol toewijding verricht gadeslaan van de bezielde
natuur. Zij brengen telkens door hunne zuivere muzikale taal en
hunne dichterlijke helderziendheid die spanning, door verrassing
bekroond, in den geest des lezers te weeg, die hem de oogen
opent en hemel en aarde aan hem vertoont in nieuwe gedaante.
Zulke modern-antieke poëzie heeft hare eigenaardigheden. Zij
verdiept zich vaak met onbeperkte vrijmoedigheid in het wezen der
zinlijke liefde, zij schuwt nooit de zwoele atmosfeer van den alexandrijnschen Eros ; zij schildert met eene afwezigheid van alle terughouding maagdelijke schoonheid en manlijk begeeren. Of het goed
en gewenscht is dat te doen, of de kunstenaar langs dien weg het
edelste van zijne roeping begrijpt en bereikt ? Mij dunkt, dat die
vraag, zóó algemeen gesteld, niet voor beantwoording vatbaar is.
Ik zelf heb de bladzijden, in welke Van de Woestijne de ongesluierde schoonheid der jonge Hebe schildert, gelezen en herlezen
met onbeperkte bewondering en zou den bundel gemutileerd achten
indien zij daaruit werden weggesneden door een of andere „mo-
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reele censuur". Maar ... classici zien nu eenmaal zulke dingen
anders dan een ander en — ik erken het — de reinheid van eens
dichters geweten waarborgt nog niet de ongereptheid van het gemoed zijner lezers. K. K.
Job Steynen. Sentimenteele Geschiedenissen. Bussum.
C. A. J. van Dishoeck, 1913.
De heer Job Steynen blijkt in dezen bundel van twaalf schetsen
een talentvol schrijver, naar wiens vlotvertelde verhalen — slechts
hij met genoegen zal luisteren die van dozen verhaaltoon houdt.
En daartoe mag ik mijzelven niet rekenen.
Die toon is die van dubbel overgehaalde satire. Daarmede
wordt dan levensleed in het groot afgedaan, terwijl voor afwisseling
soms een humor dienst doet, dien ik ook niet kan bewonderen.
De eerste schets Het Misverstand geeft daarvan dadelijk een voorbeeld. Een conservatief rentenier, Batenteller (N.B. daar is het al!)
eet brood uit de coöperatieve bakkerij, opgericht door de revolutionaire, nivellistische partij. Zijn kleinsteedsche café-vrienden
besluiten hem te boycotten omdat hij, zooals de onderwijzer uitriep,
ging heulen „met de belagers van wat wij met de moedermelk
hebben ingezogen. Hier greep hij rillend zijn glas, en wat hij
inzoog, was geenszins moedermelk, maar mocht, naar de geur te
oordeelen, eerder een cognacgrog heeten" (bl. 5). Het plan gelukt
en de arme Batenteller durft zijn huis niet meer uit; „en de enkele
malen dat hij zich op de straat vertoonde, geleken zijn houding en
ijlende schreden wel het meest op die van een voortvluchtigen
misdadiger. Het luttelst geluid in zijn nabijheid deed hem rillen
en zijn tred verhaasten, de gevels der huizen joegen hem schrik
aan, maar het meest was hij bevreesd voor de wandelaars, voor
wat zich hier en daar aan een venster liet zien : het bekende chimpansé-masker, verlevendigd door een glanzende wezenloosheid, dat
alom met den naam van „menschengezicht" wordt aangeduid"
(bl. 26).
Dat Batenteller door de nivellistische partij plechtig wordt
begraven is even begrijpelijk, als dat de volgende schetsen in denzelfden toon zijn gezet. Want wie eenmaal behept is met dezen
stijl, laat dien niet gemakkelijk los. G. F. H.

Overneming verboden.

„PETITE MARQUISE"
DOOR

P. C. J. SMISSAERT—BOOGAERT.

Vreedzaam lag het oude kasteel tusschen het groen
verscholen. Sinds vele eeuwen behoorde het aan de markiezen de la Tour Rochat, die ook hun naam gegeven
hadden aan het dorpje, dat een half uur verder lag. Kasteel
fen dorp vormden één geheel; veel lief en leed was in den
loop der tijden door beider bewoners samen gedeeld. De
bedienden van het kasteel waren allen dorpelingen ; de
oude boeren kenden hun heer van de school, waar zij als
jongens gespeeld en gevochten hadden, want het behoorde
tot de overleveringen der de la Tour Rochats, dat al de
jonkers de dorpsschool bezochten.
Nu was het al vele jaren geleden sinds een kleine
markies op de schoolbanken gezeten had, want de tegenwoordige slotheer had slechts eene dochter. Het was hem
een groot, onuitsprekelijk leed, dat met hem de naam van
liet oude, roemrijke geslacht zou uitsterven, dat geen de
la Tour Rochat het kasteel zijner voorvaderen meer zou
bewonen. Na hem zou een vreemde hier komen, de man
zijner dochter, iemand niet opgevoed in de tradities van
zijn huis, niet als hij voelend voor eiken steen, iederen
boom, iedere plant van zijn oud goed.
Maar zóó lief had hij Irène, dat nooit door woord of
k).
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blik hij haar zijn smart verried en zelfs voor zijne vrouw,
enkele jaren na Irene's geboorte gestorven, had hij weten
te verbergen hoe groot hem de teleurstelling was, geen
stamhouder te bezitten.
Irene had eenzaam met haar vader en hare gouvernantes haar jeugd doorgebracht, tot zij naar eene Zwitsersche kostschool ging. Daar had zij zich voor het eerst
omringd gezien door meisjes van haar eigen leeftijd en
stand. Uit die velen koos ze zich tot vriendin eene Duitsche, uit Pommeren, landfreule als zij. Die vriendschap
zoo plots geboren, groeide aan, werd al inniger en warmer.
Haar vader had eene opwelling van wrevel niet kunnen weerhouden toen Irene's eerste brieven hem uitsluitend
spraken van Lotte en hij bemerkte hoe zijn kind geheel
opging in die vriendschap. Hii, de oud-soldaat, die '70
had meegemaakt, voelde in die verhouding van zijne·
dochter tot het Duitsche meisje iets dat hem hinderde,
Wel had ltij sinds den oorlog met veel Duitschers verkeerd, menige korte sympathie voor hen gevoeld, maar
een vriend te maken van den vijand ....
Doch h,j had Irene te lief om haar zelfs maar te doen
vermoeden dat die vriendschap hem pijn deed en toen zij,
na de kostschool verlaten te hebben, hem vroeg~ of Lotte
mocht komen logeeren, stemde hij dadelijk toe.
Lotte kwam. De reis was lang en een jong meisje
van achttien jaar kon haar toch niet aIleen maken ! Was
het dus niet natuurlijk, dat haar broer, de uhlaan, die
juist verlof had, haar bracht?
Toen Irene aan het kleine station haar vriendin onstuimig begroet had, zag ze naast deze een knappen jongen
man, het gezicht bruin verbrand, de blauwe oogen open
en helder haar tegenblikkend. En de hakken bij elkaar,
stram haar groetend, militair zelfs in zijn gr~jze reiscostuum ,
vroeg hij verlof haar in het rijtuig te mogen helpen, Eerst
toen ze met Lotte gemakkelijk gezeten en al Lotte's
bagage bezorgd was en hij haar tot afscheid de hand kuste,
viel het haar in:
"En u, gaat u niet met ons mee p"
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Hij lachte, een frisschen, helderen jongenslach.
„Non mademoiselle, een ongenoode gast is zelden welkom," en ernstiger „een Duitsche luitenant kan zeker niet
ongevraagd bij den markies de la Tour Rochat komen.
Zelfs niet incognito," glimlachte hij weer. „Zeker is er
hier een hotelletje te vinden en morgen reis ik verder."
Irène protesteerde zwakjes. Ook zij voelde het moeielijke van de verhouding en bovendien, jong, onervaren
meisje als zij was, wist ze niet hoe te handelen in dit
netelig geval.
Doch de luitenant maakte het haar makkelijk. Hij
klapte het portier dicht.
„Adieu mademoiselle, tag Lottchen," en draaide zich
om, terwijl het rijtuig den stationsweg afreed.
Irène lag achterover in de kussens en luisterde afgetrokken naar Lotte's gebabbel. Die had veel te vertellen.
Oude herinneringen van de kostschool, haar eerste uitgangswinter in Berlijn, waar eene tante haar gepresenteerd
had....

„Ach, du Irène, dat moest je eens meemaken ! Al die
bals, en de luitenants dansen goddelijk !"
Irène schrok op : „Ik ? Naar Berlijn ? Maar dat zou
vader nooit goedvinden !"
En ineens besefte ze wat zij nooit beseft had, hoe
haar vriendschap met Lotte haar vader toch wel gehinderd
moest hebben en welk eene daad van zelfverloochening
het hem geweest was het Duitsche meisje uit te noodigen
op zijn oud fransch kasteel te komen. Nooit had ze zich
zelf z66 fransch, nooit Lotte zóó duitsch gevoeld als nu!
Zij waren altijd geweest twee vriendinnen, die toevallig

twee verschillende talen spraken. Hoe kwam dat zoo eensklaps anders? Waren het de verhalen over Berlijn, den
Kaiser, de luitenants? En plots zag ze weer den strammen
uhlaan met het open, lachende gezicht.
Op het terras heette de markies de la Tour Rochat
op fransch-hoffelijke wijze zijne gast welkom. Hij sprak
haar in het Duitsch aan, doch Lotte hoorde hoe moeielijk
het hem afging en in haar grappig kostschoolfransch ver-
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zocht ze hem hier zijn taal te mogen spreken. Aangenaam
verrast lachte de oude heer haar toe.
Was de reis lang geweest en hoe had zij haar gedaan
En toen vertelde Irène wat aarzelend van den jongen
iuhlanenofficier.
Een weinig boos keek haar vader haar aan.
„Irène, ben jij eene chatelaine ? Je hadt monsieur von
Griszbach moeten vragen hier te komen. De broer van je
vriendin is ons natuurlijk even welkom als zij."
Dadelijk beval hij opnieuw in te spannen en den
jongen officier uit het hotel hierheen te brengen.
Toen de beide vriendinnen arm in arm weer beneden
kwamen, nadat Lotte zich verfrischt en haar koffers uitgepakt had, vonden ze op het terras naast de elegante,
ietwat gebogen figuur van den ouden markies, den langen
rechten luitenant staan, met hem in levendig gesprek over
paarden.
„Uw vader is te goed, mademoiselle," zei von G-riszbach, „hij heeft mij verzocht een paar dagen hier te blijven."
„Wat prettig !" zei Irène blij, en dadelijk begon ze
plannen te maken voor pic-nics, wandelingen en rijtoeren.
Stil-lachend luisterde haar vader toe en vergeleek de
beide meisjes, zooals zij daar naast elkander stonden in
haar luchtige zomertoiletjes.
Beiden. blond. Bij Irène golfden als een aureool de
vele aschblonde krulletjes om het voorhoofd. Hoe interessant staken daar de bruine oogen bij af, die droomerige
gazellenoogen, tusschen de donkere wimpers. Die krulden
schelms omhoog en veranderden de uitdrukking van het
gelaat, dat anders met den teeren, lieven mond bijna te
zacht zou zijn geweest. Hoe elegant was ze, eene echte
francaise, dacht de vader vol trots.
En fräulein Lotte, hoe geheel verschillend : het lichte
blonde haar door een scheiding in tweëen gedeeld, omsloot
strak het ronde gezichtje, waaruit vroolijk en helder de blauwe
oogen hem aankeken. Ze lachten altijd, die oogen en zeker
droomden zij nooit. De frissche roode wangen vormden een
sterk contrast met Irène's fijne teint en teer blosje. De
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geheele indruk, dien het Duitsche meisje maakte, was er
een van vol, bloeiend leven; daarnaast deed Irène in hare
broze gratie hem denken aan een van de oude pastels
der vroegere markiezinnen de la Tour Rochat ... .
De dagen vlogen voorbij ; toen Erich had willen vertrekken had zijn gastheer hem gevraagd nog wat te blij yen.
„IT doet er mij werkelijk pleizier mee" zei hij. En zij
praatten samen over het groote goed, het vee, de landerijen.
Erich, landjonker als hij van geboorte was, kon hem zoo
geheel volgen, gaf zijn oordeel, soms bescheiden zijn raad.
Hij vertelde hoe thuis op hun Pommersch majoraat zijn
vader het goed bestuurde.
„Een flinke jongen, een man naar mijn hart", zei de
oude heer tot Ircn e, toen zij eens samen alleen waren. En
stil dacht hij : een zoon als hij te hebben, .... zoo'n
schoonzoon
Hij schrok op bij die gedachte, een pijnlijke blos
kleurde zijn bleek, oud gelaat en tersluiks keek hij naar
Irène, die onbevangen-lachend hem toeknikte.
Zijn schoonzoon ! Het denkbeeld liet hem niet meer los.
Hoe flink en mannelijk was von Griszbach, hoe ontwikkeld, hoe eerlijk en oprecht van hart ! De ideale man
voor Irène, die haar zeker gelukkig zou maken, die het
buitenleven liefhad als zij, die de eenvoudige landelijke
genoegens waardeerde, die het oude landgoed zou beheeren
zooals al de markiezen de la Tour Rochat het gedaan hadden. De markiezen de la Tour Rochat, de fransche edellieden uit ouden en nieuwen tijd ! En de Duitsche officier,
de Pommersche landjonker ! Welk een kloof scheidde hen !
Daar lag een grens tusschen hen, nooit te overschrijden,
daar lag ' i 0 ! ... .
Eens hadden ze even den oorlog aangeroerd, toen zij
samen wandelden en hij von Grizsbach den weg wees, dien
de Duitschers gegaan waren door zijn goed. „Ik zelf was
toen aan het front. Mijne ouders woonden hier. Ik streed
bij Sédan."
„Mijn vader ook” had Erich gezegd. En beiden hadden gezwegen.
...

.
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Een Duitscher zijn schoonzoon, een Duitscher meester
op zijn kasteel ! Hij als heer in de oude, gebeeldhouwde
eetzaal, waar al de familieportretten hingen van de vele
markiezen de la Tour Rochat, die voor Frankrijk gestreden
hadden ! Zijn kleinkinderen geen Franschen meer, doch
Duitschers ; Duitschers in Frankrijk !
Of, als von Griszbach Irène meenam naar Duitschland
als officiersvrouw daar, zij de francaise tusschen al die
Duitsche vrouwen, als het oude goed onbewoond bleef,
verkocht werd . .
Heftig stond hij op en Irène in de armen nemend,
kuste hij haar.
„Petite marquise," het was zijn lievelingsnaampje, „ik
ga wat wandelen, en" ... aarzelend vervolgde hij : „blijft
de heer luitenant nog lang ?"
Verwonderd keek Irène hem aan.
„Monsieur von Griszbach P Ik weet het niet ; waarom
zou hij nog niet wat blijven P IJ heeft het hem zelf gevraagd
en het is zoo prettig een cavalier te hebben, petit père."
Haar vader wilde antwoorden, doch toen hij zijne
dochter in de onschuldige oogen keek, meende hij dat het
beter was te zwijgen : n'éveillez pas le chat qui dort. . .
Een paar dagen later vertrok von Griszbach. Hoeveel
moeite de markies de la Tour Rochat zich ook gegeven

had om zijne veranderde gevoelens tegenover den gast te
verbergen, toch had Erich het gemerkt ; zelf werd het hem
duidelijk, dat hij te veel was, hier, waar men hem eerst
zoo gul had ontvangen. Een voorwendsel voor zijn heengaan was gemakkelijk gevonden.
Toch, met een zucht nam hij afscheid van het mooie
kasteel, van zijn sympathieken gastheer en diens dochter.
Toen hij Irène de hand kuste, was dat niet zooals bij de
begroeting aan het station een beleefdheidsvorm ; iets langer
dan gebruik is, rustten zijn lippen op de smalle vingers
en de anders zoo heldere jongensstem was gedempt van
ontroering toen hij zeide :
„Mille fois merci, mademoiselle, et j'espère... au revoir."
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Ernstig keken de blauwe oogen Irène aan, en onder
dien blik overtoog een gloeiend rood haar teer gezichtje.

„Oui, au revoir," zei ze zacht...
Toen het rijtuig met von Griszbach wegreed, voelde
Irène plotseling eene groote leegte in zich. Ze keek om
zich heen met vaag-verwonderden blik. De handen in
elkaar gevouwen bleef ze in stil gepeins op het bordes
staan, het rijtuig naoogend.
Maar haar vader legde haar hoofd zacht tegen zijn
schouder: „Petite marquise !"
Oorlog ! Met ontzetting hoorde Irène het. Oorlog
usschen Frankrijk en Duitschland ! Zoo plotseling was het
gekomen, zoo weinig had men gedacht, dat het lang gevreesde eens werkelijkheid zou worden ! Vooral Irène, in
de eenzaamheid van haar landleven, afgesloten van de
buitenwereld, trof het als een onverwachte slag.
Oorlog met Duitschland ! Dadelijk dacht ze aan Lotte
en Erich, haar Benige Duitsche vrienden. Haar vrienden
gisteren, haar vijanden vandaag .... Maar dat kon immers
niet ! Nog slechts enkele weken geleden was het, dat Lotte
hier logeerde, haar vriendin, haar vertrouwde. Nog vóór
enkele weken had een Duitsche luitenant gezeten op het
eiras van het Fransche kasteel, hadden zij samen geschertst
en gelachen, had haar vader zoo intiem met hem gepraat
over alles wat het leven raakte zoowel van een Fransch,

als van een Duitsch landedelman ... .
En eensklaps dacht Irène aan het overhaaste vertrek
van von Griszbach, hoe haar vader de laatste dagen vóór
zij u heengaan zichtbaar koeler was geworden tegenover
hem, hoe hij blijkbaar verlucht was geweest toen Erich
:jou vertrekken. Misschien had het den Franschman toch
meer moeite gekost dan zij vermoedde, gastvrijheid te
schenken aan een Duitscher, een Duitschen officier!
Een poos leunde ze het hoofd in de hand, in stil
nadenken, toen stond ze op en ging naar haar kamer,
waar op een tafeltje een portret van von Griszbach stond.
Lotte had het haar gestuurd.
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„Je moet kennis maken met Erich's nieuwe paard,
een prachtdier," had ze geschreven. „Een van zijn vrienden heeft deze photo gemaakt, en daar paard en meester
onafscheidelijk zijn, moet je Erich er maar op den koop
toe bij nemen."
Had Lotte het zoo naïef bedoeld als ze het schreef
of had ze haar opzettelijk Erich's portret gezonden :' Irène
had er toen niet over nagedacht maar vol blijdschap het
portret op haar kamer gezet en menigmaal bekeek ze met
een gevoel van weemoed het knappe, flinke gelaat. Dan
dacht ze aan die verrukkelijk mooie Junidagen
Langzaam vulden haar oogen zich met tranen, ongemerkt vielen ze neer, terwijl ze staarde op het portret.
En ze wist... .
Ze wist nu, dat ze hem liefhad, dien knappen, flinken
uhlaan met het jonge, open gezicht. Doch tegelijk met
het bewustzijn harer liefde kwam de zekerheid dat nooit
het geluk voor haar zou bloeien, dat ze nooit Erich's
vrouw zou worden, dat het leven hen meer scheidde dan
ooit de dood het zou kunnen doen ... De dood ! ... Voor
zich zag ze de slagvelden, waar Franschen en Duitschers
...

.

in bitteren haat streden, waar zij beiden zouden vallen, de
vijanden!
„Mon Dieu !" zuchtte ze, en het hoofd diep over het
portret gebogen, „ik heb hem zoo lief."
Toen, evenals vóór eenige weken, na Erich's vertrek,
voelde ze haar hoofd rusten tegen de borst van haar vader

en dieptreurig klonk zijn oude stem : „Petite marquise".
Ze hief haar betraand gezichtje tot hem op. Bewogen
keek hij haar aan. Nog altijd had hij gehoopt, dat Irène
slechts Bene kortstondige sympathie voor von Griszbach
gevoeld had, dat ze hem had vergeten. Nu wist ook hij .. .
En geen boosheid, geen wrok kwam in hem op, dat
zij, de erfgename van zijn ouden naam, zijne „petite marquise", een Duitscher liefhad ; slechts een oneindig medelijden voelde hij voor zijn kind, wier jonge leven bij de n

aanvang reeds zoo'n groote smart moest kennen.
Zacht streelde zijn hand de blonde haren.
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„Iet leven is heel moeielijk voor sommigen ... In
deze dagen wordt veel moed geëischt en niet het minst
van hen, die thuisblijven, van de vrouwen. Op het slagveld
te strijden voor zijn land vraagt minder moed soms dan
vriend en vijand te verplegen als zij hulpeloos en ellendig
tot ons komen, tot ons, die zelf in het hart Bene diepe
wonde dragen ... T_rène, wij zullen La Tour tot ambulance
inrichten en samen, jij, de jonge vrouw, ik de oude man,
ons geven aan het vaderland. Ook wij zullen Frankrijkk
bijstaan, met heel ons hart, met al onze gedachten" . ..
En zachter nog : „wij zullen God bidden onze vrienden
te sparen en onzen vijanden genadig te zijn. Irène, ik ben
te oud om nog te haten, ik kan alleen lijden."
I3ij nam het portret en een la openende, borg hij
het weg.
„Petite marquise".
,

Vele gewonden walen binnengebracht. In haar grijslinnen kleedje liep Irène door de tot ziekenzaal ingerichte
vertrekken, niet teere hand en lieven glimlach ieder heihemd.
Er ging een troost van haar uit, haar oog en blikten zoo
vol medelijden, Laar zachte stein sprak van hoop en sterkte.
zij dacht nooit aan zich zelve, aan haar geluk, dat ze had
verloren vóör ze het gevonden had. Met zeldza Ilse geestkracht had ze zich gedwongen, nadat zij zichzelf haar
liefde bekend en haar vader Erich's portret weggeborgen
had, niet meer aan von Griszbach te denken. Zij, de franÇaise, mocht dat niet meer, en stil -eenvoudig deed ze haar
plicht ... .
Tot opeens ze ruw werd opgeschrikt uit haar rust.
Inplaats van een nieuw convooi gewonden, verscheen
een bataljon Duitschers voor het kasteel. Ze wist het wel,
heel dicht was de vijand reeds genaderd, doch toen ze
daar stonden voor de poorten van La. Tour, besefte ze
eerst tenvolle liet afschuwelijke ervan, den vijand te weten
in haar land, voelde ze tegen dien vijand een haat, dien
ze tot nu toe nooit had kunnen koesteren ... .
Doodsbleek stond de markies de la Tour Rochat op
.
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het terras en ontving de Duitschers. De commandant ging
zijn troep vooruit en beleefd salneerend, sprak hij enkele
woorden met zijn onvrijwilligen gastheer. Voor eenige
dagen, misschien langer, moest hij hier met zijn officieren
en manschappen intrek nemen.
Daarop wenkte hij zijn luitenants. Een schok doortrilde Irène, die naast haar vader stond. Ook deze verloor
één oogenblik zijn zelf beheersching, toen Erich hem stram
naderde, doch even hooghartig beantwoordde hij diens
groet als dien der anderen. Niets ook in zijn houding
bewees, dat zij elkaar kenden.
Irène's oogen blikten één seconde in die van den
jongen officier, toen boog ze haar hoofd, nam den
arm van haar vader en ging het kasteel binnen om
toebereidselen te maken voor haar gasten. Doch haar hart
klopte wild. Hoe had ze Erich lief, meer nog dan ze het
ooit vermoed had. Nooit had ze hem in uniform gezien
en nu, hoe flink, hoe mannelijk zag hij er uit ! De strijd,
de ontbering, had hem jaren ouder gemaakt, al het jongensachtige was verdwenen ; ernst en smart lagen op dat
gebruind gelaat.
Maar de open, heldere blik was dezelfde, toen hij
haar aanzag en ze vergiste zich niet als ze liefde las in
die oogen, de liefde die ze één oogenblik hem had laten
toestralen uit de hare.
Voor haar prie-dieu geknield bad ze om kracht. Kracht
tegen haar liefde, die in zij ne nabijheid opbloeide uit de
diepte van haar hart. Kracht, om die liefde terug te
dringen, zich rustig te blijven geven aan haar plichten
jegens zieken en gezonden. Veel werk rustte op haar
schouders, zij, chatelaine en verpleegster tegelijk.
En toen haar vader later op den dag haar stil door
de zalen zag gaan met een moedigen glimlach om de
lippen, herademde hij , .. .
Irène zag Erich zelden. Een enkel maal ontmoette ze
hem in de gangen van het kasteel of op haar dagelij ksche
korte wandeling in het park. Als vreemden gingen ze met
korten groet aan elkaar voorbij .... Maar Irène leed veel
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en de gedachte alleen hem hier te weten, als vijand in
haar huis, deed haar onuitsprekelijk aan. Bleeker werd ze,
de mooie oogen doffer, zachter nog klonk haar stem in de
ziekenzalen.
Angstig zag haar vader hoe ze wegkwijnde, hoe ondanks
haar moedigen strijd Erich's aanwezigheid haar te zwaar
viel. Doch machteloos stond hij er naast.
Een middag liep de markies de la Tour Rochat roet
loonre schreden door het park. Plots stond hij stil... Een
snik trof zijn oor... Daar bij den muur, waar hij eens
aan von Griszbach de plaats had gewezen, waar in '70 de
Duitschers door zijn goed gingen, stond Erich .. Beiden
keken elkaar aan. De stroeve trekken van den grijsaard
ontspanden zich toen hij de smart las op het gelaat van
den jongen man. Zwijgend reikte hij hem de hand .. .
„Het kost mij ontzaglijk veel om u een gunst te
vragen", zei de markies de la Tour Rochat een paar uur
later tot den commandant, dien hij verzocht had bij hem
te komen.
Deze boog beleefd.
„Het zal mij heel aangenaan zijn u die toe te staan.
U is voor ons, ongewenschte gasten, zoo voorkomend ... "
De ander weerde hem af.
„N'en parlons pas", zei hij mat. „Maar ik verzoek U
dringend luitenant von Griszbach indien het mogelijk is,
ergens anders heen te zenden."
„Heeft hij u of iemand hier beleedigd :' Dat zou mij
zeer verwonderen."
„Toch niet, maar" .... de stem van den ouden man
beefde, de woorden kwamen met moeite hem uit de keel.
„Hij heeft hier in Juni gelogeerd .... als vriend van den
huize ... , u begrijpt me P "
De commandant knikte.
„Morgen vroeg zal von Griszbach vertrekken".
.

Zoo verliet Erich ten tweede male het kasteel. Dezen
keer zonder afscheid te nemen ; vergeefs keken zijn oogen
onderzoekend rond of hij Irène niet zag. In stomme smart
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reed hij weg, vaag vermoedend dat Irène's vader op zijn
verplaatsing had aangedrongen.
Maar naar het veld, in den krijg n am hij in zich
mede het beeld van een bleek, stil meisje, wier zachte
bruine oogen hem haar liefde hadden verraden, dien ochtend
bij zij nee terugkomst en wier eenvoudige moed en zelfverloochening haar hem nog dierbaarder maakten dan zij
het dienzelfden zomer reeds was geworden in die onbezorgde
Junidagen.
De gewonden volgden elkander steeds op, Franschen
en Duitschers. Sommigen genazen, en gingen terug naar
het front of als krijgsgevangenen verder het land in ;
anderen stierven en werden begraven op het kleine dorpskerkhof, Franschen en Duitschers, beiden, naast elkander . . .
In de ziekenzalen ging Irène rond ; een wonderlijke
glans lag op haar gelaat als ze de soldaten hielp, als ze
een lijdende troostte, als zij een stervende de moeielijke
ure hielp doorkomen, als zij de pijn stilde neet haar zachte
hand.
Ze schreef briefjes aan hun moeders en verloofden en
menige Braut in het Vaterland weende als ze de fijne
latijnsche letters las, die geschreven door eene Fransche
hand haar den laatsten groet brachten van den dierbaren.
doode...
Weer kwamen nieuwe gewonden. Onder hen een jong
uhlanenluitenant. Hij was niet zwaar getroffen, zou spoedig
genezen en als krijgsgevangene vertrekken. Maar hij was
somber gestemd en klaagde Irène zijn nood.
„Ach, mademoiselle, waarom ben ik niet gesneuveld 9"
zuchtte hij. „Dat was eervoller geweest. Een mijner vrienden, die was gelukkiger dan ik ... wij vochten dicht bij
elkaar... de kogels suisden van alle kanten ont ons heen ;
de paarden werden schichtig, een plotselinge vrees greep
ook den troep aan ... Enkele mannen wilden omkeeren,
wendden reeds hun paarden. .. mijn vriend zag het, greep
een der dieren bij den teugel en deed het omdraaien.
„Vooruit mannen !" ... En met den sabel in de vuist, gat
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h~j z~jn eigen paard de sporen, galoppeerde hti den vijand
tegemoet , .. Die wachtte achter de heuvels. Een moorddadig vuur o n tving ons... von Griszbach bleef ons VOOl'uit, v66r OIlS was hij op den top. "Hurrah, es lebe" ...
Toen viel hjj. .. wij renden voort, bezield door z~in moed,
z1in voorbeeld. .. ,v-ij namen den hell vel ... vervolgden den
vijand ... wreekten zijn dood ... "
"En h~j "" nauw hoorbaar klonk het.
"Ik weet het niet. Misschien na aHoop van den stl'~id
gevonden, misschien vertrapt door de hoeven ouzel' paarden .
c'est Ia guerl'e, tuademoiselle, niet ieder vindt een graf .
'Vat doet het or oak toe P" glimlachte de uhlaan bitter.
Irene was opgestuan, Haar kriieen kuikten, doch met
groote inspanning hield ze zich goed en vorir ze gillg,
streek ze de dekens van den gewonde glad, vulde het glas
water opnieu w voor zijn koortsheete lippen. Toen, met
haar zachten tred, een vreemden glirnlach Olll den 1110nd,
ging ze naar liaar kamer.
Daar deed ze eelle lade open, Erich's portret nam ze
er uit. En knielend voor haar prie-dieu, het portret in de
handen, bad ze voor de ziel van Erich.
Lang lag ze daar en ze zag hem weer, zooals ze hem
het eerst gezien had, zoo gezond, zoo jong, zoo vol levenslust. Ze dacht a.an haar liefde en aan de zijne, die ze
onuitgesproken gelezen had in zijn oogen, en ze was IlU
bl~j hem ook de hare getoond te hebben. Ze had het Ieed
Ieeren kennen, doch ook het geluk eener groote liefde.
"Irene," haur vader stond naast haar; strak, verwijtend
was z~jn blik. Had zij den strijd opgegeven, was zij overwonnen, zjj, z~jn petite marquise P
Irene's betraande oogen. zag-en hem aan, eerlijk en
rustig.
"Vader, de dooden hebben geen vaderlanc1."

OOR LOGSOO R ZA KEN.
Onmisbare retroacta.
DOOR

Prof. Dr. F. J. L. KRÄ ME R .

Welhaast een halfjaar reeds wordt Europa geteisterd
door den rampzaligen oorlog, die, lang gevreesd, zoo onverwachts is uitgebroken, en de beslissing laat zich in de
naaste toekomst nog niet verwachten ; moedeloos volgt
men de dagelijksche berichten van het oorlogstooneel aan
de verschillende fronten.
Inmiddels wordt met onverflauwden ijver, en met hartstocht, de strijd voortgezet over de vraag, wie eigenlijk de
verantwoordelijkheid te dragen heeft van het onheil, dat
middellijk of onmiddellijk, in mindere of meerdere mate,
thans het menschdom in alle werelddeelen treft. IJdel is
die strijd. De verschenen witboeken, g rij sboeken, oranjeboeken, geelboeken, groenboeken, uitvoerig als zij zijn,
geven geen uitsluitsel wanneer het er op aankomt uit te
maken wie eigenlijk den teerling heeft geworpen, en daaromtrent zal het thans levende geslacht wel geen zekerheid
meer verkrijgen. Nog altijd is er twijfel en verschil van
gevoelen ten opzichte van de gebeurtenissen, die in het
jaar 1870 tot de uitbarsting van den Fransch-Duitschen
oorlog leidden : de geschriften van Emile 011ivier, met name
zijn opstel over „Le souffiet de Bismarck" en de overige
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aait zijne laatste bundels, hebben de aandacht opnieuw op
de voorvallen in Juli 1870 gevestigd en de pennen in
beweging gebracht. Generaal Palat o.a. gaf in 1913 onder
den pseudoniem P. Lehautcourt eene grondige critiek op
011iviers betoog in het licht en nog onlangs onderwierp
de hoogleeraar Richard Fester de geheele geschiedenis van
de „Genesis der Emser Dépêche" aan een zeer nauwkeurig
onderzoek in een paar uitvoerige Rundschau-artikelen. Des
ondanks is de voorgeschiedenis van den gedenkwaardigen
Fransch-Duitschen oorlog na vijf-en-veertig jaren nog
geenszins tot volledige klaarheid gebracht. Zoo zal ook
de loop van zaken in den zomer van dit jaar wel niet
bekend worden vóór de kindskinderen der overlevende
strijders luisteren naar de schrikverhalen hunner vergrijsde
sde
grootvaders.
Maar, mogen de aanleidingen tot den wereldoorlog
vooreerst in het duister blijven en daarom niet voor een
grondig onderzoek vatbaar wezen, omtrent de oorzaken
behoeft men niet in het onzekere te verkeeren : de geschiedenis der vorige eeuwen kan die voldoende doen
kennen. En op die oorzaken komt het meer aan dan op
de gebeurtenissen en handelingen, die in enkele dagen
tot de uitbarsting leidden. Deze toch hebben ongetwijfeld
wel een historisch belang, maar voor het inzicht in de
houding en de bedoelingen der oorlogvoerende mogend-

heden, alsook voor het goed verstand van de stemming
in de verschillende landen vóór en bij het uitbreken der
vijandelijkheden, leveren zij te weinig. Wanneer men dezer
dagen zoo herhaaldelijk met stelligheid hoort verzekeren,
.zoowel in het buitenland als hier te lande, dat de oorlog
het werk is van militairen en diplomaten, dat de volken
dien niet hebben gewild, dan kan men zich tenauwernood
weerhouden van de veronderstelling, dat de sprekers of
schrijvers, die deze uitspraak wagen, hunne overtuiging
meer gronden op eene ijverige studie van dagbladen dan
op die der Europeesche geschiedenis nog daargelaten
dat men zich onwillekeurig vraagt of die sprekers of
schrijvers dan nooit in de gelegenheid geweest zijn tijdens
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den Boeren-oorlog, de verwikkelingen vóór het verdrag
van Algeciras, de moeilijkheden met Agadir, te hooren
wat buitenslands in niet-militaire en niet-diplomatieke
kringen werd gedacht en luide werd uitgesproken : dat
was inderdaad al heel weinig vredelievend, nu en dan
zelfs was het weinig anders dan een bitter beklag over de
diplomaten, die niet durfden doortasten.
Welke zijn de oorzaken, die langzaam, maar zeker de
kans op een Europeeschen oorlog hebben vergroot, eindelijk
dien zelfs onvermijdelijk b ebben gemaakt? Die vraag past
meer dan die naar de schuld of de verantwoordelijkheid
van de staatshoofden, ministers en gezanten in de noodlottige Juli-dagen van dit jaar. En het antwoord op die
vraag vindt men in de geschiedboeken, mits men zich de
moeite geve ze op te slaan er erin te lezen of te herlezen
wat zij leeren aangaande de betrekkingen tusschen de
Europeesche staten en volken. Het zijn overbekende zaken,
maar klaarblijkelijk wordt er weinig of geen rekening meé
gehouden, of... zij zijn vergeten. Men bepaalt zich tot de
herinnering aan de geschiedenis der laatste twintig tot
dertig jaren, maar ten onrechte.
In de zestiende en de zeventiende eeuw, in een groot
deel ook der achttiende, werd de staatkunde voornamelijk
beheerscht door den strijd om het overwicht in Europa,
tusschen de beide machtige staten of, zoo men liever wil,
de beide machtige vorstengeslachten, der Habsburgers en
der Valois, later der Bourbons. De splitsing van het eerstgenoemde huis in de zestiende eeuw, de verdeeldheid in
het Duitsche Keizerrijk, het Turkengevaar, de opstanden
der Hongaren, de z ware oorlogen, verzwakten de Oostenrijksche Habsburgers tezeer dan dat zij op den duur opgewassen konden zijn tegen het Fransche Koningschap, dat
sedert Lodewijk XI de eenheid en de innerlijke kracht van
het rijk meer en meer had versterkt en vergroot. Ook de
Spaansche tak van het Habsburgsche huis had zich niet
kunnen handhaven ; reeds in het begin der zeventiende
eeuw was de verzwakking van de Spaansche macht onmis-
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kenbaar. Frankrijk daarentegen was, ondanks de burgeroorlogen der zestiende eeuw en de inwendige woelingen
in het begin en in het midden der zeventiende, even
hecht als uitgestrekt, zóó hecht, dat het denkbeeld eener
middellijke of onmiddellijke overheersching van geheel
West- en Midden-Europa, in geenendeele een vermetele
hersenschim was. Nochtans is dat denkbeeld niet verwezenlijkt; de zeemogendheden, ondanks hunne onderlinge
geschillen en daaruit voortvloeiende oorlogen, hebben de
grootsche plannen van de Bourbonsche koningen en hunne
ministers verstoord.
De achttiende eeuw bracht aanvankelijk weinig of geen
verandering in de betrekkingen tusschen de Europeesche
hoofdstaten. Na de geweldige oorlogen van het voorafgaande tijdperk beproefde men door gezamenlijke inspanning
den Europeeschen vrede zooveel mogelijk te handhaven,
en onderdrukte door meer of min machtige verbonden de
pogingen om de rust te verstoren, alsook door schikkingen
en overeenkomsten de rijzende geschillen te beslechten of
zonder al te zwaren strijd te doen eindigen. Zoo geschiedde
met de stoutmoedige plannen van Spanje, zoo ook met den
twist over de Poolsche Koningskroon. Maar desniettegenstaande bleef de verhouding der toongevende mogendheden
overanderd, en in den vermaarden Oostenrij kschen erfopvolgingsstrij d waren de bondgenooten en de tegenstanders in
hoofdzaak dezelfde als een halve eeuw te voren.
Omstreeks het midden der achttiende eeuw, niet lang
na den vrede van Aken, werd de aloude groepeering van
de hoofdmogendheden geheel en al gewijzigd. Door den
laatst gevoerden oorlog tot de overtuiging gekomen dat
het bondgenootschap met de zeemogendheden weinig of
geen waarde had voor de belangen van de Oostenrij ksche
staten, en tevens dat van de zijde van Frankrijk niets
meer te duchten was, liet Oostenrijk de oude banden los
en zocht toenadering tot den erfvijand van een paar
eeuwen. Na veel onderhandelens kwam toen het Fran schOostenrijksche verbond tot stand, omdat Frankrijk zijnerzijds inzag, dat van het vasteland geen gevaar meer dreigde,
U. E. X `' 2
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maar de naijver van Engeland de volle aandacht vorderde
voor de zeemacht en de overzeesche bezittingen. Wat echter
bij Frankrijk den doorslag gaf was de tijding, dat in het
paleis Whitehall een Engelsch-Pruisisch verbond gesloten
was. Ontstemd over de hooge geldelijke eischep, die Oostenrijk voortdurend had gesteld, was men te Londen even
ontevreden over den bondgenoot te Weenen als omgekeerd;
bovendien was de Koning persoonlijk in voortdurende vrees
geweest voor zijn erfland Hannover, dat hem na aan het
hart lag. Van den jongen Pruisischen staat was meer te
verwachten.
Nog slechts eene eeuw tevoren was Pruisen een naam,
die niet anders dan een hertogdom rondom de rivieren de
Pregel en de Alle aanduidde, indertijd een bezit van de
Duitsche orde, dat door een wereldlijk grootmeester aan
het geslacht der Hohenzollerns gekomen was, die markgraven waren van Brandenburg, en dat hertogdom was
nog wel leenplichtig aan Polen. Maar in betrekkelijk korten
tijd was dat alles veranderd. De vrede van Munster had
den markgraaf evenals den anderen Duitschen rijksvorsten
de landshoogheid of souvereiniteit doen verwerven ; de
Noordsche oorlog verschafte hem de gelegenheid zich van
de leenhulde aan Polen te ontslaan ; de behoefte aan
krachtdadigen bijstand der rijksvorsten in den zwaren
kamp om de Spaansche erfopvolging bracht er Keizer
Leopold toe zijn bijna onoverkomelijken tegenzin tegen
„een Koning der Wenden" te overwinnen en den markgraaf van Brandenburg den titel van Koning in Pruisen
toe te kennen. In datzelfde tijdperk had de jonge staat
eene zeer aanzienlijke uitbreiding van grondgebied verkregen : het grootste gedeelte van Pommeren, de graafschappen Kleef, Mark, IRavensberg, het landgraafschap
Oost-Friesland, onlangs daarbij nog het belangrijke Silezië,
dat op weinig edelmoedige wijze op de Oostenrijksche staten
was veroverd. Na den vrede van Aken nam Pruisen een
gewichtige plaats in onder de rijken van Europa.
Ware Engelands wensch in allen deele vervuld geworden, en hadden Keizerin Elisabeth en haar kanselier hun
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afkeer van den Pruisischen Koning kunnen overwinnen,
ook Rusland zou in den bond getreden zijn. Een oogenblik
kon dus de hoop gekoesterd worden, dat Oostenrijk,
Frankrijks aloude tegenstander, Pruisen, Rusland, zich met
Engeland tegen diens mededinger als maritiem-koloniale
staat zouden vereenigen, en het stond te wachten, dat in
dat geval Engeland hoogstwaarschijnlijk zijne plaats als
eerste zeemogendheid en machtigste koloniale staat zou
behouden. Maar het Fransch-Oostenrijksche verbond en de
weigering van Rusland verijdelden die hoop.
Het Russische rijk was als Europeesche mogendheid
nog jonger dan het Pruisische. Ten tijde van de groote
oorlogen tegen Lodewijk XIV werd Rusland nog weinig
of niet geteld ; aan het hof der Romanows te Moskou kwam
zelden of nooit een buitenlandsch gezant. In de achttiende
eeuw was dat echter anders geworden. Met Peter den
Grooten nam Rusland als met één sprong eene plaats in
naast de toongevende staten van het oude Europa. Het
deed zulks ten koste van Zweden, dat het van de Oostzee
verdrong, en van Turkije, dat het belaagde aan de Zwarte
zee. In de dagen van Keizerin Elisabeth had Rusland
buitendien een werkzaam aandeel genomen in de MiddenEuropeesche verwikkelingen, in 1747 daarbij zelfs den
doorslag gegeven : bij toekomstige nieuwe staatkundige
moeilijkheden moest met Rusland ernstig rekening worden
gehouden.
Als uitkomst van den geweldigen dubbelen oorlog, die
door de vijandelijke houding van Frankrijk en Engeland
eenerzijds, den naijver tusschen Oostenrijk en het zegevierende Pruisen anderzijds, aanstonds uitbarstte, kon
Europa in het laatste vierendeel der achttiende eeuw de
beslissende zegepraal boeken van Engeland, thans den
onbetwisten beheerscher der zee en eerste koloniale mogendheid, en die van Pruisen, voortaan de evenknie, zoo niet
den meerdere van Oostenrijk. En het is deze uitkomst van
den zevenjarigen land- en zeeoorlog, die de staatkunde,
beter gezegd de geschiedenis, van Europa is blijven beheerschen tot den huidigen dag. De vredesverdragen van Parijs
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en Hubertsburg zijn de grondslag geweest van de betrekkingen en verhoudingen, de vriendschappelijke of vijandige
gezindheid van de mogendheden tusschen en ten opzichte
van elkander, of liever van de volken ten opzichte van
elkander : de strijd immers, die in de achttiende eeuw werd
gestreden, was niet meer een strijd voor zuiver dynastieke
belangen, hij werd niet meer gevoerd met huurtroepen, om
het bezit van een stuk grondgebied : hij raakte de belangen
van een groot en gewichtig deel der bevolking. Sinds
welhaast twee eeuwen had Engeland op de zee en in de
overzeesche landen zijn kracht gezocht en gevonden. Zijn
door de natuur afgepaald gebied noch wenschende noch
vermogende te vergrooten, en als eilandenrijk voorbeschikt
om vreemde, overzeesche kusten op te zoeken, had het van
zelf voor zijn ondernemingsgeest, voor de voortbrengselen
van zijn bodem en zijne nijverheid, voor zijn overtollige
kracht in één woord, een uitweg gevonden in ver afgelegen streken, en de aangeboren geschiktheid zijner
bevolking tot het stichten van volkplantingen had de
vestiging der Britsche macht buiten Europa vergemakkelijkt en bespoedigd. Op zijn weg ontmoette het echter
Frankrijk, dat door zijn lange kustlijn, zijne rijke hulpbronnen, deels ook door staatkundige beweegredenen, eveneens bewogen was tot het ondernemen van tochten naar Oost
en West en tot het aanleggen van volkplantingen aan verre
kusten : de botsing kon niet uitblijven. Toen nu de vrede
van Parijs Frankrijks nederlaag had bezegeld èn in Indië èn
in Amerika, was een onoverkomelijke breuk gevormd, niet
tusschen de twee staten, maar tusschen de twee volken.
In den Amerikaanschen onafhankelijkheidsoorlog, daarna
in de zoogenaamde coalitie-oorlogen, stonden Frankrijk en
Engeland als onverzoenlijke vijanden tegenover elkander.
En na den val van Napoleon werd de verhouding weinig
anders. Brachten al de gebeurtenissen op het vasteland de
beide rijken nu en dan tot elkander, zoodat zij somtijds
zelfs als bondgenooten aan elkanders zijde stonden —
zooals tijdens den Griekschen vrijheidsoorlog, de kortstondige „entente cordiale", den Krimoorlog — zoodra een
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vraagstuk rees, waarbij het buitenlandsch bezit in het spel
was, vlamde de aloude naijver weder op, en in de 19e eeuw
was meermalen de kans op een vredebreuk bijster groot.
Bepaaldelijk was dit het geval in de tweede helft dier
eeuw. Had reeds de verovering van Algiers in den tijd der
Juli-monarchie ontstemming veroorzaakt, veel meer reden
daartoe bestond onder het tweede Keizerrijk en de Republiek. De kolonisatie-quaestiën behooren stellig onder de
voornaamste oorzaken gerekend te worden van den tegenwoordigen Europeeschen oorlog, en, al dagteekent het
stelselmatige imperialisme, zooals het werd geformuleerd
en toegepast door den minister Joseph Chamberlain, eerst
van de laatste jaren, in de praktijk der buitenlandsche
staatkunde is het lang tevoren een leidend beginsel geweest.
Mededinging van Frankrijk op dit gebied heeft Engeland eigenlijk nooit kunnen dulden. De in bezit neming van
Nieuw-Caledonië in 1853, de vestiging aan de Ivoor-kust
en in het Mono-gebied in 1854, de bezetting van CochinChina tusschen 1858 en 1867, van Obock in 1859, van
Tongkin in 1874, de tochten van Brazza langs den Congo
in 1881, de verovering van Madagascar in 1885, van
Dahomey in 1894 dit alles wekte in Groot-Brittannië
veel naijver, en wanneer de Fransche en Engelsche belangen met elkander in strijd kwamen in dezelfde streken,
dreigde meermalen eene botsing. Aan de kusten van de
Middellandsche zee, waar de bemachtiging van Tunis door
de Franschen in 1881 niet alleen de Italianen geërgerd,

maar ook de Engelschen ontstemd had, gaf een jaar later
de „occupatie" van Egypte door laatstgenoemden omgekeerd eene groote ontevredenheid aan de overzij de van
het Kanaal ; in het verre Oosten, waar de beide volken
elkanders onmiddellijke naburen waren geworden, nam de
Siam-quaestie een dreigend karakter aan ; de grensbepaling
in het stroomgebied van den Niger gaf aanleiding tot
groote moeilijkheden ; het vraagstuk van den boven-Nijl
veroorzaakte zulke ernstige geschillen, dat het welbekende
Fasjoda-incident in 1898 bijna een Fransch-Engelschen
oorlog had doen uitbleken.
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Al deze moeilijkheden zijn nochtans door de diplomatie
tegenwoordig op zoo onredelijke wijze gesmaad en gelaakt uit den weg geruimd. Het Siam-tractaat van 1896
en het Niger-tractaat van 1898 brachten eene vreedzame
beslissing ; op het stuk van den boven-Nijl gaf Frankrijk toe.
Bewust van zijne overmacht ter zee kon Engeland,
voorzoover Frankrijk betreft, zijne imperialistische staatkunde blijven volgen en arbeiden aan de uitbreiding van
zijn „wereldrijk" zooals men dezer dagen Groot-Brittannié en zijne bezittingen schamper betitelt. Het deed
het dan ook in den aanvang der twintigste eeuw ongestraft, zij het dan ook niet zonder moeite, in den Boerenoorlog.
Maar met Frankrijk alleen had het niet te rekenen.
Was de maritiem-koloniale quaestie eene erfenis der achttiende eeuw, ook het vasteland had zijn erfdeel uit dien
tijd. Het verbond tusschen Frankrijk en Oostenrijk had
nooit een vasten grondslag gehad en was alleen bestemd
geweest om Pruisen te vernederen. Die toeleg was
mislukt : uit den langen, zwaren strijd was Frederik de
Groote als overwinnaar in zijn hoofdstad teruggekeerd, en
op zichzelven kon hij de spreuk toepassen, die honderd
jaren tevoren Lodewijk XIV gegolden had : nec pluribus
impar. Eerlang door de Poolsehe deelings-tractaten ook
meester van de breede landstreken, die het oude hertogdom
Pruisen van Brandenburg scheidden, beheerschten de Hohenzollernsche koningen een uitgestrekt, aaneengesloten en
welvarend gebied, en met volle recht konden zij zich beschouwen als de gelijken van de Oostenrijksche vorsten te
Weenen. Dit standpunt te handhaven bleef van den vrede
van Hubertsburg af hun groote zorg. Voor eene vernieuwde
poging van Oostenrijk om met Frankrijk samen te gaan
bestond geen vrees : in Weenen en in Versailles was men
al even afkeerig van het onnatuurlijke verbond van 1756,
en met elk jaar nam die afkeer toe. De bezorgdheid gold
alleen het streven der Oostenrijksche vorsten om het vroegere overwicht in het Duitsche rijk te herwinnen, en dat
te beletten werd het vaste oogmerk te Berlijn. Telkens en
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overal trad Pruisen dan ook Oostenrijk in den weg, en
het beproefde met goed gevolg een vijftiental kleinere
Duitsche vorsten tot een vorstenbond te vereenigen, die
geen ander doel had dan Keizer Jozef II de aanhechting
van Beieren bij zij ne erfstaten door den ruil met de Zuidelij ke Nederlanden, dien blok aan het been der Oostenrij ksehe monarchie, onmogelijk te maken.
Destijds dacht nog niemand aan de Duitsche eenheid,
maar in later dagen kon men in den vorstenbond van
1785 toch het gronddenkbeeld zoeken voor een vereeniging
van Duitsche landen onder leiding van het Koninkrijk
Pruisen.
Welke diepgaande plannen of denkbeelden voor de
toekomst Frederik de Groote al of niet moge gevormd
hebben, na zijn dood waren de tijden er niet rijp voor :
de langdurige en geweldige worsteling, die in geheel Europa
alle krachteninspanning in beslag nam, drong op het vasteland gedurende een twintig- tot vijfentwintigtal jaren de
oude vraagstukken op den achtergrond. Niettemin, hadden
zij ook al gesluimerd, zij bleken ras nog te leven : de
vlinder, die zich ontpopte, verschilde alleen uiterlijk van
hetgeen hij was geweest. Was vroeger de naijver tusschen
de staten in hoofdzaak beperkt gebleven tot de kringen
der hoven en staatslieden, allengs had die zich verbreid,
zoodat in het tijdperk vóór de Fransche omwenteling de
buitenlandsche politiek evengoed eene zaak van partijschap

was als de binnenlandsche. Na 1815 was een merkbare
belangstelling ontwaakt in allerlei lagen der maatschappij.
De laatste oorlogen uit het Napoleontische tijdperk waren
zuiver nationale oorlogen geweest, gevoerd om behoud of
herwinning van het volksbestaan, en het nationale bewustzijn was daardoor eensklaps overal opgewekt of versterkt.
In Duitschland openbaarde het zich in een min of meer
dwepend verlangen naar nationale eenheid. De mediatisatie
van het jaar 1803 had een groot aantal kleine potentaten
van hunne souvereine rechten beroofd, het Rijnverbond
had eene tijdelijke vereeniging van West-Duitsche staten
tot stand gebracht, het oude Duitsche Keizerrijk was ont-
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bonden, maar het congres van Weenen had niet anders
daarvoor in de plaats gesteld dan een zwakken bond, als
van ouds onder leiding van Oostenrijk. Dat was niet wat
strookte met de begeerten van het jongere geslacht, dat
onder den invloed stond der romantiek en droomde van
een Duitsch vaderland. Maar het was moeilijk te zeggen
waar dat vaderland te zoeken was ; toen Fritz Reuter een
halve eeuw later zijn Festungstid uitgaf, moest hij nog
schrijven „dat hij het nooit had kunnen vinden". Van den
aanvang af stonden de Groot-Duitsche, de Klein-Duitsche
en de particularistische partijen scherp tegenover elkander,
en toen eindelijk een Duitsch parlement het groote vraagstuk zou beslissen, liep het eindelooze redekavelen op niets
uit : geen enkel praktisch besluit werd genomen. Ene
zaak echter was in dat parlement van 1848 duidelijker dan
ooit aan het licht gekomen : de Duitsche eenheid, zoo zij
ooit tot stand kwam, zou haar middelpunt niet meer vinden
in Oostenrijk, zij zou dat in Pruisen, en dat zou gebeuren
overeenkomstig den wensch van een zeer groot deel der
bevolking in West- en Midden-Duitschland ; die wensch
was eene uiting van het romantische nationalisme, maar
tevens van den geest van verzet tegen het regeeringsstelsel
van Oostenrijk, dat beschouwd werd als het middelpunt
van de reactie-staatkunde.
Nog zestien jaren heeft het geduurd eer de kans op
bevrediging van die wenschen groot genoeg scheen om
eene poging tot verwezenlijking van het eenheidsideaal te
wagen : de netelige Sleeswijk-Holsteinsche quaestie, in 1848
en volgende jaren door de diplomatieke tusschenkomst van
buitenlandsche mogendheden om der wille van Denemarken
voorloopig geschikt, leidde tot den Deenschen, daarna tot
den Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog, den vrede van Praag,
de ontbinding van den Duitschen bond en de suprematie
van Pruisen. Hannover, Hessen-Kassel, Nassau, Frankfort,
werden bij het koninkrijk ingelijfd, Saksen ontkwam daaraan alleen op ernstigen aandrang van Keizer Frans Jozef,
maar het moest toetreden tot den nieuwen bond, door
Pruisen gevormd. Het doel was dus grootendeels bereikt.
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Oostenrijk toch was, door den volh ardenden aandrang van
den minister Bismarck, ongerept gelaten : zelfs was elk
krenkend vertoon van zegepraal, met name door een intocht
van Weenen, nagelaten. Maar Oostenrijk was thans een
Oost-Europeesche mogendheid geworden, Pruisen was de
toongevende macht in het midden ; deze uitkomst was
voldoende.
Eéne moeilijkheid bleef nog op te lossen : de regeling
van de verhouding der zoogenaamd Zuid-Duitsche staten,
die zich ongaarne zouden voegen naar den wil van Berlijn :
Beieren, Wurtemberg, Baden, Hessen-Darmstadt. Maar ook
deze kwam Bismarcks staatkundig beleid te boven door
het sluiten van geheime overeenkomsten, die de volledige
zelfstandigheid dier staten waarborgden, maar hen tevens
in een of- en defensief verbond met Noord-Duitschland
vereenigden. Vooral met Beieren kostte dit moeite, maar
dat rijk werd geheel voor het plan gewonnen door Bismarcks
vertrouwelijke mededeeling van de geheime plannen, die
het naburige Frankrijk koesterde.
Met Napoleons val in 1815 was het met Frankrijks
ks
overwicht op het vasteland gedaan. Gedurende de regeering
van Lodewijk XVIII en Karel X was de invloed op de
buitenlandsche staatkunde gering gebleven : de inmenging
in de aangelegenheden van Spanje in 1822 was het eenige
magere succes geweest. De Juli-monarchie had dien invloed
nog zien verminderen, zóózeer, dat de teleurstelling over
de buitenlandsche staatkunde algemeen in den lande zich
openbaarde en een groote reden werd van de ontevredenheid tegen de koninklijke regeering : tegen de zedelijke
nederlaag in het Oosten, waar Frankrijks inmenging een
volslagen mislukking werd, kon het voordeel in den Algerijnschen oorlog niet opwegen. Eerst met het tweede

keizerrijk kreeg het Fransche volk, dat den roemrijken tijd
van Napoleon I niet kon vergeten, weder medezeggenschap
in Europa : de Krim-oorlog en de gelukkig gevoerde strijd
tegen Oostenrijk gaven Frankrijk de plaats terug, die het
onder de Europeesche staten in vroeger dagen had ingenomen. In den tijd dat Engeland zich zoo goed als geheel
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aan de zaken van het vasteland onttrok, d.i. in de twintig
jaren na den vrede van Parijs in 1856, was het Keizerrijk
inderdaad de toongevende mogendheid in het oude Europa,
tot voldoening van het Fransche volk, dat nu eenmaal
noode de aanspraak prijsgaf op zijn rang van „grande
nation".
Met het doel dat standpunt te handhaven bemoeide
Napoleon III zich ook met de Midden-Europeesche verwikkelingen, maar zijn weifelend karakter en de moeilijkheden, die hem de Romeinsche quaestie en het Mexikaansche avontuur baarden, waren oorzaak dat de betrekkingen
van Frankrijk tot Oostenrijk en Pruisen steeds onzeker
bleven. In één opzicht echter was het oogmerk van de
Keizerlijke regeering duidelijk, en Bismarck had zich daaromtrent zoo vóór als na den Oostenrij kschen oorlog door
mondelinge en schriftelijk mededeelingen kunnen vergewissen : de bedoeling was Frankrijk in het bezit te stellen
van den linker-Rijnoever, althans van Rijn-Beieren, van
Luxemburg, misschien ook van België. Dat te beletten was
nu Pruisens vaste voornemen, en zijn krachtig optreden in
de Luxemburgsche quaestie van het jaar 1867, alsmede de
besliste weigering tot eenigerlei gebiedsuitbreiding van
Frankrijk mede te werken, teekende den toestand volkomen
duidelijk. Metterdaad was men in dien tijd op hetzelfde
punt als honderd jaren tevoren, na het einde van den
zevenjarigen oorlog : de strijd om den voorrang in Europa
was nog onbeslecht ; alleen was Oostenrijk daarbij niet
meer in het spel en had Pruisen diens plaats ingenomen —
of liever Duitschland, want de mededeeling van Frankrijks
Rijn-plannen was voldoende om de laatste aarzeling der
Zuid-Duitsche staten te overwinnen : zonder dat Napoleon
het kon vermoeden stond het gansche Duitsche volk beoosten den Rijn en benoorden de Alpen gereed tot den
kamp, die elk oogenblik onvermijdelijk kon worden, een
kamp, niet als in vroeger dagen tusschen staten, maar
tusschen volken, want even algemeen als in Frankrijk de
begeerte was naar de handhaving der nationale meerderhied
tegenover de dreigende machtsvergrooting van Pruisen,
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was in Duitschland de vaste wil tot verdediging en behoud
van den Duitschen grond.
Toen in 1871 die zware kamp om het overwicht door
de nederlaag van Frankrijk was beslist, en het Duitsche
Keizerrijk, te Versailles gesticht, de stelling der West- en
Midden-Germaansche staten stevig bevestigd en verzekerd
had, was het lang beoogde doel bereikt. Indien dan ook
bij den vrede de overwinnaar gehandeld had als met Oostenrijk, den verslagen vijand noodelooze vernedering had
bespaard, zijn grondgebied ongeschonden gelaten of alleen
in zoover verkleind had als het geen zuiver Fransche bevolking huisvestte, zich tevreden had gesteld met eene
verzwakking door geldelijke offers, ontmanteling van vestingen en verkleining van het leger, dan zou op het vasteland
een tijdperk van rust zijn geopend, waarin Frankrijk en
Duitschland zonder wrok of haat naast elkander hadden
kunnen bestaan, zooals Pruisen en Oostenrijk het deden
na 1866 en '(7. Dat was ook de bedoeling van Bismarck,
wiens staatsmansbeleid hem ook hier den juisten weg wees
tot behoeding van zijn vaderland voor nieuwe gevaren in
de toekomst. Maar zijne inzichten moesten voor die van
anderen wijken.
Het is en blijft zeer te betreuren dat de vrede van
Frankfort op andere voorwaarden gesloten is dan Bismarck
had raadzaam gevonden. Onlangs heeft het de aandacht
getrokken dat de minister Churchill de aanhechting van
Elzas-Lotharingen bij het Duitsche rijk de oorzaak noemde
van den tegenwoordigen oorlog, maar men behoeft waarlijk
geen Engelsch minister te zijn om eene dergelijke uitspraak
te wagen: ieder opmerkzaam tijdgenoot heeft vóór veertig
jaren reeds kunnen bevroeden dat die aanhechting van
het rij ksland een politieke misslag was, die zich zeker zou
wreken en van den aanvang af den vrede, niet alleen tusschen Frankrijk en Duitschland, maar den vrede van Europa
in gevaar zou brengen. „Indien gij", schreef Emile 011ivier
den 1 en October 1870 aan den Koning van Pruisen, „ons
grondgebied ontziet... dan zult gij de wereld een langen
en schoonen vrede verzekeren. Indien gij aan ons grond-
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gebied raakt, dan begint gij een nieuwen dertigjarigen
oorlog. Indien gij onbaatzuchtig zijt, dan bereidt gij het
onwrikbare verbond voor der latijnschee en germaansche
rassen. Indien gij een veroveraar zijt, dan bereidt gij tegen
Pruisen het verbond der slavische en latijnsche rassen
voor" 1 ). Thans, een halve eeuw later, nu de groote oorlog
is uitgebroken, kan men veiliglij k de meening van Churchill
onderschrijven, maar men zal naast de verovering van
Lotharingen nog andere hoofdoorzaken in rekening moeten
brengen.
De zware nederlaag, de bezetting van Parijs, de
grievende noodzakelijkheid zich steeds te moeten wachten
voor kleine, nietige aanleidingen tot aanstoot en, zoo die
onvermijdelijk waren, te moeten buigen, de diepe wrok
over het verlies van de twee gewesten, moesten voor een
gansch menschengeslacht elk Franschman met de gedachte
aan eene mogelijke vergelding vervullen, al zou het ook
billijk en redelijk zijn geweest dat men zich den slag van
Jena herinnerd had, de bezetting van Berlijn en den vrede
van Tilsit, vooral ook dat men gedachtig was gebleven
aan de eigen begeerigheid en de plannen ten opzichte van
de Rijnlanden. Het gevoel van onmacht, het bewustzijn
dat Frankrijk afgezonderd, vereenzaamd, in Europa stond,
bleef de gemoederen verbitteren, en alleen de tijd, het
langzamerhand uitsterven van de tijdgenooten der débacle
van 1870, en eene verzoenende houding van Duitschland
zouden eene toenadering hebben mogelijk gemaakt. Voorshands kon Frankrijk slechts beproeven zich te herstellen
van den zwaren slag, hopende op de toekomst, Duitschland
voorbereid blijven op de kans dat onverhoeds eene poging
zou worden gewaagd tot revanche. Vandaar, onmiddellijk
na den vrede, niet alleen eene nieuwe wapening, eene
blijvende organisatie der Duitsche strijdkrachten, maar ook
eene verbroedering met Oostenrijk, eene welwillende tegemoetkoming jegens Rusland, eene soort van meer of min
algemeene overeenkomst tot onderlinge bescherming, die
1) E. 011ivier, in de evue des Deux Mondes van Juli 1914.
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men gemakshalve met den naam „driekeizersbond" heeft
bestempeld, ofschoon het niet bekend is of bepaalde,
schriftelijke verbintenissen zijn aangegaan.
Wat Oostenrijk betreft, het kon tegen eene aansluiting bij het Duitsche rijk geen bezwaar hebben : het had
daarbij in geen geval iets te wagen, wel iets te winnen,
zoo niet voor het oogenblik, dan voor de toekomst, ook
al behoefde tijdelijk geen vrees voor Rusland te worden
gevoeld.
Na het tijdperk van Napoleon en diens tijdgenoot
Keizer Alexander was Rusland slechts nu en dan in de
staatkunde van het Westen gemoeid geworden, maar des
te meer had het zich laten gelden in het Oosten. Sinds
den Griekschen vrijheidsoorlog en den zegevierenden tocht
van de Russische legers over den Balkan in 1828 was het
rijk een ware nachtmerrie geworden voor Engeland, dat
destijds niets meer vreesde dan den val van het Turken-rijk
en de verdrijving van den Sultan uit Constantinopel. De
ongelukkige besluiten van het congres te Londen, dat de
Grieksche, of liever de Turksche zaken zou regelen, waren
voornamelijk Engelands werk. De uiterst handige staatkunde
van Keizer Nicolaas I bij en na het rijzen der Oostersche
quaestie in 1833 en op nieuw in 1840 had de Engelsehe staatslieden altijd in spanning gehouden, totdat de
Krim oorlog en de daaropvolgende vrede van Parijs hen
-

eindelijk tot rust deed komen : de Zwarte Zee en de Dardanellen immers waren thans voor oorlogsvaartuigen van
alle natiën gesloten, de integriteit van Turkije was gewaarborgd, de Donau-landen stonden voortaan onder bescherming van Europa. Gedurende een groot aantal jaren onttrok het Britsche rijk zich na 1856 aan de vastelandspolitiek,
zich alleen wijdende aan zij ne binnenlandsche belangen.
Met den Pruisischen staat en met Oostenrijk waren
Ruslands betrekkingen afwisselend meer of minder vriendschappelijk geweest : in 1848 b.v. had het den Keizer aanstonds de gevraagde hulp verleend in den Hongaarschen
opstand, in den Krim-oorlog was het door de onvriendelijke houding van Oostenrijk en Pruisen beide zeer ont-

190

OORI.OGSOORZAKLN.

stemd. Maar de onzijdigheid dier staten tijdens den Poolschen opstand in 1863 had de verhouding weder aanmerkelijk
ten goede gewijzigd, en beter werd die nog toen Rusland
zich op zijn beurt onzijdig hield in 1866 en 1870. Aan
eene vriendschappelijke aansluiting bij Oostenrijk en
Pruisen stond dus na 1871 niets in den weg.
De groote Russisch-Turksche oorlog van 1877 en '78
verstoorde plotseling die goede verstandhouding, en onverwachts wekte hij ook Engeland uit de zoete rust.
Alweder bleek dat men te doen had met een deel van
de staatkundige nalatenschap der achttiende eeuw. De
tocht van het Russische leger over den Shipka-pas, het
beleg van Plevna, de vrede van San Stefano, voor de poorten
van Constantinopel, wekten de herinnering aan Keizer
Nicolaas I niet alleen, maar aan Katharina II, de groote
voortzetster van de staatkunde van Peter den Grooten.
Weder werd de aandacht gevestigd op diens testament,
en nadrukkelijk werd in het licht gesteld dat Rusland gestadig werkte aan de verwezenlijking van Peters programma,
dat niets minder bedoelde dan de wereldheerschappij.
Tevergeefs liet de Russische regeering door den archivaris
der stad Riga een grondige studie over de qu`aestie van
dat testament in het licht geven, waarin werd aangetoond
dat Keizer Peter nooit een testament had gemaakt, dat het
bewuste stuk het werk was geweest van Napoleon I, die
in 1812 Europa tegen Rusland in het harnas wilde jagen,
het mocht niet baten : in 1863, toen die wederlegging uitkwam, had men er geen acht op geslagen, in 1877, toen
zij opnieuw werd verspreid, sloeg men er even weinig geloof
aan als aan de verklaring, door Keizer Alexander II in
November 1876 in een gesprek met Lord Loftus afgelegd, .
dat het testament van Peter den Grooten en de zoogenaamde
plannen van Catharina II niets dan hersenschimmen en
spooksels waren. Was niet het grootste deel van het programma reeds uitgevoerd ? Had Rusland niet altijd gebruik
gemaakt van al de voordeelen van West-Europa, zijne
officieren gelokt en zijne geleerden en handwerkslieden,.
zijn handel en zijn goud gebruikt voor eigen doeleinden
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Had het zich niet altijd in de zaken van Europa gemengd,
verdeeldheid gezaaid in Polen en dat verzwakt en verbrokkeld, Zweden beroofd van zijne Oostzee-landen en het
opgezet tegen Denemarken, zijne aanvallen steeds gericht
op Constantinopel, steeds zijn gebied uitgebreid ten koste
van Perzië, Indië bedreigd, kortom punt voor punt de
voorschriften gevolgd, in de eerste negen artikelen van
het testament duidelijk aangegeven ? En werd het niet
onwederlegbaar dat Ruslands staatkunde ten opzichte van
de Europeesche mogendheden zoowel in de middelen als
het doel de voorschriften in het oog hield en toepaste, in
de laatste vijf vervat ?
Reeds in 1870 en '71 was men uiterst onthutst geweest
door Ruslands poging om zich los te maken van de bindende bepalingen rakende de Zwarte zee, maar het was
toen tot eene aannemelijke schikking gekomen ; de toestand, door den grooten Russisch-Turkschen oorlog geschapen, was veel ernstiger. Zoowel in Oostenrijk als
in Engeland meende men dat tusschenkomst dringend
noodzakelijk was, en Rusland, zij het ook schoorvoetend,
gaf zijne toestemming tot graaf Andrassys voorstel om de
zaak van Turkije op een congres te behandelen. Dat
congres kwam te Berlijn bijeen ; het onderwierp den vrede
van San Stefano aan eene grondige herziening ; het nam,
vooral ten opzichte van Bulgarije en Griekenland, besluiten,
die onvermijdelijk tot nieuwe verwikkelingen moesten
leiden ; het beperkte zooveel mogelijk het grondgebied der
jonge Slavische staten, en het hechtte Bosnië en de
Herzegowina als „geoccupeerd land" aan Oostenrijk.
Onmiddellijk daarop verkreeg, zoo het heette voorwaardelijk,
Engeland het eiland Cyprus. Andrassy en Disraëli triomfeerden.
Dat rampzalige congres van Berlijn, de eigenlijke
oorzaak van de ein delooze Balkan-verwikkelingen, kan
naast den vrede van Frankfort worden beschouwd als eene
hoofdoorzaak van de crisis in Europa, die thans tot den
algemeenen oorlog heeft geleid. Met den driekeizersbond
was het aanstonds gedaan. Oostenrijk was Rusland open-
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lijk in den weg getreden en had zijne bedoelingen ten
aanzien van het Balkan-schiereiland klaar geopenbaard.
Zonder anderen uitweg naar de zee dan dien aan den
Noord-oostelijken hoek der Adriatische zee, waarop van
oudsher ook Italië begeerige oogen sloeg, moest het beproeven zich een handelsweg te banen naar het Zuiden.
Maar datzelfde moest, met nog meer grond, Rusland beoogen. Dit ontzaglijke rijk, aan alle zijden ingesloten,
had nergens een vrijen uitweg dan aan de Witte Zee, en
vroeger of later moest het zich zulk een uitweg open en,
zij het ook met geweld. Van 1878 af kwamen dus de
belangen der beide rijken in botsing, en de verwijdering
was voortaan geen zaak van hoven of regeeringen, maar
van volken : het Duitsche element stond met elk jaar
vijandiger tegenover het Slavische.
liet Duitsche rijk had zich op het Berlijnsche congres
onverschillig getoond, bij de bespreking der Russische
belangen had het niet de minste medewerking verleend.
Ook tegenover dit rijk toonde Rusland zich dan ook zoo
koel mogelijk, en die verkoeling openbaarde zich met den
dag sterker. Wel poogde herhaaldelijk de diplomatie
de verhouding te verbeteren, zooals in 1884 en 1887, maar
de openbare meening uitte zich in gansch anderen zin : de
vruchtelooze pogingen om aan de Duitsche beurzen Russische geldleeningeii te verhandelen waren zoovele bewijzen
voor de heerschende stemming. Op elkander waren het
Duitsche rijk en Oostenrijk in het vervolg aangewezen,
want Italië, dat eenige jaren later zich bij die beide staten
aansloot en daardoor het drievoudig verbond hielp vormen,
deed dit alleen uit ergernis over de bezetting van Tunis
door de Fransch en, en is altijd de onzekere bondgenoot
geweest, die het in 1914 gebleken is te zijn. Steeds nauwer
is dan ook de bond geworden, die de beide groote rijken
samenhield, en voortdurend is terecht de overtuiging versterkt, dat zij, ieder voor zich in gevaar vroeger of later
in strijd te zullen geraken, bereid en besloten moesten
wezen gezamenlijk het zwaard te voeren.
Was dit reeds aanstonds een eisch der gezonde staat-
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kunde, het werd zulks meer en meer naarmate het Russische
rijk de hulp verkreeg van het Fransche kapitaal voor zijne
expansie-politiek en voor de daarvoor noodige verbetering
en uitbreiding van zijn spoorwegnet, waardoor langzaam
maar zeker de band geknoopt werd, die Rusland en Frankrijk
t t bondgenooten zou maken en dan eerstgenoemden staat
bevrijden uit zijn toestand van afzondering.
Een tijd lang kon men meenen, dat het Russische rijk
zich van den Balkan afwendde, dat het besloten had in
het Oosten, aan den Grooten Oceaan, den onmisbaren uitweg
voor zijn reusachtig gebied te verkrijgen, en Constantinopel
en de MVliddellandsche Zee prijs gaf. Nooit echter eeft het
de Balkan-zaken uit het oog verloren en in elk geval
hebben die weder grooter belang voor Rusland gekregen
dan ooit tevoren, nadat de nederlaag in den oorlog tegen
Japan het, zoo al niet voor goed, dan toch voor het eerstvolgende tijdvak, van den Grooten Oceaan teruggedreven
had. Van dat oogenblik af was het ontwijfelbaar, dat de
Russische Balkan-politiek weder haar invloed zou laten
gelden bij elke verwikkeling, waarbij de stamverwante
staten betrokken waren, en dat het, ingeval Oostenrijk zou
trachten zijn gezag op het schiereiland ten koste van
Slavische belangen te vergrooten, zich daartegen zou ver,

zetten, desgevorderd met geweld van wapenen. Even zeker
was het van de andere zijde, dat Oostenrijk niet zou kunnen
dulden dat het van het Balkan land, van zijne verkeerswegen en havens, werd afgesneden, noch ook dat het in
den hoek van de Adriatische Zee kon worden opgesloten
door een Slavischen staat, die de kust van die zee bereiken

,en allengs wellicht beheerschen zou.
Die tegenstrijdigheid van belangen opende eene nieuwe
phase van de Oostersche quaestie, waarin niet minder dan
de toekomst van geheele volken op het spel stond. De
erfenis der achttiende eeuw bleek nog verre van geliquideerd, maar hare verdeeling was moeilijker dan ooit, omdat
het nationalisme en het stoffelijk belang er bij gemoeid waren
van alle volken en stammen, zoowel aan deze zijde van den
Donau en de Karpathen als aan gene. Een oorlog van
U. E. XV 2
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diplomaten, een misdadig drijven van het militarisme, een
strijd tegen het czarisme - het zijn tegenwoordig veel
gebruikte, maar niettemin zinledige termen; jammer maar,
dat zij er toe bijdragen omtrent de oorzaken van den worstelstrijd zulke onjuiste en oppervlakkige meeningen te
verspreiden. Wat het Oosten aangaat, de definitieve inljjving van het "geoccupeerde" Bosnie in 1908 was voor
Rnsland en de stamverwante staten, waardoor de Slavische
invloed in de Balkan-Ianden kon gehandhaafd blijven, eene
ernstige bedreiging; omgekeerd kon Oostenrijk na den
Balkan-oorlog er geen genoegen mede nemen dat Servie
en Montenegro vasten voet kregen aan de Adriatische Zee.
De diplomatie heeft al haar best gedaan om te voorkomen,
dat de diepliggende oorzaken van oneenigheid tot openlijken strijd voerden, maar zij moest on.machtig zijn dit op
den duur vol te houden, en terecht heeft zij er zich op
voorbereid dat onverwachts, even als bij het uitbreken van
den Balkan-oorlog, een of ander voorval het onweder kon
doen losbarsten. Dat voorval is de moord te Serajewo
geweest.
Indien, hetzi] te St. Petersburg of te Weenen en
Berlijn, in militaire kringen is betoogd, dat het noodzakelijk was den oorlog niet Ianger nit te stellen, dan is,
de beweegreden zonder redelijken twijfel deze geweest, dat
het onverantwoordelijk was de tegenpartij door het rekken
van vruchtelooze onderhandelingen de gelegenheid te geven
zich den tijd te nutte te maken om hare oorlogstoerustingen nit te breiden en den aanval harerzijds te beginnen
op een zelf gekozen, g-unstig oogenblik.
Overtuigd dat de Europeesche oorlog noodlottige gevolgen moest hebben voor de gansche wereld, zal weI in
geheel Europa het denkende gedeelte der bevolking, waartoe men toch ook weI de diplomaten en mil'itairen zal
mogen rekenen, den wensch gekoesterd hebben, dat de
vrede zou bewaard blijven, maar overal is gebleken dat
men lie vel' den bloedigen strijd aanbond dan langer de
kans bleef loopen verdrongen of overweldigd te worden.
Zoo ooit in de wereldgeschiedenis, dan is het nu geen
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oorlog tusschen kabinetten, maar van volken tegen volken,
als in den tijd van den zwaren kampstrijd tusschen Rome
en Carthago.
Geldt dit voor het Oosten, meer nog voor het Westen.
Na den Fransch-Duitschen oorlog openbaarde zich een
verschijnsel, dat in de geschiedenis van Europa meermalen
valt waar te nemen, in het oude Griekenland b.v., in Rome
na het tijdperk der Punische oorlogen, in ons eigen vaderland tegen en na het einde van den tachtigjarigen oorlog :
het overwinnende volk, zich bewust geworden van zijne
kracht, door zijne inspanning in den strijd met alle eigenschappen toegerust voor gestadigen, rusteloozen arbeid,
werpt zich op alles wat zijn geest of zijn arm kan gebruiken
en wendt de veerkracht, die het had vergroot en versterkt
in den oorlog, daarna aan ten bate van de werken des
vredes. In het Duitsche rijk zag men op elk gebied eene
krachtsinspanning, die in Europa niet geëvenaard werd,
zelfs niet door de volhardende pogingen van het Fransche
volk om de gevolgen van de nederlaag te boven te komen,
en in Amerika alleen in zoover de behartiging van het
stoffelijk belang in het spel was. In alle takken van
wetenschap nam Duitschland eene eerste plaats in, en
onder de namen der beroemdste geleerden vindt men op
elk gebied de Duitsche met eere genoemd. Niet het minst
kwam de arbeidskracht ten goede aan de technische wetenschappen, en van de onvermoeide werkzaamheid in die
richting trok weder de nijverheid haar voordeel. In korte
jaren kon deze laatste gemakkelijk wedijveren met die van
ieder ander Europeesch land, als ernstige mededingster
optredende van België, Amerika, Engeland vooral. De
ijzer- en staalindustrie nam in het Duitsche rijk een hooge
vlucht, en weinig minder ook de textiel-nijverheid, beide
takken van volkswelvaart, waaraan Engeland tot dusver
voor een groot deel zijn rijkdom te danken had. In 1875
klaagde men in dat rijk dan ook reeds bitter over de
vermindering van den afzet der Engelsche waren, en
de reden daarvan werd gezocht en gevonden in de scherpe
mededinging van Amerika voor een deel, maar bovenal
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van Duitschland en in die officieel uitgesproken
klacht treft het dat de technische voorbereiding der
industrieelen als eene hoofdreden wordt genoemd van de
toenemen de verspreiding hunner fabrieksvoortbrengselen,
die tot lageren prijs werden aangeboden. Later, vooral na
1880, had die klacht nog meer grond, want met elk jaar
ging de uitvoer der hoofdartikelen in Engeland achteruit : dat
kwam doordat de ondernemingsgeest der Duitschers hunne
stoomvaartlijnen naar de verstafgelegen streken had geleid,
dat hunne jongelieden, behoorlijk toegerust met de noodige
kennis, tevreden met een aanvankelijk bescheiden belooning
voor ingespannen dienst, de handelsbetrekkingen van het
moederland uitbreidden aan alle kusten der wereld, en
overal opspoorden waarmede en hoe de behoeften en begeerten in den vreemde het best konden worden bevredigd.
In korte jaren had het Duitsche rijk in het geheele koloniale
gebied der oude zeevarende staten zijne waren ter markt
gebracht, maar ook op het vasteland, in Birmingham en
Londen zelfs, die den handel ter mededinging kunnen aanbieden. In alle Europeesche landen dongen bovendien de
Duitsche jongelieden uit verschillenden stand mede naar
de plaatsen in handel en nijverheid, in onderwijs ook en
wetenschap, en ook voor de ondergeschikte betrekkingen
trokken zij in grooten getale naar de groote steden van
het Westelijke vasteland.
Daarbij kwam nu in datzelfde tijdvak na 1880 de
nieuwe Duitsche koloniale staatkunde. De vergemakkelijking en uitbreiding van het wereldverkeer en de toenemende
behoefte aan nieuw terrein voor een overtollige bevolking
of een overtollig kapitaal gaven vanzelf aanleiding tot
kolonisatie, en Frankrijk zoowel als Engeland hebben in
de negentiende eeuw hunne volkplantingen en bezittingen,
met name in Afrika en in Oost-Azië, dan ook aanmerkelijk
uitgebreid, niet zonder meermalen met elkander in botsing
te komen. Toen Duitschland zich ook op dat gebied ging
bewegen, gebeurde het op initiatief van ondernemende
handelshuizen, te Bremen, te Hamburg en te Lübeck. Maar
sinds 1884, toen Prins Bismarck zijn tegenstand tegen eene
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koloniale staatkunde had laten varen, werd de kolonisatie,
of liever de verwerving van terreinen aan vreemde stranden,
een staatszaak, en alle ondernemingen stonden of kwamen
onder staatsbescherming. In Afrika vooral werd het toen
letterlijk een wedstrijd tusschen Frankrijk, Engeland en
Duitschland. Het gebeurde dat de Engelscb en juist vijf
dagen te laat kwamen om aan de West-kust van Afrika
de vlag te planten : én in Togo én in Kamerun vonden
zij er een frisch, driekleurig dundoek, het zinnebeeld der
Duitsche souvereiniteit.
Met groot overleg en veel beleid heeft de diplomatie
toen kunnen voorkomen, dat de koloniale wedstrijd tot
ernstige verwikkelingen leidde : het gelukte, op aansporing
van Prins Bismarck, de oplossing der Afrikaansche koloniale
quaestiën aan eene conferentie op te dragen, en inderdaad
heeft in 1885 eene vergadering van niet minder dan veertien mogendheden het kunststuk volbracht een gewenschte
uitkomst te verkrijgen.
Doch ook daarna heeft die diplomatie, die tegenwoordig
verantwoordelijk wordt gesteld, voortdurende hare beste
krachten ingespannen om den vrede te bewaren : eene
reeks van tractaten tusschen Frankrijk, Engeland, Duitschland, Portugal, geeft er het bewijs van. De quaesties betreffende het Gambia-land, Zanzibar, Madagascar, Togo,
het Niger-gebied, Samoa, om maar enkele te noemen, zijn
alle door diplomatieke onderhandeling opgelost. Zelfs de
moeilijke en teedere Fasjoda-zaak is langs diplomatieken
weg beslecht.
Zoo kon men telkens weder de hoop koesteren, dat
ieder volk „een plaatsje in de zon" zou kunnen innemen,
waarop het Duitsche rijk aanspraak maakte. De vraag
bleef daarbij echter altijd of dat plaatsje in de zon niet
juist hetzelfde was dat een ander volk begeerde, vooral
ook of het misschien niet reeds door een ander ingenomen
was, en of eene poging om het te deelen niet zou moeten
opgenomen worden als eene onvriendelijke handeling, misschien zelfs als eene bedreiging.
Ondanks de onvermoeide pogingen om den vrede te
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handhaven, waartoe men algemeen geneigd was, mits ieder
ongestoord het eigen belang kon behartigen naar welgevallen, is de spanning in Europa door den wedijver op
oeconomisch en koloniaal gebied in de laatste vijf-en-twintig;
jaren al grooter en grooter geworden. Door de beschermende rechten, die het Duitsche rijk, evenals de meeste
staten, ook Amerika, ter bevordering van zijn handel en
nijverheid invoerde o f behield, werd de mededinging voor
Engeland steeds moeilijker, en de klachten dat Duitsche
waren de Engelsche tot in het land zelf verdrongen, namen
met elk jaar toe. Inderdaad moet erkend worden, dat het
een pijnlijke ervaring was wanneer b.v. zooals onlangs
door de opzegging van het leveringscontract is gebleken
een Engelsch-Indische spoorwegmaatschappij hare
locomotieven betrok van de Hentschell-fabriek te Cassel.
In dit verband beschouwd is ook de diepe teleurstelling te begrijpen over de concessie voor den aanleg van
den Bagdad-spoorweg, die de Turksche regeering aan eene
Duitsche bankinstelling verleende, eene teleurstelling, die
zoowel in Frankrijk als in Engeland gevoeld werd. De
Fransche invloed in Constantinopel, de Fransche handel
in Klein-Azië werden ernstig bedreigd, en zoo ook de
Engelsche, maar voor Engeland kwam daar nog bij, dat
de Anatolische of Klein-Aziatische spoorweg met de nieuwe
Bagdad-lijn den handelsweg naar de Perzische golf en
naar Indië vormde, en die handelsweg nu in handen was
van het Duitsche rijk.
Die ergernis, en de verkropte spijt over de Duitsche
koloniale politiek, zijn aanmerkelijk vermeerderd doordat
het Duitsche rijk zich ook als zeemacht begon toe te
rusten. Door zijne ligging en het altijd dreigende gevaar

voor vijandelijke betoogingen aan zijne grenzen genoodzaakt zijne landmacht gestadig gereed te houden en gaandeweg nog te vergrooten, werd het genoopt ter bescherming
van zijne kusten, van zijne koloniën en zijne uitgebreide
handelsbetrekkingen zich ook ter zee toe te rusten, en
door eene machtige oorlogsvloot ook op dit gebied Engelands mededinger te worden. Hoe redelijk en natuurlijk
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dit nu ook ware, het moest onvermijdelijk Engeland aansporen tot voortdurende krachtsinspanning om althans in
dit opzicht de meerdere te blijven. Zoo begon de wedloop
in algemeene wapening, waaraan dan iedere mogendheid
genoodzaakt was deel te nemen, ofschoon de overtuiging,
dat die op eene algemeene ramp moest uitloopen, bij alle
levendig was.
Reeds op het einde der negentiende eeuw was het
koloniaal-oeconomische vraagstuk een nieuwe hoofdoorzaak
geworden voor groote verwikkelingen, en zoo deze ontstonden, dan stond te verwachten dat het Engelsche imperialisme aansluiting zou zoeken bij de tegenstanders der
veelzijdige machtsontwikkeling van het Duitsche rijk. Eene
botsing was nu op den duur moeilijk te vermijden. Duitschland begeerde niet anders dan den vrede, maar op voorwaarde dat het niet belemmerd werd in zijne volledige
vrijheid van handelen, en dat zijn recht werd erkend in
alle Europeesche en buiten-Europeesche zaken zijn woord
mede te spreken. Engeland wenschte den vrede evenzeer,
maar onder beding dat zijne oppermacht ter zee erkend en
geëerbiedigd bleef, en dat niemand zijne imperialistische
staatkunde dwarsboomde of belemmerde.
Naast den vrede van Frankfort en het congres van
Berlijn komt als hoofdoorzaak van den wereldoorlog de
spanning op den voorgrond tusschen deze beide staten,
voortvloeiende uit een natuurlijken loop van zaken, en bij
deze geldt het geen naijver van regeeringen, maar het
stoffelijk belang van volken. In alle kringen van het
Duitsche rijk vestigde zich meer en meer de overtuiging,
dat dit van alle zijden bedreigd werd door den naijver op
zijn macht en grootheid ; in Engeland en Frankrijk, dat
elke vrijheid van handelen werd belaagd door de heerschzucht van een tot de tanden gewapenden mededinger, die
overal tusschenbeide trad met het zwaard in de vuist. 06k
in Frankrijk, en daar niet het minst, drong die meening
met elk jaar meer door in alle lagen der bevolking. Toen
in 1905 en 1911 het Duitsche rijk ook in Marokko, waar
Frankrijk meende een vrije hand te hebben, onder bescher-
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ming van een oorlogsschip de belangen van den Duitschen
handel kwam vertegenwoordigen, moest het telkenmale
zwichten, maar het bewustzijn dat die vernederende afhankelijkheid op den duur onhoudbaar moest worden, ontwaakte in steeds wijder kringen, en het was een schrale
troost, dat de voorwaarden van de schikking, ten aanzien
van Marokko getroffen, in Duitschland werden beschouwd
als eene nederlaag der Duitsche staatkunde.
Zoowel in het Oosten als in het Westen werd de
buitenlandsche staatkunde eene zaak der volken, en zoo
het tot een strijd moest komen, dan zou het een strijd
zijn tusschen stammen, bijna zou men zeggen tusschen
rassen. Het ligt in den aard der zaak, dat in elk land,
hetzij meer of minder ontwikkeld, een groot deel der bevolking niet verder denkt of ziet dan de grenzen van zijn
eigen kleine persoonlijke belangen, maar de zienswijze van
dat gedeelte kan niet meêtellen, waar er sprake is van het
belang of de stemming der volken in het algemeen. De
bittere ergernis, die uit de Engelsche klachten over den
achteruitgang van handel en nijverheid spreekt, meermalen
in officieele stukken uitgedrukt, de beroering, in Frankrijk
veroorzaakt door de Marokko-zaak tijdens de conferentie
van Algeciras en later van het Agadir-incident, de hevige
toorn in Duitschland ten tijde van Engelands oorlog tegen
de Boeren-republieken, zijn onweerlegbare getuigenissen
van de vijandige stemming van weerszijden, en even duidelijk waren sedert vele jaren de teekenen des tijds i
Oost-Europa.
Dat alles dwong Duitschland en Oostenrijk tot het
hechte verbond, dat die staten thans broederlijk in het
gelid doet staan in Oost en. West, maar het dreef ook de
drie volken, die in het Duitsche rijk den gemeenschappelij ken vijand bleven zien van ieders belang, ondanks de
vele redenen tot onderlinge verdeeldheid, in elkanders
armen. In 1870, bij de insluiting van Parijs, was het Bismarcks grootste vrees, dat Engeland en Rusland tusschenbeide zouden komen, en hij spande al zijne krachten in
om door een bombardement de beslissing te bespoedigen,

OORLOGSOORZAKEN.

201

opdat niet die tusschenkomst Pruisen te elfder ure nog
de vruchten van de overwinning zou doen verliezen. Destijds
echter bleef Engeland, voldaan met zijn binnenlandschen
toestand en tevreden over den gestadiger aanwas van zijn
rijkdom na den Krim-oorlog, werkeloos, Rusland werd
tevreden gesteld met de goedkeuring zijner verklaring
inzake de Zwarte Zee en de bepalingen van 1856 : de gevreesde tusschenkomst bleef uit, en Bismarck kon hopen
na zijne vele slapelooze nachten weêr wat rust te kunnen
vinden. In later jaren heeft de kanselier zich meermalen
uitgelaten over de kansen op een verbond, dat bepaaldelijk
tegen Pruisen zou gericht zijn, en hij oordeelde alles wat
de groote staten, toen ter tijde voornamelijk Rusland en
Frankrijk, kon ontstemmen, onraadzaam. Na Bismarcks
aftreden in 1890 en zijn acht jaren later gevolgden dood
is de kans op de aaneensluiting van de mogendheden, die
een of andere grief tegen de Pruisische staatkunde meenden
te hebben, allengs grooter geworden. Men meent tegenwoordig dat de triple entente het werk is van Koning
Eduard VII, en dat is zeer aannemelijk, maar vroeger of
later was eene samenwerking der drie volken even noodwendig voor elk hunner als het zoogenaamd „drievoudig"
verbond het was voor Oostenrijk en Duitschland.
De vrede van Frankfort, d.i. de aanhechting van

Lotharingen, de conferentie van Berlijn, d.i. de bemachtiging van Bosnië en de Herzegowina en de verzwakking
der Slaven-staten, de groote oeconomische kamp van de
industrieele, commercieele en koloniale volken tegen de
mededinging van Midden-Europa, en omgekeerd de onweerstaanbare dwang van een krachtig volk, dat zich door zijn
eigen inspanning eene eerste plaats had veroverd en zich
bewust was geworden dat het in vele opzichten zijne oudere
mededingers niet alleen op zijde, maar voorbij gestreefd
had, dat alles bereidde den worstelstrijd voor van het
jaar 1914.
Tevergeefs heeft de diplomatie getracht dien te voorkomen : een strijd tusschen volken is op den duur niet af
te wenden. De achttiende eeuw liet den nazaat een onver-
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deelden, betwisten boedel na, dien de diplomatie poogde
te liquideeren, maar haar arbeid kon niet tot eene uitkomst leiden, geen conferentiën noch congressen konden
eene beslissing brengen als in vroeger dagen, omdat de
erfgenamen niet meer de gekroonde hoofden waren of
hunne ministers en gezanten, maar de volken van geheel
Europa.
De vorming en uitbreiding der groote staten was de
hoofdoorzaak der dynastieke oorlogen in de zestiende eeuw
en later, de opkomst der zeestaten leidde tot de handelsoor) ogen in de zeventiende en achttiende, en deze reeds
trachtten de volken zelf tegen elkander in het strijdperk,
niet alleen hunne hoofden ; in de negentiende en twintigste
eeuw is dat alles veranderd : het wereldverkeer, het nationalisme, de dagbladpers, doen de volken partij kiezen voor
of tegen elkander, hun belangen zijn het, die beslissen
over vrede en oorlog. En juist daarin ligt het schrikwekkende van de moderne oorlogen : „vorsten onder elkander" zei een Pruisisch staatsman op het eind der achttiende
eeuw, „willen elkander beoorlogen, maar zij willen elkaar
niet verdelgen" neen, vorsten willen dat niet, en met
huivering leest men wat tegenwoordig verkondigd wordt,
nu het geen vorstenoorlog meer geldt.
De wereldoorlog het werk van diplomaten en militairen?
Verwaarloozing alleen of terzijdestelling van de kennis van
het verleden en het heden beide kan die vraag bevestigend
beantwoorden. De overtalrij ke geschriften, sinds het begin
van den oorlog in het licht gegeven over zijn oorzaak en
doel, zullen trouweis door den verbitterden toon der schrijvers menigeen wel overtuigen, dat die „diplomaten-oorlog"
nog iets anders is dan dat.
In een kort bestek als dit zijn slechts breede trekken
mogelijk, maar zelfs die breede trekken vermogen een beter
beeld te geven dan vooroordeel of verbeelding.
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(Vervolg.)

Het ontslag van Prins uit den raad wekte ook bij de
dorpelingen, die zich anders niet met publieke zaken bemoeiden, 'n weetgierigen praatlust ; iedereen giste en oordeelde mee ; het loon van den brugwachter werd goedgekeurd en gescholden ; de raadsleden die voor loonsverhooging
gesproken hadden werden verdacht gemaakt en geprezen
het optreden van den burgemeester werd zwak genoemd
en correct ; binnen- en buitenshuis duurde de belangstelling
van het dorp, dat met graagte 't nieuwtje vasthield, hetwelk
in hun dageensch sjouwleventje opschudding gebracht had ;
aller gesprekken, ook van omliggende gemeenten, waren
over Prins over wat die gezegd had en over wat
die vólhouden zou! anderen meenden spottend dat de boer
naar 'n reden gezocht had om meer tijd te hebben weduwe
Zonnemans te kunnen vrijen en noemden 't voor de gemeente 'n weldaad een raadslid te missen, dat door verliefdheid z'n eigen kop niet bij elkaar wist te houden.
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Baas Prins zelf was over zijn besluit spoedig tevreden
gestemd. Wel had hij den eersten tijd onder bekenden
zich in oprechte drift uitgelaten over de jongste raadsleden,
wier onbezonnen optreden ontevredenheid en vijandschap
over het dorp zou brengen maar, alléén, had hij 't
brutale gedoe van van Zomeren en diens verdedigers 'n
buitenkansje genoemd ; ze hadden hêm geholpen zijn ontslag te kunnen nemen ; „eerst den raad uit" was 't eenparig
gevoelen van enkelen, die in stilte ijverden voor de benoeming van Prins tot burgemeester van een der omliggende
gemeenten, waarin binnen 't jaar 'n vacature ontstaan zou;
in den raad kon de boer van Vaarthoeve door zijn overwegenden invloed te gemakkelijk in botsing komen met
personen en besturen, wier medewerking hij voor zijn benoeming noodig kon hebben ; hij moest eerst naast en
boven alle partijen uitstaan ; tevergeefs had hij gezocht
naar een reden die aanvaard en geloofd worden kon, zonder
achterdocht te wekken ; hij kon geen zwakte voorwen den,
geen ouderdom, geen drukke bezigheden en wilde ook niet
dat men hem onwil en onverschilligheid zou verwijten ; niz
had hij een reden : de oproerige geest welke klassenstrijd
predikte en in plaats van zijn raad te volgen, een commissie benoemde ! ... nu was die commissie voor hem een
voorwendsel voor ontslag, een uitkomst ... later zou hij wel
burgemeesteren zonder commissies... zou hij dorpen, gemeenten dwingen zooals hij nu Vaarthoeve naar zijn wil zette !
later... later... nog 'n paar maanden en na besprekingen,
na audiënties, na reizen naar den Haag, zou hij benoemd
worden ! .... Burgemeester Prins ! ... Op zijn rondgewelfde
borst zou de ambtsketen kunnen uitkomen ! .. Yn zijn vuist
zou de hamer 'n wapen worden om schetterstemmen met
één raken slag het woord te ontnemen ! .... Dan zou hij
in de stilte die hij bevolen had zijn meening zeggen, zijn
overtuiging opdringen, zijn wil doorzetten ! .... Zijn stem
was sterk genoeg 'n raadzaal te vullen ! .... Burgemeester
Prins ! .... Dan geen boer van Vaarthoeve meer; moest
hij ook wonen in zijn gemeente en Rinus over de boerderij
gaan. Dat gaf hem nog meer hoofdbreken dan de tegen. .
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werking van sommige raadsleden. Wel was Rinus voor 't
boerenwerk geschikt en zou ook als baas wel boven 't
werkvolk uitstaan maar Rinus verried geen vrijerschen
aard, taalde niet naar meisjes, scheen 't vrijen te moeten
aanleeren nog ; en zonder boerin achter te laten stapte
Prins niet van Vaarthoeve af. Misschien vergiste hij zich
in Rinus ; verborg de jongen voor hèm wat-ie z'n moeder
bekend hebben zou. Toch wilde hij voortgang met Rinus
en — Mijntje, Mijntje Zonnemans. In die meid schuilde
'n boerin aan wie hij Vaarthoeve zou durven vertrouwen.
Voor Rinus die blen en verlegen op bezoek bij anderen
geen mond en geen oogen verroerde, was hij, om Mijntje
te leeren kennen, den laatsten tijd z66 dikwijls uitgereden
naar Lindenhof, dat ze hem met de weduwe geplaagd
hadden. Goed gehumeurd had hij de scherts aangehoord,
opzettelijk nooit tegengesproken om alvast de namenverbinding van Vaarthoeve en Lindenhof voor te bereiden ;
later — als de jongelui getrouwd waren — zou 't dorp
wel beter de bedoeling van zijn bezoeken begrijpen en zij
die Rinus z'n aard kenden zouden 't voor den bloohartigen
jongen uitkomst noemen, dat diens vader een flinke
boerin voor 'm uitgezocht had; ze zouden hem, die voor
boerenjongens meisjes te veroveren wist, nog eens 'n ideaalburgemeester betitelen. Dagen en dagen beprakkizeerde
hij hoe er over te praten ; van omhaal en lang op- en
neerzeuren was hij niet gediend ; zijn gewoonte was zich
met enkele woorden nit te drukken en geloofd en gehoorzaamd te worden ; maar als nu Rinus weer dadelijk in zijn
aanmaning-'n-'vrouw-uit-te-zoeken berusten zou, wist hij
nu al geen stap gevorderd te zijn ; uit vrees, nit onderdanigheid zei Rinus honderdmaal ja en neen, zonder 't zich
even later meer te herinneren ; 'n verzet waarbij een mee
uiting kwam, 'n twist waaronder zielsgeheimen-nigto
verklapt werden, een toestemming die met kwaad humeur
toegesnauwd werd waren hem liever; dan had hij houvast
aan den man, die tot nog toe in zijn jongen te knikkebollen zat ! Eindelijk was hij besloten ; aan tafel, in de
opkamer, onder 't middageten als Jane aanzat, — Jane
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die dadelijk Rinus te hulp zou komen, voor Rinus partij
trekken, voor Rinus 't woord doen zou hij zijn gedachte
over de toekomstige boerin van Vaarthoeve zeggen ; zouden
er hooge woorden vallen, verwijten geslingerd worden
des te betere heugenis zou Rinus er van overhouden.
Ook had hij er in z'n eentje reeds leedvermaak over dat
Jane, van 'n boerin hoorend, hèm van trouwplannen verdenken zou ; misschien zou hij, om haar nog meer te
plagen, Lindenhof noemen ; als Jane maar aan de weduwe
Zonnemans dacht, werd ze al giftig ! Meer dan eens had
hij, tegen etenstijd naar huis rijdend, zichtelven tot een
dadelijk-voorschrijven-van-zijn-wil opgehitst, zou hij aan
tafel Rinus onder handen nemen en. Jane de kamer uitsturen ; en telkens had hij weer uitgesteld ; 't mooie weer,
't uitrijden naar notabelen, waaronder burgemeesters-uitden-omtrek, had hem doen afzien van een gesprek dat
zijn goede stemming bedorven kon hebben. Nú door
regen en wind in huis gehouden, was hij zoo wrevelig
gehumeurd, dat hij naar 'n ruzie verlangde. Noodeloos
doorliep hij de woning, ontdekte verwaarloozing, snauwde
't werkvolk af; nergens ontkwam hij de droefgeestige
schemerdonkerte die de laaggetimmerde boerderij-vertrekken versomberde ; doelloos bedraafde hij de ongelijk-gevloerde benedenkamers, drentelde zonder lust door den
stal waar de koebeesten overwinterden, snauwde tegen
menschen en vee en schimpte als anderen, eveneens werkeloos, hem tegen 't lijf liepen ; zijn groote gestalte verontrustte de woning met een onradige stilte. Buiten dwarste
de régen 't zonnetje, dat maar niet doorbreken kon. Uit
grauwe lucht duurden de druppels die, ongezien, benedengronds gehoord werden ; water maakte de looppaadjes van
den moestuin onbegaanbaar en onder de winterboomen
die tevergeefs overdekten stapelden zich wolkengrillige
plassen welke, zonder de helderheid van water, de weerkaatsing van grauwe lucht in hadden ; omlaag hingen de
zwaarberégende takken; soms als een windvlaag de natte
stammen te hulp kwam lieten de droppels, die den regen
met een nieuwen regen overritselden, los en bootste het
-
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ruischende kraakhout de bladluwte na van den zomer ;
laag hout omheinde als 'n houten hek den boerderijgrond
en zonderde Vaarthoeve af van het omliggende land, dat
ontkleurend, reeds op kleinen afstand één werd met 't
grijs van de lucht. De boer kon door het raam van de
opkamer het witte draaihek aan den straatweg niet meer
onderscheiden ; en 't heette pas ochtend ! hoe kwam hij,
nietsdoende, den langen dag om ? En als om hem met zijn
vereenzaming nog meer te bespotten, woelden door zijn
soezenden kop ontuchtige voorstellingen die hem voor 't
eerst op den stoel hièlden ; tot 't gerinkel van 'n
emmer, 'n overluide stem en eindelijk Jane, die voor
't middageten kwam dekken, voor goed stoorde. Haar
scherpe gezicht, haar vermagerde lichaam werd hem
meer nog dan anders 'n kwelling, 'n overlast waaraan hij,
wie weet voor hoe lang nog, vastzitten zou. Zijn geprikkelde zinnelijkheid die liefde had willen geven maakte,
onbevredigd gelaten, hem hardvochtig en wreed ; hij zou
Rinus, 't werkvolk, den kreupelen daggelder en Jàne-'tméést kunnen sarren, uitschelden, slaan zelfs ; z'n opstandige
binnenste hitste hem tot een daad van geweld die bij het
trieste winterweer paste ; hij hoopte op verzet, op tegenspraak straks onder 't eten als hij Rinus zou aanspreken ;
was vandaag net 'n dag om over vrijen en trouwen te
praten, te kibbelen, te ruziën ; vandaag kon er moord en
doodslag op Vaarthoeve gebeuren, zonder dat de buitenwereld er iets van te hooren kwam ; er was geen buitenwereld meer; al het land rondom Vaarthoeve was met
zijn bevolking overstroomd, ondergeregend waar anders
de straatweg liep, hing nu grauwe lucht die alle boerenwoningen in den grond had gedrukt !
„'k Zou mar 's inschenken !" beval hij toen Jane weer,
onhoorbaar als altijd, de kamer inkwam.
„Nou al ?" waagde zij en volgde, den gehumeurden
baas wantrouwend, de lucifer waarmee hij 'n hééle sigaar
aanstak.
„Gaat jou toch niet an !" snauwde hij, z'n gulzig aanrooken afbrekend en 't vlammetje neersmijtend.
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„Maar u moet geen vuur morsen !" vermaande zij moedig, omdat ze voor zijn eigendom opkwam en zonder naar
hem om te kijken, ontruimde ze 't raamtafeltje waarop ze
alleen 't aschbakje staan liet en verliet volhandig de kamer.
Even later kwam Rinus in, praatte over de werkzaamheden
en zinspeelde weer op den nieuwen stal, die geen overdaad
heette ; zijn vader bewaarde een stilzwijgen dat de voorzichtigheid van den toekomstigen magistraat inh ad ; —
tot Jane waarschuwde.
Gehoorzaam stonden de mannen op, Jane deelde en
weldra weerklonk ook uit naastbijzijnde
nde keuken 't luidruchtig gehanteer van messen en vorken ; gesproken werd
bijna niet ; nu en dan geruchtte een overluide stem, van
'n man meestal, volgde even een eenparig gelach, maar
alleen in de keuken : de drie in de opkamer aten, zonder
andere behoefte te hebben.
„Je praatte dareven van 'n nieuwen stal" zei opeens
de boer zijn leeggegeten bord verschuivend om plaats te
maken voor zijn handen, die hij over elkander gekruist,
op het tafelkleed rusten liet ; „maar weet je wel dat 't zoo
mar geen kleinigheid is wat je wil ; 'n nieuwe stal heet
bij jou wat-er-staat tegen den grond gooien en daarvoor
in de plaats . .. wat je bij anderen gezien hebt ... en wat
ik een draaimolen noem !"
„Dan zou 'k 't maar uit m'n hoofd zetten jongen !"
waagde Jane.
„D'r wordt jou niks gevraagd !" snauwde de boer die
't niet langer verdragen wilde, dat zijn jongen als een klein
kind door Jane voorgezegd werd.
De luidruchtige stem van den baas had de meiden en
knechts oplettend gemaakt tot Jane de stilte-in-dekeuken wantrouwend de kamerdeur sloot.
„Denk jij dat ik van plan ben te stikken hier !" vloekte
baas Prins de deur smijtend zoodat heel de woning rumoerde
van den slag en van zijn stem.
'n Pooze bleef 't stil.
Jane at en Rinus schouwde om de oogen van zijn
'ader te ontwijken naar den regen.
..

.
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Alleen hij voelde zich op zijn gemak ; was tevreden ;
alles en allen sidderden voor hem ; nou wist-ie dat hier en
in de keuken geluisterd werd, gehoopt dat hij weer iemand
zou aanspreken ; voor hen was hij al de man die beval —
de burgemeester ! even strafte hij hen met zijn stilzwijgen,
stapte op en neer tot hij genoeg frissche lucht in de kamer
wist ; toen sloot hij zelf, hernam zijn plaats en vroeg, Rinus
aankijkend opnieuw.
„Als u er niet van hooren wilt !" . . .
„Weer dat eeuwige gehuichel ! zeg liever wat je
meent !"
„Nou, dat weet u toch wel ... "
„Ik weet dat 't jouw zin is ... ja ... maar op 'n boerderij heeft 'n boerin ook mee te praten ... "
„Zoover is 't nog niet !" waagde Rinus verlegen lachend.
„Zoover is 't bij jou nooit !" overviel hij met nieuwe
ruziestem. „Jij denkt zeker dat je vader van plan is heel
z'n leven de boel hier na te loopen .. • maar daar dank ik
jou voor ! ... 't kon wel eens gebeuren dat ik hier eerder
vandaan ging dan jij of zij daar zoudt denken ..."
Jane deed of ze niet gehoord had.
Even had Prins gewacht ; maar toen zij voor zijn woorden geen belangstelling toonde, hoonde hij om zich te

wreken : „maar dat wil ik je wel zeggen dat als ik hier
uitga en jij niet getrouwd ben ik de heele weergásche boel
aan de paal sla, veel liever dan — diè daar hier de
baas te laten spelen ! ..."
„Weet de baas niet meer hoe ik heet?"
Bang voor haar kalmte zweeg hij.
„Ik heet nog altijd als voeger ... u weet wel .. , toen
die daar ... die daar ... nog zoo klein was dat-ie niks
hooren en zien kon ... Jane ... nog geen ouë Jane, . .
weet de baas daar niks meer van ? ..."
„Eet jij nou maar door !" suste hij, stond gauw op,
liep om zijn houding te redden nog 'n paar maal op en
neer en ging.
In de andere kamer luisterde hij, bang geworden, of
Jane soms niet tegen het dienstvolk haar ingehouden woede
( t. E. XV 2
14
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losvierde, haar hart uitstortte over vroeger ! ... maar 't
bleef stil ; languit-in-de-bedstee hoorde hij den regen vóór
het raam en den wind die nu en dan door de ruit in huis
scheen gekomen !
In de opkamer had Jane de tafel ontruimd ; ze vouwde
en stapelde borden zonder de kamer te verlaten ; ze wilde
Rinus vasthouden en bleef ijverend voor de deur. Toen ze
den baas slapende wist, liet ze het tafelgerij los en naderde
Rinus die voor 't raam soesde.
„Ik dacht dat je noú wel van je afgepraat zou
hebben ?"
Hij haalde schouders op, „ik hou niet van ruzie !"
„Da's 'n zachtmoedigheid die je wel eens duur te
staan komen kan, .. 'n man die altijd bang is voor ruzie
is even laf... als je vader die voor een vrouw op de loop
gaat !"
„Nou, nou !" spotte hij voor zijn vader opkomend,
„verbeel je nou maar niet. . . "
„Ik verbeel me niks ... maar ik praat over jou zaak
jij hadt nou van je af moeten praten ..."
„Klets toch niet ... "
„Schelden kennen ze hier allemaal... maar hadt nou
liever 'n verstandig woord gepraat met je vader ... hadt
Daantje d'r naam alvast genoemd". .
„'k Zou niet weten waarvoor" .. .
„'k Zou.. . niet ... weten ... waarvoor ?" ... herhaal de
zij, woordspellend ... „weet jij niet ... wil je nou al niet
weten wat je al een week lang weet" .
dat ze
Rinus schrok ; wat Daantje hem verteld had
wist
ouë
Jane
misschien
even
van hem bevallen moest,
lang als hij zelf: 't hinderde hem dat Daantje zich niet
aan de afspraak gehouden en aan Jane vertrouwd had wat
hun beider geheim had moeten blijven ; „dat heeft ze maar
gezegd om jou bang te maken !" spotte hij.
„Dan zou ik wel eens willen weten wie van ons tweeën
er 't meest van geschrokken is !" pochte de huishoudster,
voor haar blijdschap door een lachsch gezicht brutaal uitkomend; ze was tevreden :... Daantje bevallen van Rinus ..
—

;.
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goed-goed ! ... zal de weduwe Zonnemans Vaarthoeve voortaan met den nek aanzien ! .. .
„Maar 't is zoover nog niet Jane !" waarschuwde de
jonge boer, die door de stemming van Jane opnieuw durfde.
,,Als er maar eerst 'n begin ! . . .
,,,Zeg maar liever 't eind"... overviel Rinus.
„Meen je nou?"
„Niks-niemendal! mompelde hij, geschrokken door het
plotseling veranderde gezicht van de vrouw.
„Je liegt !" hoonde zij, weer in haar dreigende spookhouding, „maar je zal mij niet voorliegen. . . ik weet wat
jou bezielt ... "
„'k Zou nog harder schreeuwen !" en meteen wierp
Rinus de kamer uitgaand de deur, om 't stemgeluid van
de ander onverstaanbaar te maken.
Jane bleef nog dreigend, alsof ze hem door den muur
heen nazien kon ; ze schudde het hoofd tegenover den
booswicht die in den schuchteren jongen ontwaakt scheen ;
't werd nu 'n hoofdbreken voor haar hoe Rinus, die zich
schijnbaar nooit met slechte dingen ingelaten had, kennis
gekregen had aan verderflijke stadsmiddelen om zwangerschap te verijdelen ; hij las nooit — keek niet naar etalages had geen vrienden ! de eenige die hem had
kunnen aanraden . de eenige dien zij er ook toe in staat
wist was ... hij ... baas Prins ! ... maar die was nog van
alles onkundig en toch ... toch ... had hij zijn jongen 't
kwaad geleerd alleen door de vrees voor zijn persoon ! .. .
Uit angst voor zijn vader zou Rinus voorbehoedmiddelen
hebben kunnen verzinnen ! ... tegen dien angst kon zij,
ouë Jane, niet op ! ... ze begreep te moeten optreden buiten Vaarthoeve,. . . ze zou Daantje aanspreken, waarschuwen
tegen 'n nieuwe zonde, eigen verleden opbiechten om 't
meisje te winnen ; Daantje bang maken voor ziekte, voor
noodlottige gevolgen ; van Zomeren aanspreken, 't voornemen van zijn dochter verraden om 't lichaam van Daantje
te redden en te redden haar eigen berekening : Lindenhof
te weren door de meid van van Zomeren ! Eindelijk kwam
God tusschenbeide; tot nu toe had zij alleen voor haar

.
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zonde geboet ; had Prins voortgeleefd alsof hij er geen
deel aan gehad had ; nu zou ook hij de straf niet ontkomen ; zou zijn geld hem niet langer beveiligen ; het kind
van Rinus en Daantje zou wraak nemen over haar kind !
Dat kind had zij te redden, moest zij bewaken, moest zij
verdedigen als ware het haar eigen ! ... Nu stond zij niet,
als vroeger, weerloos tegenover boer Prins ; zij had 'n
machtige hulp in den brugwachter, in den dronken van
Zomeren die blij wezen zou in Rinus en Daantje 'n wapen
te hebben tegen den trotschen buurman, die hem de loonsverhooging geweigerd had. Vanavond nog ging ze hem
waarschuwen, bepraten ! ... Als Prins uitreed naar ... diedaar ! naar z'n hoer ! ... zou zij met van Zomeren samenspannen tegen Vaarthoeve en Lindenhof!

IV.
Helder duurde de avond.
De maan schitterde rond en scheen opgeblazen van
trots omdat zij de regenlucht, waartegen de zon heel den
dag tevergeefs had geworsteld, in korten tijd had verjaagd ;
nu triomfeerde ze aan schoonen hemel dien zij voor haar
sterren veroverd had. En die wierpen zichtbare stralen alsof
ze, lager gedaald, brutaler de aarde aandurfden. Aan donkeren hemel onderhielden ze hun fonkelend spel, waarin ze
't geflikker der zon wilden nabootsen ; uitgelaten dartelden
.ze na den langen dag die hen opgesloten gehouden had ; kwistig vierden ze hun licht dat wisselde en flitste als de geslepen
glans uit dure steenen. Soms waagde zich 'n losse wolk,
die geen bui meer in-had, door de sterrenvolte die tevergeefs op den grooten nevel mikte, tot eindelijk de maan
te hulpe kwam en de spookgedaante met 'n brandvlek
schroeide. 't Water weerkaatste en vertoonde de sterrenlucht ongeschonden. Scherp teekende tegen den lichten

achtergrond van maanweerkaatsing 't silhouet van de brug,
waarnaast 't wachthuisje in 'n greep van maanblauwend
licht illumineerde ; 'n brand van wit kunstlicht sloeg uit
.
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het zinken dakje dat spiegelgunstig lucht-toe schuinde en
door 'n wit valgordijntje kleurde de roode weerschijn van een
petroleumlamp. Buiten en binnen brandde het toegespitste
houten huisje waarin van Zomeren nachtwaakte. Daar zat
hij 't meest. Hij kwam in huis om te slapen en alleen voor
het middagmaal. Brood nam hij mee naar de brug. Den
dag en den avond zat hij uit in zijn sjofelen armstoel die
juist paste achter de tafel, welke de grootste ruimte van
het kleine grondje in beslag nam ; in dat hoekje had hij
langs
v twee ramen die de breedte van twee wanden vulden
naar beide kanten uitzicht over het water ; de deur was
tegenover hem en in zijn rug had hij de blinde muur die
toegetimmerd 't beste beschutte ; daar ook had hij zijn
kast waarin gereedschappen bewaard en 'n vrije ruimte
ontzien werd voor heele en halve flesschen, welke door café
Overbrug op vasten tijd werden geruild. In het enkele vrije
hoekje stond 'n klein potkacheltje waarvan de bijna-evenwijde pijp zichtbaar tot 't zoldertje reikte. Tabaksrook
vulde de kleine ruimte, zonder van Zomeren te hinderen ;
die bleef uit zijn houten pijpje voortdampen, rookwolkjes
wegblazend uit z'n mond en pijpekop tegelijk, regelmatig,
schijnbaar zonder zelf er den smaak van te proeven ; zijn
aandacht was voor 't boekje waarover hij gebukt zat ;
hij las langzaam alsof hij woord voor woord in z'n hoofd
wilde prenten, knikte soms goedkeurend zonder zijn lezing

te

staken en betastte met zijn vinger, die verwarring van
regels voorkomen moest, de zinnen die hij wilde overlezen ; alleen als hij herhaald vond wat hij al in andere
boeken gelezen had, vorderde hij vlugger. Den avond heette
hij zijn tegenwoordigen schooltijd. Als 't tijd werd voor de
lamp en 't seinlicht op de brug verzorgd was, verdiepte
hij zich in zijn brochuren, geschriften, couranten waarvoor
hij de bovenste plank in zijn kast ingeruimd had ; alles
wat hij in de stad bij kleine boekhandelaartjes of openbare
boekenstalletjes over sociale toestanden kon vinden, kocht
hij op; 't liefst oud; stapeltjes brochuren voor 'n paar
koperen centen ; rijk en gelukkig met zijn voorraad, die
hem onderweg nog onbekend was, haastte hij zich dan
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naar zijn brug, om in zijn wachthuisje zijn inkoop te overzien ; geschriften over maatschappij, staatsinstellingen,
volksverheffing, loonregeling werden bewaard en gelezen ;
wat hij aan romans ingepakt vond kreeg Daantje ; wat
hèm boeide, kwam 't wachthuisje niet meer uit. Hij las
met volharding, sloeg geen avond over ; 't scheen wel of
hij de jaren na zijn schooltijd, waarin hij als jongen en
,jonge man alle zelfontwikkeling verwaarloosd had, nu op
bejaarden leeftijd wilde inhalen ; onoordeelkundig las hij
't eene geschrift na 't andere, zonder keuze, zonder onderwerpen te ordenen ; onopgevoed had hij geen besef van
'tgeen voor een goed oordeel vereischt werd ; hij was al
voldaan en tevreden en achtte zijn maatschappij-kennis
verrijkt wanneer hij in ophitsende regels een maatschappelijke kwaal, een socialen misstand, bij voorkeur een vertrapping van 't volk blootgelegd zag : dan keek hij soms
voor 't eerst naar den omslag om den naam van den
schrijver te lezen ; dan veranderde zijn roodgelezen hoofd
en begon hij in z'n eentje mede te praten, knikte instemmend en joeg om even te verpoozen 'n rookwolk, die
langs trechterwijde lampenkap verdween en onder de lage
zoldering bij de andere stanklucht verzameld werd.
Ook van avond zat hij weer in zijn studie verdiept.
Ofschoon wind en regen hem den heelera dag opgesloten
hadden, lokte de mooie avond hem toch niet naar buiten.
Weggekropen in zijn hoekje profiteerde hij van de brochure
die hem weer nieuwe denkbeelden bijbracht, tot hij, den
deurknop hoorend, opkeek zonder terug te roepen. Hij was
er aan gewend dat bekenden zonder te kloppen, bij hem
inliepen.
„Jane als ik goed zie ?" vroeg hij, trachtend door den
rook heen te onderscheiden.
„Je mag je wel laten hooren, want zien doe ik je nog
niet", groette Jane, wier oogera plots door rook en lamplicht
belemmerd werden.
„Laat maar effe openstaan !" waarschuwde hij omdat
ze te hoesten begon.
Dadelijk tochtte de buitenlucht langs wijd-gezaagd

OUË JANE.

215

schoorsteengat door 't houten vertrekje, zoodat de rook in
zichtbare wolken uitlaaide.
„Aan ventilatie geen gebrek !" spotte hij, „als 't de
gemeente maar geen duiten kost . . "
„Moet jij noodig over klagen !" schertste Jane terug,
„zit me den godganschelijken dag in z'n luien stoel en
's avonds nog romannetjes te lezen ! ..."
„Krek geraden en nou wou jij zeker weten of ze elkaar
al gekregen hebben ?"
„Heb ik jou niet voor noodig man !" weerde Jane,
rillend onder den doek dien ze over het bloote hoofd had
geslagen. Ze deed nu de deur in het slot en trok zelve den
eenigen stoel weg die onder de tafel ingesch oven stond ;
„ik heb jou meer te vertellen dan in al jouw boekjes
gedrukt staat !"
Z'n pijpje leggend, sloot de brugwachter de brochure,
diepte in de leuning van zijn stoel, steunde de ellebogen
op de armrondingen en de handen voor zijn buik als in
gebed te zamen vouwend, vermaande hij : „als 't dan maar
wat goeds is !"
„Daarvoor is de dag al te ver been."
„Kom je nou regelrecht van Vaarthoeve ?" vroeg hij
haar ernst wantrouwend.
Zij knikte.
Gerustgesteld dat de boodschap niet zijn woning betrof wachtte hij af.
Jane zat als in lezende houding overeind, 't hoofd
even voorovergebogen naar den krantenomslag van de
brochure ; door haar hoofd woelden opnieuw de zinnen die
zij onderweg verzameld had om hem langzaam en voorzichtig haar boodschap mede te deelen maar hij deed
geen enkele der vele vragen die zij bij zich zelve bedacht
had ; zooals hij daar lui zat, kon hij uren-lang blijven afwachten. Opeens nam ze 'n besluit en vroeg naar 't licht
kijkend : „is Daantje vanavond nog hier geweest ?"
„Daantje ?" vroeg hij terug, geschrokken dat de boodschap toch wel zijn woning betrof.
„Of heb jij ze vandaag niet gezien ?"
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Aan „gekke" Jane denkend probeerde hij in haar
oogen te kijken, die vischgroot naar de vlam staarden.
Jane had zijn beweging gezien en hem plots aankijkend
vroeg ze, haar eigen overbodige vragen verbeterend : „heb
jij den laatsten tijd niks gemerkt aan Daantje ?"
„Over wie heb je 't nou ?" riep hij, zonder meer te
vragen ; hij veinsde niet te begrijpen om zich te verzetten
tegen 'n vermoeden dat eensklaps zijn binnenste pijnigend
ingedrongen was ; -- de ziekte van zijn dochter die hij 'n
paar uur geleden nog gezond alleen had gelaten, meegedeeld door Jane, kon geen andere zijn dan wat 'n vrouw
't eerst aan een vrouw toevertrouwt. „Zeg nog 's wat je
nou net zei ?" smeekte hij, bemerkend dat ze gesproken had.
„'k Zeg dat Daantje me gevraagd heeft om 's met je
te praten."
„Die is anders mans genoeg om d'r eigen woordje
te doen !"
„Zou ze ook zeker gedaan hebben als d'r moeder
nog leefde !
„Daarom heeft ze jot. zeker uitgekozen ?"
„Ze zal d'r vader tegenwoordig te geleerd vin den !"
waagde Jane.
„Die zullen er wel meer zijn ! ... jou baas heeft-hier„tegen dit kleine boekje ook niet ópgekend ! hier. .. en
„achter me in de kast kan ik je bladzijden laten zien
„waarop woord voor woord te lezen staat waarmee ze 'ni
„vastgepraat hebben !”
„Daar ben ik ook niet geleerd genoeg voor !" bekende
zij dadelijk, om een twistgesprek over zijn salarisverhooging
te voorkomen „maar wat al jou boeken en dure papiertjes
„je niet kunnen bezorgen, kan ik en nog wel zonder ge„leerdigheid ! ... Had je niet gedacht hé ! dat je van Jane
„nog meer hulp zoudt hebben dan van je vrienden uit den
„raad ?"
„Wel ja !" spotlachte hij aandacht veinzend om haar
niet te leur te stellen „kom jij den bruggeman ook maar
's blij maken met een belófte ... "
„Wis en waarachtig niet .
niks geen belofte ! ... je
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wou immers meer verdienen P . .. en dat wou Prins niet —
zoo is 't immers ?"
„Nou niet meer ! nou hij geen raadslid meer is . . ."
„Des te beter ! zal ik je kans geven je zin van twee
kanten te krijgen van den raad . en van hém ! . is Jane
nou nog gek ?" vroeg ze tevreden omdat hij z'n glimlach
niet ongedaan maken kon.
Zonder 'n woord te zeggen stond hij op, liep achter
haar om, opende de deur en verkende 't grindpaadje dat
om zijn wachthuisje aangelegd was ; hij wist dat er door
dorpsnotabelen, die zijn kameraadschap met socialisten niet
duldden, op zijn doen en laten gelet werd ; zijn wachthuisje
en café Overbrug hadden den naam vergaderlokalen te
zijn van ontevredenen die grootsteedschen klassestrijd op
het dorp wilden prediken ; meer dan eens als hij stadsvrienden in zijn houten kantoortje ontving meende hij
door 'n geritsel van grint, door 'n schaduwverschijning
zekerheid gehad te hebben te worden beluisterd bespionneerd — van gemeentewege misschien ! Voorzichtig geworden bespiedde bij, vooral als hij 's avonds bezoek kreeg,
zijn eigen terrein omdat hij zijn dunne houten beschotten
niet kon vertrouwen.
„Praat nou maar op ! geen volk . op de vaart !"
boodschapte hij als om aan dienstijver te doen gelooven.
„Da's allemaal verdiend !" schertste Jane, „geen werk
en toch vrij wonen, vrij licht, vrij vuur . .."
„'k Zal jou 's hier roepen als 't stormt ! . dan hoef
je om weg te waaien nog geen eens je hoofd buiten de
deur te steken." . . .
Jane scheen haar eigen scherts vergeten en ook hem
niet te hooren ; aandachtig soezend staroogde ze voor zich
uit ; haar magere gezichtje lichtte ziekbleek in de omlijsting van den donkeren doek dien ze met beide handen
gevat hield ; . . . „jij moest overmacht op Prins zien te
krijgen !" beval ze haar gepeins door overluid-denken
onderbrekend.
Verwonderd keek hij haar aan ; „heeft Daantje jou
an die wijsheid geholpen ?"
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,,Als de boer maar eerst weet dat zij hem kan dwingen."
„Met m'n villa !"
spotte hij, 'n dwaasheid met 'n
dwaasheid beantwoordend, „en m'n auto."
„Heb je geen centen voor noodig ... jij ..." voorspelde
zij ernstig, „jij kan zijn jongen uitspelen tegen hem ! ..."
„Moet ik met Rinus ?" vroeg hij toen zij aarzelde.
„Ik heb je immers gezegd dat Dáántje me gestuurd
heeft ?"
„Heeft jou baas met Daantje te maken ?" vroeg hij
zonder meer nieuwsgierig te zijn ; haar zinspeling op de
ongesteldheid van zijn dochter en nu de bijvoeging van
den naam Rinus hernieuwden weer in zijn hoofd het vermoeden dat door haar schertsen 'n pooze geweken was.
„Rinus ... de jonge Prins zeg ik !" verbeterde zij.
Gewekt door de stilte die om haar heen duurde oogde
ze voorzichtig naar zijn gezicht dat, uitwendig kalm, haar
scheen te willen trotseeren.
„Ik praat niet over den baas !" drong ze aan ... „die
staat er buiten . .. weet er ook nog niets van !"
Zij had haar eigen stem hooren verminderen, in de
stilte hooren uitsterven en verwachtte elk oogenblik een
losbarsting van zijn kalm-gehuichelden kop, maar hij bleef
gehoorzaam toeluisteren.
„Ik weet 't ook pas 'n paar dagen !" bekende ze omdat zijn ernstige gezicht haar te verwijten scheen niet
eerder te hebben gesproken.
„Als je me nou eerst 's zegt wat je weet !" vroeg hij,
hopend zich in den ernst van Jane te hebben vergist.
Beleedigd, omdat hij wel had begrepen, keek ze hem
brutaal in de oogen en snauwde zonder hem meer te ontzien : „'t Is mis met Daantje !" .
„Mijn Daantje ?"
„En 'k geloof," voegde ze er bij om hem te overtuigen,
„dat ze al rékenen kan ook !"
„Je liegt Jane !" schold hij terug, zonder aan haar
woorden te twijfelen, maar 't was zijn eenige uitvlucht
om zijn kind te verdedigen.
„'k Wou dat je gelijk had, man ! maar als ik 't kon
.
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tegenspreken had ik niet gewacht tot 't donker geworden
was !"
hoorde hij uit nog
„Heeft Dáántje jou gevraagd ?"
hopend dat zijn dochter voor 't toevertrouwen van haar
geheim niet uit zichzelve aan een vreemde vrouw de voorkeur boven hem gegeven zou hebben.
Jane knikte.
„Wanneer dan r
,Wanneer ? .
wanneer ?" ..
„Zie je wel dat je liegt !"
„Gisteren !" zei ze gauw.
„Gis-te-ren . . . gis-te-ren," herhaalde hij, 't kleine
woordje rekkend om te verzinnen wat hij tègen-zeggen
zou. „Gisteren heeft ze me nog uit d'r eigen hier opgezocht" . .
„Misschien wel om 't zelve te zeggen ?" . ..
„Ze had geen boodschap . zei ze nog . . . ze kwam
zoo maar !" . . .
„Precies wat ik zeg : ze had gehoopt zelf te durven"
„Ben ik dan zoo'n beul ?" . . .
Jane deed er opzettelijk 't zwijgen toe ; ze had tranen
op zijn oogranden gezien en liet hem aan zelfopwinding
over in de hoop dat een uitstorting van smart, van woede
desnoods, hier in het wachthuisje hem minder gevreesd
.

maken zou, als hij straks in z'n woning tegenover Daantje

te staan kwam. Maar in 't hoofd van den brugwachter
scheen de redeneering 't te winnen van het gevoel ; dadelijk
veegde hij met zijn bloote vuist langs de wangen en knipoogde tegen het lamplicht ; 't moest wel zoo zijn als Jane
vertelde ; hij zelf had Daantje, die groote jongens naliep,
genoeg gewaarschuwd, uitgescholden . . . gedreigd . . . ;
nou was hij verantwoord ; ze had haar schande alleen aan
zichzelve te wijten ! . . . toch bevredigde de zelfverdediging
hem niet ; ofschoon hij jaren lang in zijn houten kluis
opgesloten geleefd had, vervreemd van z'n eenige huisgenoote, alleen vol belangstelling voor zijn boeken en liefhebberijstudie voelde hij 't nu als een zelfverwijt Daantje onthouden te hebben wat haar misschien gered zou kunnen hebben : hartelijkheid en liefde ; misschien als hij voor haar wat
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huiselijker geleefd had, zou zij hem meer vertrouwd hebben
ook ! maar de brug had 'm geen tijd vrij gelaten ; bij daglicht en donker, altijd was zijn plaats in het wachthuisje
geweest ; en de uren waarin hij afgelost werd, waren ternauwernood voldoende voor eten, slapen en noodzakelijke
boodschappen-in-stad ! Prins, wist dat evengoed; meer
dan eens had hij den baas van Vaarthoeve er over gesproken ; maar die had zich nooit tijd gegund hem aan
te hooren, hem 'n enkele keer zelfs voor de voeten
gegooid nog tijd genoeg over te houden om te ... drinken ! en nou had die den gemeenteraad tegen hem op
willen zetten, willen doordrijven de aangevraagde loonsverhooging te weigeren ! zoo'n tyran ! die gunde z'n evenmensch nog minder dan een kapitalist uit de stad ! maar
nou... nou... 't was waar wat Jane hem daar straks had
gezegd ! ... nou begreep hij ook wat zij bedoeld had!. . .
nou kon hij den ouden Prins dwingen door Rinus ! ... ten
koste. . . ten koste ... van. .. zijn Daantje ! ... ten koste
van wat?.. . van haar kuischheid ! ... kuischheid ! Daantje
had d'r jaren en. .. enne ... nou zij geen moeder meer
had die overdrijven en verbieden kon, kwam hij gemakkelijker tot de bekentenis dat zij zijn aard had ! ... toen hij
op haar oudte was ! . en... en. .. nou nog als-t-ie na
z'n inkoop van boekjes nog wat nableef in de stad ! .. .
och-ja! de goeie God Die 'm zoo gemaakt had gunde 'm
meer dan de menschen die hem zijn wachthuisje toedachten,
't liefst met regen en wind ! ... Daantje had ook niet veel
meer ! haar huisje telde 'n paar kamertjes bij . maar
verder ?. . . ook altijd alleen ... alleen met d'r begeerten...
d'r verlangens ! ... en als nou 'n daggelder 't met haar
aangelegd had. .. 'n even sjofele partij als d'r eigen
vader . .. had ze èn zichzelve èn hem naar de laagte getrokken!... Nou had ze hem... ja, j 't was zooals Jane
gezegd had... had ze hem macht in handen gegeven,.. .
kans op verbetering!.., wat er over lotsverbetering gedrukt stond in zijn boekjes... de toekomstbeloften die hij
in zijn hoofd had verzameld... nou kon hij er een
greep naar doen ! ... nou kon hij boer Prins opzoeken,
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uitdagen, afpersen ... nou kon hij den valschen boer die
met geld smijten kon, maar hem geen paar overcenten
gunde, bang maken, doen knielen, kruipen voor hem, van
Zomeren den brugwachter ! .. , nou kon hij eischen :
zóóveel .. , voor eerherstel van zijn dochter ! ... en zóóveel .. , om Rinus te sparen ! en ... en zóóveel om den
naam van den ouën Prins te redden ! en nogeens zóóveel .
om weduwe Zonnemans er buiten te houden ! ... Kuischheid was toch 'n kostelijk goed ! ... was de eigen schuld
van de menschen dat hij er zoo van kon profiteeren !
laat de rijke lui maar taxeeren ! hoe hooger die 't fatsoen
aanslaan des te voordeeliger hij ze voorrekenen kan !
„'n Ellendige geschiedenis Jane !" zei hij op 'n toon
die onderhandelen wilde.
„De ouë geschiedenis man ! ... alleen nieuw voor jou
omdat 't jouw beurt is" . . .
„En hij dan ?" vroeg van Zomeren zonder te gebaren.
„Je meent Prins ?"
De ander knikte.
„Voor die is 't al even erg ... omdat. . . Rinus 't niet
loochenen zal"
Aan haar ernstig-verfronst gezicht had hij bemerkt
dat ze hem geruststellen wilde. Maar hij wilde, al was 't
maar voor 'n oogenblik, de beleedigde vader spelen en
veinzen alsof hij haar bedoeling niet begrepen bad.
„Rinus !" ... herhaalde hij ... „noem die jongen z'n
naam hier niet meer !" .. , als-t-ie 't waagt onder in'n oogen
te komen" .. .
Jane liet zijn bedreiging onbeantwoord. Ze hoorde aan
zijn stem, waaraan alle hartstocht ontbrak, dat hij drift
huichelde en meende 't overbodig haar huisgenoot te
verdedigen.
Van Zomeren had 't valgordijn omhoog gerukt en
schouwde langs z'n oogenverdonkerende hand, die 't lamplicht afweerde naar de donkerte-buiten. Geen mastlichtje
naderde ook niet aan den anderen kant.
„Is Daantje nou thuis ?" vroeg hij, 't gordijn van het
tweede raam neerlatend.
.

..

.. .

..
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Jane knikte en stond meteen op. Ze had Daantje
beloofd met vader te zullen meekomen.
De brugwachter mompelde overluid onverstaanbare
woorden, bukte over het kacheltje waarin hij met driftig
pookijzer 't vuur scheen te willen vernietigen, opende zijn
kast en verving met zijn breede lichaam de deur die langs
zijn lijf aansloot. Hij hield met 't lamplicht ook Jane d'r
inkijk buitengesloten. In de kastdonkerte tastten zijn handen
omhoog en omlaag, geruchtten zelfs zijn stappen.
Jane had de buitendeur geopend en wachtte op 't
houten drempeltje ; verdoken in den omslagdoek stond ze,
om hem vrij te laten, met den rug naar de kast toegekeerd. Ze hoorde hem de kastdeur hanteeren, den voorraad der planken nazoeken, ze wist wat hij ongezien uitvoeren wilde maar toonde niet de minste nieuwsgierigheid. Geduldig trotseerde ze de kou die langs open deur
dadelijk weer het wachthuisje doortochtte.
„Gê-navend !" zei hij, naast haar de deur sluitend.
„Ik ga met je mee !" besliste ze tegen zijn bedoeling
in om haar weg te krijgen.
Onverschillig sloot hij en ging.
Ze liepen zwijgend, met grondewaarts peinzende hoofden als menschen die door zomerhitte geplaagd geen lust
voelen voor 'n gesprek tot hij zich eensklaps scheen te
bezinnen en omkeerde. „'k Heb nog wat vergeten !" waarschuwde hij, Jane alleen latend.
Zij vroeg niets wist dat hij niet lang wegblijven
zou, omdat ze begreep dat hij nu in z'n eentje doen ging
wat hij, om háár straks niet aangedurfd had : in de kast
drinken drinken uit de flesch die hij zonder twijfel
in de hand had gehad -- die nu ontkurkt klaar stond —
drinken om zijn schrik over 't geen Daantje overkomen
was te verzetten drinken om in zijn sufgelezen kop de
hersens in beweging te brengen -- „brandewijn ontdooit
je geheugen !" was altijd zijn zeggen. Zander om te kijken
liet ze hem teruggegaan en wachtte opnieuw. Om haar
heen feestte alles in den blauwen glans van de maan, die
nooit hinderde, nooit vermoeide. Boomschaduwen kruisten
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even scherp gelijnd als bij zonlicht, over den weg en
tusschen de twee leuningen dwarste een derde over den
houten vloer van de brug. Tevergeefs beurde de kleine
seinlantaarn haar oliezwak vlammetje dat alleen door
behulp van rood glas nog te verlichten vermocht. Koud
en straf licht winterde over het land, dat als door een
maanvlies bedekt scheen en even ver overzien worden kon
als bij dag. Beweldadigd door 't voorzichtige maanlicht
reikte het weiland van woning tot woning, van stal naar
stal alsof 't rondom de boerderijen zijn weggesloten vee
opzocht en de sloten toonden zich tot aan den rand toe
verlicht als om door hun overvloed 't vee daar buiten te
lokken. Jane herkende heel-in-de-verte den boomengroep
waaronder Lindenhof gebouwd stond en waar nu hij .. .
hij ... misschien wel Mijntje Zonnemans vrijde voor Rinus!
't Was haar of de avondstilte waaraan alle menschen meer
dan aan de luidruchtige zon hun geheimen vertrouwen,
even verklapt — haar even de plannen van den baas ingefluisterd had ; ... dat had hij van middag bedoeld ! . niet
hij-zelf met de weduwe... maar Prins met Mijntje op
Vaarthoeve ! ... nou, nou bedisselde hij daar ginds weer
over de ziel van 'n ander! ... was hij weer bezig 'n vrouw
die moeder moest worden tegen te werken ! .. •
„Ben je je huissie kwijt Jane ?" stoorde eensklaps
wreedaardig 'n luidspottende stem.

Jane had den kreupelen daggelder van Vaarthoeve herkend ; even keerde ze zich, om te zien of hij volk bij zich
had misschien kon ze hem op dit uur mèt-dronken-lui
snappen en den baas, die den kreupele altijd voortrok,
beter inlichten ! Maar hij was alleen scheen voor
haar alleen z'n geestigheid uit te putten ! Beleefd knikte
Jane als om hem haar meerderheid te doen gevoelen even
terug en liet hem zwijgend voorbijgaan, ze hoopte dat hij,
als van Zomeren uitkwam, verdwenen zou zijn ; de kreupele
die zijn aardigheden aan iedereen opdrong, zou morgenen overal, te beginnen met Vaarthoeve, rondschetteren dat
hij een afspraak van Jane gestoord had ! ... dat Jane, die
menschenschuw heette, heimelijk vrijde... met... een
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van-de-natte-gemeente ! ... Even bedacht ze naar 't witte
hek van Vaarthoeve af te slaan maar voor ze besloten
had, opende van Zomeren z'n wachthuisje.
„Blijf maar !" spotte de kreupele en tegen Jane ; „diè
denkt dat ik 'm kom aflossen !"
„Jij !" schreeuwde de brugwachter, „zoolang jij zoo
waggelt breng je de schippers in de war, man !" . . .
„Moest jij ze d'r al niet an gewend hebben !"
„Zeg dat nog 's waar ik bij ben !" dreigde van Zomeren,
met 'n. paar haastige stappen naderbij komend ; na de boodschap van Jane en de brandewijnprikkeling oproerde in
hem de wraaklust zich op zijn beurt aan een ander te vergrijpen, zichzelven terstond recht te verschaffen.
Maar de ander was, den aard van van Zomeren kennend,
doorgeloopen, hinkte naast zijn schaduw die langs 't seinlicht om 'm heen draaide de brug af, keerde aan den overkant om en zwaaide, de twee anderen in gesprek ziende,
met zijn hoed dien hij een dronkenmanszwaai in de lucht
nabootsen deed.
De bruggenvan en Jane hadden naar den daggelder
niet meer omgezien ; waren met elkander in twist geraakt ;
hij wilde alleen naar zijn woning, verbood Jane den toegang, beloofde Daantje te zullen ontzien en wierp, tegelijk
dreigend, de schuld op Jane als Daantje iets overkomen
mocht ; maar Jane vertrouwde hèm niet èn de dranklucht
die hem ophitste ; ze voorzag dat Daantje voor de spotternij
van den kreupele zou moeten boeten ; misschien had 't
kind naar buiten geloerd, het ruzieluide gepraat afgeluisterd,
de stem van haar vader gehoord, zich al op een uitbarsting
van zijn dronken woede voorbereid ; als hij met zijn dochter
alleen was, zou hij in staat zijn 'n ongeluk te begaan aan
het kind dat zij droeg en zijn overmacht op den boer in
één driftoogenblik kwijt raken ! ... Brutaal liep Jane hem
vóór overstak den weg, en verdween in de donkerte
van laag bout waarin een zijpaadje was aangelegd naar de
achterdeur van de brugwachterswoning. Het vóórgangetje
werd nooit gebruikt. Haastig, alsof ze hèm wilde buitensluiten, duwde Jane de deur van een aangetimmerd por-
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iaaltje waarin klompen en gereedschappen bewaard werden,
opende opnieuw en bleef, nog v66r den drempel van de
huiskamer geraakt te hebben, tusschen twee open deuren
als aan den grond vastgesehrokken staan.
"J~jj hier I"~ riep ze met angstvoorspellend geluid, Rinus
aantreffend. "Gauw!"
Dadelijk - zonder door den schrik schaamte te toonen had Rinns losgelaten, ontliep Daantje z~jn armen, vroeg
Iitj Jane, die naar 't voorgangetje wenkte te laat!
van Zomeren had oue Jane op zij gedrongen en hield
midden in de kamer den jongen Prins tegen.
"Jou mot ik net hebben!" schreeuwde de brugwachter z~jn groote liehaam vechtlustig tegen Rinus opduwende ; "wat heb je tegen mijn?" ...
Rinus sehudde, voor de dranklucht wijkend, 't hoofd.
"Niks? .. niks?.. dat lieg je! ... jouw vader gunt
me niet 'n paar centen die 'm niks kosten dan z'n eigen
koppigheid hoor je P .. zoo is jouw vader!... 'n vrek die
'n werkman besteelt ... maar j~j jonge ploert ... jij gapt
111e de eel' van mijn kind... wat jouw vader doet gaat
mijn aan... maar jij. .. jij hebt mijn voor de heele wereld
te schande gemaakt!.. heb ik jou wat gedaan?. niks? .
j~j staat maar met je kop te schudden. .. doe nou je mond
open. .. hier... bier ben ik. .. de vader van Daantje !" ...
Van Zomeren had den halsdoek gegrepen en duwde
z~jn vuist tegen de kin van den jongen: " ... praat non
van je af as je kan!... heb jij... Daantje? . .. heb
jij. .. mijn dochter... omdat j,j centen hebt... dacht je
bij ons... als de rijke lui in de stad... de doehter van 'n
werkman te kurmen vertrappen ... vermoorden ... vermoorden zal ik jou !" ... en Rinus loslatende sloeg hij 'm dadelijk
met z'n vrijgekonlen vuist zoo hevig in 't gezieht dat de
jongen, aIle tegenweer vergetend, gillend van pijn zijn
gekwetste oog met beide handen bedekte.
"Kan je nou in eens weI praten!" hoonde de ander
die door 't huilen geprikkeld den jongen 'n lafbek sehold,
die zich als 'n meisje aanstelde om de twee vrouwen op
zijn hand te halen; van Zomeren rukte aan Rinus z'n
o,
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polsen en smeekte, naar de wijze van een dronkaard zijn
wang toekeerend, om een vuistslag ; maar Rinus hoorde
hem niet ; diens huilstem klonk als een aanklacht tegen
den ander als zou die alleen 'n klein kind aandurven ; de
brugwachter voelde zich in de oogen der vrouwen tot
een lafaard vernederd, vloekte om in den jongen den vechtkerel wakker te schudden, drong zichzelven op, gaf zich
bloot tot hij, 't smeekera moede, Rinus opnieuw vastgreep.
Dadelijk snelde Daantje ter hulp maar Jane voorkwam haar. „Jij niet !" beval deze, duwde om de zwangere
voor een mishandeling te bewaren 't meisje terug naar
haar stoel en wierp zich, om Rinus die onder lag te bevrijden, op van Zomeren, die vuistslagen en nagels in zijn
gezicht voelend omkeek ; hij scheen, Rinus loslatend, z'n
kerel gevonden te hebben, wierp Jane, zelf overeind komend.
tegen den grond en mishandelde, rechtop blijvend, ouë
Jane met scheldwoorden en schoppen. Daantje die Rinus weggeholpen en langs 't gangetje de voordeur uitgelaten had,
waagde zich, om Jane te redden, vlak voor haar vader;
maar toen die zijn armen uit de grijphanden van zijn
dochter losgerukt en om beter te kunnen aanvallen 'n stap
achteruit had gedaan, was Jane opgesprongen en dreigde,
zich tegen van Zomeren opdringend, met slagen, stompen
en mishandeling als hij 't wagen durfde ook maar met
'n vinger aan Daantje te raken. Overbluft door de furie
van het magere wijf wier gezicht zijn gezicht bijna raakte,
keek de ander 'n verklaring zoekend om zich heen en
scheen Rinus missend te beseffen, als-man-alleen niet tegen
een vrouw te mogen vechten ; gehoorzaam liet hij de
handen zakken en voor het eerst zijn scheldwoorden
beheerschend, schold hij Jane voor een slang, die hem in
zijn wachthuisje listig aan de praat hield om dien boerenploert hier in zijn huis te laten vrijen ; voor 'n koppelaarster ! waarvoor anders had ze zich zoo warm te make n
voor de zonde, als ze er zelve geen belang bij had !
Belang ? ik ?" overschreeuwde Jane ... „zeker omdat
ik door jou getrapt en geslagen ben en misschien nog
.
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eens afgebeuld kon worden als ginds zijn vader 't te
weten komt ?" . .
„Dat kon dan morgen-an-den-dag wel 's gebeuren !"
voorspelde van Zomeren in wien de wraaklust op Prins
weer herleefde.
„Dan zou jij 't met je stomme kop voor Daantje
heelemaal bederven."
„Ben jij nou al bang dat ik praten kom?"
„Ben ik soms bang geweest voor jou ? ... voor jou
niet en voor hèm niet. . . maar hier voor dat kind ben ik
bang, voor dat schaap dat jij door je lompigheid nog
ongelukkiger gemaakt hebt dan ze al is !" ..
„Nou zal ik 't nog gedaan hebben". . .
„Zeker heb jij dat ! en wat jij vanavond nog niet
bedorven hebt, zal je wel bederven zoo gauw als je Prins
zelf aanspreekt" . . .
„Maar dan ken jij van Zomeren niet" pochte hij.
Jane zweeg om hem niet verder te prikkelen ; ze bleef
nog tot ze hem gekalmeerd en Daantje tegen zijn uitval beveiligd wist; toen ging ze, omdat ze met Rinus wilde spreken,
omdat ze Rinus, die besloten kon hebben voortaan de brugwachterswoning te mijden, voor Daantje wilde behouden ;
hèm moest ze terugwinnen, verzoenen met Van Zomeren :
dat was haar ijveren voor Daantje, zooals Prins werkte voor
Mijntje ! Buiten luisterde ze nog even ; maar toen 't in
de woning stil bleef begreep ze dat hij zijn drift uitgeraasd
had en nu misschien Daantje vergiffenis vroeg onder dronkemanstranen, waarvan zijn dochter hem wel eens verteld
had. Ze ontweek den straatweg en hield 't moestuintje
van Van Zomeren dat aan den boomgaard van Vaarthoeve
grensde en bleef door de beschutting van kreupelhout
ongezien. Naast haar vierde de maan een middaghelder
licht over het water dat de weerkaatsing van alle sterren
saamgevat scheen te houden ; ook de overweg kleurde in den
helderen avond licht tusschen het groen van de graskanten.
Telkens als Jane een open plek tuss?,hen 't geplante hout
voorbijging, schouwde ze naar den overkant of ze niet in
de verte de tilbury zag aankomen; maar zoover ze overzien
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kon was er op den verlaten weg niets dat naderde : de
weduwe Zonnemans, bedacht ze, zou de visite wel zoolang
mogelijk rekken ; na den triesten regendag zou 't op Lindenhof nu wel 'n andere avond zijn dan zij zelve pas doorgestaan had ; de weduwe zou wel weer, Prins verwachtend,
in gouden hoofdsieraden te pronk zitten ! 't zilveren servies
zou wel weer onder den greep van het lamplicht uitgestald
staan op het Zondagsche tafelkleed en Mijntje, op z'n
kerks gekleed, zou zich wel weer uitsloven en snoep en
drank opdringen al was 't maar alleen om hem te laten
voelen wat hij op Vaarthoeve miste ! alsof zij, Jane, niet
evengoed betalen kon wat de Zonnemans besteedden ! maar
zij doorzag hin vriendelijk en opdringerig gedoe ; alles
wat die twee vrouwen daarginds prakkizeerden om hem te
behagen was gericht tegen háár; moeder en dochter wilden
hem laten voelen dat alleen de komst van een boerin de
huiselijkheid van Lindenhof op Vaarthoeve zou meebrengen. Toch verwachtte ze meer van haar invloed op Rinus.
„Tracteeren jullie den baas maar !" mompelde ze, „Jane d'r
beurt komt ook !" Tevreden overstak ze het erf, zag uit of
Rinus niet op het zwarte pad tusschen de twee witte
hekken aankwam, omliep om hem te ontmoeten de woning
en opende, tevergeefs zoekend, de zijdeur van het achterhuis.
Verwonderd keek ze op.
De lichten die zij laag gedraaid had brandden weer
hoog en noodeloos, waaraan ze dadelijk de hand van
Prins herkende ; die zal zijn liefje hebben gemist !
Zoodra zij had gesloten geruchtte in 't zijgangetje 'n
deur en op den drempel van de opkamer donkerde tegen
achtergrond van overdadig lamplicht de gestalte van den
baas.
„Waar is Rinus ?"
„Waar Rinus is ?" vroeg Jane, 'n vraag uit zijn barsch
bevel opvangend „hij heeft mijn niks gezegd!"...
Driftig sméét de ander;
uit het opnieuw donkere
gangetje daverde 'n slag die Jane terstond naar de lampen
deed opzien.
..
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„Zal ook herrie gehad hebben met z'n ... meissie !"
spotte ze in d'r eentje en besloot, Rinus buiten wetend,
opnieuw uit te gaan.
Zonder den boer meer te ontzien liep ze dicht langs
de ramen, opende het klaphek dat voor den doorloop aan
het groote inrijhek getimmerd was en volgde het zwarte
pad naar den straatweg. Voor 't eerst verontrustte haar
de gedachte dat Rinus 'n ongeluk gekregen kon hebben,
'n gat, 'n wonde, waardoor hij in de openlucht buiten
kennis geraakt, misschien gevonden op straat, ingedragen
was bij buren, ... in café Overbrug ; wat 'n gepraat dat
geven zou, van avond nog, en morgen door 't heele dorp
en ver in den omtrek ! De opspraak hinderde Jane 't meest
om den jongen, die van vechten verdacht worden zou ! Uit
bezorgdheid voor den goeden naam van Vaarthoeve bedacht
ze verzinsels van toevallen die Rinus als kleine jongen gehad
hebben zou ! Gerustgesteld omdat ze nergens oploop
van volk bijeenzag moest ze om d'r eigen vindingrijkheid
lachen ; ze leek wel 'n waarzegster, 'n kaartlegster die ook
met de veilige proef van jeugdongelukken haar onderzoek
aanvangt ; „de kaart-leggen Jane, zou 'n aardige bijverdienste wezen !" beloofde ze zichzelve. Toch, hoe meer ze
den weg naderde, overmeesterde haar weer de vrees voor
'n ongeluk ; Rinus was nooit tegen hardheid bestand geweest; van jongsaf had zij 'm nooit anders gekend dan
tenger, meer 'n stadsjongen dan 'n buitenkind, naar haar
weten had-ie nooit met ruzie te maken gehad en nou van
avond onverwachts, zonder dat-ie tijd had zich te weren,
overvallen, neergeploft door zoo'n ruwen kerel die zelf
door den drank voortgejacht werd. Den straatweg
oploopend zag ze hem aan den overkant van het water de
brug opkomen ; terstond begréép ze ; had hij, bang gezien

te worden, dadelijk na de scène den straatweg en Overbrug
ontvlucht en de stilte gezocht van den vaartweg, waarlangs
de daggelderswoningen stonden en geen waakhonden
stoorden.
Nieuwsgierig keek Jane toe of hij ook om pijn te
stillen zijn zakdoek behoefde; maar hij hield de handen
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in de warmte van zijn broekzakken, toonde een onverschillig gezicht en drentelde als een die uit verveling omloopt. Eerst toen hij dichtbij gekomen was onderscheidde
ze onder z'n oog 'n roode plek die op zijn bleeke gezicht
nagebleven was ; maar zij deed alsof ze niet had gezien
en vroeg of hij meeging. „Je vader is ook thuis" voegde
ze er aan toe om bij hem 'n vraag uit te lokken.
Hij antwoordde niet en volgde gehoorzaam.
Jane drong niet verder aan, maar verhaastte haar
tred in de hoop dat hij een opmerking zou maken ; —
tevergeefs ; den straatweg afslaand hield zij 't klaphek
open zoodat hij haar rakelings voorbij moest doch hij
liet geen woord los, zag haar niet eens aan ; kwaad liet
ze 't hek los, dat, in hellenden stand getimmerd, vlak
achter hen luid dichtsloeg ; hij schrok niet, zette als
versuft zijn zwijgmarsch voort. Mokkend in d'r eentje
stapte Jane naast hem mee 'n mansbreedte van hem
af blijvend zonder belangstelling voor hem . Ze konden
getrouwd zijn. De woning naderend waar de boer tegen
haar plannen beraamde, bedacht ze dat de jonge Prins
wrokkend op van Zomeren eveneens tegen haar samenspande ; zijn stilzwijgen duurde voor 'n enkel driftgevoel
te lang ; hij beraadslaagde ; en opeens begreep ze dat hij,
in zijn onmacht van Zomeren terug te slaan, besloten kon
hebben den brugwachter te straffen in Daantje ;
zou Daantje loslaten ! ... en meteen haar, ouë Jane, door
'n boerin-naar-de-keuze-van-zijn-vader van de woning laten
afzetten ! . .
„Daantje heeft voor je gesproken !" beproefde Jane
om nog, voor ze Vaarthoeve bereikt hadden, van hem een
verklaring te krijgen.
Hij had niet verstaan.
„Weet je waar ze d'r vader mee gedreigd heeft ?"
Hij liep door, toonde niet de minste belangstelling.
„Ze wou je d'r graag zelf over spreken"...
„Ik?"... en stond om kracht bij te zetten stil ;
zoo sterk trokken zijn oogen de oogen van Jane dat
deze niet eens meer de roode plek terugzag ... „Denk
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maar niet dat ik 'r nog ooit weer 'n poot over den vloer
zet" ... Zonder antwoord te verwachten had hij haar den
rug toegedraaid en scheen, alsof hij van 'n last bevrijd was,
zijn loop te verhaasten.
Jane liet 'm vooruitgaan omdat ze, dicht bij huis, hem
niet door tegenspraak opnieuw wilde prikkelen ; hij mocht
eens in opwinding van zenuwen en drift voortschelden tot
binnen de woning, waar zijn vader hem dadelijk in bescherming zou nemen. Zij had geen andere hulp dan geduld .. .
afwachten . • misschien dat de slaap, die op de hand van
verongelijkten is, hem nog tot bezinning zou brengen.
Voor 't eerst zijn meerderheid voelend volgde ze-zwijgendgedwee ; op 't erf van Vaarthoeve keerde ze zich naar het
lage geboomte waaronder de brugwachterswoning verdoken
lag ; haar lippen bewogen ... mompelden over het in vredig
maanlicht beschenen land een verwensching .. , tegen hem,
dien gindschen dronken kerel, die haar berekening bedreigde ... en dien ze alleen voor zich zelve hoorbaar,
uitschold :... „Stommerik !"

V.
Louter om met niemand meer te doen te hebben, was
Prins dien avond vroeger dan gewoonlijk naar bed gegaan ;
ontstemd niemand op Lindenhof aangetroffen te hebben,
had hij zich huis-toe gehaast en in de tilbury overlegd
met Rinus een warmen drank te nemen, in de hoop den
stillen jongen aan 't praten te brengen ; want Rinus had
'n meisje ; zooveel had Jane wel verklapt. Zijn aankomst
op de zoo goed als leeggevonden woning had hem weer
duidelijk er aan herinnerd, dat de anderen hun gedragingen
en plannen voor hem verborgen wilden houden ; dat over
de toekomst van Vaarthoeve beslist werd geheel en al
buiten hem om ; dat Jane, die beter dan hij in de geheimen
van Rinus ingewijd was, bedisselde — voorbereidde -- alles
er op aanlegde hem overal buiten te houden. Dadelijk had
hij, haar vragend, aan haar gezicht gezien dat ze'm voorloog niet te weten waar de jongen zich ophield en
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}tegelijk aan haar houding bemerkt dat hij zelfs niet met
geweld haar de bekentenis zou hebben kunnen afdwingen.
Om geen neerlaag te lijden had hij de kamerdeur toegesmeten, en in zijn eentje gescholden tegen haar en Rinus,
die beiden hem bedrogen, hem voorleugenden.
Meer om aan den dag een einde te maken dan wel
uit slaapbehoefte had hij zich uitgekleed en uit de donkere
bedstee wakker liggen kijken naar 't maanlichte erf, dat
hij onder 't opzettelijk hooggetrokken raamgordijn overzien
kon ; ... ze moesten eens, thuiskomende hier langs gaan ;
wie weet kreeg hij dan nog niet met eigen oogen te zien
... daar vlak voor hem ... als Rinus thuisgebracht werd
... 't liefje ... de deerne, die hij, eigen vader, nog niet
kennen mocht !
Diep in het hoofdkussen telde bij de boerenhofsteden
die voor de toekomstige vrouw van zijn jongen in aanmerking kwamen ! ... mogelijk woonde zijn schoondochter op
het dorp waarvan hij burgemeester hoopte te worden !
daar waren gezeten boeren genoeg die voor de bezitting van
de Zonnemans niet uit den weg gingen ! ... en als Rinus
niet met Mijntje getrouwd raakte, kon de omgang met
Lindenhof toch voortduren ... de weduwe bad iets stadsdeftigs, zou ... burgemeestersvrouw kunnen worden !
Den volgenden morgen sprak de kreupele den baas
aan. Hij moest waarschuwen ; omdat hij gisterenavond
Jane zoo laat alleen op den weg ontmoette, had hij
dadelijk gewantrouwd ; en of hij te veel ge weest was !
graag zou Van Zomeren 'm geslagen hebben dat-ie geen
stom woord meer had kunnen navertellen ! ... maar hij
was met z'n manke poot net ver genoeg gevlucht om ze
beiden de baas te blijven ; ... hij had ze nagezien en verdekt blijven wachten, tot-ie Rinus uit had zien loopen ! .. .
Dadelijk had Prins zijn jongen den omgang met van
Zomeren verboden; tot nu toe had hij buurpraatjes met
de brugwachterswoning door de vingers gezien ; maar
voortaan moest Rinus er anders over denken en om een
blijk van vertrouwen te geven dat misschien den jongen
op zijn beurt mededeelzamer maken zou, sprak hij ernstig
..

.
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over de kans van zijn mogelijk spoedige burgemeestersbenoeming ; over zijn noodzakelijke verhuizing ; zijn hoop
Rinus op Vaarthoeve getrouwd achter te laten ; wat er
werd van 'n woning zonder boerin had hij ondervonden
met Jane ; dat die bezoeken aflegde bij 'n brugwachter.. .
'n sociale, die dronk ! .. , moest voor Rinus die nu wist
wat er gebeuren kon, geen reden meer zijn mee te
gaan ; gekke Jane kon er geen kwaad doen ; die telde, als
er over Vaarthoeve gesproken werd, eigenlijk niet mee ! .. .
Meegelachen had Rinus om de bespotting van Jane
en tegelijk spotzin gevoeld tegen de menschen met wie
ouë Jane kameraadschap onderhield : van Zomeren ... den
dronken brugwachter ... den sociaal, die onmogelijk aan
één tafel kon zitten met zijn vader-burgemeester ! zou
Daantje ook wel met hem eens zijn! ... die zou als ze de
benoeming te hooren kwam wel niet meer op trouwen aandringen ! ... de dochter van een dronken brugwachter
zou wel niet zoo ver gaan een burgemeesterszoon op te
eischen ! ... nog minder omgang verwachten van haar
opruienden vader met den zij ne die eiken dag als overheid
op te treden zou hebben ! ... Zoolang ze zonder nieuwen
vrijer zon blijven, wat wel niet lang duren zou, kon hij
haar met geld, niet wat ze noodig mocht hebben, blijven
begunstigen, in stilte ongemerkt, zonder opspraak te wekken :
-

-

hij moest nu meehelpen den naam van Vaarthoeve te ontzien, de benoeming van zijn vader te bevorderen.
Maanden verliepen.
Prins leefde in zijn oude teruggetrokkenheid voort,
reed uit naar gegoede boeren in den omtrek, naar burgemeesters van omliggende dorpen, soms ook naar notabelen
in de stad.
Jane had spoedig de onverschilligheid van Rinus voor
de brugwachterswoning gevoeld en pleitte tegen hem voor
van Zomeren, die alleen door 't eenzame en opgesloten leven
tot drinken gekomen was, tot 'n enkel glaasje waaraan de
man behoefte had om niet te versuften en dat door den
kreupelen daggelder, die hèm van de brug afwenschte om
zelf 't postje te bemachtigen, tot dronkenschap en dronken
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aard overdreven werd; van Zomeren had z,jn goede eigenschappen net zoo goed! dat-ie graag las was 'n bewijs
dat-ie z'n kleine geld niet aan onwaardige dingen vergooide! ofschoon eenvoudig brugwachter bewaarde hij
in zijnhelderen kop meer geleerdheid dan stadslui op
dure stadsscholen opgedaan hadden! van Zomeren was
'n man waarmee Rinus praten, nog van leeren kon oolc !
Maar de jonge Prins aanhoorde, zonder terug te spreken,
den vermoeienden praatlust van Jane; geduldig verdroeg h~j
haar lastige vragen, haar prikkelende opmerkingen, haar
'gedurfde verwijten; z~in berekende kalmte ontaardde in
een goedhartig medelijden waardoor Jane zich heviger dan
door driftwoorden gekrenkt voelde; dat opzettelijke stilzwijgen, waarin Rinus zijn vader begon na te bootsen,
diende - ze wist 't maar al te goed - tot verklaring dat
met haar geen ernstig gesprek mogelijk was; dat aan haar
woorden, aan den toon waarop zij sprak, aan het humeur
waarin zij verwijten verzon, geen waarde moest worden
gehecht; dat zij zelve ~ om haar onnoozelheid! - moest
worden verdragen, geduld, vergeven! Nu Rinus ook aanving den hooghartige te spelen en haar met zijn pijnigend

medelijden meende te moeten beweldadigen, had z~j meer
dan eens lust gevoeld den weldadigen mijnheer ill den
kleinen klompenjongen met een enkelen raken schimp te
onderdrukken en te vernietigen; zij had hem, door 't geen
zij van Daantje wist, evengoeJ. in haar macht als zijn vader;
een onthulling van haar kant ... en filet beider naam, met den grootschen naam van Vaarthoeve was 't gedaan!
"I'och had ze zich telkens beheerscht; tegenover hun zwijgen
eigen stilzwijgen, tegenover hun medelijden haar medelijden
toegepast; die onnoozelen !. . . om te meenen haar te
moeten ontzien!... ze liet, 't zich aanleunen, maar niet
langer dan zij zelve wilde!. .. Misschien was 't bij Rinns,
die nog in z~jn groeijaren zat,'n neiging die aan 't opkomenwas en, bij gebrek aan belangstelling op doodbewoonde Vaarthoeve, weer even ongezien zou verdwijnen !
Zewilde niet te gauw optreden ; niet door een on voorzichtigheid de zaak van Daantje bederven; 't lot van dat
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meisje en de toekomst van het nog ongeboren kind was
aan haar toevertrouwd ; beider verdediging had ze, om de
ontrooving van eigen kind op den hoer te wreken, zichzelve
opgelegd als een heilige taak, waarvoor zij den smaad van
persoonlijke beleedigingen geduldig te ondergaan had; tot
haar tijd-van-spreken zou aanbreken. Ze vervolgde Rinus
met spreken met stilte ; verzon leugens om hem gaande
te maken en bedraafde meer dan vroeger door den boomgaard het voetpad naar de brugwachterswoning om Daantje
in te lichten en op te beuren.
Rinus scheen het kronkelpaadje dat tusschen hoog en
laag hout omliep niet meer te kennen ; zelfs ontweek hij
den laatsten tijd opzettelijk den boomgaard alsof hij dienkant-uit 'n onheil verborgen wist, dat bij zijn nadering uit
den grond, uit de takken, uit de wolken ontwaken zou ;
hij hield 't open land, den zwarten rijweg tusschen de
twee hekken, sloeg bij den straatweg altijd weer denzelfden
kant af. Daantje had hem na dien avond nog geen enkele
keer niet daglicht de brug op zien gaan.
't Was nu de luie tijd van weinig landwerk, van gemakkelijken naloop van het in-huis-gestalde vee, van kaartavonden in boerenwoningen.
Den avond waarop Lindenhof de beurt had reed baas
Prins voor het donker werd, met Rinus uit. In opgeruimde
stemming had hij afrijdend, nog bij daglicht Jane goedenacht gewenscht, haar zelfs geplaagd met den vastenavondvrijer van Zomeren , met het mansvolk uit Overbrug
en met de rijke speelcenten die zij in 't café den gasten
zou kunnen afwinnen, omdat zij de kaarten betooveren
kon ; kalm blijvend had Jane de scherts geduld, maar toen
de kreupele, om zijn baas bij te vallen, grappen meeverzon
had zij den daggelder toegesnauwd dat zij er niet op uit
ging om anderen te benadeelen, dat zij niet loerde op het
geld, op de broodwinning van haar evenmensch. Onder
'n spottende vermaning tot zijn daggelder, vanavond nog
te trakteeren en zich met Jane te verzoenen, was Prins
vertrokken.
Rinus stuurde.
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Diep in de tilbury, van-terzij en in den rug luileunend
tegen opgezette kap, zat de boer te gast bij zijn jongen
die, rechtop, aandachtig lette op den gang van 't paard,
de kopbewegingen, den ooren-stand en op de oneffenheden
van den weg. Hij niet -- zijn vader rookte ; diè zoog uit
mond-diep-vastgebeten sigaar rookwolken welke in de kapoverhuiving bewaard bleven ; het roodgewasschen gezicht
van den boer fees tte achter het bengaalsche rood van het
sigarenvuurtje. Eindelijk voerde hij Rinus zegevierend mee
naar Lindenhof! daarvoor had hij nou maanden uitgereden,
bezoeken afgelegd bij Weduwe Zonnemans en Mijntje,
avonden in guur en donker weer den gevaarlijken rit langs
de vaart aangedurfd, zelfs zijn eigen naam er aan gewaagd
en de praatjes getrotseerd die over hem en de weduwe de
ronde deden.
„Nou komen we mooi 'n paar uurtjes te vroeg ! verklapte hij lachend als tevreden over een list, die Rinus
niet meer ongedaan maken kon
„D'r zal toch wel volk in huis zijn ?" meende Rinus
zonder om te kijken naar zijn vader, die op dezelfde bank
'n plaatsbreedte achter hem leunde.
„Zoo mag ik 't hooren !" grinnikte de boer de sigaar
geklemd houdend ,,maak je maar niet ongerust jongen .. .
d'r wordt zelfs gewacht op je !"
„Ze zullen zonder mijn wel beginnen !"
„Heb je dan niet verstaan dat we alleen komen ?"
Rinus die begréép, maar niet wist hoe te antwoorden,
riep over de teugels naar den kop van het paard. Uit
toespelingen van zijn vader gedurende de laatste dagen
en van middag vooral, was 't Rinus duidelijk waarom hij,
nog meer dan zijn vader, vóór de komst van de andere
gasten op Lindenhof verwacht werd. Vader had Mijntje
d'r naam nooit zoo aanhoudend in den mond gehad als
in den laatsten tijd ; Mijntje d'r ideeën, Mijntje d'r liefhebberijen, ook Mijntje d'r instemming met een nieuwerwetschen ronden stal was Rinus te weten gekomen, zonder
er naar te hebben gevraagd ; -- vader wilde Mijntje op
Vaarthoeve ; hoe meer Lindenhof naderde overviel Rinus
.. .
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't angstg evoel dat hem altijd hinderde wanneer hij onder
een groot gezelschap den avond doorbrengen moest ; straks
zou 't jonge volk zich weer vroolijk maken ten koste van
hem ; zouden de meisjes, door zijn verlegenheid aangespoord, hem met hun brutale vragen doen blozen, doen
hakkelen, zoodat zelfs de grooten wreedaardig meelachten ;
Lindenhof in de verte aan 't geboomte herkennend
dacht Rinus aan Daantje ... aan Daantje d'r woning, de
eenige omgeving waar hij zich boven verheven gevoelde
en geen plagerij had te duchten ; Daantje zou hem nooit
als de rijkere boerenmeisjes aandurven, uitlachen, foppen,
grappen op zijn onhandigheid verzinnen ; Daantje zou in
hem den meerdere erkennen, altijd, altijd ... en toch .
hij kon vader geen ongelijk geven ... 'n brugwachter .. .
een die dronk ... en... en ... 'n burgemeester... en dan
wist vader nog niet eens wat er was voorgevallen ; den
ochtend na dien noodlottigen avond had hij, Rinus, om
de roode plek onder z'n oog te verklaren, maar wat geleugend over 'n donkeren weg, over 'n dwarstak, waaraan
hij zelf zijn gezicht opengehaald had.
„Weten ze 't daarginds al ?" vroeg Rinus, met een
glimlach zijn bedoeling verduidelijkend.
,,Wat meen je ?"
„Nou wil vader mijn nemen !"
„Dat we 'n paar uur vroeger aankomen?"
„Wel nee, ... dat van u" .. •
Prins knikte.
„En hoe vonden ze 't
voor 'n ander moeilijk zeggen, ze weten niet of
ze 't je gunnen moeten tegenwoordig met die socialen ! en
daar het vrouw Zonnemans nou ook zoo heelemaal geen
ongelijk in ! zoolang je die onruststokers in je macht hebt,
is 't nog uit te houden, maken ze 't je al te bar dan laat
je op jouw beurt je tanden zien; om maar 'n voorbeeld te
noemen, zoo'n van Zomeren smijt je de brug af als-t-ie voor
je dorp te gevaarlijk wordt, maar jong ! die anderen, die onafhankelijk
k zijn weet je, die je nog wel ontzien moet omdat ze
lid van den raad zijn, dat is later je hoofdbreken, je kopzorg."
.

..

.
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"Dan wier ik geen bnrgemeester ... "
"Och ja jongen. .. maar nou komen ze van alle kanten
je smeeken... burgemeester die... en notaris die... en
die. .. en die... je hoort en Ieest niet anders dan "Prins
jou moeten we hebben ... jij bent de man!". .. en je ziet
dan van den anderen kant die rooie oproermakers die de
stad naar buiten smijt omdat ze er daar al te veel vall
hebben , .. en die komen je hier vertellen dat de boel
onderste boven moet ... ja jong, je hebt gelijk ... ik kan
neezeggen. .. kan ik morgen en overmorgen ook... kan
je nog" doen al ben je al burgemeester... maar wie moet
er dan besturen, de hoel recht houden, " .. jij hebt die lui
nooit hooren praten, je weet niet wat ze eischen... praat
jij non, 's - als je 'ill nuchter kan treffen ha ha ha ...
maar probeer non's zoo stiekem weg die van Zomeren 's
aan 't praten te krijgen ... uitz'n eigen begint-ie dan weI
over lotsverbeteringen. .. sociale misstanden... noem nog
mar zoo'n paar buitenplaatsen . .. en kom me dan weer eens
zeggen of je vader nog weigeren mag ... "
"Ik zal weI oppassen dat ze mijn niet te kijk zetten!"
schertste Rinus ,,,dat volk praat mijn te veel met groote
cijfers waar ik toch geen verstand van heb."
"Denk jij dan dat van Zomeren begrijpt wat-ie zegt P
als dat waar was bleef-ie immers niet goeie maat met onze
Jane. .. ha ha ha ... nou zoekt de eene gek den andere!"
Rinns verminkte zijn gezicht met een vreugdeloozen
lach dien hij dadelijk weer ongedaan maakte ; hij hield
van Jane omdat hij zijn moeder niet had gekend en waardeerde de belangstelling van de huishoudster voor Daantje;
't speet hem al meegespot te hebben omdat hij Jane, die
Daantje nooit verloochenen zou, eerlijker wist dan zichzelf', .. hij had al nagedacht over 'n scheiding
h~i reed
nu zichzelven naar een afgesproken ontmoeting
Mijntje
wachtte hem... en hij zou, weI is waar aIleen om ZijIl
vader te voldoen, vriendelijk zijn, meepraten beloften
maken !... hij mocht dan nog zoo dikwijls de dronkenschap
van van Zomeren als de reden voor zijn handelwijze voorwenden, zijn eigen geweten beschuldigde hem met de stem
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Van Jane Daantje ongelukkiger te hebben gemaakt dan
haar dronken vader doen kon ; Jane zou in zijn plaats,
zoolang Lindenhof nog niet bereikt was, de tilbury omkeeren en naar Vaarthoeve terugrijden ! ... Jane zou Prins
aandurven ! ... Jane zou alles bekennen ! zou voor Daantje
opkomen ! ... Jane ... Jane ... maar Jane wist niet wat hij
wist en wat hèm dwong zijn vader den omgang niet menschen als van Zomeren te besparen ! ... Jane zou er wel
net zoo over denken, als ze maar eerst kennis had van
haar kans om huishoudster van een burgemeester te worden !...
In de tilbury duurde de stilte voort ; ongestoord plonste
het hoevengerucht dat in den neerval der schemering door
zijn regelmatigen dreun 'n slaapstemming te begunstigen
scheen ; op den onbestraten grintweg klonk de neerzet
der hoefijzers gedempt, zoodat het lichte rijtuigje niet onradig rumoerde in de droomstilte die reeds de boerenwoningen voor den greep van den komenden avond veroverde ; alleen over den weg en het weiland, dat tusschen
boerderij geboomten onbeplant vrij bunderde, heerschte nog
het nalicht van den dag dat, zonneleeg, zelf al een schaduw
geworden was ; gemakkelijk vorderden de wielen in het
geëffende karrenspoor dat steenengeknars voorkwam ; eerst
toen Rinus Lindenhof oprijdend van den weg af stuurde,
ritselde 'n vergruizelde overvloed van brooze kiezelsteenen,
die als 'n oproerige branding den vluggen gang van het
wagentje tegenwerkten ; stapvoets ging het paard dat voor
het eerst scheen te trekken en voorzichtig voor de donkerte,
die na den licht-open weg hem onder de boomenaanleg
van Lindenhof overviel, stuurde Rinus naar de staldeur
waar de knecht de verzorging van de tilbury overnam.
Weduwe Zonnemans ontving in de pronkkamer en
ondervroeg schertsend Rinus naar den dag waarop hij voor
't laatst op Lindenhof was geweest.
„Hij zal nou zijn leven wel beteren !" beloofde Prins,
die, om zijn stijf gezeten lichaam te ontspannen, op en
neer liep.
„Stil jij-daar 'n beetje !" overviel hem de weduwe, met
'n glimlachend gezicht terechtwijzend, „hier niks geen
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commando's hoor ! iedereen is hier vrij om te komen of
weg te blijven."
„Is Prins weer aan 't commandeeren geweest?" onderbrak Mijntje, die met warmen drank uit de keuken doorliep
naar 'n hoektafeltje, waarop 'n servies van rood aardewerk
uitgezet stond.
„'k Zou niet weten wie hier anders zoo'n groot woord
durft te hebben ! ... mijnheer de burgemeester ... " Geschrokken 'n geheim te hebben verklapt zweeg de boerin
-- Maar dadelijk stelde de ander gerust :
„Ik heb 't 'm allang verteld omdat julie toch je mond
niet konden houden !"
„Dank je wel voor 't compliment !" en haar lachend
gezicht naar Rinus keerend vroeg ze : „Is jè vader thuis
ook altijd zoo hartelijk ?"
Rinus die toonen wilde niet aan den ernst van het
gekibbel te gelooven, sperde in breede lachlippen zijn gave
gebit, haalde zonder 'n woord te zeggen de schouders op
en scheen nog 't meest om zijn eigen durf te lachen.
„'k Zie 't al" knikte de weduwe, tevreden over den
afloop van 't onderzoek ; even wachtte ze tot de boer, zich
omkeerend, haar gefronste wenkbrauwen gezien had ; „nou
heb 'k 't meteen 's gehoord !" liet ze, 'm vriendelijk nakijkend, los alsof ze hem op heeterdaad betrapt had en
dadelijk 'n besluit nemend keerde ze zich naar Rinus, wien
ze met luider kibbelende stem toevoegde : „als je vader
't thuis te bar maakt, kom jij maar gerust hier, hoor
jongen !"
„En anders roep je den veldwachter maar !" hitste
Mijntje.
„Die-daar wil je buiten de deur houden, jongen !"
waarschuwde zijn vader om doeltreffender scherts uit te
lokken.
„Zoo kwaad is Mijntje niet !" waagde Rinus.
„Flink zoo Rinus !" juichte Mijntje over de dure kopjes
gebukt blijvend, „wij socialen zullen mijnheer den burgemeester wel klein krijgen !" .. .

OUË JANE.

241

Nog 'n pooze duurde de scherts, tot de weduwe uitnoodigde, de stoelen aanwees en Mijntje ronddiende,
Rinus voelde zich al heel gauw op z'n gemak ; als 'n
klein kind had hij aandacht voor het vele licht dat de
weduwe rondom de hanglamp ontstoken had ; hij dacht
aan de even rijk gemeubelde pronkkamer op Vaarthoeve,
waarin hij zelden het daglicht en nooit de opwekkende
vlam van de feestlamp gezien had ; na de begrafenis van
zijn moeder was de dood nooit heelemaal 't huis uit geweest ; al zou hij morgenavond hetzelfde licht nabootsen
op Vaarthoeve en zich met vader in de pronkkamer laten
tracteeren door Jane, zou hij zich toch niet zoo gestemd
voelen als nu ; Jane, die op haar verwaarloozing van opschik
pochte, zou nooit de weduwe kunnen vervangen, die het
zwart van haar kleeding even behagelijk te dragen wist
als 't goud van haar sieraden ; vader zou het gezelschap
dat hem aandurfde en met plagen opvroolijkte missen ; en
zelf... nu hij Mijntje daar zitten zag als stadsdame gekleed,
die straks de aandacht van alle gasten zou trekken en in
den boerenstand voor geen burgemeestersvrouw in aanzien
zou onderdoen, bedacht hij dat Daantje gasten van zijn
stand zou blijven afstooten, ook al kocht hij haar eveneens
'n kostuum-uit-de-stad. Hij had wel eens niet ouë Jane
meegelachen om tegenwoordige boerenmenschen die stadslui
naäapten en 'n piano in huis hielden nu vond hij, als
hij aan Vaarthoeve dacht, ouë Jane belachelijk ; 't dagelijksche leven in hun sombere opkamer bespottelijk ; de
donkerte, de stilte, de teruggetrokkenheid, waarin thuis
geleefd werd, ondragelij k. Hij besefte nu eerst duidelijk
hoe verkeerd Jane gedaan had hem in zijn kinderjaren
vrijgelaten te hebben in den omgang met een buurmeisje
als Daantje van Zomeren ; dat zou zijn moeder evenmin als
de weduwe Zonnemans hebben geduld ! Even bedacht hij
hoe de gastvrouw en haar dochter zouden opschrikken
als deze zijn verhouding tot Daantje zouden hooren : een
verwijdering, een breuk tusschen Lindenhof en Vaarthoeve,
een bespotting van zijn vader en belemmering voor diens
b urgemeestersben oemin g zou er het gevolg van zijn ... ook
u. E. XV 2
16
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door zijn eigen schuld ! Nu Rinus hem lachen en schertsen
zag vroeg hij zich af waarom vader Jane zoolang op Vaarthoeve duldde en niet eerder zelf een boerin als de weduwe
Zonnemans in huis had gehaald ? Die gedachte hield hij
vast als een wapen, waarmee hij zich zou verdedigen als
hem zijn omgang met Daantje verweten mocht worden ;
ze hadden hem verkeerd opgevoed ; hem moeten waarschuwen ; hem in aanraking moeten brengen met boeren
van zijn stand ! Als hij zijn vader thuis ooit zoo opgeruimd
en uitgelaten gekend had als nu op Lindenhof, zou hij
met hem hebben durven praten, voorstellen hebben durven
doen ! Als hij vroeger op Vaarthoeve bezoek gezien b.ad
van meisjes als Mijntje, zou hij Daantje met rust hebben
gelaten ! Hij bekende zichzelven dat Daantje zijn hartstocht
geweest was en Mijntje zijn liefde kon worden ; dat hij
om de dochter van weduwe Zonnemans te winnen, zich
zou moeten voordoen, zich inspannen, zich moeite zou
moeten geven, boeide hem meer dan de gedachte alleen-alsde-zoon-van-den-rijken-Prins Daantje veroverd te hebben ;
nu al verontrustte hem de mogelijkheid dat Mijntje hèni
weigeren kon.
Ze vertelde hem zonder dat hij er naar vroeg, wie
van avond verwacht werden ; getrouwden, maar de meesten
jong volk.
„Dat mag ik nou zoo graag zien," onderbrak de weduwe
„op z'n tijd de drukte met den hooitijd en nou hoe meer
jongelui bij elkander hoe liever !"
„Als ik dat geweten had," schertste de boer, „had ik
nog 'n mooi stel kunnen meebrengen" .. .
„Zoo?"
„Vraag Rinus maar 's !"
Rinus die zijn uitgelaten vader van avond in staat
achtte hem met de jarenlange buurtkameraadschap voor
Daantje van Zomeren te plagen, kleurde.
„Zoo, zoo !" betrapte de weduwe den boer, van wien
ze nooit anders dan over Rinus z'n schuchterheid gehoord
had, en Prins uithoorend : „dat ben je zeker onderweg te
weten gekomen ?" .
.
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„Ik meen hèm niet!" lachte de ander haar bedoeling
begrijpend.
„'t Zou best kunnen !" plaagde Mijntje.
„Dat wel, maar niet dat ik 't eerder te weten kom
dan 'n ander !"
„Kan je vader thuis ook zoo plagen jongen ?" vroeg
de weduwe om Rinus over z'n verlegenheid heen te helpen.
„Groote menschen hoeven ook niet alles te weten,
wat jou Rinus !" spotte Mijntje, nog voor de jongen haar
moeder geantwoord kon hebben.
„Luister jij maar niet naar dat brutale nest !" vermaande de gastvrouw die meteen de twee jongelui den
rug toekeerde om met den baas van Vaarthoeve over
zaken te spreken.
De ernstige toon waarop over geldzaken gesproken
werd scheen voor de twee anderen 'n reden om te fluisteren ; om dingen die iedereen hooren mocht elkander
met de gebarende lippen van ondeugende minnespraak te
beduiden ; soms bukten ze naar elkaar toe, spraken in de
holte van hun hand, lieten elkanders oogen los onder 'n
lachbui die ze ongezien en zonder te storen uitvierden;
Mijntje nam portretjes van het pronkkastje, vertelde en
doorbladerde om het aantal dubbelen te tellen het album ;
ook haar prentbriefkaarten toonde ze en Rinus beloofde
morgen, zonder boodschap, naar stad te zullen gaan, alleen
om 'n rijkgekleurde aan haar adres te posten.
„Nou moet je ons altijd nog zeggen wie dat mooie
stel was dat je bijna meegebracht had ?" riep op eens de
weduwe, wier veranderde stem plots de stilte verstoorde
welke de twee pratende groepjes onderhouden hadden.
„Wel ! onze Jane en de brugwachter !"
„Da's d'r weer een van baas Prins !" meende de weduwe,
't hoofd schuddend om de phantasie die ze bij den ander
veronderstelde.
„Laat-ie dan vooral niet vergeten z'n mooie dochter
mee te bren gen", spotte Mijntje.
„Kan je denken dat die met d'r vader uitgaat, die
kan jonge kerels genogt krijgen !"
.
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„Ho jullie 'n beetje !" vermaande de gastvrouw glimlachend, „tusschen kwaadsprekers komt ruzie, en daar is
't nou geen avond voor !"
Toch werd er nog 'n pooze over van Zomeren en
Daantje voortgepraat : Prins ruziede weer over de loonsverhooging die de brugwachter had aangevraagd ; de
weduwe vond 't voor 'n jongen als Rinus niet geschikt
dat Vaarthoeve zoo ongelegen lag; menschen als van
Zomeren waren, ook al viel er niets op hen te zeggen,
toch geen passende eerste buren voor 'n woning als Vaarthoeve ; Mijntje hoorde Rinus uit, die om mee te praten
geruchten oververtelde, zonder namen te noemen. Aandachtiger dan Mijntje luisterde de weduwe, die 't waardeerde dat de jongen aan de dronkenschap van den brugwachter de schuld gaf van de praatjes ; 't stond haar wel
aan dat hij nu reeds het verstandige inzicht toonde dat
na ondervinding van jaren gewoonlijk op haar leeftijd
meesprak ; ze geloofde nu ook dat zijn schuchterheid
alleen 'n afkeer was van overdreven luidruchtige kameraden
waartegen zijn kalmte niet op kon ; Rinus was niet menschenschuw ; ze kon 't hem aanzien dat hij wel graag den heelen
avond zoo in kleinen kring zou willen doorbrengen en
't speet haar louter om den kalmen jongen, die háár
neiging voor huiselijke gezelligheid verried, dat grintgeknars
en wielengerucht de komst der gasten beduidde.
De nieuwgekomenen toonden luidruchtig hun blijdschap over de ontmoeting met Rinus, dien ze plots-grootgegroeid vonden en over het zichtbare haardvuurtje, waarop
ze in den kouden zit van hun halftoeë buitenwagentjes
gerekend hadden. Die op onbeschutte voorbank gestuurd
hadden bleven, zonder aan de gastvrouw die tot zitten
uitnoodigde te gehoorzamen, bijeengegroept staan voor de
ongedekselde vlammetjes waarvan zij de eerste hitte afroofden ; gemakkelijk zoo'n vlammetje dat naar alle kanten
open was !
Spoedig zat het gezelschap verdeeld ; de getrouwden
in kleine groepjes die zich voor het kaartspel inspanden ;
Ode jongelui om de hoofdtafel ; telkens met elkander in
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vroolijk gekibbel, eerst over de keuze van het gezelschapspel, dan over de spelregels, over de straftaak die ze den
verliezer zouden opleggen ; na 'n pooze van eerlijk spel
fluisterden ze, hielpen elkander, knipoogden, verzonnen
kleine listen ... tot Rinus verloren had. Onder geestdriftig gejuich werd hij de kamer uitgestuurd ; de anderen
beraadslaagden, bedachten grapjes die op de schuchterheid
van den jongen Prins berekend waren tot ze met hun
gefluister gereed Rinus terugriepen. Toen deze de deur
opende bleef hij, als bang voor de stilte die plots in de
volle kamer duurde, staan op den drempel, den deurknop
in de hand om dadelijk, als ze hem aanvatten wilden, in
de open gang te kunnen wegvluchten.
„Kom maar hier !"
Hij hoorde aan hun giegelstemmen dat ze om zijn
verlegen vertrokken gezicht lachten, begreep uit de stilte
die aanhield dat ook de grooten hun spel onderbroken
hadden om zich mede vroolijk te maken over hem. Gehoorzaam kwam hij 'n stap nader en grinnikte mee om de
spotternijen die op zijn verlegenheid doelden tot de
stem van den spelleider voor 'n oogenblik ernst gebood.
Volgde 'n stilte waarin 't kolengeknetter uit 't haardvuurtje gehoord werd.
Allen toonden 'n belangstelling alsof ze evenals Rinus
van niets afwisten.
Overluid besliste de stem : „Rinus Prins moet de
schaduw van Mijntje Zonnemans zoenen !"
'n Luide bijval barstte terstond los ; enkelen stonden
op om Mijntje, die on willigheid veinsde, plaatsruimte te
geven tusschen de lamp en den muur waarop haar schaduwbeeld hoog genoeg reiken kon ; anderen wezen tusschen
schilderij lijstjes de veiligste plek aan waarop Rinus zoenen
kon; „je moet 'in eerst zoenen leeren" werd er geschreeuwd;
de getrouwden waren mee opgestaan en volgden het groepje
dat Rinus in hun midden gevangen hield en voortduwde
naar de muurplek waarop 't onrustige schaduwbeeld kwam
en ontkwam van Mijntje, die gillend van pret, worstelde
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met vriendinnen die haar tot 'n stand voor de lamp wilden
dwingen.
„Pak ze Rinus !" hitsten ze.
„Nou.
wacht even ... toe nou ... hap !"
„Mis".
„Je moet ook eerst vrijen jong !" lolligde Prins.
„Eerst 'n lief smoessie" .
„Nou, daar komt ze weer. . . uit den weg jullie .. .
vooruit Rinus d'r bovenop". . .
„Jandorie weer mis !"
Zelfs de weduwe Zonnemans had betraande oogen van
't lachen.
Tot plotseling Rinus, door den spot van 't gezelschap
en den hinder van zijn verlegenheid geprikkeld, zich uit
het kringetje dat hem duwde losrukte, den muur den rug
toekeerde, vastberaden opkeek, met 'n wilden stap vooruitsprong, de meisjes hardhandig op zij duwde, 't losgekomen
Mijntje omhelsde en haar, met den plots-alles-trotseerenden
durf van den opgejaagden lafaard, voor aller oogen kuste
en overkuste.
Door dien bruten aanval verrast aarzelde 't gezelschap
even ; maar de stem van Prins die bravo's schreeuwde besliste en dadelijk drongen ze om Rinus en Mijntje die ze
in hun midden namen en minnerijmpjes toezongen ; terstond voelde Mijntje zich gedrongen het gezelschap te
laten zien dat ze zich niet voor den mal houden liet; zich
kwaad aanstellen wilde ze niet om Rinus te sparen, en
plotseling bedenkend dat de refreinen welke haar een vrijer
toewenschten uitgeschreeuwd werden door jongens, die
haar Rinus misgunden, kuste ze den jongen terug, voorwendend aan de gasten te moeten gehoorzamen. Ze had
er nu schik in heel den verderen avond te vrijen met Rinus
omdat ze wist anderen, die naar haar dongen, er mede te
plagen. Telkens als er op zijn schuchterheid grappen verzonnen werden, trok zij voor haar jongen partij. Ze vond
't leuk, rijke boerenjongens te laten voelen dat zij niet
van plan was te wachten tot ze gekozen werd; ze koos
zelve ; zij nam Rinus ; ze wilde tusschen de bescheiden
..
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vriendinnen als 'n brutale poseeren ; d'r gingen, ze wist 't,
toch al aanhoudend praatjes over haar stadsmanieren, haar
costuums, haar uit romans-bij-elkaar-gelezen-denkbeelden
— 't werd tijd dat ze haar zelve eens te hooien kregen
ook ! Brutaal nam ze Rinus in bescherming en noodigde,
ook namens baas Prins die in alles toestemde, de gasten
op haar bruiloftsfeest.
„Dan zullen we Jane bruidsmeisje maken !" schertste
de boer.
„Baker !" meende een ander.
„Dienstbode !"
„Gezelschapsjuffrouw bij mevrouw Mijntje Prins !"
De weduwe Zonnemans lachte mee, maar was over
den loop der kennismaking niet tevreden ; ze had gehoopt
in stilte, zonder dat de andere gasten iets konden bemerken, Rinus en Mijntje te kunnen betrappen op onbeduidende onhandigheden die 't eerste bewijs van genegenheid zouden wezen ; met Rinus z'n vader zou ze ongemerkt
hebben opgelet, met hem in d'r hoofd hebben geprent gezegden en uitlatingen of van haar dochter Of van zijn jongen,
om er later met hem over te spreken ; dat overleg had zij
noodig gedacht als noodzakelijke voorbereiding voor het
geluk van hun kinderen : eerst als zij met Prins 't eens
was geworden over den ernst der verkeering, over de toekomst der kinderen en de finantieele aangelegenheid, eerst
dan ... zou 't voor Mijntje en Rinus . en later, later zou
't voor de kennissen altijd nog tijds genoeg zijn ; maar nu
had Mijntje haar overvallen, en op zulle een ongewone
manier ! 't Hinderde haar dat Jan-en-alleman nog eerder
van 't verliefde paar had afgeweten dan zijzelve ; ze wantrouwde wat gebeurd was ; er was te veel bij gezongen,
bij gehost ; daar was haar opzet en bedoeling te ernstig
en wat Mijntje met Rinus voorwendde te heilig voor. Na
't vertrek van de gasten sprak ze haar dochter er over

aan; ze waagde de bemerking dat Mijntje met Rinus gespeeld had, gefopt, gespot en herinnerde, om achter de
waarheid te komen, aan 't spreekwoord dat vroeg of laat
'n mensch met z'n eigen spot naar bed toe gaat. Oprecht
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had Mijntje bekend er niets op tegen te hebben; ze hield
van Rinus en niet van verwaande braniemakers die haar
vanavond weer opnieuw en genoeg hadden gehinderd ; die
haar misschien zouden willen zeggen met wie zij trouwen
moest ! äls zij trouwde nam ze iemand met 'n zachten en
goedigen aard !
„Die jou baas laat !"
Natuurlijk !"
„

(Wordt vervolgd.)

OM DE MENSCHELIJKE ZIEL.
De psychanalyse en het geestesleven.
DOOR

Dr. G. J. HEERING.

II (Slot).
Een bekend psychiater schreef me, na lezing van het
eerste deel, of het geen aanbeveling zou verdienen, in mijn
tweede deel te vermelden, dat de psychanalyse geenszins
de heerschende richting is onder de psychiaters. Ik wil
dit op zijn gezag wel aannemen, ofschoon 't toch de
psychanalytici zijn, die de laatste jaren in ons vaderland 't
meest van zich doen spreken. Nadat ik dit artikel voltooid
had, verscheen alweer een geschrift van deze zijde : „Inleiding tot de grondbegrippen en techniek der Psychoanalyse" (Hollandia-drukkerij), door A. van der Chijs,
zenuwarts en vurig bewonderaar van Freud, wiens „stem...
vrijwel met Mn slag (!) een eind schijnt te zullen maken
aan de wanorde die heerscht in het rijk der psychische
problemen". Nieuws brengt het boekje niet ; wel geeft het
op sommige bladzijden eene duidelijke illustratie van het
„medische materialisme", waarvan ik sprak.
Overigens zij hier nog eens gezegd, dat mijn hoofddoel
niet is de psychanalyse te beoordeelen in haar werkwijze
maar in haar verklaring en waardeering van het geestesleven, welke waarlijk niet alleen aan déze psychiatrie eigen is.
Aan 't slot van mijn eerste deel heb ik getracht aan
te toonen, dat de psychanalyse, toegepast door een gods-
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dienstig en theologisch ontwikkeld man als Pfister, in haar
houding tegenover en haar beoordeeling van het geestesleven vele fouten weet te vermijden, juister uitspraak doet ;
zij zal godsdienstige patiënten beter begrijpen, met
meer tact en effect weten te behandelen. Van deze
behandeling geeft Pfister menig voorbeeld, dat ons in deze
overtuiging sterkt.
Des te meer treft 't ons, dat ook Pfister niet geheel aan
de gevaren ontkomen is, die een modern-psychiatrische
aanschouwingswijze van het geestesleven haast onvermijdelijk met zich mee schijnt te brengen. De hoofdfout dezer
aanschouwingswijze lijkt me hierin gelegen, dat zij gesproten is uit de natuurwetenschappelijke methode, welke
noodwendig anders is haar onderzoek onmogelijk de
wereld gedetermineerd ziet 1 ) en haar taak afgeloopen acht,
als zij van 't voorwerp van onderzoek de oorzaak en 't
gevolg heeft weten te vinden. Aan de erkenning van de
zelfstandige onafgeleide waarde der geestelijke verschijnselen komt zij niet toe ; dat behoort niet tot haar gebied.
Hiertoe is een gansch andere methode van onderzoek
noodig, die, uitgaande van aesthetisch, zedelijk en religieus
besef intuïtief de waarde harer objecten schat. Dat Pfister,
bevangen in de natuurwetenschappelijke methode der
moderne psychiaters, dit niet heeft ingezien, is de hoofdreden, dat hij komt tot een naturalistisch gekleurde ethiek
en theologie, gelijk we zien zullen.
In gevolge zijn psycho-fysisch-parallelistisch standpunt
zegt Pfister : „Als fysioloog zoek ik de oorzaken en werkingen van een fysisch gebeuren naar den grondregel der
gesloten natuurcausaliteit; als psycholoog ga ik na de
psychische determinatie's en gevolgen der geestelijke gebeurtenissen" 2 ). Voor zijn aetiologisch onderzoek handelt
Pfister hier volkomen juist, hij kan en mag niet anders.
Maar bedenkelijk wordt het, als hij van uit die gevonden
1)

Zie Prof. Ph. Kohnstamm: Onze Eeuw, Febr. '13 over „Natuur-

wetenschap en Wereldbeschouwing" en Prof. Ovink, „Kritisch Idealisme",
rede bij de aanvaarding van 't hoogleeraarsambt, 1913.
2)

p. 21.
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oorzaken een psychisch verschijnsel ook naar zijn geestelijke beteekenis meent te kunnen waardeeren en met instemming Herbart aanhaalt 1 ) : „Wat is 't dat onze levendigste overtuigingen, onze beste voornemens, onze hoogste
gevoelens menigmaal langen tijd verhinderen kan werkzaam te zijn ; wat is 't, dat die ongelukkige traagheid over
hen kan brengen, waardoor zij ons aan 't vergeefsche
berouw zoo dikwijls prijs geven ? Andere gedachten hebben
ons te levendig bezig gehouden ! Dat weten wij allen reeds
uit de ervaring. Des ondanks heeft men zich liever in de,
alle gezonde metafysica te niet doende, dwaalleer van de
transcendentale vrijheid en van 't radicaal-slechte willen
verliezen dan het psychologisch mechanisme nauwkeuriger
te onderzoeken, waarbij duidelijk de schuld moet liggen."
Herbart, voor gevaren waarschuwende, weet zelf niet welk
gevaar hij loopt met zijn zoogenaamde „gezonde metafysica",
die inderdaad uit overmaat van gezondheid zich aan de
ware metafysica dreigt te vergrijpen. Want al leert 't
onderzoek ons de natuurlijke beweegredenen van een
zondige daad kennen en van die beweegredenen weer de
dieper liggende oorzaken, daarmee is het zondige karakter
van die daad niet verklaard. Dat zondige karakter schuilt
in den zondigen wil van 't subject, en al toont men nog
zoo duidelijk de natuurlijke oorzaken van dien wil aan,
daarmee is het zedelijk slechte niet tot besef gebracht.
„Wij verwerpen het absurde begrip", zegt W. James, 2) „dat
een ding is „weg" verklaard, zoodra het niet andere is
geclassificeerd of zijn oorsprong is aangetoond." Die oorsprong is nooit de eenige. Het goede, het slechte, het
schoone, het leelijke, heeft zijn eigenlijken oorsprong in
zich zelf, immers in den zedelijken en aesthetischen
maatstaf, welke niet is te vinden buiten het zedelijke
en aesthetische gebied, maar daarbinnen. En daar deze
maatstaf gelegen is in ons intuïtieve oordeel, en men van
't goede en het mooie ninmer afdoende kan uitleggen
waarom het goed en waarom het mooi is, daarom heeft
1) p. 54.-56.
2 Varieties p. 24.
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James gelijk in zijn zeggen 1 ) : „de wortelen van eens menschen deugd zijn voor ons ontoegankelijk" Ditzelfde geldt
natuurlijk ook voor het schoone, en ook voor 't omgekeerde
van beide : het slechte en het leelij ke. Het verschil tusschen
het aesthetische en het ethische is alleen dit — 't is geen
gering verschil ! dat het ethische den categorischen imperatief in zich draagt en het aesthetische niet. Om al deze
redenen was 't, dat Kant van geen „verklaring", die noodzakelijk op een vergoelijking uitloopt, willende weten, het
zedelijk verkeerde noemde : „das radical Böse," en wij meenen, dat hier zijn metafysica gezonder is dan van Herbart,
Freud en Pfister.
Pfister is zich van de ethisch gevaarlijke consequenties
zijner natuurwetenschappelijk-deterministische beschouwing
niet bewust. Want zijn lof voor het zedelijk goede
en zijn afkeuring van het zedelijk slechte dragen bij hem
een zeer ernstig karakter. Misschien zal hij zeggen —
ofschoon dit van natuurwetenschappelijk standpunt onzin
is, want van dit standpunt kan men den zedelijken inhoud
van het goede en slechte niet zien : ik erken de zonde,
maar ik erken geen schuld, want wie goed de oorzaken
der zonde in 't oog vat, weet, dat de zondaar er niets aan
doen kan. Inderdaad huldigt Pfister theoretisch de beschouwing van het zedelijk kwaad, door de meeste psychiaters
voorgestaan : zonde is een ziekte. Hoe kan 't haast anders,
waar de psychiaters bijna uitsluitend te maken krijgen
met de (zenuw-)ziek makende zonde. Daar wordt de zienswijze haast aan hen opgedrongen : een zondetoestand is
een pathologische toestand, dus zonde is een pathologisch
verschijnsel, een gebrek van de psyche, dat evenals een
gebrek van 't lichaam geen andere beschouwing of vraag
toelaat dan : hoe is dit kwaad ontstaan, welke gevolgen
heeft het, en hoe is het te genezen ?
Deze medische ethiek, die op haar gebied zeker baar
recht en haar nut heeft, wordt, zooals we zeiden, voor een
deel in 't leven geroepen door de psychisch-pathologische
1) p. 20.
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zijde der zonde, die de psychiaters te zien krijgen, en
anderdeels door de reeds genoemde natuurwetenschappelijke,
d. i. deterministische methode van onderzoek. Deze
methode heeft voor de beoordeeling van het geestelijk
leven niet alleen de gevaren, die we noemden (een verschijnsel bekend en getaxeerd te achten, als zijn oorzaken
en gevolgen ontdekt zijn) maar ook dit : dat zij, krachtens
haar aard, van causaliteit levende, onmogelijk rekening kan
houden met de zedelijke vrijheid van den mensch, met
dat nooit geheel volgroeide, dat wordende beginsel in den
mensch, 't welk samenhangt met zijn gansche geestelijke spontaneïteit, waardoor er sprake kan zijn van zijn
verantwoordelijkheid en van zijn schuld 1 ). Vandaar dat
Pfister schuldgevoel doorloopend opvat als angstgevoel,
't welk natuurlijk slechts vraagt om verwijderd te worden.
Pfister acht het bewezen, „dat de druk van gepleegde
zonde geenszins slechts een zoenoffer voor 't begane
onrecht beteekent, maar ook een zich uitleven van de aandrift, die in de werkelijkheid geen bevrediging vindt."
Pfister is te zeer godsdienstig mensch en theoloog om
op dit terrein geen voetangels en klemmen te vermoeden.
Vandaar zijn voorzichtig „geenszins slechts" en het ingevoegde woordje „ook" in de daarop volgende uitspraak :
„Gewichtig is derhalve, dat het schuldbewustzijn ook ten
allen tijde verdringingsproduct is". Maar 't is zeker niet
alleen aan zijn onderwerp te wijten, dat Pfister uitsluitend
den nadruk legt op dit karakter van „verdringingsproduct"
en 't zedelijk karakter van schuldgevoel nagenoeg negeert.
En toch zou 't niet meer dan zijn plicht zijn geweest, in
dit hoofdstuk over „das strafende Gewissen", dat karakter
duidelijk en krachtig te laten uitkomen naast en tegenover
1) Zoodra Pf. komt op zedelijke verbetering kan hij dit beginsel
evenmin missen. Althans doet hij er (misschien onbewust) een krachtig
beroep op, als hij zegt, dat 't bij de sublimeering van lagere in hoogere
gevoelens gaat om „een zedelijke daad", een „ontzegging", ja een „offer",
(p. 410 - 411).
Zie ook mijn brochure „Londe en Schuld" uit de serie Redelijke Godsdienst, Hollandia Drukkerij. p. 20-21 en 34-35.

254

OM DE MENSCHELIJKE ZIEL.

uitspraken van Bleuler, Freud en Jung, die hij met instemming aanhaalt ; zooals deze van Bleuler : „Ik ken tot
heden maar één bron van schuldgevoel, dat men mijnentwege religieus of transcendent noemen mag : de Onanie,
en eventueel enkele dergelijke sexueele vergrijpen" ; en deze
van Jung : „In den grond moet het [schuldgevoel] wel
opgevat warden als een slechts partieele, d. i. een ten deele
gelukte sublimatie (hooger-wending) der infantiele sexualiteit. Een zeker bedrag aan verdrongen libido, voorgesteld
door hieraan beantwoordende fantasieën, is blijven staan
en naar 't bekende voorbeeld in angst verkeerd". Jung
liet later 't geloof aan den overwegend sexueelen wortel
van het religieuse schuldgevoel los. „Ziekelijken zondendruk vindt hij overal aanwezig, waar een mensch zich aan
een onveranderlijken, tot zijn eigen natuur behoorenden
levenseisch vergrijpt" 1 ).
Zonder ook maar één oogenblik te willen ontkennen
de aangrijpende rol, die sexueele vergrijpen in het
schuldgevoel spelen, of te twijfelen aan de vernietigende
reactie van de natuur tegen een verkrachting harer eischen,
eene reactie die zeer zeker in staat is het schuldgevoel te
verzwaren en tegelijk te vertroebelen, vragen we hier
toch : Waar blijft de zuiver zedelijke, de zuiver religieuse
stemming van het schuldgevoel ? Waar hooren we hier
één enkelen toon van den psalm : „tegen U alleen heb ik
gezondigd !" ? Pfister schijnt dien toon niet te missen. Met
Jung's beschouwing van het religieuse schuldgevoel als
„ziekelijken zondendruk" schijnt hij zich vrijwel te kunnen
vereenigen. Wij merken echter op dat er geen sprake was
van ziekelijk schuldgevoel, maar alleen van schuldgevoel.
Bovendien, wat is hier ziekelijk ? Blijkbaar is alle schuldgevoel, d.i. alle zonde die na hare verrichting „drukt",
ziekelijk, immers staat het 't gezonde zenuwleven in den
weg. Als Pfister protesteert, vragen we : waar is de grens
tusschen gezond en ziekelijk berouw ? Nu Pfister over
deze grens niet spreekt en 't schuldgevoel uitsluitend be1) Pfister p. 89-93.
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handelt als pathologisch verschijnsel, kunnen we den indruk
niet weren : schuldgevoel wordt voor Pfister ziekelijk,
als het begint te drukken, of: als het iets meer begint te
drukken dan goed is voor de gezondheid. Ach, hoe gevaarlijk is de gelijkstelling : zenuwleven = zieleleven ! Waar
het zieleleven zoo uitsluitend van zijn organischen kant
wordt beschouwd, daar lijdt het geestelijke zieleleven meer
schade dan het lichamelijke er bij wint.
Wij zeiden, dat de natuurwetenschappelijke denkwijze
meebrengt een verschijnsel te beoordeelen naar zijn oorsprong en naar zijn gevolg. We zagen reeds, hoe deze
denkwijze Pfister er toe leidde om het eigenaardig zedelijk
karakter van deugd en zonde over 't hoofd te zien door
beide te „verklaren" uit hun „oorzaken". Tot dezelfde
sceptische ethiek wordt Pfister gebracht door deugd en
zonde uitsluitend te waardeeren naar haar gevolgen, welke
gevolgen hij dan zoekt in de samenleving. Het zedelijk
goede stelt hij herhaaldelijk gelijk met 't „sozial-werthvolle" 1 ). En zoo wordt ongemerkt zijn ethiek gansch en al
utilistisch. En zijn theologie ook. De godsdienst moet, volgens
hem, zijn nut hebben, wil hij deugen ; en wel tweeërlei nut :
lo. zijn nut voor anderen, d. w. z. hij moet ethische, d. i.
(bij Pfister) sociale waarde bezitten ; hij moet brengen
„een gezonde, de zedelijke kracht vermeerderende vroomheid" 2 ), en 2o. zijn nut voor den drager zelf. Deze
waarde van den godsdienst, zegt Pfister, heeft hij door
de psychanalyse opnieuw leeren kennen. „Ik beken,
dat de schoonheid en de zegen eener gezonde, ethisch
zuivere vroomheid mij door de hier beschreven onderzoekingen eerst recht overweldigend duidelijk zijn geworden 3)". Met ingenomenheid vermeldt Pfister, dat ook
Stekel den godsdienst een hooge ethische zending toekent ;
hij dient om 's menschen haat te beteugelen, en zooveel
mogelijk in liefde te veranderen. sung is overtuigd, dat
de loslating van het Christendom, 't welk destijds werd aan1) b.v. p. 61.

2) p. 356.

3) p. 355.
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genomen om aan de antieke ruwheid te ontkomen, de
menschheid weer tot beestachtige ongebondenheid zal
brengen. Jung noemt „den religieusen mythus" „een der
grootste en meest beteekenende instellingen welke met
bedriegelijke symbolen den mensch toch de zekerheid en
kracht geven, door de vreeselijke macht van de wereld
niet verpletterd te worden." Jung wil daarom het
godsdienstig symbool „na onvermijdelijke schrapping van
zekere verouderde elementen wel behouden als transcendente
theorie en zelfs als leerstuk, maar het dermate met een
nieuwen . inhoud vullen, als de huidige stand van het
cultuur-streven dit verlangt" 1 ).
Pfister voelt niet, hoe de godsdienst door deze genadige houding van Stekel en Jung in dienstbaren toestand
wordt gebracht. Hij vergeet, dat godsdienst er aanspraak
op maakt zijn eigen waarheid te bezitten, die niet door
moraal of cultuur behoeft gerechtvaardigd te worden, een
waarheid, voor geen anderen rechter te bewijzen dan voor
eigen oordeel. Wanneer tenslotte moraal en cultuur den
godsdienst in 't gelijk stellen, dan is dat een voldoening
voor den godsdienstigen mensch, die naar eenheid zoekt.
Maar een vast geloof vindt het vernederend en onduldbaar, dat het op straffe van waardeverlies, in overeenstemming moet worden gebracht met „de huidige cultuur".
Pfister zegt, dat Eucken er evenzoo over denkt. Ik
meen, dat Pfister zich vergist, en dat Eucken, met hoeveel
nadruk hij betoogt dat de godsdienst zich met de groote
nooden en problemen van onzen tijd moet inlaten, het
gezelschap van Stekel en Jung zou afwijzen, als behoorende
tot degenen, die er op uit zijn. om „het menschelijk welzijn
tot 't hoogste doel te verheffen en tegenover de geestescultuur een bloote menschencultuur te stellen" 2 ). In tegenstelling met hen, die de waarde en de waarheid van den
godsdienst afhankelijk denken van moraal, wetenschap en
cultuur, zegt Eucken : „om het gevaar te keeren, dat de zelfstandigheid van het geestesleven wegteert, ja, volkomen
,

1)

p. 355, 356.

2)

Wahrheitsgehalt der Religion p. 405.
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geloochend wordt," en tegenover dit gevaar „geestelijke
noodwendigheid" en menschelij ke dwaling van elkander
te scheiden, daartoe is niemand meer bevoegd en geroepen
dan de godsdienst met zijn teruggaan tot de laatste diepten
van ons wezen, en met zijn openbaring van grootaren
innerlijken samenhang 1 )".
Behalve 't nut, dat de godsdienst voor moraal en cultuur hebben moet, wordt als tweede eisch aan den godsdienst gesteld : dat hij nut moet hebben voor den drager
zelf. Wat bedoelt Pfister, vragen wij, met dit nut ? Het
antwoord, of liever de indruk, dien we doorloopend krijgen
is : gezondheid naar lichaam en ziel, evenwicht en kracht.
Het ligt voor de hand, dat een psychiater bij voorkeur
zijn aandacht vestigt op de genezende kracht van den
godsdienst voor de kranke ziel. „In gunstige gevallen",
zegt Pfister, „behoedt de godsdienst de, van de ruwe, inhalige
werkelijkheid afgestooten libido voor verkeering (Konversiou) in hysterische lichaamsgebreken, en voor omslaan
Intro version) in angst, levensmoeheid, dwangverschijnselen."
Freud spreekt van de buitengewone vermeerdering van
neurosen sedert de godsdiensten krachteloos zijn geworden.
„1k zie ongelukkige menschen, die ik niet volkomen door
analyse kan genezen, veel liever in een extreme secte of
in een klooster geraken, dan in een zware psycho-neurose" 2 ).
(

Natuurlijk kan niemand er bezwaar tegen hebben, den
godsdienst eens te beschouwen als het groote geneesmiddel
voor onzen zenuwachtigen en zenuwzieken tijd 3 ). Het
„komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal
u rust geven voor uwe ziel" is niet de minst mooie
roeping van den godsdienst. En 't behoort tot de vele verdiensten van Pfister's boek, dat het deze roeping in een helder en veelal nieuw licht plaatst. Maar gevaarlijk wordt
deze medische opvatting, als zij theologie wil worden, als
zij er min of meer aanspraak op gaat maken de eenige of
1) Ibidem p. 406.

2) p. 355.

3) p. 482. „De Pädanalyse toont ons den godsdienst onder 't gezichtspunt der psychologie en biologie, zoowel als onder dat van de individueële
en sociale hygiène." (Ik cursiveer).
O. E. XV 2

17
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de ware te zijn. Pfister doet verder in zijn boek als of er
geen andere is, en vergeet, dat godsdienst een souvereine
macht is, die, van niets afhankelijk, zich zelf ten doel heeft,
en aan niets anders haar hoogste waarde ontleent dan aan
zich zelf. Anders wordt de godsdienst verlaagd tot een
dienstbare. Onopzettelijk en onwillekeurig laat Pfister zich
tot deze opvatting verleiden.
Soms krijgt men al lezende den indruk, dat 't gansche
evangelie en 't ware Christendom in den dienst staat
van de psychiatrie. Bovenaan staat voor Pfister 1 ) de eigenaardig christelijke leiding der libido in drie kanalen : liefde
tot God, tot den naaste, tot zich zelven (Matth. XXII:
37-39). Tot geen andere doeleinden, zegt Pfister, kan de
libido beter worden gesublimeerd : de zelf-liefde is van groote
waarde tegenover vernietigings-tendenzen ; de naastenliefde
maakt den mensch en zijn godsdienst sociaal en verhindert,
overeenkomstig Jezus' verkondiging van het Godsrijk op aarde,
om 't zwaartepunt naar 't Jenseits te verleggen en zoo 't
Diesseits van zijn waarde te berooven ; de liefde tot God
doet den geloovige, als leven en wereld !hem ontgoochelen,
vluchten naar het rijk des ideaals en „bij Gods Vaderliefde een asyl" vinden voor zijn verlangens. Zoo wordt
de mensch door dezen gezonden godsdienst zelf gezond,
en wordt hij behoed . voor neurose. Van bijzondere beteekenis zegt Pfister is de wijze, waarop Jezus 's menschen verhouding tot den Vader heeft uitgewerkt. „Met
verwonderlijke scherpzinnigheid maakte hij de verbinding
met den [aardschen] vader los, door haar te sublimeeren
[tot band met den hemelschen Vader]. Daarmee heeft
Jezus de schadelijke fixeering (infantiel vasthouden aan
den aardschen vader en 't vaderlijk gezag) opgeheven en
ruim baan gemaakt voor de vrije persoonlijke ontwikkeling. En hoewel hij zich ten voorbeeld van zijn
moeder emancipeerde, heeft hij aan de verhouding tot de
moeder niet zooveel aandacht geschonken." „Jezus beminde
de werkelijke moeder zoo zeer, dat een hemeisch surro1) p. 483. v. v.
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gaat overbodig was." De katholieke kerk sublimeerde 66k
de moederliefde in de liefde tot Maria, de moeder Gods.
„Bij Jezus vinden we nog andere voor den pädanalyticus
hoogst gewichtige gedachten : Hij bevrijdde de benauwde
ziel. Door abreageeren (afleiden) en zondenvergeving bereidde hij van binnen uit de genezing van neurotische
gebreken" 1 ).
Met groote vindingrijkheid gaat Pfister voort met de
psychanalytische voor- en nadeelen van verschillende
vormen der christelijke religie aan te toonera en te bewijzen dat „de Freudsche theorie zich in den spiegel der
godsdienst-geschiedenis schitterend handhaaft" 2 ). Al betwijfelen we, of het allereerst Jezus' „scherpzinnigheid" is geweest, die hem het geloof aan den Hemelschen Vader
ingaf, wij erkennen graag scherpzinnigheid in Pfister's uiteenzetting, die waarheid bevat en waarde voor onzen blik
op de verhouding tusschen godsdienst en neurose. Maar
ons bezwaar is, dat Pfister door deze medische beschouwing
gevaar loopt den godsdienst te beoordeelen naar 't antwoord op de vraag : of hij gezond maakt. En al is Pfister
geestelijk genoeg om gezondheid hier niet op te vatten
als lichamelijke gezondheid alleen, maar als gezondheid van
lichaam en ziel beide, die hij zich niet goed gescheiden
kan denken, toch achten wij zijn zienswijze bedenkelijk
als we merken, dat hij onder gezondheid der ziel verstaat, wat voor de hand ligt : evenwicht, en als gevolg
daarvan : harmonie, rust, kracht, blijdschap. Bedenkelijk
vinden wij dit, omdat evenwicht, dat hier 't leidend beginsel is, geen ethisch, maar een zuiver natuurlijk principe
is. Evenwicht kan evenals harmonie zedelijk hoog en laag
staan. Een mensch kan innerlijk in rustig evenwicht verkeeren, zonder gevoel van zwakheid of pijn in vrede met
zijn lot en in harmonie met zijn omgeving, en toch niet
behooren tot de zedelijk hoog staanden, noch tot de religieus-voornamen. Denk aan den bourgeois satisfait. Het hangt
er maar van af, uit welke componenten het innerlijk even1 p. 483-487.

2) p. 488.
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wicht bestaat ; de vraag is, waarméé de mensch vrede heeft
en in harmonie verkeert. En evenmin als de begrippen evenwicht en harmonie heeft 't begrip „geestelijk gezond", dat
met de beide vorige onmiddellijk samenhangt, een vasten
ethischen zin. Wie dit begrip als maatstaf gebruikt, ontkomt er niet licht aan daarvoor is de mensch te stoffelijk aangelegd om zich geestelijk gezond te achten als
hij zich wèl voelt. En och, als ons lichaam in een bloeienden staat verkeert en onze wen schen bevredigd zijn, dan
voelen wij ons zoo spoedig wel te moede, en achten ons
gelukkig. 't Geluk is geen proef op de som van den godsdienst. Er zijn evenveel trappen van geluk als er menschen zijn.
Nu is dit, gelijk we reeds opmerkten, een groot gevaar
voor psychiaters : als zij door hun patiënten in aanraking
komen met den godsdienst, dan speelt zoo vaak de godsdienst als machtige stuwkracht een rol in hun zenuwziekte, en ziet de geneesheer den godsdienst als pathologisch
geval. Geen wonder dat hij zoo hij den godsdienst
leert waardeeren — zegt : ja, maar alléén een gezonden godsdienst, die gezond maakt, en gezond houdt ! En hij heeft
nog meer reden om zoo te spreken, als hij, gelijk Pfister,
de geschiedenis kent en ook misschien uit ervaring
met zijn patiënten weet, hoe onderdrukte sexueele drift
vaak een uitweg vond in 't godsdienstig leven (monnikenen nonnenwezen, Zinzendorf e.a.) en daar zich niet ten
volle kunnende uitleven, soms tot heftige neurose aanleiding gaf. De godsdienst heeft ongetwijfeld zijn vele
ziekelijke uitingen, maar, en hierop leg ik tegenover
Pfister allen nadruk — die uitingen zijn ziekelijk, niet
omdat zij tot neurose aanleiding geven, of omdat zij bij
een neurotisch mensch worden aangetroffen, maar omdat
zij niet-religieuse, vaak anti-religieuse elementen bevatten 1 ),
die de drager niet van de echt religieuse weet te scheiden,
noch te onderscheiden. Betreffende dit laatste euvel kan
de psychanalyse uitnemende diensten bewijzen, door haar
1) Zie b.v. Pfister p. 265, 484.
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ontleding, onderscheiding en uitlegging. Maar zij heeft
niet het recht om „neurotische" godsdienst-uitingen als
minderwaardig af te wijzen. De godsdienst weigert zijn
rechter te zien in een gezondheidsleer. Hier beseffen we,
dat er nog een andere beoordeeling van den godsdienst is,
dan die der psychanalyse ('t gezichtspunt der individueele
en sociale hygiëne 1 ), en dat die andere beoordeeling, die
't godsdienstig besef zelf aan 't woord laat, de diepere en
juistere is. Hier zien we ook, hoe onmogelijk 't is beide
zienswijzen te vereenigen. Zij komen vaak tot geheel verschillende conclusies. En in tegenstelling met Pfister's
standpunt en eigenlijk met 't standpunt dat 't grootste
deel der moderne psychiatrie inneemt, eischen we, dat in
geval van strijd, de hygiënistische zal wijken.
Men versta mij goed : ik maak er den psychiater als
geneesheer geen verwijt van, dat hij den opvallend naar
voren tredenden godsdienst van een zenuwachtig mensch
uit medisch oogpunt wantrouwt, en dat hij, wanneer de
godsdienst 't ziek makende element is, zal trachten dien
godsdienst, zoo al niet te onderdrukken en te verwijderen,
dan toch te kalmeeren en hygiënischer te maken. Daar
is hij geneesheer voor, geneesmeester van het menschelijk
organisme. Evenzoo zal hij den hartstochtelijken geleerde
en kunstenaar, die bezig zijn hun zenuwleven te verstoren
en hun gezondheid te bederven, aanmanen om de wetenschap en de kunst wat kalmer te beoefenen, en misschien
zelfs een tijd lang op zij te zetten. Dat is zijn vak en
zijn recht, en 't is goed dat er menschen zijn door
studie in staat om hun op 't juiste oogenblik halt ! toe
te roepen, of, als ze reeds te ver zijn gegaan, een weg
te wijzen, waarlangs terugkeer mogelijk is. En wanneer
die godsdienstige, die kunstenaar, die geleerde hun gezondheid willen sparen, om meer voor God, voor de kunst, of
voor de wetenschap te kunnen zijn, dan mogen de godsdienst, de kunst, de wetenschap, dien psychiater recht
dankbaar wezen. Maar indien deze toegewijde menschen
1) p. 482.
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hun toewijding niet willen schorsen, en hun werk niet
willen staken, omdat zij oprecht meenen dit niet te mogen,
of omdat hun hooge begeerte hen te zeer meesleept om
rust mogelijk te maken, dan heeft de psychiater niet het
recht om dezen godsdienst, deze kunst, deze wetenschap
ziekelijk te noemen. Dan gaat hij zijn bevoegdheid te
buiten. Die bevoegdheid is : zieken te genezen, maar niet :
hun geestelijke praestaties te beoordeelen. Hij mag zeggen :
die mensch is ziek. Maar hij mag niet zeggen : zijn werk
is ziek. Dat kan alleen hij beoordeelen, die van dat werk
verstand heeft. Het geestelijk leven is in zijn kern geen
uitvloeisel van 't organische leven, en mag niet dáárnaar
beoordeeld worden.
„De psychanalyse", zegt Pfister, „geeft geen uitsluitsel
over het waarheidsgehalte van den godsdienst, ofschoon
zij neurotische godsdienstvormen, die tegenover het realiteitsdenken geen stand houden, veel sneller en zekerder op
zij zet dan alle historische en systematische theologie" 1).
Ik voor mij ben bang voor deze snelle rechtspraak 2 ). Zij
zal er heel gauw toe komen om alle godsdienstige neigingen,
die zenuwziek kunnen maken of bij zenuwzieke menschen
worden aangetroffen, „neurotische godsdienstvormen" te
noemen. Aan te toonen, of zelf overtuigd te raken, dat
deze vormen. „tegenover het wijsgeerig realiteitsdenken niet
stand houden," zal haar niet moeilijk vallen, te meer, waar
niet iedere psychiater in dit soort van denken een meester
is. En bovendien vrees ik het is zoo menschelijk en de
verleiding is zoo groot ! — dat de psychanalytische rechtspraak in godsdienstvormen die den rechter persoonlijk
niet sympathiek zijn, zonder veel moeite iets neurotisch
zal weten te ontdekken, en dan op grond van die vondst
ze zal veroordeelen.
Ik waag het te betwijfelen of Pfister aan al deze ge1)

p. 351.

2)

Evenals ik bang ben voor „den sleutel", dien wij, dank zij Freud's

onderzoek, zouden bezitten om alle geheimen van „de oneindig rijke symboliek der Christelijke voorstellingen en gebruiken", te ontsluiten (p. 488).
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varen ontsnapt is. De synoptische evangeliën vertegenwoordigen voor hem den hoogsten, den waren godsdienst 1 ).
Waarom ? Omdat deze „rein-ethisch" is en „gezond". Daarin
vindt Pfister „de vroomheid van den gezondsten en diepzinnigsten mensch" 1 ). Naar den maatstaf van „individuëele
eis sociale hygiène" — en dat is immers de maatstaf der
psychanalyse 2 ), - is de synoptische godsdienst de beste.
Daarentegen „vertegenwoordigen Paulus en de Johannesgeschriften de vroomheid van den zenuwzieke", „daarom
hebben ook heden de neurotische menschen het meeste
aan Paulus en Johannes (neurotischen zoeken elkaar),
terwijl kom plexvrij e menschen gewoonlijk veel meer aangetrokken worden door de synoptische vroomheid". Het
Johannesevangelie is hun te mystiek en te jenseitig, en
van mystiek en 't jenseitige moet Pfister niets hebben.
Met instemming haalt hij dit woord van Heilborn aan over
de oud-Duitsche mystici : „Van oudsher, ook bij de oude
vrome Duitsche theosofen, was hl het peinzende vermoeden,
alle op zelfvernietiging beluste dood- en jenseits-zoeken
met overprikkeling der zinnelijkheid en met zinnelijke
fantasie-afdwalingen vergroeid. Zinnelijkheid en mystiek
leven in en door elkaar" 3 ). Paulus is voor Pfister een
zenuwpatiënt, die een gansche evolutie van dwang-voorstellingscomplicaties doormaakte, waardoor hij van Jood
een Christen werd, maar zenuwpatiënt bleef 4 ).
Als men deze uiteenzetting leest, dan kan men den
indruk niet van zich afzetten, dat Pfister wèl voor de
synoptische evangeliën, maar niet voor Johannes en Paulus
heeft kunnen voelen, en nu blij is zijn voorkeur en afkeer
te kunnen beredeneeren. Wij kunnen de waarheid van
onzen indruk niet bewijzen, en Pfister zal antwoorden, dat
het zijn gezond-religieuse natuur is, die hem vroeger, vóór dat
hij wist waarom, instinctmatig naar den eenen vorm van
godsdienst toe en van den anderen af deed wenden. Toegegeven, dat 't inderdaad zóo is geschied, en toegegeven
ook (wat niet wil zeggen dat wij 't er mee eens zijn) dat
1) p. 487.

2) p. 482.

3) p. 484.

4) p. 393.
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Pfister terecht voor mystiek ook een sexueelen oorsprong
vindt en in Paulus' bekeering en vroomheid verschoven
angst en dwang-neurose constateert, dan nog ontkennen
wij zijn recht, om op grond hiervan den godsdienst van
Johannes en Paulus minderwaardig te achten dan de
„gezonde" vroomheid der synoptische evangeliën. Wij
ontkennen dit om drieërlei redenen :
] . Gesteld, dat Pfister's verklaring juist was, dan zou
daarmee gansch en al onverklaard blijven de godsdienstige
indruk, dien Paulus maakte en de eeuwenlange godsdienstige invloed dien hij heeft gehad en nog bezit. Pfister
heeft dan alleen den neurologischen tekst van zijn geestesleven gelezen, niet den zuiver-geestelijken, waaruit Paulus'
beteekenis in de geestenwereld begrepen kan worden. De
eerste tekst verschilt evenveel van de tweede, als de uiteenzetting van de klankencombinaties en toon-opvolgingen in
een muziekstuk verschilt van datzelfde muziekstuk wanneer
't gespeeld wordt. Dat laatste is pas muziek. Evenzoo
is die tweede tekst van Paulus' zieleleven, voorgedragen
door zijn eigen woord en leven, pas geest, pas godsdienst.
2. De tweede reden hebben we eigenlijk al genoemd,
toen we James' oordeel over het „medische materialisme"
aanhaalden. We hebben reeds gezegd : godsdienst is
natuurlijk ziekelijk, en mystiek is natuurlijk onzuiver, als
zij sexueele of andere ongodsdienstige bestanddeelen in
zich dragen, maar tegen hun zuiverheid kan geen aanklacht ingebracht worden op grond van het feit, dat de
mysticus een sterk sexueelen aanleg heeft. (Tot deze waarheid doet natuurlijk niets af de groote moeilijkheid
om 't een van 't ander te onderscheiden). Evenmin kan
op de kleur en geur van een roos als een aanmerking
gelden, dat de grond, waarin de struik staat, bemest
is geweest. Kleur en geur van de roos zijn een andere
dan die van de mest, ook al zou zij zonder die mest
zooveel kleur en geur misschien niet hebben gehad.
Ook mag men niet zeggen, dat de sexueele aanleg die
bijzondere godsdienstige gesteldheid heeft veroorzaakt, en
dat deze gesteldheid dus alleen uit dien aanleg moet
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verklaard en gewaardeerd worden. Want behalve dat wij
er immers niet aan denken wetenschappelijke en aesthetisehe praestaties op dezen grond te diskwalificeeren, en 't
de religieuse dus evenmin mogen doen, — diezelfde sexueele
aanleg heeft bij ongeestelijke
ke personen een g an sch ander
resultaat, zooals dezelfde vruchtbare grond een rozenstruik
van mindere soort ook met mindere rozen doet bloeien.
3. De derde reden, waarom we niet Pfister's beschouwing niet meegaan, is ons protest tegen zijn veroordeeling
van „neurotische" godsdienstvormen als „ziekelijk" en dus
minderwaardig. Onder neurotische godsdienstvormen kan
men drieërlei verstaan :
a. godsdienstvormen, die bij neurotische menschen
worden gevonden, en daardoor met 't andere geestelijk
leven van die menschen neurotische kenmerken dragen ;
deze vormen zijn op zichzelf niet neurotisch te noemen.
b. godsdienstvormen, die hun ontstaan mede aan neurose
te danken hebben. Dat deze afkomst hen niet hoeft te
diskwalificeeren, hebben we ons reeds door James laten
aantoonen. „Al had de heilige Theresia", zegt James 1 )
„het zenuwgestel van de meest bedaarde koe gehad, het
zou haar theologie niet gered hebben, als deze de geestelijke proef niet had kunnen doorstaan. En omgekeerd, als
haar theologie die proef wel kan doorstaan, dan maakt het

geen verschil hoe hysterisch of zenuwziek haar gestel ook
moge geweest zijn. Waarom zou God zijn werk alleen
naogen laten verrichten door compleete geesten? Best mogelijk, dat Hij voor bijzondere gevallen een incompleeten
geest een geschikter werktuig vindt." „Het werk, dat gedaan
is," zegt Dr. Maudsly, (overigens een bestrijder van supranaturalistischen godsdienst) „en de eigenschap in den werker,
waardóór het gedaan is, dat alleen komt hier in aanmerking ; en het doet er niet veel toe, of die werker in
andere eigenschappen van het karakter zeldzaam gebrekkig is" 2 ).
c. godsdienstvormen, die tot neurose leiden of kunnen
1)
2)

Varieties p. 18, 19.
Varieties p. 19.

266

OM DE MENSCHELIJSE ZIEL.

leiden. Wij kunnen er in komen, dat een psychiater met
deze vormen geen vrede kan hebben. Daar is hij psychiater
voor. Maar evenmin mogen wij zijn oordeel afdoende achten ook als geestelijke waardeering. Hier zien we juist
duidelijker dan ooit het verschil tusschen de zuiver geestelijke en de psychiatrisch-hygiénistische waardeering. Pfister
heeft 't gevoeld en getracht zich boven deze laatste waardeering te verheffen, toen hij openlijk uitsprak : „De
neurose, hoe vreeselijk zij ook zijn kan, is niet het grootste der euvelen. Indien de hoogste ethische waarden
slechts tot haar prijs te koop waren, dan moest zij verdragen worden." In theorie geeft Pfister dus de mogelijkheid
toe, dat neurose bestaanbaar is met, ja
zelfs bevorderheid
klijk zijn kan aan ethische waarden. Maar in de praktijk
gelooft hij er zoo goed als niet aan. „Inderdaad heeft
echter de verwoesting van het gezonde leven zeer dikwijls
een vermindering van het zedelijk gehalte ten gevolge."
Volkomen juist ! Zeer dikwijls. Maar niet altijd. Er zijn
uitzonderingen, en niet weinige. En daaronder zeer schitterende ; de geschiedenis weet het. Van die uitzonderingen
spreekt Pfister niet meer, en in 't vervolg van 't boek
neemt hij geheel 't psychiatrische standpunt in : hygiëne
is de hoofdzaak.
Niemand heeft zoo scherp 't onderscheid tusschen
geestelijke en hygiënistische waardeering aangetoond, als
weer W. James : „Het is aan geen twijfel onderhevig, dat
het uitsluitend beoefenen van een godsdienstig leven er toe
leidt om den mensch exceptioneel en excentriek te maken.
Ik spreek nu niet van den ordinairen geloovige, die den
conventioneelen dienst van zijn landstreek volgt, 't zij hij
Buddhist, Christen of Mohammedaan is. Zijn godsdienst is
voor hem door anderen gemaakt, tot hem gebracht door
traditie, tot vaste vormen herleid door navolging, en in
stand gehouden door gewoonte". Dit is „godsdienstig leven
uit de tweede hand". Godsdienst uit de eerste hand vinden
we bij personen, „voor wie godsdienst niet is een saaie
gewoonte, maar eerder een acute koorts". Zij hebben den
godsdienst gevonden voor duizenden. „Maar zulke persoon-
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lijkheden zijn „genieën" in de godsdienstige lijn, en gelijk
andere genieën . . . hebben zulke godsdienstige genieën
dikwijls de symptomen vertoond van een onvast zenuwleven. De godsdienstige leiders zijn misschien zelfs meer
dan andere soorten van genieën, onderworpen geweest aan
abnormale psychische bezoekingen". „Zonder onderscheid
waren zij wezens van opgewonden, emotioneele gevoeligheid. Dikwijls hebben zij een verdeeld innerlijk leven
geleid, en leden zij aan melancholie gedurende een deel
van hun loopbaan. Zij kenden geen maat, waren vatbaar
voor angst- en dwangvoorstellingen, en vele malen geraakten zij in trances, hoorden zij stemmen, zagen zij
visioenen, en toonden allerlei soorten van eigenaardigheden,
welke gewoonlijk gerangschikt worden onder de pathologische" 1 ). James, in Edinburgh sprekende, neemt als voorbeeld een man als George Fox (hij had evengoed Mohammed.
kunnen nemen). „In dagen van bedrog en van geveinsdheid heeft Fox een godsdienst van waarachtigheid gebracht,
in geestelijke innerlijkheid geworteld, een terugkeer tot
iets, dat meer op het oorspronkelijke evangelie geleek dan
de menschen in Engeland ooit hadden gekend." „Niemand
zal ook maar een oogenblik willen beweren, dat uit een
oogpunt van spiritueel inzicht en vermogen de geest van
Fox ongezond was. En toch was Fox uit 't oogpunt van
zijn nerveuse gesteldheid een psychopaat of détraqu6 van
de ergste soort." James haalt ten bewijze hiervan hallucinaties aan, in Fox' eigen dagboek beschreven. Helder
toont James aan dat hetgeen van psychiatrisch standpunt
een ziekteverschijnsel moet genoemd worden, tegelijk van
zuiver geestelijk standpunt soms buitengewoon gezond
en rijk moet heeten. Dit uiteenloopende oordeel komt
natuurlijk niet zoozeer aan den dag bij menschen van gematigd religieuse gezindheid als wel bij die menschen, wier
religie hun leven is, bij de innig-religieusen, dat zijn haast
noodwendig de eenzijdig-religieuse naturen, en 't sterkst, zooals we zeiden, bij godsdienstige genieën, die als de meeste
1) Varieties p. 6, 7.
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andere genieën de sterkst-eenzijdigen zijn. Dezen zijn in
hun hartstochtelijke eenzijdigheid allen min of meer neuropathisch.
Dr. Moreau gaat, volgens James, zelfs zoo ver, dat hij
zegt : „Het genie is slechts een der vele takken van den
neuro-pathischen boom." Maar hij denkt er niet aan, om de
producten van het genie daarom minder te achten of te beweren dat van een neuropaath nooit een openbaring van
nieuwe waarbeid kan komen. Daarvoor huldigt zijn onmiddellijk spiritueel instinct deze producten en openbaringen te
sterk. Wat niemand bij een wetenschappelijke ontdekking
doet: vragen naar het zenuwgestel van den ontdekker, en dààrnaar de waarde der ontdekking bepalen, dat late men ook
bij religieuse openbaringen ! Wanneer iemand op neurologischen grond aan deze openbaringen haar waarde meent
te moeten ontzeggen, zegt James, dan is dit eigenlijk,
omdat hij tevoren reeds om persoonlijke redenen een tegenzin tegen deze openbaringen bezat 1 ). Onwillekeurig moeten
we hier aan Pfister's afkeer van Paulus en Johannes
denken.
Wat Pfister ook vergeet, is, dat er een nauw verband
kan zijn tusschen 't heldhaftige en 't neuropathische 2 ).
Er moet iets gevaarlijks of moeilijks gedaan worden, zegt
James. Iemand moet 't doen. „Waarom ik?" zegt de gewone
laksche mensch. „Waarom ik niet?" zegt de psychopaath,
en springt naar voren. En wanneer dan met dit psychopathische temperament in 't zelfde individu een superieur
intellect samengaat, dan is de best mogelijk voorwaarde
gegeven voor het durvende, indruk makende, invloedrijke
genie. Zulke menschen blijven met hun intellect niet louter
critische luisteraars. Zij bezitten niet kalm hun denkbeelden,
hun denkbeelden bezitten hen, en zij werpen die denkbeel1)

\Tarietes, p. 16, 17.

2)

Hiermede is natuurlijk geenszins gezegd, dat wij alle helden voor

neuropathen, of alle neuropathen voor helden houden. Dit is o.i. evenmin
waar, als dat alle neuropathen genieën, of alle genieën neuropathen geweest
zijn. Hoewel volgens sommigen (Moreau, Lombroso, Nisbet) dit laatste
wel 't geval schijnt geweest te zijn; zie James p. 16.
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den, er moge van komen wat wil, op hun omgeving en
op hun tijd 1 ).
Weinige menschen, zegt James, zijn geheel vrij van
eenige zielsziekte. „Maar juist die ziekte kan ons helpen 2 ).
In het psychopathische temperament hebben wij de emotionaliteit, welke de allereerste voorwaarde is voor levendig
moreel besef; bezitten we de intensiteit en neiging tot
nadrukkelijkheid die 't wezen vormen van praktische
moreele kracht ; en bezitten we de liefde tot metafysiek en
mystiek, welke 's menschen belangstelling heffen boven de
oppervlakte der zintuigelijke wereld. Wat is dan natuurlijker dan dat dit temperament den mensch binnenleidt in
de gewesten van godsdienstige waarheid, tot in die hoeken
van 't universum, welke dat robuste Filistijnsche type van
zenuwgestel, dat zijn biceps laat voelen, zich op de borst
stompt, den hemel dankende, dat het geen enkel ziek
vezeltje in zich draagt, zeer zeker immer voor zijn zelfvoldanen bezitter zou verborgen houden?" „Indien daar", besluit James, „zoo iets is als inspiratie, dan zou 't wel
kunnen zijn, dat het neurotische temperament de hoofdvoorwaarde levert voor de begeerde ontvankelijkheid."
Wij behoeven deze laatste onderstelling niet te aanvaarden, zoomin als we alle forsche uitspraken van James
hoeven te onderschrijven, om toch, als we kiezen moesten
tusschen James' waardeering van het geestesleven en de
psychiatrisch-hygiënistische van Pfister, geen oogenblik te
aarzelen. De eerste mag soms ietwat overdreven zijn, zij
laat aan het geestesleven als zelfstandig leven volle recht
wedervaren. Dit doet de hygiënistische waardeering niet. Zij
ziet het geestesleven niet zelfstandig en laat daardoor zich
zelve zien als ongeestelijk.
1)

Varieties p. 23, 24.

2)

Ook Pfister moet hier toch iets van gevoeld hebben, blijkens zijn

losse opmerking op p. 482: „Niemand kommt ganz ohne solche schädliche
Betrachtung ( Komplexbildung) durchs Leben." Pfister zegt zelfs : „Es
denkt auch niemand daran, alle Komplexbildungen aus der Welt zu schaffen.
Jeder musz und soll ein gewisses Masz von Verdrängung und Fixierung
tragen. Doch ja nicht zu viel'."
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Het ligt voor de hand, dat de psychiatrie de voorkeur
geeft aan den godsdienst der „healthy-min dedness", de blijmoedige vroomheid der „once-born", wier godsdienstzin zich
geleidelijk ontwikkeld heeft ; en dat zij huiverig is voor
de religie der „sick soul", die wel tot gezondheid voeren
kan, maar een schokkende geschiedenis heeft, langs donkere
wegen is gegaan en in melancholie gegrond is, welke
melancholie de grondtoon blijft ook van den vrede en de
blijdschap, die later zijn gevonden. De godsdienst der sick
soul is voor de psychiatrie veel te veel een geest uit de
psychopathische sfeer. En daarin heeft zij gelijk. Maar
ongelijk heeft zij alweer, wanneer de psychiatrie dezen
godsdienst „ongezond" noemt. Tenzij ze goed weet, maar
dat weet ze vaak niet, dat „ongezond" hier uitsluitend
beteekent : „ongezond uit neurologisch oogpunt", en
dat die zelfde neurologisch ongezonde godsdienst van
zuiver godsdienstig standpunt bezien wel de meest gezonde kan zijn. Want, welke groote waarde men ook aan
de religie der healthy-mindedness kan toekennen, niemand
die de geschiedenis van den godsdienst kent, kan loochenen,
dat bijna altijd de grootste kracht en de grootste invloed
is uitgegaan van „the sick soul", die haar God en haar
heiland gevonden heeft. Jezus als voorbeeld van het tegendeel aan te halen, als Pfister voor en na doet, is ongeoorloofd.
Daarvoor weten we te zeker, dat de Christus der evangeliën
de verheerlijkte Jezus is, in wiep een „sick soul" al heel
slecht zou passen ; we hebben bovendien te veel sicksoul-religie ook in de synoptische evangeliën, om haar geheel
te kunnen beschouwen als den godsdienst van „den gezondsten mensch" in psychiatrischen zin 1 ). Maar wel mogen
we daarentegen er op wijzen, dat het Christendom pas in
Paulinische gedaante zijn weg in do wereld vond, en dat
de groote godsdienstige genieën, die den sterksten en
verstdragenden invloed hebben geoefend, een Augustinus,
een Luther, een Calvijn, een Pascal, een Vinet en in onze
dagen een Tolstoy niet den godsdienst bezaten, dien Pfister
1) Pf. p. 487.
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zoo gezond vindt. Mag het dan al niet geheèl waar zijn,
wat James zegt, dat „de melancholie een wezenlijk moment
vormt in iedere volledige godsdienstige ontwikkeling"),
in de ontwikkeling dier allergrootsten is zij dat wèl geweest.
De godsdienst der psychiatrie is de religie der „healthymindedness". Wat wil een psychiater als psychiater meer
verlangen dan een gezonden geest ? Deze kan wel niet
anders dan behooren bij een gezond lichaam, of, zoo dit
lichaam tijdelijk in de knel is, het spoedig uit de benauwdheid helpen. Gezondheidsleer, op welk gebied ook, is altijd
digheid en oversterk voor matigheid en tegen alle eenzijdigheid
drijving. Men moet niets overdrijven, ook den godsdienst
niet, dat is ziekelijk, dan wordt uw godsdienst zelf ziekelijk
en maakt u ziek. Est modus in rebus. Houdt in alles maat.
Alles moet zijn tijd en plaats hebben, andere dingen even
goed als de godsdienst.
Deze zucht naar maat, orde en evenwicht, heeft ongetwijfeld haar aandeel in Pfister's ingenomenheid met de
eigenaardige wijze, waarop naar zijn meening de christelijke
godsdienst in onderscheid met elke andere de libido,
(lust, liefde) in drie kanalen leidt 2 ) : de liefde tot God, tot
den naaste, tot zich zelven. Daarmee, zegt Pfister, heeft Jezus
„de libido voor de werkelijkheid, de moraal en de cultuur gered". Want vooreerst heeft hij de liefde tot zich zelven erkend
als rechtmatig beginsel en een dam opgeworpen tegen de
neurotische zucht tot zelfvernietiging 3 ). Ten tweede heeft hij
door 't gebieden van zelf-liefde en naastenliefde de neiging
afgewezen om alle liefde op God te richten. „Wilt gij God de
hoogste eer bewijzen, heb dan uw naaste lief als u zelven !" 4 )
En ten slotte beeft hij als eveneens heilzamen eisch gesteld: de liefde tot God, als grond en waarborg der idealen,
waarheen het geloovige hart kan vluchten als het door 't
leven ontgoocheld is 5 ). „Wil de liefde tot God niet tot
fanatieke verhitting voeren, dan moet zij, zooals in 't be1) Varieties p. 24.
2) Die psych. Methode. p. 483.
3) p. 485.
4) p. 382.
5) p. 485.
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ginsel van Jezus geschiedt, door de liefde tot den naaste
en tot zich zelven begeleid worden" 1 ).
Naar mijn oordeel is dit een tamme opvatting van den
christelijken godsdienst. Ik weet wel, zij wordt bij de
meeste godsdienstigen, en misschien ook in ons leven gevonden ; maar ik voel zeer sterk : de hoogste opvatting is
zij niet, den waren vorm van christelijken godsdienst geeft
zij niet. En ik meen, dat Pfister zieh vergist, wanneer
hij de liefde tot zich zelven in Matth. XXII : 3 7 — 39 erkend
ziet als een rechtmatig beginsel, ja, als een eisch van het
„gezonde" Christendom. De zelfzucht wordt hier m.i. als
het aangeboren oer-sterke natuurbeginsel slechts tot voorbeeld gekozen voor het geestelijk beginsel der naastenliefde
met de aanmaning : probeer dat laatste nog zoo zwakke
gevoel even sterk te maken als het eerste. Als ik 't
wel zie, wordt de zelf-liefde hier niet gesanctioneerd en
wordt zij overal in 't evangelie veroordeeld, terwijl zelfverloochening en 't „verliezen van zijn leven" als eisch
wordt gesteld. Zeker, de christelijke zelfverloochening kent
niet, gelijk de buddhistische, als drijfveer de lust tot zelfvernietiging, maar de liefde tot God en den naaste ; en
wanneer Pfister noemt de zelfpijnigingen van Roomsche
monniken en heiligen, dan wijzen ook wij die af, maar niet
omdat deze menschen de liefde tot zichzelven uit 't oog hebben verloren, maar omdat zij naar ons inzicht God noch den
naaste er mee hebben gediend. Hunne houding was meer
buddhistisch dan christelijk. En wanneer we ons ten opzichte van sommigen vergissen, en hun drijfveer inderdaad
de liefde tot God was, dan is hunne misvatting o.i. een
verstandelijke, niet een zedelijk-godsdienstige dwaling.
Want de roepstem, om eigen ziel aan God te wijden en
zoo dicht mogelijk tot God te naderen, hebben zij op
hunne wijze verstaan en gehoorzaamd. Onze Protestantsche
opvatting der christelijke liefde doet ons evenals Pfister
op de twee aan elkaar gebonden geboden wijzen : God
lief hebben èn den naaste, omdat ook wij ons geen ware
,

1) p. 485.
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liefde tot God kunnen denken, die zich niet uit in een
leven van zelf-verloochenende liefde jegens den naaste,
Gods kind evenals wij. Maar wij bevelen die naastenliefde
niet aan met de bedoeling om de liefde tot God te beperken
en te reduceeren tot een gezond, maathoudend beginsel.
Wanneer Jezus in Matth. XXII zegt, dat wij God
moeten lief hebben met geheel ons hart, met geheel onze
ziel en met geheel ons verstand, en z.a. Mark. XII : 30
en Luk. X : 27 er aan toevoegen : met geheel onze kracht,
dan is 't ons onmogelijk dit anders op te vatten dan
(zooals 't er toch duidelijk staat) : met gehéél onze persoon,
met hl wat in ons is. God is met minder niet tevreden ;
zoo spreekt het ware Christendom. God is onze Maker,
aan Wien ons leven hoort. Hij is onze Heer, Die alles
opeischt, wat we zijn en bezitten. God is de Heilige,
Wiens woord brandt in dengene dien Hij aanraakt, als
een verterend vuur. Wij weten, dat die mensch de meest
begenadigde is, die smacht naar God gelijk een hert
schreeuwt naar de waterstroomen ; die verteerd wordt door
den gloeienden ijver voor Zijn rijk, die vol is, boordevol
is van lof en dank, de „Gottestrunkener Geist". Of dit
verstandig en gezond is, dat doet, uit 't hoogste, uit 't godsdienstig oogpunt bezien, heelemaal niets ter zake. Zooals
er een dwaasheid van de wereld is, die wijsheid is bij God,
zoo is er ook een ziekte naar de wereld, die in Gods oog
de gezondheid der engelen nabij komt. En als Pfister ons
als laatste waarschuwing toeroept : maar nu komt Gods
eigen koninkrijk in 't gedrang, want door die geweldige
liefde tot God wordt ook de liefde tot den naaste verdrongen, dan kan ons antwoord wel moeilijk anders wezen
dan dit : de christelijke liefde tot God en die tot den
naaste staan niet naast elkaar, beide haar plaats eischende
en gevaar loopende elkaar op zij te dringen, maar in haar
hoogste, in haar ware gedaante zijn zij één. Christus had
God lief ook in den mensch, en daarom den mensch in
God. Het tweede gebod volgt niet als een nieuw op het
eerste, maar is „daaraan gelijk".
Deze naastenliefde, de christelijke, die den mensch
O. E. XV 2
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lief heeft als kind van God en als hoofddoel ziet hem met
God te vereenigen, staat niet alleen in dienst van een
koninkrijk Gods op aarde. „Door zijn eisch der dienende
liefde en door zijn verkondiging van het koninkrijk Gods
op aarde, behoedde Jezus den godsdienst voor 't gevaar,
dat door verlegging van het zwaartepunt naar het Jenseits
het Diesseits van zijn waarde werd beroofd" 1 ). Hierin
heeft Pfister gelijk. Maar zelf weet hij den godsdienst
niet voor het tegenovergestelde gevaar te behoeden. Door
uitsluitend den nadruk te laten vallen op het (zedelijke)
aardsche leven houdt hij bitter weinig waardeering voor
het Jenseits over. En toch moet hij als theoloog wel
weten, dat in het evangelie zoowel als in het Christendom
het koninkrijk Gods zeker niet minder jenseitig dan diesseitig wordt gedacht, 't zij in betrekking tot 't hiernamaals,
't zij in den tijdeloos mystischen zin. Ook kan de chiliastische opvatting moeilijk als zuiver diesseitig worden beschouwd. Het beteekent geen geringe vergroving en vervlakking van het Christendom, als het jenseitige karakter
van het koninkrijk Gods niet wordt gezien en gewaardeerd.
Dit verwijt treft niet alleen Pfister, maar de heele
„psychiatrische theologie". Een gezondheidsleer kan moeilijk
iets anders tot object hebben dan 't leven, dat voor oogen
is. Zij kan moeilijk waarde hechten aan hetgeen aan alle
waarneming ontsnapt, en moeilijk beseffen, dat zelfs de dood
een gewin kan zijn. Het leven der ziel kan zij niet volgen
buiten de grens, waar haar blik ophoudt en haar taak is
afgeloopen. Een gezondheidsleer van het eeuwige leven
kan zij niet en wil zij niet geven. Krachtens haar aard
houdt zij zich aan „de werkelijkheid, de moraal en de
cultuur" en een hoogere werkelijkheid dan deze kent zij niet.
Wanneer men van den godsdienst, dien Pfister voorstaat, met zijn hoogste principe : gezondheid en harmonie,
kennis neemt, dan begrijpt men een door en door monistischen godsdienst voor zich te hebben. Van een tegen1) p. 485.
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stelling tusschen natuur en geest, tusschen lichamelijk en
geestelijk leven, tusschen wereld en koninkrijk Gods, tusschen tijd en eeuwigheid, vindt men geen spoor. En al
zagen we, hoe de psychiatrische theologie door haar
natuurwetenschappelijke basis en haar hygiënistische beoordeelingswijze van zèlf tot dit monisme voert, toch rijst
de vraag : hoe is 't Pfister gelukt langs wij sgeerig-psychologischen weg dit monisme te handhaven ? Want juist langs
dezen weg lijkt me dit monisme zoo moeilijk te verdedigen.
Ons antwoordt luidt : dit is Pfister gelukt door zijn
opvatting van „libido" en van „sublimeering".
„Wanneer men", zegt Prof. de Boer 1 ), „de discussie
over libido in de school van Freud volgt, dan meent men
verplaatst te zijn in voor de wetenschap vóór-historische
tijden, waarin men een groep verschijnselen dacht te verklaren door er een naam aan te geven, die met kracht of
vermogen is samengesteld." Nu, zóó v6órhistorisch is de
afleiding van alle menschelij ke beweegredenen uit één
grondbegeerte niet. De Engelsche eudaemonisten (Bentham),
die alle motieven afleidden uit de eene zucht naar genot
en geluk, de Engelsche utilisten (Mill, Sidgwick) die de verklaring zochten in 't al of niet beredeneerde verlangen naar
nut (eigenlijk niets anders dan een bemanteld eudaemonisme),
en nog onlangs de wijsgeerige woordvoerder van het historisch materialisme, Karl Kautsky, die den oorsprong
van alle moraal en geestelijk leven zocht in de eischen
der maatschappij, en de reden der gehoorzaamheid aan die
eischen tenslotte in welbegrepen eigenbelang, zij allen
nemen eigenlijk als allesbeheerschende oerkracht aan : de
zelfzucht, in haar talrijke variaties. En deze pogingen, om
alle geestelijk leven te herleiden tot eèn beginsel, zullen
net zoo lang worden herhaald, als men aan boven de natuur
uitgaande en in de natuur niet ontstane krachten weigert
te gelooven. Deze weigering is een der sterkste bestaansredenen van het monisme.
ik geloof niet, dat in de school van Freud een bepaalde
.

1) De Beweging, Mei '14, p. 119.
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wijsgeerige tendenz heeft voorgezeten. Het is meer vanzelf
sprekend, dat zij, van natuurwetenschappelijke richting
komend en den experimenteelen weg volgend, het supranatureele buiten haar gezichtskring hield, en 't niet noodig
vond om dit binnen dien kring te trekken, toen zij er
zich toe zette om een psychologie van den geest te geven.
Een psychologie van dezen oorsprong is van zelf naturalistisch (de natuur is alles) en monistisch (de natuur is één).
Hoe Freud zich het gevoelsleven van den mensch
samengesteld denkt uit Ich-Trieb en Libido, hoe hij de
Libido als van sexueelen aard beschouwt, en hoe 't begrip
sexualiteit door hem steeds verder werd uitgerekt en ten
slotte door leerlingen van zijn eigen school, ook door
Pfister, gedeeltelijk werd losgelaten, zagen we reeds. Wel
blijft libido 't hoofdbeginsel, ja, wordt dit zelfs feitelijk
het eenige beginsel, daar we van Freud's Ich-Trieb weinig
meer hooren, maar libido vat Pfister (ruimer dan Freud)
op als levensdrang en levenslust, oneindig gedifferentiëerd.
Deze libido, waarvan de sexualiteit een kleiner of grooter
te denken deel vormt (Pfister acht 't vrij groot), vertaalt
Pfister verder door „liefde", liefde in al hare gedaanten,
samengevat in den naam „Erotiek". Deze liefde is 't eene
alles beheerschende beginsel. Het is Pfister' s levens-monisme.
In deze liefde ligt 's menschen lust en zijn geluk. Die
libido moet zich kunnen uitleven, want alléén wat met
liefde gedaan wordt, geeft lust, maakt gelukkig.
Nu erkent Pfister natuurlijk terstond, dat er lage en
hooge liefde is. Maar zij zijn als rivieren, waartusschen
kanalen gegraven zijn, zoodat het water en de stroomkracht
uit de eene bedding in de andere geleid kunnen worden.
Dit doet de „sublimeering" 1 ). Dit woord „sublimeering" is
in de Freudsche school als een tooverwoord, waarvoor alle
bezwaren wijken : de Deus ex machina, die alle moeilijkheden oplost. Vindt een lagere vorm van libido, b.v. een
sexueele, geen uitweg, zoodat hij ziek zou maken, of vindt
.

hij een uitweg, die moreel verkeerd is, dan wordt die
1) p. 63, noot.
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libido „gesublimeerd" in een hoogere, b.v. in lust tot
maatschappelijk werk. Aan die lust-aandriften, zegt Pfister '),
„wordt in plaats van het onbruikbare, een hooger, eventueel niet meer sexueel doel gesteld". Zooals Freud zegt :
,,Aan de op deze wijze voor onze psychische praestaties
gewonnen energie-bijdragen danken wij waarschijnlijk de
hoogste beschavingsresultaten".
Freud heeft zelf reeds gevoeld, dat 't toch niet aangaat,
om alle menschelijke gevoelens tot éen gevoel terug te brengen. Daarvoor zijn ze toch te verschillend van karakter en
waarde. Hij spreekt tenminste van „Energiebesetzungen", die
de hoogere motieven door sublimeering van de lagere ontvangen 2 ). Pfister zegt 't nog duidelijker 3 ) hij ziet de moeilijkheden scherper dan Freud — : „Het sublimeeringsproduct
is geenszins slechts een functie van de omhoog gestuwde
aandrift". Het ware dwaasheid, zegt hij, om sterrekunde
als een gesublimeerde sexueele functie te beschouwen, „en
even zinneloos ware het, om godsdienst of kunst of zedelijkheid slechts als praestatie der libido voor te stellen".
„Het is de vraag, of aandriften getransponeerd kunnen
worden" 4 ). Beter is het te zeggen : „de libido, die zich in
de werkzaamheid van een aandrift vastgezet had, wendt
zich tengevolge van verdringing tot een andere. Wij
spreken daarom in plaats van een aandrift-overdraging
met meer recht van een overschakeling of transpositie der
libido". „Evenzoo moeten we de overdraging van gevoel en
affect beschouwen als nieuwe kanalisatie der libido. Slechts
zóó wordt 't voor ons begrijpelijk, hoe wiskunde of godsdienst tengevolge van verdringing der sexueele aandriften
een sterkeren nadruk (mehrbetonung) kunnen ontvangen".
Het begrip sublimeering ontvangt hier dus een veel bescheidener inhoud. De energie, waarmee een hooger
motief werkt en de lust, die het door 't energische werk
opwekt, kan vergroot worden door de werkzaamheid van
een lager motief tegen te houden. De electrische stroom
wordt overgeschakeld van het eene bedrijf, dat stop wordt
1) p. 264, 265.

2) p. 267.

3) p. 266.

4) p. 181.
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gezet, in het andere, dat nu met verdubbelde kracht kan
voortwerken.
Dit alles is duidelijk. Maar de onderstelling, waarmee
de gansche voorstelling staat en valt, is, om ons beeld
vast te houden : dat beide bedrijven electrisch zijn. Maar
als 't tweede bedrijf door stoom gedreven wordt, wat heeft 't
dan aan toegevoegden electrischen stroom, hoe is die toevoer, hoe is die omschakeling dan mogelijk ? M.a.w.
eerst moet vast staan, voor er van sublimeering sprake
kan zijn, dat de energie, waarmee het lagere motief werkt,
van denzelfden aard is als, en dus ook gebruikt kan
worden voor het hoogere motief. Dit is echter de vraag.
En een tweede vraag is, of de lust, waarmee de werkzaamheid gepaard gaat, bij beide motieven van denzelfden aard
is, zoodat ze overgedragen kan worden.
Ik meen, dat een grondfout van de Freudsche school
is, dat zij 't bevestigend antwoord als vanzelf sprekend
aanneemt. Zeker, ik geef graag toe, dat een energiek
mensch alles waar hij zich aan geeft, energiek zal doen.
Ook heb ik reeds erkend, dat Pfister gelijk heeft, als hij
onze zinnelijke natuur, d.w.z. ons lichamelijk organisme
laat meespreken ook in ons geestelijk leven. Van die
organisatie ontvangt ons geestesleven veel van zijn warmte
en kracht. Uitgeputte, ontzenuwde menschen praesteeren
ook in 't geestelijke weinig. De man, die met hartstocht
jaagt en paard rijdt, zal ook met hartstocht wetenschap
beoefenen, mits ... ja, nu komt 't groote mits : mits hij
een wetenschappelijken aanleg heeft. Met hartstocht zal
hij alles doen, waar hij zich aan geeft. Maar hij zal zich
niet geven aan iets, waarvoor hij geen aanleg heeft. Onze
zinnelijke kracht kan slechts die aandrift bijspringen, welke
in ons kracht uit zich zelve heeft, kracht om den ganscheu
aanloop der organische machten op te vangen, te vermeesteren, en in haar dienst te stellen.
Naïef merkt Pfister op : „Hoe het echter met die
hoogerleiding der aandriften in zijn werk gaat, is niet
gemakkelijk in te zien" 1 ). „Niet alle menschen zijn daartoe
1) p. 267.
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(d.i. tot sublimeering) geschikt. De beweeglijkheid en geschiktheid tot verplaatsing der libido ... is individueel
zeer verschillend. Velen brengen zonder moeite het offer,
dat elke sublimeering vordert, 't opgeven van zekere
zinnelijke vreugden. Maar anderen kunnen zulke aanspraken niet prijs geven" 1 ). Sublimeering een moeilijk
vraagstuk dus ? Ik wil 't wel gelooven ; ik zou wel eens
willen zien, hoe een psychanalyticus de aandriften van
een egoïst en eenzijdig zinnelijk aangelegd mensch sublimeert in ethisch hooge gevoelens. Nieuwe kanalen openen
voor de libido ! zegt Pfister. Maar 't is een lastige taak
om 't water van een laaggelegen sloot te voeren naar een
hoogergelegen vaart. Het water wil wel naar beneden,
maar niet naar boven. Evenmin de libido. De lust
vloeit zoo maar niet van 't lagere gevoelskanaal in 't
hoogere. Elk gevoel is eigenaardig en heeft zijn eigen lust,
hoog of laag, naarmate 't gevoel hoog of laag van aard
is. Merkwaardig, dat Freud en Pfister voor deze eenvoudige waarheid zoo weinig oog hebben. Zij spreken van
veel of weinig talent voor sublimeering 2 ), waar zij eenvoudig moesten spreken van veel of weinig hoogere talenten. Het meerdere of mindere talent van sublimeering is
immers geheel afhankelijk van de mate van aan- of afwezigheid der hoogere talenten, d.w.z. afhankelijk van de
gevoelens of aandriften, die men bezit, niet bezit, of in
geringe mate bezit.
Ten onrechte doen Freud en Pfister, alsof energie 't
zelfde is als lust. Lust is 't gevolg van energie. Pfister zal
antwoorden : zij gaan toch altijd samen, want 't is toch
de lust, die op haar beurt weer de energie opwekt. Dit
is slechts in zooverre juist, als er energie is, die opgewekt
kan worden door lust. Maar de oorspronkelijke energie
uit zich, zonder naar lust te zoeken, alleen omdat zij zich
uiten moet, omdat zij energie is. Zoo doet elk motief,
elke aandrift. En pas na de lust-sensatie, die 't gevolg is,
ontstaat het secundaire motief: 't afgaan op de sensatie,
)

p. 268.

2) p. 414.
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op de lust. Zoo ontstaat de lekker-honger en het verlangen naar ethische, aesthetische en religieuse gelukssensaties, welke secundaire motieven altijd ethisch lager
staan dan de primaire. Maar nu is 't psychologisch onmogelijk, om bij een mensch in wien 't primaire motief
ontbreekt, het secundaire op te wekken, door hem op de
begeleidende lust te wijzen. Hij kent die lust niet. En
evenmin is 't mogelijk, als 't primaire motief te zwak is,
het secundaire op deze wijze sterk te maken. Waar de
energie zwak was, was ook de lust-sensatie zwak en als
prikkel onvoldoende. Men maakt een egoïst niet tot een
altruist, door hem te wijzen op 't genot van altruïsme.
Dat geluk bestaat niet voor hem, het zegt hem niets. Hij
kent maar één geluk : het egoïste geluk. En als hij aan
altruïsme gaat doen, dan zal 't zeer doorzichtig om eigen
winst gaan, dus slechts een verkapt egoïsme zijn.
De eenige wijze, waarop men een zedelijk laagstaand
mensch tot hooger leven kan brengen, is een beroep te
doen op zijn geweten, en te zeggen : of het u gelukkig zal
maken of niet, gij moet u zelven verloochenen en gehoorzamen aan 't hoogere gebod. Pfister voelt zelf de noodzakelijkheid
kheid van dezen weg, waar hij zegt, dat het bij een
wending naar het hoogere leven gaat om „eene beslissende
zedelijke daad", „eene verloochening van eigen gemak",
en in het symbool van het kruis, in de christelijke leer
van het offer een noodwendige en schoone gedachte vindt 1 ).
Maar dan had hij ook moeten inzien, dat 't dwaasheid is
om het geestelijke leven uit het natuurlijke te willen verklaren, en dus eveneens dwaasheid, om het laatste tot
het eerste te willen „sublimeeren". Dan had hij ook
moeten erkennen dat met name het zedelijke leven breekt
met 't natuurlijke. Wel zegt Pfister, dat in den christelijken godsdienst resultaten van wijsgeerig denken en
historische kennis verscholen zijn, en ook ethische, aesthetische en andere functies, die uit enkele libido-beweging
niet zonder rest te verklaren zijn 2 ). Maar in 't vervolg,
1) 410-413

p. 483.
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bij zijn analyse der godsdienstige verschijnselen, spreekt
hij hiervan zoo goed als niet. Godsdienst is voor hem
libido, immers liefde ! De pädanalyse (en dus ook de
psychanalyse) toont ons, volgens Pfister, den godsdienst
„onder 't gezichtspunt der psychologie en biologie, zoowel
als onder 't gezichtspunt der individueele en sociale
hygiëne" 1 ). Waar blijven hier de ethische functies P De
waarheid is, dat 't monisme met ethische functies niet
goed weg weet. Deze functies wijzen immers op een dualisme van natuur en geest.
Freud en Pfister gaan van de gedachte uit, dat de
libido haar bakermat heeft in de verhoudingen van het
kind tot de ouders, en van dit punt uit door transpositie
en sublimeering haar weg vindt tot alle verhoudingen,
waarin een mensch tegenover zijn medemenschen en ook
tegenover geestelijke grootheden en tegenover God kan
komen te staan. Dit is de reden, dat Pfister, al gaat hij
met Freud's voorstelling van het sexueele karakter der
libido niet mee, de liefde (libido) van haar allerlaagste
vormen, als de louter-zinnelijke, zich geleidelijk laat ontwikkelen tot de allerhoogste toe, tot de liefde tot den
naaste en tot God. Hij huldigt hier op een nieuwe wijze
de oude kringen-theorie : gelijk een steen in 't water geworpen, een kring maakt, die steeds wijder uitcirkelt, zoo
maakt de zinnelijke liefde, eenmaal in 't leven geworpen,
een kring, die in steeds wijder kring overgaat, van het
zinnelijke af naar het geestelijke toe, totdat de laatste kring
eindelijk den oever der zuivere geestelijkheid bereikt. Deze
theorie is oud en verouderd. Alle sexualiteit, zegt Fouillée
terecht 2 ), brengt met zich een geest van jalousie en uitsluiting, een soort „égoïsme à deug". Het begin van het
sociale gevoel, van de naastenliefde, moet men daarom niet zoeken in de verhouding van het paar, noch in
de verhouding van ouders en kroost, maar in de weder1)
2)
p. 47.

p. 482.
Alfred Fouilleé : Critique des systèmes de morale contemporains,
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keerige genegenheid der broeders. Deze genegenheid is
voor uitbreiding vatbaar, niet de eerste. „Niet zonder
reden heeft men de liefde der menschheid den naam van
broederliefde gegeven." Fouillée heeft gelijk. Wij willen
niet ontkennen, dat er ook een deel waarheid schuilt in
de Freudsche theorie, en dat innige liefde voor de ouders
tot een zekeren graad het algeheele vermogen om aan
te hangen en zich te geven opwekt en doet groeien.
Maar ook slechts tot zekeren graad. Want evenals aan
elke andere liefde, waaraan 't zinnelijke (daarom nog niet
sexueele) element niet ontbreekt, evenals aan de ouderliefde, evenals (hier 't sterkst) aan de sexueele liefde, kleeft
ook aan de kinderliefde 't bezittelijk voornaamwoord : mijn.
Al deze liefde leeft te veel in den bloede om geheel geestelijk, geheel onzelfzuchtig te zijn. De liefde, hier gevonden,
kan gepaard gaan met groote koelheid jegens anderen.
Spreekt de psychanalyse niet telkens van kinderen, wier
liefde zich z66 op de ouders heeft vastgezet, dat zij zonder
hulp van buiten van die ouders niet los te maken is, zelfs
niet wanneer sexueele liefde trekt
De oorsprong van de geestelijke liefde, die wij de
christelijke noemen, is een andere dan die der natuurlijke.
De natuurlijke komt op en groeit zonder strijd, zij wordt
gedreven door eigen welbehagen. De christelijke liefde,
die ook de natuurlijke verhoudingen tusschen man en
vrouw, ouder en kind, heiligen moet, kan zich alleen
handhaven door strijd, groeit alleen door 't offer van eigen
welbehagen. Zij gehoorzaamt aan 't welbehagen van God,
Wiens Wil in den zedelijken mensch leeft. Misleidend
is 't, dat Pfister het gansche veld der liefde noemt het
gebied der erotiek. Hiermede doet hij juist 't specifieke
onderscheid te niet tusschen wat de Grieken noemden :
eroos èn agapè 1 ). Den eroos kent ieder normaal-natuurlijk
mensch, of hij zedelijk hoog of laag staat. „Ook de liefde",
zegt Freud 2 ), „is een kunst, die geleerd moet worden."
1)

Agape is N ieuw-Testamentisch, maar drukt de tegenstelling met

Broos nog beter uit dau philia.
2)

Pf. p. 462.
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Dit geldt toch zeker niet van den eroos. De kunst is eerder
om hem te bedwingen en zedelijk te leiden. Maar het
geldt wel van de agapè, die nooit hoeft bedwongen of
zedelijk geleid te worden. De eroos kent geen medelijden
of erbarming. De agapè is er vol van. De eroos geeft toe
aan zin en lust. De agapè offert zin en lust. De eroos
zoekt zichzelven, al meent hij den ander te zoeken, en kan
elk oogenblik omslaan in haat. De agapè zoekt zich zelve
niet en wordt niet verbitterd. Zeker, zij geven beide lust,
maar de lust van den eroos is tijdelijk, die der agapè blijvend,
blijft zelfs bewaard aan 't kruis, waar de gansche natuur
geofferd wordt aan den geest.
Pfister stelt den christelijken godsdienst als de religie
van het „gij moogt", tegenover den Israëlietischen, als de
religie van het „gij moet" 1 ). Maar hij vergeet, dat het
„gij rnoogt" alleen zin heeft voor dengene, die 't heilige
moeten in zijn geweten heeft staan, en ook alleen door
dezen begrepen wordt.
Pfister wil geen zelfverloochening, maar zelfhandhaving,
zelfverwezenlijking 2 ). Dit is spelen met woorden. Hij weet
toch ook wel, dat zelfverloochening nog iets anders kan
zijn dan de buddhistische neiging om zich zelf te vernietigen, en dat Jezus gezegd heeft : „Wie achter mij wil komen,
verloochene zich zelven." Geen zelfverloochening, maar zelfhandhaving. Maar Pfister is toch genoeg Christen, om te
weten, dat men zijn hoogste zelf niet kan handhaven, beter
gezegd, niet kan verwezenlijken, zonder zich zelven, zijn
eigen zin en lust te verloochenen. Wie zijn leven wil vinden,
moet het verliezen. Door 't onderscheid tusschen 't „eigen
ik" en 't „hoogere zelf", tusschen 't natuurlijke en 't geestelijke leven nit 't oog te verliezen, komt Pfister tot de
monsterachtige uitspraak 3) : dat Jezus „aanbeveelt", in
tegenstelling met Buddha, „een maximaal zich uitleven in
den zin der sublimeering, doch zonder negatie van het
primaire leven der aandriften".
Welk een revolutionaire beteekenis ligt hier in 't
1) p. 378.

2) p. 413.

3) p. 3 7 8.
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woord sublimeeren ! Niet minder dan de overwinning van het
geestelijke leven over het natuurlijke, de overwinning aan
het kruis. Is hier, aan het kruis, de uitdrukking „zich
uitleven" niet misplaatst ? Zij behoort thuis in de andere
sfeer, de sfeer van het natuurlijke willen en begeeren.
Aan even groot misverstand maakt Pfister zich schuldig,
als hij in de woorden van Joh. XIV : 19 „Ik leef en gij
zult ook leven", weer ziet „het zich uitleven in den hoogsten zin" 1 ). Dat hiermee bedoeld wordt het van zichzelf
afgestorven, het wedergeboren leven in God, het eeuwige
leven, schijnt Pfister niet te vatten. Hoe zou hij dezen tekst
anders kunnen richten tegen de ascese, die toch in al hare
christelijke vormen, zij 't ook op gebrekkige wijze, juist
zoekt het eeuwige leven ?
Laat ik hier mogen eindigen. De houding der psychanalyse tegenover het geestesleven heb ik in 't bovenstaande
aan eene beoordeeling onderworpen. Dat deze onvolledig is,
geef ik gaarne toe. Haar slotsom kan in 't kort met deze
woorden worden weergegeven :
Hoe groote beteekenis de psychanalyse ook hebben mag
op 't haar toekomende terrein, het onderzoek naar de oorzaken
van zenuwstoornis en de genezing der hieruit voortkomende
kwalen, voor de verklaring en juiste waardeering van
het geestesleven heeft zij weinig gedaan, en hebben wij
weinig van haar te verwachten. Het geestesleven vraagt
eene geheel andere wijze van vv aardeering dan aan de
psychanalytische methode en eigenlijk aan de gansche
psychiatrie, min of meer noodwendig, eigen is.
1) p. 484.
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J. van Oudshoorn. Willem Mertens' Levensspiegel. Rotterdam. W. L.
en J. Brusse, 1914.
Sara Bouterse. In Troebel Water. „Een Hollandsch Binnenhuisje". Bussum. C. A. J. van Dishoeck, 1914.
Gerda Haverman. De Familie Hennaerd. Amersfoort. Valkhoffen Co., 1914.
J. Eilkema de Roo. De Man van Veertig .Taar. Amsterdam. H. J. W.
Becht, 1914.
Paul Kenis. De Roman van een Jeugd. Een Ondergang in Parijs.
Rotterdam. W. L. en . Brusse, 1914.
Pieter van de Meer de Walcheren. Mijn Dagboek. Bussum. Paul
Brand, 1913.
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Waarom grijpen we, niettegenstaande de vele teleurstellingen, toch telkens weer naar de nieuwe boeken?
Waarlijk niet om het verhaal, niet om de gebeurtenissen. Want de gebeurtenissen van ons eigen leventje,
trouwens die van den eersten den besten, niet-blinden
buurman evenzeer, zijn oneindig ingewikkelder, wonderlijker en echter dan de verbeelde. Ms we ook eischen
stellen aan het onontbeerlijke verhaal, dan eischen we geen
opschroeving, opstooming, maar vorderen we eerder matiging, beperking, dus dat het niet geve al het gebeurlijke,
maar wel het in normale gevallen waarschijnlijke.
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Evenmin om de taal, de woordkunst. Op het eerste
gezicht schijnt dit wel het geval. Gelijk toch in zake kunst
het beslissende woord overal en ten allen tijde gesproken
wordt door den vorm, zoo ook hier. Een voortdurend.
taalfestijn redt een overigens armzalig boek, terwijl een
telkens armzalige taal voorgoed een naar den inhoud
heerlijk werk bederft. Bij nader inzicht blijkt dit echter
niet het geval. Want kunst is keuze ; is zich laten kiezen
door een onderwerp, dat daardoor alle andere buitensluit;
is daarvan enkele elementen als onbruikbaar verwerpen,
en het hier ontbrekende en toch noodzakelijke van elders
bijvoegen ; is daarvoor het éénig-juiste woord zoeken en
het gevonden hebbende dit in de daarom vragende omgeving tot zijn recht laten komen als een diamant in zijn
zetting ; is met één woord werk van een persoonlijkheid,
en werk van een zeer bizondere persoonlijkheid. Het
eigenlijke van een boek is derhalve noch inhoud, noch
vorm ervan, maar de mensch die er achter steekt. En dien
mensch, dat eigenaardig wezen dat soms meer van een
natuurproduct dan van een cultuurverschijnsel heeft, en
schrijver genoemd wordt, hem leert ge niet kennen door
met hem te maaltijden of te wandelen of te redeneeren,
maar door zijn werk te lezen.
Daarom grijpen we, niettegenstaande de vele teleur-

stellingen, toch telkens naar de nieuwe boeken, om de
menschen. In de hoop dat de in deze werken tot ons
komende menschen onzen horizon zullen verwijden, de
coulisse-achtige levensverschijnselen leven zullen inblazen
of de door de gewoonte gestolde levensvormen door hun
eigendonimelij ke behandeling zullen vernieuwen. En dit
doen wij te grager, indien die nieuwe boeken zijn van
nieuwe schrij vers, zooals ditmaal hier. Want al zijn bovengenoemde werken niet alle eerstelingen, en al is b.v. de
dichter A.dama van Scheltema in dit tijdschrift reeds vroeger
besproken, in deze rubriek brengen zij voor ons al het
aantrekkelijke van het nieuwe mede.
Willem Mertens' Levensspiegel is het merkwaardig début
van een jongen schrijver, die zich verschuilt achter den
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pseudoniem J. van Oudshoorn. Merkwaardig naar den vorm,
en dit in tweëerlei zin : door de zeer persoonlijke taal en
visie, zoowel als door de poging tot een architectonischen
opbouw van het geheel ; bovendien merkwaardig naar den
inhoud.
Reeds dadelijk gevoelt men het persoonlijke dezer taal
aan de beginzinnen :
Hij draalde aan de glazen-als-winkeldeur. De winkel zelf
was opzij en in het pas geschrobde marmeren voorportaaltje
met den vermanenden voetveeg, was aan een blank gepoetste
kraan vooral het behoedzame koperen emmertje van eene afschrikkende degelijkheid.

Dit is nu geen paradepaard, want het gansche verhaal
door weet dit proza ons alledaagsche dingen door een
détail zoo duidelijk te teekenen dat we ze in nieuw licht
voor ons zien, ze karakteristieker zien dan met onze eigene
oogen. En omdat deze taalschoonheid gezocht noch opzichtig is, maar de natuurlijke uiting van een nieuwen
geest, houdt ze een belofte in.
De poging tot een architectonischen opbouw van het
geheel speuren we in de titels der hoofdstukken : Voorboden, Herinnering, Jeugd, Innerlijk, Ethische Verkwijning,
Einde, Voltrekking. Doch, bedoeld of niet, daarvan is niet
veel terechtgekomen, want al deze motieven dwarrelen van
het begin tot het eind allerzonderlingst door elkaar. Maar
dit hindert niets, schijnt zelfs te behooren bij dit wondere
verhaal, waarin we bij het begin omstandig worden binnengeleid in een huis en kennismaken met de dochter des
huizes, welke beiden vlak daarop, als door een tooverroede,
ineens en voorgoed daaruit zijn weggevaagd.
Doch dit is niet de ergste verschrikking die ons hier
wacht. Evenmin dat deze Willem Mertens een ontredderde
is, die na een eenzame jeugd en na een eenzamen leertijd
op H. B. S. en academie, aan het eind daarvan zakt voor
een vergelijkend examen met teveel aspiranten, en na dit
maatschappelijk echec ondergaat in dronkenschap en zedeloosheid. Neen, de ergste verschrikking van dit boek is
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dat van den beginne tot het einde op Willems ziel het
zwartste schuldbesef drukt, loodzwaar en ongeneeslijk hem
voortdrijvend van nacht tot nacht, en van waanzin tot
waanzin, en eindelijk in zelfmoord, hier in half-waanzinnige
woorden meer aangeduid dan beschreven. Die diepe zelfverachting en dat vernietigend schuldbesef ontstaat doordat een slecht vriendje hem de geheime jongenszonde leert.
Wel spoedig deed ontwakend schaamtegevoel hem deze
poel van giftige ontucht schuwen en schreef hij een der hoofdaanstichters een onbeholpen briefje met iets van god, (sic !)
maar daarmede was dit kinderleven, te onverzoenlijk en arglistig aangerand, niet meer te redden.
Hij bleef door de anderen als verrader plots gewantrouwd
en vermeden, alleen in zwarte wroeging, die de beloftevol
naderende dagen zielloos overschaduwde en knaagde, knaagde,
tot de verschrikkingsstarre nachten mat-lichtend weder opengingen voor het duldeloos gewetene. Hoe dikwijls stond hij
in de schoolklas bevend op het punt het stootend uit te
biechten bij de maning van een stichtelijk verhaal, dat de
zondaar voor altijd verloren, maar berouw nooit te laat is.
Maar hij zou niet spreken en het werd een looden druk, die
allen drang naar het goede smadelijk verstikte en dien in
het vurigst smeekgebed af te wentelen hem met voordacht
misgund was, zoodat in immer diepere, zwart-bloedende verwonding zijn arme ziel bloeide op... (bl. 41, 2)
.

En dit psychisch proces wordt ons met doordringende
kracht geteekend. Reeds dadelijk in de eerste bladzijden
valt het ons op dat deze ontredderde zoo ongelooflij kegocentrisch is, en alleen zoo scherp ziet voor zichzelf en
in zichzelf. Zoo aanschouwen we in hem de zonde in baar
oervorm, als zelfzucht. Bitterheid en weemoed vervullen
dit eenzame hart met pijnigende gedachten. Tevergeefs
zoekt hij daarvoor vergetelheid in steeds sterker gekruide
zinneprikkels. Als een poging tot zelfmoord is mislukt,
schijnt zijn geweten toegeschroeid, en langzaam maar
onafwijsbaar zien we de wanhoop, de totale vertwijfeling,
de tweelingzuster van den waanzin hem besluipen en overheeren. Dan worden zijn hallucinaties de levenbeschou-
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wing van een krankzinnige, van een intellectueelen krankzinnige, of liever de spokige helderziendheid van 44n die
allen samenbang der dingen verloor — om van te rillen.
Het merkwaardige van dit boek is dat het zoo ernstig
is en zoo jong.
Wij ouderen zeggen natuurlijk dat dit nu heelemaal
geen jongelui's-lectuur is, en daarin hebben wij gelijk.
Maar daarom kon het toch best zijn dat dit een boek was
van een Jong mensch met vurig temperament, meer een
schreeuw dan een boek. Waarmede hij ons wil wakker
schrikken nit onzen optimistischen dommel, en ons wil
zeggen dat de mislukte wereld vaak een hel is. En, daarin
heeft hij ook gelijk.
Maar wat nu, indien wij, zooals ik bijvoorbeeld, geen
last hebben van zulk optimisme, en gansch niet afkeerig
zijn van diepen ernst ? Zou het boek dan niet voor ons
geschreven zijn ? Maar dat zou al heel onaardig wezen als,
tot belooning van onze gedeeltelijke overeenstemming met
hem, hij ons zijn boek afnam. En bovendien, daarmede
zou hij zich dadelijk scharen onder de onthullingen- of
de tendenz-s(!hrijvers. Dit wil hij echter zeker niet zijn,
wel een psychologisch schrijver. Hij wil ons objectief teekenen hoe, gelijk reeds een oud woord zegt : „de zonde
den dood baart". Nu, dat heeft hij gedaan, maar ongeloofeenzijdig en jong. Als hij dit proces begint te teekenen,
is het reeds afgeloopen. Wie schuldbesef wil teekenen moet
ook reinheid laten zien, bovendien weten van schuldvergeving, van schulduitdelging. Want het leven bestaat uit
tegenstellingen, en wie één der levenselementen teekent
zonder het tegenstrijdig element aan het woord te laten
komen, verminkt het leven.
Misschien heeft hij dit proces willen teekenen, we
zullen een hoog voorbeeld nemen, zooals Goethe, die zijn

Werther schreef, om van zijn „Weltschmerz los zu werden".
Ook Wether gaat onder aan zijn sentimenteele ziekte.
Doch niet dan na strijd. En bovenal : naast Werther's
Lebensverneinung staat de Lebensbejahung van Lotte en
van zooveel anderen.
). E. XV19
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En omdat we dit hier volkomen missen, mist de ernst
van Willem Mertens' Levensspiegel de groote lijn van het
tragische. Wat hij ons geeft schijnt ernst, is vertwijfeling.
En vertwijfeling is de ernst, die al niet meer ernstig kan zijn .
In Troebel Water door Sara Bouterse houdt ons in
dezelfde atmosfeer.
Ook deze nog jonge schrijfster, die hier wel niet
haar eerste, toch haar eerste werk van beteekenis geeft,
kent haar vak. Dadelijk, als zij begint te vertellen,
hoe Japie Hoogland binnenkomt, en _ zijn bijna altijd vuile
handen die nu frisch-schoon zijn gewasschen „nog rood
van 't koude sop, als twee kostbaarheden de kamer
binnen droeg", gevoelen we dat zij ons niet zal vervelen
met versleten cliché's van onpersoonlijke taal. En met dit
voorgevoel komen we onder het verder lezen niet bedrogen
uit. We staan wel niet versteld over wonderen van woordkristal, behoeven evenmin heisa te roepen over zeldzame
woordvondsten, en ergeren ons te dikwijls aan een slordigen
zinsbouw, maar twijfelen toch geen oogenblik of de schrijfster wel uit eigen oogen ziet, en met eigen woorden zegt
ster
wat ze ziet. Terwijl het gesprek van de jonge mevrouw
Berdens, die, gehuwd met een ouden, ziekelijken man, op
een correct flirtavondje den heer Hoogland betoogt dat
als een vrouw een zoogenaamde dwaasheid begaat zij inderdaad hopeloos-dwaas doet, en dat voor haar de positie van
weduwe de meest benijdbare blijft, werkelijk voortreffelijk
is weergegeven, zeer voortreffelijk.
Ook deze schrijfster slaat eveneens den toon van den
ernst aan. Deze ernst is die van een ingetoomd sarcasme,
gelijk reeds dadelijk blijkt uit den ondertitel van In Troebel
Water, die heet „Een Hollandsch Binnenhuisje". Verbind die
twee titels en ge hebt den inhoud van dezen roman. Voor
het oog der wereld is het gezin van notaris Hoogland een
even gelukkige familie als die van Johanna van Woude's,
overbekend Hollandsch Binnenhuisje. Een geëerde positie op
het welvarende dorp, gezond opgroeiende kinderen, afwezigheid van zorgen en ziekte wat ontbreekt er aan het
geluk van dit gezin ? Alles ontbreekt er aan, zien we, er
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mede kennismakende. We zien dit gemis eigenaardig door
de oogen der kinderen. Zij lijden onder de voortdurende
scènes van de grillige, onbekookt-jaloersche, ten slotte
zenuwzieke moeder en van den koud-korrekten, zelfzuchtigen, parvenuachtigen vader, terwijl dezen in hun ouderlijk
egoïsme niet eens bemerken dat zij de liefde hunner kinderen verbeuren. Het verschrikkelijke van deze tragedie is
haar minieme proportie. Al flirt Hoagland wat met mevrouw
Berdens er gebeurt niets. En al flirt hij niet, de ontzenuwende scènes vermoorden geregeld den vrede. De oudsten der kinderen, een huwbaar meisje en een student,
ontrafelen en ontvezelen voortdurend met elkander dit
ellendige leven, doch blijken geestelijk onmachtig hierin
verbetering te brengen. Geboren critici, hebben ze scherpe
oogen en stugge tongen, doch kunnen het woord van vrede
niet vinden. Hun gewone toon wordt een luchtige hoon
over alles en nog wat, waarbij vooral de student zichzelven
niet spaart. Zoo aanvaardt zij eindelijk de hand van een
jongen predikant, dien zij eerst weigerde vooral ook
om uit huis te geraken. En hij besluit maar geen vacantie
meer thuis te komen doorbrengen, ook al niet omdat de
gedienstige, de eenige vroolij ke in dit gezin, hem wat
sterk aantrekt. En straks zullen de jongere kinderen al
niets beters weten te doen. En zullen deze kinderen later
gelukkiger gezinnen kunnen vormen ? ?
Nu is op het eerste gezicht de ernst dezer kinderen
sympathieker dan de koude zelfzucht van vader en het weëe,
even-egoïstische zelfbeklag van moeder. Bij nader inzien
stemt hun ernst even droevig, even wanhopig wat misschien de schrijfster wel met ons êéns wil zijn. Maar wat
deze vermoedelijk zeer zal verbazen is dat mij In Troebel
Water wel heel wat en tegelijk niet heel veel hooger toeschijnt dan het hier in den ondertitel gehoonde werk.
Niemand zal zich nu nog warm maken voor de muffe
suikerbakkerswinkel van Hollandsch Binnenhuisje. Dat van
dit in 1888 verschenen boek in 1910 reeds een tiende druk
verscheen och, de schrijfster van In Troebel Water zal
zich daarover niet meer ergeren als zij wat ouder is ge-
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worden. Dan zal zij weten dat er altijd boeken noodig zijn
die ten volle de laagte bereiken van ons lezend publiek.
Och ja, we weten ook wel, wie deze voor de tiende maal
herdrukte en door tienduizenden van oogen bewonderde
onbenulligheid, als de volgende genieten : „Een vrouwenhart heeft zijn eigenaardigheden. Rijk aan gevoel en verbeelding rijzen er gedachten (bl. 256) enz." Als vanzelf
zullen we op dit rijke thema doorgaan en zeggers : „Een
straatsteen heeft zijn eigenaardigheden. Stevig van bouw
en hoekig van vorm kan uw voet er steun vinden, enz"
en zullen we, in het voorbijgaan glimlachend dat deze
zinsbouw allesbehalve in den haak is, zoo voortborduren
over alles wat zoo zijn eigenaardigheden heeft ; maar we
gaan er geen boek tegen schrijven. Er zullen nu eenmaal
menschen blijven die in hun zelfgenoegzaam optimisme
altijd willen hooren dat wij eigenlijk allemaal helden en
heldinnen zijn, en die dit willen hooren in holle gemeenplaatsen en snoezige verkleinwoorden, waarmede honneponnen van huisvaders en snoezen van schoonmoeders en
kameraadschappelijk met hun ouders omgaande engelen
van kinderen worden aangekleed tot ideale menschen, die,
en dit is de klapper op den vuurpijl, niet den hemel maar
een hollandsch binnenhuisje bewonen, zoomaar een gewoon
benedenhuisje op den Noordsingel te Rotterdam. Best,
„jedes Thierchen sein Plaisirchen" ; waarom aan zulke
idealisten het hunne misgunnen ? Neen, leven en laten
leven !
Maar hoe kan dan beweerd worden dat het gehalte
van In Troebel Water wel wat en tegelijk niet heel veel
hooger schijnt ?
Omdat, wat den inhoud betreft, het realistisch pessimisme van In Troebel Water mij even eenzijdig schijnt als
het sentimenteel optimisme van Hollandsch Binnenhuisje.
Omdat ik met Luther vind : „jede Consequenz führt zum
Teufel" en het mij niet heel veel scheelt of die consequentie
nu den weg van het idealisme of realisme bewandelt. Niet
heel veel, toch wel wat, en in kunst nog al heel wat.
Want realistische kunst werkt van binnen uit, benadert de
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verschijnselen van het werkelijke leven en geeft dus juister
psychologie en persoonlijker taal dan de idealistische kunst
die van buitenaf werkt, vorm geeft aan de beelden van
het gewenschte leven en zich dus gebonden acht aan psychologie en taal, reeds geijkt door de gewenschte levensbeschouwing. Dit laatste schijnt niet noodzakelijk. Waarom
toch zou idealistische kunst onpersoonlijker taal en psychologie moeten geven dan realistische ? Toch is dit hier
weer het geval. In Troebel Water geeft zuiver inzicht in
een nare werkelijkheid en dit in persoonlijke taal ; Hollandsch Binnenhuisje geeft vriendelijke beelden van een
harmonieus leven en dit in onpersoonlijke taal.
En dat dit geen toeval is, grond ik op de volgende
overweging. Voor realistische kunst is het leven nog
„a faire et à refaire", en op dien weg vernieuwt, verpersoonlijkt zij onze gemeenschappelijke taal en houdt daarom
tot op de laatste bladzijde onze nieuwsgierigheid geboeid.
Voor idealistische kunst staat het leven vast, is volledig
bekend als een reusachtige blokkendoos met een oneindige
verscheidenheid van patronen. Ge kunt met de blokken
een landschap leggen, een markt, een veldslag, al wat ge
wilt -- mits ge u houdt aan de blokken en aan het patroon.
Consequent doorgaande laat de eerre u verzinken in de
anarchie, en de andere u stranden op het dogma. En daar
kunst noch anarchie, noch dogma, maar kosmos is, die
natuurlijk groeit, ja, maar gehoorzamemde aan eeuwige
wetten, eischen we van realistische kunst dat zij het
ideaal vindt, gelijk van idealistische dat zij opbloeit uit
de realiteit.
Doch zie, ook onze nieuwste auteurs blijken niet
afkeerig van idealisme. Daar is De Familie Hennaerd door
Gerda Haverman.
Uit dit bescheiden boekje komt den lezer een idealistische zephyr te gemoet, ook bescheiden maar nadrukkelijk. Het eenige opzichtige van dit vlotgeschreven verhaal
is dat het zichzelf een roman noemt; we hadden het aardiger gevonden te kunnen blijven aarzelen of we het een
novelle of een romannetje zouden noemen. Overigens het
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is wel handig in elkaar gezet, ook wel eenvoudig, en van
onverdacht idealisme. Het ideaal is hier de kunst; de
jaloersche, die het o ffer van het eigen leven vraagt, ook
het offer van het leven van vrouw en kind. De ingenieur
Hennaerd brengt het offer en wordt operazanger ; zijn
vrouw kan het o ffer niet brengen en blijft in weemoed
niet haar twee dochters achter, want hij en zij hadden
elkaar oprecht lief, vóór de kunst hem kwam opeischen.
In de dochters herhaalt zich dezelfde tragedie. De oudste
heeft de aristocratische teruggetrokkenheid van de moeder,
de jongste den drang van zich aan kunst te wijden van
den vader en dreigt weg te loopen. Doch als de breuk
onherstelbaar schijnt, op het oogenblik der hoogste spanning, komt de verzoening. De moeder weet zichzelve en
haar verleden te verloochenen en hervindt in die zelfverloochening de sinds de scheiding gederfde rust. Wat de
vrouw niet wilde dulden van haar man, de moeder wil het
dragen van haar kind.
Alle hulde voor dezen opzet waarvan werkelijk iets te
maken was. Of de kunst niet buiten haar boekje gaat, als zij
scheiding van een overigens dragelijk huwelijk eischt, blijft
hier buiten bespreking ; collisie van plichten wordt geschikter besproken door moraal dan door kunstkritiek. Aanvaarden we dit ideaal, dan willen we erkennen dat hiermede een eenigszins tragisch verhaal niet onjuist en vlotweg
is opgebouwd.
Waarom zeggen we „een eenigszins tragisch verhaal",
daar het toch onherroepelijke scheiding en dreigende levensbreuk behandelt ?
Ja, dit „eenigszins" ontviel ons in de gauwigheid, en
is toch volkomen juist. De tragiek van dit gegeven grijpt
ons niet aan, bezorgt ons angst noch hartkloppingen, gelijk we het verzoenend slot ook al te gemoedelijk opnemen.
En daar is het weer: dit idealisme is als gewoonlijk
zoo met zichzelf en zijn vondst ingenomen en voldaan,
dat het luchtigjes over de realiteit heenloopt, en het
niet noodig vindt met de werkelijkheid te worstelen, om
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daaraan het werkelijke, het persoonlijke woord te ontwringen;
maar toch : zoo luchtigjes als ditmaal ! !
Het was een mooie herfstmorgen. Mijnheer Hennaerd liet
het aan discours niet ontbreken.
Een mooie herfstmorgen we sperren onze oogen
open en herinneren ons. Waar zal deze herfstmorgen ons
brengen ? In het veld, als de morgennevel optrekt ; of in
het bosch, dat brandt en niet verbrandt als Mozes' braambosch ; onder den blauwen hemel, vol stille gezangen ? We
wachten ... maar het is al uit, terwijl wij niets gezien
hebben. Zijn we niet voor den gek gehouden
Enfin, dan het discours, waaraan hij het niet liet ontbreken. We spitsen ons, want de schalksche tournure van
den zin duidt op ironie ; en wat is kostelijker godenspijs dan een ironisch gesprek ? En als we dan weer op
niets bleken te wachten, willen we gaan mopperen dat
het proza van Het Scharnegoutemer Dagblad ... Doch dan
bedenken we ons dat we beleefd moeten blijven, en glimlachen derhalve dat deze fiere hooghoudster van het ideaal
ongetwijfeld zeer populair zal worden en spoedig den tel
der herdrukken harer romans zal verliezen. Waarmede wij
natuurlijk bedoelen haar geluk te wenschen met dezen
eersteling, en haar dringend aan te raden in het vervolg
woord voor woord geduldig op te schrijven wat zij per-

soonlijk ziet, en niet wat het haastige ideaal haar in het
globaal zoo ten naaste bij dicteert. En weet zij, dit doende,
het ideaal toch niet van haar afkeerig te maken, ongetwijfeld kan zij dan na jaren van ernstige studie een goede
schrijfster worden.
Aan dezen dubbelen eisch schijnt te beantwoorden
De Man van Veertig Jaar door J. Eilkema de Roo. Trouwens deze roman is geen eersteling; het titelblad vermeldt
dat de schrijver ook reeds gaf Dubbele Levens. Maar ook
zonder deze informatie bemerken we dadelijk aan De Man
van, Veertig Jaar dat dit werk is van een kunstenaar die
de eenzijdige, onzekere periode van den beginner reeds
lang achter zich heeft.
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Zonder eenig spoor van onbeholpenheid gaat zijn
woord direct op den man af en neemt u mee. Waarheen :'
Overal waar een beschaafde Hollander zoo al komt, dat
is zoo wat overal. Na een Haagsch gezinsleven maken
we een boottocht mee naar Amerika en het New-Yorksche
zakenleven, zoo goed als een reis naar Parijs, waar we een
plechtige zitting van een instituut bijwonen en eveneens
„une rafle" der politie in een speelhol. Doch dit internationale gedoe schaadt niets aan het Hollandsch karakter
van dit verhaal ; integendeel het schijnt ons daarom zoo
door en door . Hollandsch, omdat we telkens overal elders
dan in Holland zitten en ons aan die vreemde omgeving
zoo gemakkelijk aanpassen.
Zonder jacht te maken op literaire mooidoenerij heeft
de schrijver zijn eigen kijk op de dingen en vertelt dat
eenvoudigweg in eigen woorden. We kunnen het boek
laten openvallen. Ah, hier begroeten de afgevaardigden
voor de zitting van het instituut elkaar
Franse, duitse, engelse begroetingen flitsten heen en weer ;
geen der namen bleef hem in het geheugen. Maar natuurlik,
de grote, langzame man met de witte baard, die onder 't
spreken als een pauwestaart op en neer bewoog, moest professor Lantsman zijn : hij vroeg Hans iets in 't hollands, vertelde
dat hij zo even aangekomen was. „Ik ben in het hotel du
Tibre" berichtte hij nu, „die rumoerige caravansérails bevallen
mij niet." Hij lachtte zwaar, met regelmatige daveringen, als
werd een pauk geslagen (bl. 232).

Gelijk de vereenvoudigde spelling zich aansluit bij het
nieuwste in dezen, zoo is ook de geestelijke sfeer van dit
boek volkomen up to date. We hooren van Parijs en
Pullman-cars, van tango en pyama, van menschen voor wie
„filosofie 'n gezelschapspel is als 'n ander" (bi. 194) en voor
wie de politiek de ware afleiding is, van de levensvraag
of het huwelijk er niet is om de scheiding die vooral voor
De(n) Man van Veertig Jaar de groote levenskwestie wordt,
van de verschillende manieren waarop een mensch ongelukkig zijn kan maar van ouderwetsche opvattingen
en overtuigingen geen spoor. We blijven in een Haagsche
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sfeer van behoorlijk afgestudeerde, en behoorlijk met kunst
dwepende en een encyclopedie bezittende menschen, kortom
van menschen heelemaal op de hoogte van Nietzsche en
van de cultuur. Nu wil ik geen kwaad spreken van de
cultuur. Ik wil niet, zooals mijn vriend Nurks, zeggen
dat de cultuur een Duitsche uitvinding en „niet veel zaaks"
is. Maar ik heb wel het gevoel dat cultuur alleen belangrijk is voor wie ze doorgemaakt hééft, ze een ietsje vooruit
is, er een tikje boven staat ; dat wie daarentegen met zijn
cultuur meegaat, al doet hij dit nog zoo trouwhartig, en
zoo Hollan dsch-degelij k en zoo hartoc htelij k tegelijk, altijd
een weinig belachelijk wordt. Nu is De Man van Veertig
Jaar zoo trouwhartig en degelijk en hartstochtelijk tegelijk.
Neen, ik verschrijf me niet : dit boek is werkelijk een
mensch, die trouwhartig en degelijk en tegelijk hartstochtelijk leeft. Een mensch heelemaal op de hoogte van
onze cultuur, maar er ook geen millimeter boven, ze beten
millimeter vooruit. Dit zal voor velen het verrukkelijke
zijn van dit boek : ze blijven en pays de connaissance.
Ook blijven ze daar bij de idealistische onderstrooming,
onmiskenbaar in dit boek, in dezen mensch. Die is dat
de op het eerste gezicht wat banale vrouw van De(n) Man
van Veertig Jaar, eer dan hij zelf, zijn levensstrijd ziet aankomen, hem die in vrijheid laat uitvechten, hem volkomen

vertrouwend, en door haar lijdende volharding overwint.
Nu gun ik deze op het banale af eenvoudige, en daarom
zoo prachtige vrouw van harte haar overwinning maar
de overwinning zelve schijnt mij forcer une porte ouverte.
Dat een behoorlijk vader van het behoorlijk aantal van
twee kinderen ineens, als hij aan zijn tweede jeugd begint,
op een boot naar Amerika voor de groote levensvraag
scheiden of niet-scheiden komt te staan, en na een lange
crisis het goede antwoord vindt, of neen, dat dan de andere
en de eigen vrouw voor hem het goede antwoord vinden,
het schijnt mij, al zal men dit van mij bespottelijk vinden,
het schijnt mij even lichtelijk belachelijk als forcer une
porte ouverte. Doch, heeft niet ieder mensch zijn kant,
waar hij een tikje belachelijk is ? Waarom dan niet ook
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deze mensch
zie, ik verspreek nie telkens
waarom
dan niet ook dit levende boek ?
Dat het leeft kan ook gezegd warden van het eerste
boek van den nieuwen Vlaamschen schrijver Paul Kenis
De Roman van een Jeugd. Het eigenaardige van dit Vlaamsch
is dat het er zoo volkomen Hollandsch uitziet. Eerst
op bladzijde 13, als we lezen van het „begijnhof met zijne
oude linden, en de Leie die lijze voortschoof tusschen de
meerschen", wordt het ons duidelijk dat we een werkelijk
Vlaamsch boek lezen. Doch op dat oogenblik zijn we
reeds vlak bij Parijs, waar we blijven tot het slot, overeenkomstig den ondertitel van De Roman van een Jeugd,
die luidt Een Ondergang in Parijs. Zoodat het speciaal
Vlaamsche weer wegvalt en we dit werk lezen als een in
vlot Hollandsch met enkele Vlaam sche uitdrukkingen geschreven ... roman ? Neen, dit wil ons niet uit de pen.
Laten we zeggen : als een zeer gedocumenteerde beschrijving van enkele Parij sche milieus, gezien door de oogen
van een student.
Deze Vincent voelt zich dichter, dweept met Rimbaud,
den vagabond-dichter, en diens lotgenooten Verlaine en
Jules Laforgue, evenzoo in ellende gestorven, als „le panvre Lelian", maar vindt voor zijn bewondering geen instemming in de nuchtere omgeving van zijn saaie, Vlaamsehe provinciestad. Hij wil die groote mannen navolgen,
die voor hun kunst alles waagden, alles offerden, ontvlucht
het ouderlijk huis, en trekt naar Parijs waar hij niemand
kent. Doch in zijn valies heeft hij zijn boeken en handschriften, en in zijn portefeuille zijn spaarpenningen. Daarmede zal hij zich een plaats veroveren in de „Ville lumière".
Eerst is hij daar dronken van geluk, als hij van zijn bescheiden studentenkamer in de buurt van den Boulevard
Saint Michel, den boul' Miche, de stad ontdekt en doorkruist waar de eeuwige feeststemming uit alle menschen
straalt. Doch de spaarpenningen slinken en hij zoekt werk
in de literaire wereld, zonder te vinden. Want die zoo bewonderde literaire wereld blijkt een zeldzaam bedorven
clique en coterie. De goed gehonoreerde eher maître zet
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alleen zijn naam onder het werk van obscure anonymen,
die hongerlijden voor deze eer. Als Vincent eindelijk met
zijn novellistische schetsen op een groot redactiebureau
wordt toegelaten, biedt men hem tien frank voor zijn
werk, waaronder dan een andere, bekende naam zal komen
te staan. In wanhoop zoekt hij ander werk, doch t evergeefs, stoot dan op een Duitsc h en beurzensnijder, die na
zijn talenten gebruikt te hebben ten eigen bate, hem wegschopt, vindt vervolgens een vriend in een Hollander, die
met hem de misère deelt, maar plotseling verdwijnt, vermoedelijk ingerekend bij une rafle van de politie, en dan
gaat Vincent bergaf naar de diepste ellende. Alle ph a sen
van den vagebond maakt hij door. Hij wordt een echte
déclassé, dévoyé, doet als apache mede aan gevechten
tegen de politie, wordt zelfs souteneur... scheurt zich met
een laatste krachtsinspanning los uit dit verfoeide leven,
kooit, half met opzet, onder een automobiel en ontwaakt
weer in het ouderlijk huis, waarheen vader hem bracht
uit het Parijsche hospitaal.
Blijkbaar is dit geen roman. Vincent ondergaat slechts
een korten tijd bet leven van bizondere, Parijsche milieus.
Hij is een min of meer gevoelige plaat die juist de beelden
opneemt en bewaart van de Parijsche bohème en misdadigerswereld, die h.un bizondere levensbeschouwing en
argot even weet vast te houden, maar meer ook niet. Hij
is geen echte apache, nog minder souteneur. Hij blijft de
dichterlijke, beschroomde student die, door de golven
eener ongure levenszee een oogenblik op het apacheneiland
wordt geworpen en daarna door vriendelijke zephyrs weer
teruggevoerd in het vaderhuis, alleen heel wat kennis
heeft opgedaan van die voor velen, interessante wereld.
Maar hij heeft niet geageerd tegen die wereld, heeft ze
zelfs niet gezocht als een verloren zoon, die dan tot inkeer
komt neen hij is een goede jongen, die in een romantische bui een dwaasheid doet. En dat die roekelooze
dwaasheid geen ongenadiger gevolgen heeft en hij tamelijk
rein weer opduikt uit dit zeer besmettelijk leventje is meer
prettig dan waarschijnlijk en heusch een beetje apenkool.
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Zoodat deze zoogezegde roman mij een niet-onaardige
platenreeks schijnt over het Parijsche bohème- en misdadigersleven, geteekend door een jongen kunstenaar, van
wien we zeker nog wel meer mogen verwachten. Zal dat
latere werk opnieuw een taal als deze brengen die de verbroedering van Noord- en Zuid-Nederland, ook reeds doch
in veel minder mate door ons gesignaleerd in Stijn Streuvels Dorpslucht, zoo nadrukkelijk bevestigt, en dit niet
ten scb ade van het Noord-Nederlandsch ? Hoe vlug en vlot
zich deze taal ook laat lezen, ik kan niet ontkennen dat
zij, evenals dit geheele debuut, me meer scheen ontstaan
uit de literatuur dan uit de persoonlijkheid.
Allerpersoonlijkst daarentegen zijn de boeken waarmede wij willen besluiten, die ook reisbeschrijvingen geven,
het eerste naar de waarheid, het tweede naar de schoonheid.
Het eerste, Mijn Dagboek door Pieter van der Meer de
Walcheren, is een bekeeringsgeschiedenis, waarmede de
schrijver, volgens het woordje vooraf, beoogt „getuigenis
af te leggen, en van de daken te roepen dat alles ijdel en
ledig is naast God's heerlijkheid en buiten het Kruis van
Jezus". Mocht dit nu een protestant onder oogen komen,
wiens „geloof" vooral bestaat in het laag neerzien op de
roomschen, die dom genoeg zijn zich te laten leiden door
huichelende priesters, laat hij, om zich ergernis te besparen,
niet verder lezen, want ik zal onder andere veel goede
dingen van dit boek mogen vermelden.
Vooreerst dat het zoo echt in den toon is, en hoewel
wat opzichtig, toch warrel geschreven, zoo eenzijdig en dus
zoo begrijpelijk.
Op dat eenzijdige schijnt veel af te dingen. Want de
schrijver men voelt in hem den kunstenaar, hoewel het
nergens blijkt dat hij dit inderdaad is — schijnt een ontwikkeld man. Hij vertelt dat hij aan de hand van zijn
moeder al vroeg „het dorre protestantisme" is ontvlucht,
en daarna op haar geestelijke zwerftochten kennis maakte
met het spiritisme en met „de theosofen, die Chineezen
van den godsdienst" (bl. 21). Op eigen gelegenheid verder
zwervende heeft hij wel zoowat alles meegemaakt : het
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agnosticisme, het socialisme, tot revival meetings in Londen
toe. Die eenzijdigheid zal dus geen domme bekrompenheid
zijn doch we komen er straks op terug.
Warmte komt in zijn woord door een diep heimwee —
nostalgie, nostalgiek is zijn geliefkoosd woord. Beluisteren
we in enkele citaten die heimweetonen, dan geven die ons
tegelijk een beeld dezer bekeeringsgeschiedenis.
Er gebeurt niets. Tenminste niets dat mij belang inboezemt, dat mijn hart in vervoering zet. Ik wacht. Ik wacht.
Mijn leven is een altijd wachten op een groot gebeuren, een
katastrofe, een heerlijkheid, iets geweldigs van verschrikking of
van schoonheid (bl. 17).
De hedendaagsche menschen met hun zachtzinnige zeden
en den dwazen trots op hun veelzijdigheid en ruim begrijpen,
lijken mij, vergeleken bij die eenvoudige maar stralende zielen
der Middeleeuwen, droeve schuwe schaduwen. Hoe armoedig
en aarzelend staan wij met ons verwaand eclectisme tegenover
den vasten gloed dier wezens, tegenover hun hartstochtelijke
werkzaamheid in het goede en in het slechte ! (bl. 63).
In het leven zijn mij alleen uitzonderingen, het buitengewone, het voor den gewonen mensch absurde, het heilige, dat
wat krankzinnig lijkt en dwaas en buitensporig, de moeite
waard. Alleen de uitersten : gekken en verdwaalde koningen,
dichters eu heiligen. De rest is verwerpelijk. Ik kan niet tevreden zijn roet liet dagelijksche, gewone, gewone, gewone
leven. Ik wil God (bl. 149).
Het geloof is de bevrijding. Ziedaar een feit dat vaststaat,
Ik, die nog wachtende buiten de kerk ben, ik voorvoel met
stadig stijgende verrukking, welk een oneindige wereld
daar binnen de kerk verborgen ligt in opperste schoonheid
(bl. 176) ... de Pharizaeërs, de geestdriftloozen (bl. 177).
Als nooit te voren, heb ik gevoeld dat ik thuis kom, wanneer ik een kerk binnentreed, waar de kleine lamp voor het
altaar brandt. Ik weet Zijn aanwezigheid. Jezus is dáar en
Zijn oneindige barmhartigheid valt over mij als een starrenregen (bl. 185).
Niet over zichzelf gebogen zijn en met angstige nauwkeurigheid zijn ziel bekijken, niet zichzelven zoeken, maar met
geweldige liefde God zoeken ; niet zijn gewaarwordingen proevend analyseeren, maar zich storten naar God, in algeheele
.. .
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zelfvergetelheid, zich verbranden aan God – dat is de echte,
de goede macht van het geloof (bl, 198)
De stoffelijke onzekerheid van ons bestaan is altijd dezelfde, maar wat doet het ons? Hebben wij niet Jezus ?
Mijn hart snikt van heimwee naar den Paradijstuin, naar
de eindelijke aanschouwing van God (bl. 202).
Over mijn hart staat God als de melkweg over de werelden. 0 schoonheid, 0 almacht! 0 mijn groote Broeder Jezus,
voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig behoor ik U ; — Dens
meus et omnia (bl. 207 Einde).

De protestant, die zonder een spoor van heilige jaloerschheid deze heimweetonen hoort, en dit alleen maar opgeschroefd en opzichtig vindt, moet dan toch niet vergeten
dat ook in zijn bijbel gewaarschuwd wordt tegen het zout
dat smakeloos is geworden.
De protestant, echter die getuigt vóór de waarheid,
zal met dankbaarheid hier ééne stem der waarheid herkennen.
En deze wel echt ook. Deze stem zegt : God is schoonheid.
Het geloof toch is ook heimwee naar harmonie. De roomsche kerk tracht deze harmonie reeds hier te verzinnelijken
in haar hiërarchie, die een tegenbeeld is der hemelsche
hiërarchie. Kunstzinnige naturen voelen zich daarom éér
thuis in de roomsche dan in een protestantsche kerk. En
dit te meer in de roomsche kerk zooals die hier verschijnt,
zich verdiepend in den bijbel en in de aanbidding van
Jezus, en de heiligen-vereering wat terzijde latend, en de
kleinkramerij van reliquieën en amuletten, en dergelijke
heidensche dingen volkomen negeerend.
Doch ook afgezien van dit laatste, hoe eenzijdig is
dit. Vooreerst : God is schoonheid ; zeker, maar evenzeer
recht, heilig recht. Dan : deze in de kerk verzinnelijkte
harmonie is anticipatie, want we leven in een onharmonische wereld. En naast die onharmonische dan de harmonische te zetten als heimwee wekkend, moge schoon zijn, schoon
én goed is het in deze onharmonische wereld de harmonische wereld door het geloof te willen verwerkelijken in
ons gewone leven, in ons goddelijk beroep van werkman
en huisvader. En daarvoor den weg gewezen en gebaand
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te hebben, blijft het onvergankelijk getuigenis vóór de
waarheid van Luther.
Hoe begrijpelijk is nu deze bekeering. Deze vurige
geest kent de zalige overtuiging dat ons leven op heerlijkheid is aangelegd. Maar de eigenlijke heerlijkheid kent
hij niet. Hij kent niet de heerlijkheid van het ordinaire.
In den hemel zal het daarom zoo heerlijk zijn, omdat het
leven er zoo gewoon zal zijn. Alle schijn en opwinding
en inspanning vallen weg, en we zullen eindelijk bereiken
het echte, gewone leven, de heerlijkheid van het ordinaire.
De hoogste belofte, in den bijbel gegeven is, dat we God
zullen zien, gelijk Hij is, dat we eindelijk de realiteit
zullen aanschouwen, waarvoor we nu nog heel of half
blind blijven. En wie in dezen anticipeert, of zich een
romantisch ideaal maakt naar zijn lust, komt bedrogen uit.
Maar de protestant die dankbaar Luther's getuigenis
voor de vereischte heiligheid van het gewone leven tot
het zijne wil maken, zal wenschen dat er dan zooveel
klank in zijn stem en zooveel hartetoon in zijn woord
gehoord moge worden als uit Mijn Dagboek hem tegenklinkt.
Even persoonlijk is het werk van C. S. Adama van
Scheltema Italië, dat ook een reisbeschrijving geeft, en
wel naar de schoonheid.
Onder het lezen dacht ik telkens aan des schrijvers
Bede, waarvan ik hier begin en slotcouplet moge herinneren :
Schoonheid die in den hemel zijt,
Die de eeuwigheid heeft opgeschreven,
Geef ons iets van uw eindloosheid,
Geef uns van uw verhevenheid,
Van uw geweldigheid —
Om groot te leven!
Schoonheid die enkel in ons zijt,
Die moeder ons heeft meegegeven,
Geef aan onze oogen zuiverheid,
Geef aan ons hoofd uw helderheid,
Ons hart uw dapperheid —
Eerlijk te leven!
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Toch is de toon van deze reisbeschrijving minder verheven dan die van de Bede. En dit niet alleen in overeenstemming met den ondertitel, die luidt : Een Causerie,
Indrukken en Gedachten, maar omdat deze schrijver de kunst
van het causeeren voortreffelijk verstaat. Ja, wie eens wil
weten welken indruk Busken Huet's prikkelende plagerijen
en soms geestige kwajongensheden op zijn bezadigde tijdgenooten gemaakt hebben -- hij leze Adama van Scheltema's
Italië. Trouwens, hebben de toenmalige ex moderne-dominee
en de tegenwoordige socialistische kunstenaar niet meer
punten van overeenkomst dan men op het eerste gezicht
zou vermoeden
Hoe gezellig laat deze „Kunstkwibus" — zooals hij
zichzelven noemt (bl. 17) zijn pen over het papier flaneeren.
Over alles tusschen hemel en aarde moet hij meepraten,
en hij laakt uit de hoogte zijner bekrompenheid en prijst
alsof met hem het inzicht zal sterven. Maar heeft daarbij
iets eenvoudigs, dat bekoort. „En zoo gingen wij met zijn
vieren, de drie vrouwen en ik, naar Fiesole — of eigenlijk
ik en de drie vrouwen, want de man stijgt in beteekenis
naar het aantal vrouwen, erg verantwoordelijk bovendien" (bl. 89). Zie, zoo'n zinnetje duidt op een argeloosheid,
die we bij Busken Huet echter niet vinden. Misschien ook
omdat deze zich nog eenigszins gebonden gevoelde aan een
geestelijk verleden, terwijl Adama van Scheltema daarvan
al geen last meer heeft en volkomen tevreden is met wat
aesthetisch gekleurde, socialistische toekomstdroomen. Hij
babbelt er maar op los en wij luisteren met genoegen,
mits we zijn gebabbel en zijn spotten niet te veel au sérieux
nemen. Terwijl hij over alles en nog wat, ook wel eens
over Italië vertelt, laat hij telkens zich even lekker doordraven. Hij begint aan da Vinci en eindigt met van Deyssel,
die „in zijn ietwat groteske levensbekrompenheid da Vinci
niet tot den enkel reikt maar er sommige eigenschappen
mee gemeen heeft — in miniatuur" (bl. 22). In een Italiaansch
park denkt hij aan Europeesche en vraagt of er wel één
park te vinden is, dat vergeleken kan worden met ons
schoone Vondelpark ? (bl. 28). Maar het aardigst draaft hij
?
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door als hij lichtelijk gaat hoonen — want schelden is het
woord niet. Ziehier, het begin van zijn plagerig hoonen van
Frankrijk en van zijn onbedaarlijke blague tegen Rome
die te meer treffen als we ons Rome uit Mijn Dagboek
herinneren, als het Roma aeterna en Parijs, als de stad
van Léon Bloy, den kampioen voor de kerk, den leidsman
van den bekeerling-schrijver.
—

Ieder volk bestaat in het algemeen voor ieder ander volk
uit een kleine verzameling oudbakken fabels en anekdoten van
minstens een paar eeuwen her... Zoo zijn er sterren, wier
licht nog tot ons komt, terwijl zij zelf reeds lang zijn verdwenen. Zulk een ster is bijvoorbeeld Frankrijk (bl. 125/6).
Gij, die u in liet leven zoo ongeveer voelt staan als een
verdorde kattestaart in een vergeten duinpan, waarvan alle
bloempjes zijn afgevallen, bloempjes van liefde, van vriendschap, van — behalve dan toch in godsnaam dat ééne bloempje
van wat geld, veel geld liefst — gij arme kattestaart, ga
naar Rome (bl. 113).

Zoo gaat het door over alles wat op en onder en
boven onze aarde is, soms treffend, vaak studentikoos, zelden vervelend. Van alle windstreken, laat hij, „de min of
meer beschaafde leek" alles aanwaaien, om ons „min of
meer beschaafde leeken" (Voorwoord) wegwijs te maken.
Laat mij nog één citaat mogen geven :
Michelangelo was geen Romaan — zijn ziel moet geboren
zijn aan een Noorsche fjord. Zoowaar is hij ook reeds „gehegeld" en wijsgeerig verplicht gesteld „de idee" in den
koepel van den St. Pieter te besluiten. Daar is aardig over
te speculeeren, maar de geest voelt zich bij die HegeliaanscheBollandiaansche goochelpartijen toch ten letste wat draaierig,
als een vloo tusschen de krullen van een timmermanswinkel...
en met de ziel van zijn kunst heeft dat al niet te maken
(hl. 331 3).

En toch onder al dat studentikoos gebabbel door een
heftig verlangen naar schoonheid, als waarvan de Bede getuigde. Maar hij gunt zich geen rust dat getuigenis aan
te houden. Hij neemt telkens een aanloopje, zoo bij Michel
Angelo en de mozaïeken, die een monografie zoozeer waard
20
U. l.. X V 2

306

NIEUWE BOEKEN.

zijn. Doch die monografie, hoont hij, zal een Duitscher
schrijven en hij stelt zich tevreden met enkele opschriften
van hoofdstukken er van. Zoo heeft hij zijn bladzijden
reeds volgepraat, vóór hij ons nog van Napels en Venetië
en vooral van Paestum kon vertellen.
We grijpen, na Adama van Scheltema's Italië wel genoten en gewaardeerd te hebben, onwillekeurig naar den
rustigen ouden Burckhardt, die zoo niets van zichzelven
vertelt, enkel van Italië, van het Italië der Renaissance.
En komt dat niet meer voor, dat nieuwe, ook wel
goede nieuwe boeken ons de oude dierbaarder maken ?

VAN DEN HAK OP DEN TAK
DOOR

TI E .

Sedert hoeveel eeuwen reeds plant zich dit menschengeslacht op deze planeet voort ? Hoeveel ervaring heeft door
al die eeuwen heen het eene geslacht aan het andere nagelaten ? Indien wij geleerd hadden door de schade en schande
van wie vóór ons waren, wijs te worden, moesten wij dan
niet nu wel veel wijzer, veel beter zijn dan onze voorouders,
veel wijzer en veel beter dan wij zijn ?
Maar ziet men niet veeleer alle geslachten telkens
weer vervallen in vroegere fouten, in de dwalingen van
voorheen, in de dwaasheden, die van alle tijden zijn ? Is
het niet alsof wij telkens nieuw beginnen, nieuwe menschen
op een nieuwe wereld?
En dus ... ? Geen vooruitgang ? Geen ontwikkeling
Geen „evolutie"?
Het ware al te ellendig, als men dat gelooven moest.
Men moet gelooven dat wij wel heel langzaam, maar
dan toch : vorderen; dat wij struikelend en vallend vooruitkomen ; dat wij naderkomen bij het doel, al schijnt bet
even ver als vóór eeuwen. Trots al het diep teleurstellende,
dat twijfel wekt aan wezenlijke betering, moet men geloo-
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ven, moet men hopen. Hopen moet men, al ware het tegen
beter weten in, .. om niet te wanhopen !

* *
^

Een kind opvoeden, dat is : het geschikt maken voor
de samenleving, waarin het straks als mensch zal verkeeren. Daartoe moeten wij het kind veel aanleeren wat het
niet veel afleeren wat het wel vanzelf bezit. Konden
wij maar zeggen dat wij het kind louter goede dingen
aanleeren, louter slechte dingen afleeren moeten om het
voor de samenleving geschikt te maken. Maar helaas, dat
heerlijk kinderlijk vertrouwen, die openhartigheid, mededeelzaamheid, onbevangenheid moeten getemperd worden ;
het kind moet voorzichtig en omzichtig leeren te zijn,
gedachtig aan het eigen belang, de woorden wikkend en
gend vaak waar het hart tot spreken dwingt,
wegend, zwijgend
moet „verstandig" worden, terwijl het zoo goddelijk-onverstandig is.
De op voedingskunst is niet : van het kind een mensch
te maken. De kunst is : het kind toch nog zooveel kind te
laten blijven, dat het wel een mensch, maar een goed
mensch wordt. En dat is moeilijk. In de marktdrukte van
het leven baant zich een weg wie met de ellebogen weet
te werken en men loopt er de kinderen onder den voet.
Blijft het kind te veel kind, het wordt straks slachtoffer ;
wordt het te zeer mensch, het beste in hem gaat te loor.
Als overal is ook hier het rechte midden 't verkieselijkst,
doch bezwaarlijkst te treffen.

* *
^

De wonderen der techniek volgen elkaar op in toomebooze vaart.
Wat de stoutste fantast niet droomen dorst, is straks
werkelijkheid.
De uitvindingen ... Enz. enz. Men kent het hooglied
onzer beschaving.
„Beschaving" P Dit beduidt letterlijk en wezenlijk dat
de ruwe zijden onzer natuur worden geëffend. Maar wat
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heeft de stoffelijke vooruitgang met die beschaving des
geestes te maken ? De uiterst denkbare technische vooruitgang is vereenigbaar met een droef manco aan innerlijke
verfijning. De geheel uiterlijke verfijning van levensvormen
sluit noch bij het individu noch bij de massa zedelijken
vooruitgang in. Toch denken wij ons hoog verheven boven
vroegere geslachten, omdat die in het materieele bij ons
achterstonden. Doch legt gij den toetssteen der beschaving
aan ons geslacht aan, ziet gij dan niet dat de ruwe kanten
nog niet afgeslepen zijn, al openbaart zich dan ook de
ruwheid anders dan voorheen
Is de „vlieg-" of „vleermen sch" beschaafder wezen dan
de passagier van trekschuit of diligence

*
^

Indien wij nu eens weten konden hoe volgende geslachten over het onze zullen oordeelen ! Wij weten zoo
precies te vertellen wat de fouten en gebreken van het
voorgeslacht waren, waarin zij dwaalden, wat hun ontbrak.
Maar wij zelf zoo meenen wij volgen het rechte spoor,
langs de lijn onzer idealen moet de toekomst zich ontwikkelen en ons streven wijst den weg, waarlangs onze
zonen zullen gaan...
Met uw verlof, die zonen zullen zoo vrij zijn daar
het hunne over te denken ; zij zullen meewarig het hoofd
schudden over onze bekrompenheid, onze misvattingen,
ons gebrek aan juist inzicht. Zij zullen over ons richten
gelijk wij over wie vóór ons streefden en zochten.
Moet dan niet de geschiedenis der menschheid ons
bescheidener stemmen ? Ons eigen oordeel over de ouderen
van gister moest er ons voor behoeden dat de jongeren
van morgen althans niet lachen over onze laatdunkendheid !
^

Hoeveel menschen beijveren zich om de „sociale" quaestie
een stap nader tot haar oplossing te brengen ! Maar hoe ?
Door te zeggen wat anderen doen moesten. Als ieder dat
eens naliet doch zelf zijn eigen, kleinen, naasten, „socialen"
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plicht deed, zouden wij dan niet meer vorderen ? Want die
heele quaestie is immers een quaestie van plichtsverzuim.
Nu, zoolang gij over buurmans nietsdoen blijft klagen en
hij over uw stilzitten, wat geeft dat dan ? 't Zou belachelijk zijn als het niet zoo treurig was dat allen elkaar voortdurend tot het doen van wat elk doen moet aanporren en
dat elke aangeporde ook de anderen port en dat dit alles
maar jaar in jaar uit in een kringetje zoo blijft doorgaan.
Wie alvast met de daad begint en het zijne doet, die
zou recht van spreken hebben. Doch gij zult zien dat juist
die z wij gt.

* *
^

Er zijn vrouwen die het kiesrecht begeeren. Wanneer
veel vrouwen daarop aandringen, zullen ze het wel verkrijgen, een bewijs hoeveel ze nu reeds zonder kiesrecht
vermogen ! Maar meent ge dat ze daarmee aan invloed zullen winnen ? Oogenschijnlijk : ja ; immers zij zullen dan
kiezen en gekozen worden en mee aan politiek doen, mee
wetten maken, mee het land regeeren .... O zeker. Maar
de massale invloed van de vrouwen zou wel eens verkregen
kunnen worden ten koste van de stille kracht die nu de
vrouw, zonder kiesrecht, oefent, ook op de publieke zaak.
Regeert nu de vrouw in stilte mee omdat zij geen stembillet heeft, zoodra zij dat bezit zal de man naar haar
adviezen niet vragen noch luisteren : zij kan immers ook
gaan kiezen ! Zal die ruil van latenten tegen openlij ken
invloed de sfeer der vrouwelijke macht verruimen ? Vrouwenkiesrecht zou wel eens minder op „de vrijmaking van
de vrouw" dan wel op „de vrijmaking van den man" kunnen uitkomen !

* *
^

Tusschen vrijheid en dwang gaat de slinger in de
wereldgeschiedenis heen en weer. Wanneer de vrijheid tot
misbruiken leidt, ontstaat het geroep om dwang, opdat die
ergerlijke misbruiken toch ophouden. En een tijdlang leeft
het menschdom in de illusie dat nu alles goed zal gaan :
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de wet zal immers wel den slechtaard -- zoo 't heet
„mores leeren". Doch zie, juist die „mores", die zeden, moorden niet door de wet geleerd. En dat zonder zeden de wet
deugdeloos is, wisten reeds de Romeinen, de wettenmakers
der menschheid. Aanvankelijk ontgoocheling dan, als de
wet niet afdoende baat geeft. De wet is te slap. Scherper
wetten. Even weinig duurzaam e ffect; de steeds stroever
dwang helpt hoe langer hoe minder. Volledige ontgoocheling. Dan maar liever : vrijheid. Reactie. De slinger gaat
terug. Het menschdom herademt. Maar de vrijheid leidt
tot misbruiken ... En .. , la séance continue.
Wij, thans, zijn in het tijdperk van toenemenden
dwang, beginnen al te vermoeden dat de wet niet almachtig is, meenen nog heil in strenger wetten te kunnen vinden. Wacht maar ; de slinger gaat langzaam, maar straks
neemt hij zijn keer.

* *
^

Alle actie, die zich richt op de ondersteuning van de
maatschappelijk-zwaksten, is on-maatschappelijk werk, want
daardoor blijven de minstwaardigen in de samenleving
voortbestaan en zich voortplanten, terwijl hun te gronde
gaan in de orde der natuur ligt en in het belang der
maatschappij te wenschen ware.
Wij allen moeten het klemmende van dit betoog
erkennen : zeker, de „survival of the fittest" moet ons
menschdom heffen op een hooger plan ; het is anti-sociaal
de werking van de natuurwet te willen tegengaan. Gij
hebt gelijk, groot gelijk. Maar ziende de ellende dier minstwaardigen, dier zij 't ook door eigen schuld tot ondergaan
gedoemden, kunnen wij de reddende hand niet terughouden.
In elk bijzonder geval weer noopt de schreiende nood ons
de oogen te sluiten voor de geldigheid der theorie, welker
toepassing wij in elk bijzonder geval zoo verschrikkelijk
onbarmhartig vinden. Aldus negeeren wij dagelijks in alle
voorkomende bijzondere gevallen de als juist erkende theorie.
Zal onze meewarigheid straks blijken wreedheid te zijn
geweest ? Zal straks ons anti--sociaal werk de societas aan
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groote rampen blootstellen ? Die vrees bekruipt ons wel
als wij daarover nadenken. Dus ... denken wij daarover
liefst niet na en gaan maar voort, omdat ons hart ons
daartoe dringt, al schudt het hoofd „neen".

* *
^

Menig romanschrijver zou liever niet zijn boek willen
voorlezen in een kring van fatsoenlijke mannen en vrouwen.
Menige fatsoenlijke man of vrouw zou niet onder het gehoor van dien romanschrijver willen zijn, wanneer hij zijn
boek voorlas. Maar wat de een niet durft te zeggen, durft
hij wel te schrijven en wat de ander niet wil aanhooren,
wil hij wel lezen. Is dit niet wonderlijk ? Men behoorde
niet te schrijven wat men niet zeggen, niet te lezen wat
men niet aanhooren wil. Doch het schaamtegevoel, dat
bij de mondelinge rechtstreeksche mededeeling remmend
zou werken, vervluchtigt wanneer de zetter, de drukker,
de uitgever, de boekhandelaar bemiddelaars zijn tusschen
den beschaamden auteur en zijn beschaamd publiek !
* *
Moet men zijn medemenschen met vertrouwen of wantrouwen tegemoet treden? Wie vertrouwt, wordt bemind
en dikwijls bedrogen. Wie wantrouwt, wordt niet bemind
en ook dikwijls bedrogen, doch in fijner stijl. Wie vertrouwt, wekt soms bij anderen de eerzucht die bejegening
waard te zijn, hetgeen opvoedend werkt. Wie wantrouwt,
geeft den ander te verstaan dat men zich niet zonder
controle op hem kan verlaten; dit werkt altijd demoraliseerend.
Dupe of blank-officier, wat wilt ge zijn?
Het is edelaardig zijn medemenschen te vertrouwen.
Maar het is practisch deze edelaardigheid niet te overdrijven.

B U ITEN LA N D.
Grosz ist die Zeit und gewaltig... Maar vatten wij, Hollanders, wel ten volle de beteekenis van dezen tijd ? Zien wij niet te
veel op de ellende, die in België en Noord-Frankrijk, in Polen en
den Kaukasus tot hartverscheurende tooneelen aanleiding geeft?
Op de ontberingen, in de loopgraven en in het veld door de
dappere strijders van beide kanten geleden ? Op de groote en
kleine nadeelen ten onzent voorgekomen, op de economische crisis,
die ons dagelijks hindert?
Het is een indrukwekkend werelddrama, dat om ons heen
wordt opgevoerd. Daar staan twee groote volkeren tegenover
elkander — want liet wordt meer en meer duidelijk, dat de strijd
van den beginne af eigenlijk een strijd is tusschen Engeland en
Duitschland — die zich voorstellen, dat bet een strijd is om hun
bestaan, een krijg op leven en dood. Frankrijk kan weten, dat het
niet gaat om het bestaan der Fransche natie ; die snaar wordt ook
daar wel aangeslagen om de krachtsinspanning des volks zoo lang
mogelijk, tot het uiterste desnoods te doen duren maar iedereen
weet, dat, als morgen Frankrijk de kans op vredesonderhandeling
opende, Duitschland zonder aarzeling daarop in zou gaan en geen
hooge eischen zou stellen ; van Fransche zijde kan de hoop op
een schildheffing vóór Frankrijk, tegen Duitschland in Elzas-Lotharingen nu wel worden opgegeven na de eerste ondervindingen
in het begin van den krijg, die allerminst geschikt waren om die
hoop te voeden, al waren er hier en daar wel enkele bemoedigende
verschijnselen in die richting op te merken. Van Duitsche zijde
is het herhaaldelijk uitgesproken, dat men het eigenlijk niet zoozeer tegen Frankrijk had. En Rusland? Voor Rusland is het evenmin een strijd om het bestaan ; want wat zou Rusland ten slotte
bij een nederlaag hebben te verliezen ? Aan bet herstel van een
geheel zelfstandig Polen zal, behalve een aantal geestdriftige

Polen zelf, wel niemand in ernst kunnen denken.
Om het bestaan strijden, zeggen zij, Duitschland en Engeland.
Met bitteren haat staan de beide tegenstanders tegenover elkander
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in de overtuiging, dat de zege van den een de ondergang van den
ander beteekent — een volstrekt onjuiste overtuiging, want tenzij
de oorlog tientallen van jaren blijft voortduren, totdat een der
beide partijen bezwijkt, zal deze oorlog niet kunnen uitloopen op
een volkomen uitputting van deze beide wereldnatiën. Het is naar
menschelijke berekening onmogelijk, dat de eene partij de andere
zoodanig vernietigt, dat van een voortbestaan van de onderliggende
nauwelijks sprake zal kunnen zijn. Dat wordt van beide kanten
wel beweerd maar blijkbaar weder om de respectieve volkeren tot
de uiterste krachtsinspanning te prikkelen. Neen, Duitschland kan
Engeland en Engeland kan Duitschland niet vernietigen. Zij kunnen
elkander wel zware nadeelen toebrengen maar in het hart kunnen
zij elkander niet raken. Een vrede, die toch eenmaal komen moet,
zal de levensdeelen van beiden zoo niet geheel ongerept dan toch
niet ongeneeselijk gewond laten, integendeel beiden de gelegenheid
geven om — zij het dan onder andere levensomstandigheden —
opnieuw op te bloeien tot een grootsch cultuurleven, grootscher
misschien dan ooit te voren.
Er is ook nog een derde mogendheid, Oostenrijk-Hongarije,
voor welke de leus om het bestaan heet te gelden en voor haar
geldt zij zonder twijfel. Het lot van den oorlog heeft haar reeds
3, 4 eener groote provincie ontnomen ; Italië richt sedert zijn bestaan
gretige oogen op zijn ,,irredenti in het Zuiden der monarchie,
Roemenië denkt aan Zevenbergen, Servië aan Bosnië en Croatië.
Nog ernstiger tegenslagen in den krijg - en wie acht ze niet
mogelijk? — zouden ongetwijfeld de monarchie in haren hartader
aantasten. Het gevaar voor Oostenrijk-Hongarije is zeker grooter
dan dat voor Turkije. Wel is ook tegen Turkije door de Entente
de bedreiging geuit, dat het met zijn bestaan speelde door zich
bij den Tweebond aan te sluiten, maar vanouds is de verdeeling
van de Turksche berenhuid niet zoo heel gemakkelijk gebleken,
altijd immers een goede kans biedend voor Turkije orn er zich
met eenig verlies dan -- behoorlijk uit te redden. En Servië, de
aanleiding tot den wereldkrijg, zal zich, nu het Oostenrijk-Hongarije
met zooveel goeden uitslag ten slotte het hoofd heeft geboden, in
zijn voortbestaan ook wel niet ernstig bedreigd achten.
Voor ons, Hollanders, is de strijd tusschen onze beide naburen,
de reuzenstrijd tusschen Engeland en Duitschland, de hoofdzaak,
ook in verband met die kleine mogendheid, België, welker lot ons
zoozeer ter harte gaat en dat, tusschen de strijdenden in, door
het bitterste lot van allen is getroffen. Zal België blijven leven ?
1

—
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Zal het zijn gansche onafhankelijkheid, zijn gansche grondgebied
behouden ? Of zal het bij den toekomstigen vrede óf geheel worden
opgelost óf in een zeer afhankelijk voortleven moeten berusten ?
De oplossing van dat vraagstuk ligt aan den uitslag van den strijd.
Voor ons heeft zij de hoogste waarde, omdat ook de vraag onzer
toekomstige onafhankelijkheid daaraan zoo niet geheel, dan toch
ten deele vast zit.
Lettend op het ongeluk en de ellende van anderen, . op de
moeielij kheden , waarin wij zelf verkeeren, mogen wij geen oogenblik vergeten, dat de groote strijd onzer naburen ons, in de eerste
plaats bijna, aangaat. dat ieder oogenblik een phase van dien strijd
ook ons in den maalstroom kan werpen. En wie kan zeggers, hoe
het dan met ons gaan zal?
Daarom voortgezette wapening, hoe hard die ons ook moge
vallen, krachtiger ontwikkeling nog onzer veerkracht door de invoering van algemeenen dienstplicht. Laat ons niet inslapen bij de
verwachting, dat het nu al zoo lang geduurd heeft, zoodat de kans
op oorlog voor ons bijna tot nul is gebracht. Niets is verderfelijker
dan gerustheid te midden van dreigend gevaar, dan het luchtig
wandelen langs een afgrond, dien men niet ziet. Laat ons niet in
die fout vervallen maar met open oogen, en vooral tegen alle gebeurlijkheden gewapend, onzen weg gaan, neutraal maar tot de
tanden gewapend. Geen vrees voor de onvermijdelijke kosten, geen
onrust over eigen persoonlijke belangen mag ons bewegen te verslappen in onze wapening, toe te geven aan de verklaarbare begeerte naar terugkeer tot het dagelijksch werk. Wij moeten volhouden tot den vrede, tot na den vrede, opdat niet — zooals
dikwijls in de geschiedenis gebeurd is -- bij de vredesonderhande-

lingen ons land, mèt zijn rijke koloniën, als een partij oud goud
in den smeltkroes worde geworpen om te dienen voor compensatie
ten behoeve van eventueele verliezers in het oorlogsspel. Onze
vaderlandsliefde kan misschien in deze omstandigheden niet zoo
hoog stijgen als bij onze naburen aan elken kant; toch moet zij
ons schragen in onzen toestand, want met haar valt onze onafhankelijkheid. Sursum corda!
Dat oorlogsspel gaat intusschen voort. Het Fransch-EngelscliRussische offensief is wederom eens door het Duitsche afgewisseld
en bij Soissons is inderdaad van Duitsche zijde een aardig avans
gemaakt. Op het einde der maand begon ten gevolge van herhaalde
Duitsche aanvallen uit de lucht in Engeland zelf een zekere onrust
merkbaar te worden. die zich uit in smadelijke verwensehingen
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tegen den doodsvijand, thans huis en hof der Engelsehen bedreigend
met het lot van België en Noord-Frankrijk als antwoord op de
Engelsehe aanspraken op de heerschappij der zeeën. Die zeeheerschappij met hare aanspraken begint ook den Amerikaanschen
handel bitter te verdrieten ; een eerste waarschuwing aan Engeland
om den boog niet al te zeer te spannen is reeds gegeven en Engeland toont in zijn gematigd antwoord op de Amerikaansche nota
met klachten het gevaar van zulk een optreden wel in te zien. Ook
voor ons kan dit zijn nut hebben gelijk de vrees voor Amerika
blijkbaar Engeland al dadelijk tot eenige matiging zijner aanspraken
heeft gebracht.
Zoo ging de maand weder voort zonder beslissende voordeelen,
tenzij dat de beteekenis der Russische nederlaag in December in
Polen grooter is dan aanvankelijk werd vermoed gelijk die der
Turksche nederlaag in den Kaukasus kleiner is gebleken dan aanvankelijk gezegd werd in de pralende Russische overwinningsberichten. Ook het verlies der Formidable op den l $ten Januari in het
Kanaal kan niet als eenigermate beslissend gelden : Engeland
houdt nog genoeg schepen over, al werd het verlies pijnlijk gevoeld als een slag in het gezicht. Erger was voor de Duitsche
vloot het verlies van de Blücher in den zeeslag bij Borkum op
24 dezer. En de wederzijdsche bomaanslagen uit de lucht zaaien
dood en verderf. Een geheele Duitsche luchtvloot stevende, uit
Engeland terugkeerend, over ons land naar huis, wat onze regeering
aanleiding gaf om onderzoek en opheldering te Berlijn te vragen ;
het antwoord zal wel zijn, dat de vloot door mist en duisternis
verdwaald was.
Ten slotte, zou de vervanging van den Oostenrijkschen minister-

president Berchthold door den Hongaar Burian een teeken van
gunstige beteekenis voor den vrede zijn ? Of integendeel van de
begeerte naar krachtiger oorlogvoering ? Het laatste schijnt het
geval te zijn, helaas.

VERS
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ELLEN.

GOUDEN POORTEN.
Dit zijn de dagen vol van d'oude pijn:
Wen boomen staan ontgloord als rosse toortsen,
De najaarslanen gouden poorten zijn,
Door 't roodend loover late passies koortsen.
Wen wilde wingerd — als gedoopt in bloed —
Roerloos den dood ingaat, in purpren dagen
Een brand uitbreekt van laatste levensgloed:
Een droeve weelde, stervenszwaar te dragen!...
Dan, bitterzoet als geur van herfstgetij,
Aroom van roode, dorrende eikebl'Aren,
Drijft door mijn dag de droom van jou en mij,
Mijn hart wordt luid en wil niet meer bedaren.
Dit zijn de dagen vol van d'oude pijn
Om wat verging. O, záál'ge martelingen
Waar najaarslanen gouden poorten zijn
Die opengaan voor mijn herinneringen !

LEESTAFEL.
Dr. B. J. H. Ovink. Spinoza. Serie „Onze Groote Mannen". Baarn, Hollandia-Drukkerij.
Het zou niet moeilijk zijn een populair boekje over Spinoza
zoo te schrijven, dat men er hij een vrij uitgebreid publiek een
goedkoop succes mee behaalde. Prof. Ovink heeft een dergelijk
succes niet gezocht; misschien zelfs opzettelijk vermeden. Hij heeft
het boekje zoo sober mogelijk gehouden. Na een korte inleiding
zet hij den hoofdinhoud van de Ethica uiteen, veelal door letterlijke
vertaling van stukken daaruit. Ten slotte eenige kritiek. Zoo is er
zoo conscientieus mogelijk naar gestreefd den lezer met Spinoza
zelf, in zijn eigenaardige denkwijze te laten kennismaken, en niet
met eenige tegenwoordig gangbare pantheïstische en causaaldeterministische beschouwingen, die zeker een hoofdbestanddeel
van Spinoza's denken uitmaken en den hedendaagschen lezer aangenaam bekend zouden aandoen, maar die hem niet bekend zouden
maken met de hoogst eigenaardige wijze, waarop Spinoza denkt
en vooral, waarop hij zijn denkbeelden inkleedt.
Zoo is er dus veel in den opzet van het boekje te prijzen.
Maar niettegenstaande dat meen ik, dat het het bewijs geeft, dat
de opgaaf in 48 bladzijden een denkbeeld van Spinoza en van zijn
wijsbegeerte te geven, onuitvoerbaar is.
En dat is niet te verwonderen. De Ethica toch is een boek
van zeer bijzonderen stijl. Een lezer, gewend aan onze hedendaagsche
literatuur, die plotseling tegenover eenige stellingen en bewijzen
uit Spinoza's Ethica wordt gesteld, zal daar waarschijnlijk denzelfden
indruk van ontvangen, als een kapper, gewend aan wassen busten
en reclameplaten voor parfumerieën en haarmiddelen, zou ontvangen
van een Gothisch beeld. Er is eenige studie noodig om in Spinoza's
denk- en redeneerwijze door te dringen ; eerst langzamerhand
ondergaat men de bekoring ervan.
Niet geheel juist lijkt het mij, dat Prof. Ovink van Spinoza
getuigt : „Hij zegt — altijd op zijn mathematische manier en schijnbaar onbewogen — vele ware en mooie dingen. Maar liet is ondanks
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zijn systeem." Ik betwijfel zeer of het „mooie", dat wij in Spinoza
bewonderen, dien indruk maakt ondanks zijn systeem. Spinoza
hield zijn systeem voor een middel om objectieve waarheid te vinden.
Die meening zullen wel niet veel moderne lezers met hem deelen.
Maar toch geloof ik, dat dat „onjuiste" systeem de oorzaak is,
waardoor het boek zulk een monumentalen indruk maakt. Het mathematische systeem legt den schrijver een strenge discipline op ; liet
dwingt hem zijn gevoelens volkomen te beheerschen. Het staat hem
nooit toe zich te laten gaan. Daardoor stelt Spinoza zijn gevoelens
nooit op den voorgrond, ja hij drukt ze nooit direct uit en het
kost ons eenige moeite ze te vinden in de ons vreemd aandoende
quasi-mathematische redeneeringen. Maar wanneer wij ze daarin, of
beter gezegd daaronder gevonden hebben, maken zij ook meer indruk,
dan zij zouden kunnen maken bij een schrijver, wiep het erom te
doen is zijn gevoelens door hetgeen hij schrijft openbaar te maken.
Nu kan men zeggen dat ik hier de eischen veel te hoog stel,
en dat het niet mogelijk is een zoo grondige kennis van Spinoza
mee te deelen in een zoo weinig omvangrijk werkje. Ik geef dit
toe, maar vraag mij toch af of men met minder dan de vervulling
dier eischen tevreden mag zijn. W.
Gedichten van Joan van den Heuvel. Amsterdam. P.
N. van Kampen.
„De navolgende verzen zijn alle, gelijktijdig met nog vele
andere, gedicht door eenen man van gevorderden leeftijd, gedurende
het snel verloop eener ziekte en harer genezing. De plotseling opgekomen drang tot uiting in dezen kunstvorm is even plotseling
verdwenen na herstel. Het blijft denkbaar, dat gedichten op zulk
eene wijze ontstaan ook al ontzegt men hun de gewenschte poëtische
waarde, toch een oogenblik van belangstelling zouden mogen
vragen voor hunne secondaire hoedanigheid van psychiatrische
curiositeit".
Ziedaar de merkwaardige inleiding van een merkwaardigen
verzenbundel. Ik schreef die inleiding in haar geheel hier neer,
niet ten dienste van hen die wenschen na te speuren of zij, gelijk
de verzen die zij inleidt, geheel op verdichting berust, maar alleen
omdat zij, verdicht of niet, eene aannemelijke verklaring kan zijn voor
toon en inhoud van den bundel zelf. Zij geeft den ,,man van gevorderden leeftijd" als het ware een' vrijbrief om zijnen geest vrij uit
te laten gaan, en om met een zoo kundig meesterschap over de
wisselende vormen van ballade, klinkdicht en lied als slechts
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zeer weinige stervelingen zich „gedurende het snel verloop eener
ziekte" zien geschonken, nu eens dartel, dan weemoedig, nu eens
makaber, dan teer te zingen op allerlei wijs van het leven dat
allen, en van het leven dat alleen den dichter geopenbaard wordt.
Ongemeen rijk is de verscheidenheid dezer gedichten. en fijn is
de hand die ze dichtte. Veel verhalen zij en veel doen zij gissen.
Indien ik uit de verzameling één gedicht aanhaal, zonder
zoeken gekozen, dan meene de lezer niet dat dit eene gedicht den
geheelen bundel karakterizeert. Ik geef' slechts een voorbeeld van
eene kunst die in de poëzie buitengewoon moeielijk is : met de
woorden van alle dagen stïlweg te spreken over het niet alledaagsche
en dat zóó dat de gesproken woorden na-zingen in onze ziel als
een zeer ernstig lied :
WROEGING
Al mijne zonden, en mijn dwaas gedoe,
Als kind, als knaap en later,
Ik kan ze dragen tot liet einde toe,
En eiken flater.
De domheid en de slechtheid van mijn zijn
Die thans mijn grijsheid plagen,
De zelf-gezochte, zelf-gekozen pijn,

I k kan ze dragen.
Waar ik misdeed, daar heb ik veel geboet,
Ik heb met vrome beving,
Zoo ik liet kon, wat ik verbrak vergoed,

En kreeg vergeving.
Maar voor mijn levens-zonnevreugd blijft staan
Een wolk, dofgrauw en looden,
Het leelijks, dat ik eens heb aangedaan
Aan mijne dooden.

Wie den techniek van dit gedicht, den toonval van zijn bitter
klagen, den eerlijken ernst van zijn eenvoudige woordkees erkent,
heeft mijne woorden niet noodig om naar het „krankenboek" van
„Joan van den Heuvel" te grijpen. Doe het lezer : u wacht menige
verrassing. K. K.

Overneming verboden.

TWEE FINSCHE SCHRIJVERS
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D. LOGEMAN —VAN DER WILLIGEN.

Voor mij het portret van een man van middelbaren
leeftijd, gemakkelijk in den hoek van de sofa gezeten. Het
eene been over het andere ; in de rechterhand, die achteloos over de leuning der sofa hangt, een sigaret. De oogen,
door zware wenkbrauwen beschaduwd, staan ver van elkaar,
de blik dier oogen is peinzend en schijnt, veraf.
Het is het portret van Juhani Aho, „den grootsten
proza-schrijver uit het moderne Finland" 1 ).
Jarenlang heb ik hem gevolgd op zijn schrijversbaan
en in mij opgenomen wat hij de wereld van zich zelf gaf.
Ik heb hem hooren juichen en weenen. Ik heb hem
krachtig gezien als de stoerste eik en hem zien buigen als
het sierlijke riet aan den oever van het meer. Ik heb gezien hoe hij zich kan overgeven aan de vreugde in de
feestzaal des levens en hoe hij zich ineengedoken terugtrekt in een eenzaam, vergeten hoekje. En ik heb den
indruk gekregen dat hij in het eenzame hoekje het best
op zijn plaats is, het meest zich zelf. Vooral als het een
hoekje is in de natuur van zijn geboorteland. Onder suizende,
ernstige denneboomen, aan den oever van het meer,
1) „Finlande et Finlandai8" Arm. Colin, Paris 1913: La culture intellectuelle, par E. Järnström, docteur Os lettres, pg. 127.
U. E. XV 3

21

322TWEE

FINSCHE SCHRIJVERS.

waar geen geluid doordringt uit het kreupelhout, of
misschien onder een eenzamen spar op de uitgestrekte,
verlaten vlakten, die bosschen en heuvelland van elkaar
scheiden in het noordelijke Finland.
Trouwens, de schrijver heeft ons zelf den weg gewezen,
als hij ons in zijn vertrouwen neemt en neerschrijft: „Hoe
hij leven en sterven wil" 1 ).
„Ik wil leven als de winterda g wanneer de lente in
„aantocht is en de zon zacht glijdt langs het bleeke, kalme
„hemelgewelf over het met rijp bekleede bosch : mijn leven
„zij koel en klaar, mijn ziel vredevol en frisch als de
„weerschijn van glinsterende sneeuw."
„Hoog heffe zich mijn levenszon door wolken niet ver„duisterd ; licht glanze het don kerst hoekje van mijn hart ;
„blauw blanke de zwartste schaduw van mijn ziel, als
„de sneeuw, die op een zonnigen winterdag haar kleur
„ontleent aan het blauwe firmament."
„Ik wil sterven als de winter-lentedag, wanneer de
„zon langs haar breede baan nederdaalt in het avondland ;
„ik zou haar volgen zonder wrok, de dood zou mij niet
„afschrikken, want ik zie hoe aan den hemelrand de
„maan te voorschijn glijdt."
„Naarmate voor mij de zon verduistert, verheldert
„achter mij de maan ; langzaam gaat het eene licht over in
„het andere, ik zou niet weten wanneer mijn levensvuur
„verdoofde en wanneer de dood zijn fakkel ontstak."
„Ik zou alleen weten dat de schijn van de zilveren
„maan des doods even lieflijk was als de heerlijke goudglans
„van mijn levenszon."
Aho voelt zich wonderlijk éen met de natuur van zijn
1) Zie : „Spanor," tredje samlingen, Wentzel Hagelstams Förlag,

Helsingfors 1896, pg. 243.
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vaderland en dat fijnvoelen van de Finsche natuur doortrilt al zijn werken. Hij heeft den modernen blik voor de
kleinste bizonderheden 1 ), de subtielste nuancen, en weet
die met het geheel ineen te smelten en aan het geheel
een stemming te verleenen, die ons het landschap als in
het schoonste coloriet voor oogen toovert.
Als hij ons de kalmte van den zomeravond weergeeft,
waar in de stille, zuiver-klare lucht de bel van een koe
heel in de verte tot ons doordringt, of het zachte geplons
van riemen in het water, dan voelen wij den vrede van
den zomeravond op ons neerdalen. En als hij ons den
winteravond beschrijft, als buiten alles in sneeuw gehuld
is en het water ijs geworden is, komt de warmte van het
haardvuur over ons heen en wenschen wij ons een plaatsje
in de lage hut, waar de buitenlui vertellend en zingend de
avonduren doorbrengen. Al het eigenaardige van heel het
Finsche landschap weerspiegelt zich in zijn kunst : de
zachte lijnen, de zoete harmonie, de weemoedige innigheid
van het kleurenspel met zijn geringe afwisseling 2 ). Machtig
verheft hij zijn stem als hij het woud beschrijft, het oerwoud dat Finland scheidt van het Russische rijk, waar,
tusschen hoogopgaande boomen, struiken zich ineenstrengelen tot een verwarrende wildernis en de bodem donker
is van het mos, of moerassig doorweekt. Bosschen, waar
sneeuw- en boschhoenders huizen en roofvogels; waar de
beer 's winters sluimert in zijn hol en roovers en bandieten
zich verschuilen. Maar ook een ander bosch kent hij : het
vreedzame, geheimzinnige. Het woud dat eerbied afdwingt.
Luisteren wij even naar Aho's stem, die ons nu bijna fluisterend schijnt:
3 ) „Achter de weiden verheft zich het woud. Onbe„roerd en ondoordringbaar strekt het zich voor mijn oog
„uit ; als schildwachten staan de pijnboomen in het front,
1) Zie : „Nya Argus," Helsingfors 16 Sept. 1911, pg. 108.
2) Zie Werner Söderhjelm : „Profiler ur Finskt Kulturliv," Lilius en
Hertzberg, Helsingfors, pg. 120.
3) Uit : „Spanor," fjärde samlingen, Albert Bonniers Förlag, Stockholm
1899. pg. 28.
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„alsof zij zeggen wilden : „Kom niet nader, indien je ons
„wachtwoord niet kent."
„Ik geloof dat ik het wachtwoord ken en ik betreed een
„verborgen pad. Diep-ernstige weemoed is het wachtwoord
„van het woud en de stemming van het woud is als het
„geheim verdriet van iemand met een kalm gemoed. Een
„verdriet dat niet bekend wordt gemaakt en waar met geen
„vreemdeling over gesproken wordt ; maar ik ken het en
„wil door vragen de stilte ervan niet verstoren. Het woud
„leeft zijn eigen leven en strijdt zijn eigen strijd. Omhoog
„strekt zich de pijnboom, naar de wolken streeft de top
„van den den, diep in de donkere ingewanden der aarde
„vertakken zich de wortels. Het suist zijn eigen smart en
„brult zijn eigen haat uit ; luttel vraagt het naar mijn
„stemming, maar het drukt daarentegen op mij zijn eigen
„stempel. Mijn verdriet was nooit zoo groot of de vroolij k„heid van het woud wist het te verdrijven. Mijn blijd„schap nooit zoo luidruchtig of de smart van het woud
„wist die te verstommen.
„Hoe durft men tegen het woud op staan ! Hoe durft
„men het een wapen in de zijde stooten
„Ik zelf vraag bij iederen voetstap bijna om vergunning
„en iedermaal als er een tak onder mijn voet breekt, of ik
„er een op zij buig om mij een weg te banen, smeek ik
„ootmoedig om vergiffenis.
Zou ik u niet bewonderen, jongelingen en jonge55
„dochters van het woud, gele berken en roode lijsterbessen,
„altijd trillende espen, alle die bij de kruiswegen staan
„en wuivend het loof uit strooien over de jonge dennen,
„die u de wortels verwarmen ?”
En elders 1 ) deelt hij ons mede, alweer zoo vertrouwelijk
en persoonlijk :
„De oude Romeinen begroeven hun dooden langs beide
„zijden van den straatweg, opdat de eenzaamheid hun niet
„zwaar zou vallen. Ik zou willen rusten daar waar twee
„boschpaden elkaar kruisen, waar jonge hazen voorbij ijlen
?

1) Zie zelfden bundel: „Skogsstigen", pg. 59.
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„en de eekhoorn rond springt met een pijnappel in den
„bek ; waar vogels kweelen en gelukkige menschen dwalen,
„hand aan hand, zonder te vermoeden dat er iemand in
„de nabijheid is, die zich over hun geluk verheugt."
Machtiger nog dan wanneer hij het oerwoud beschrijft
klinkt Aho's steur als hij die verheft boven het dreunend
lawaai der bruisende watervallen, het woest schuimend
opspatten van stroomversnellingen en draaikolken, als de
voortrollende, wit schuimende golven ontwortelde boomen
mee voeren, die, eens de trots van het woud, als zwakkelingen zich laten draaien en wenden, op en neer werpen
als kleine kaatsballen .... En Aho's stemming volgt het
woest-razende water, ook als het overgaat in een kalm
meer, of in een egaal voortvloeienden stroom. Want Finland is niet alleen het land van lichte, blijde berken en
donkere, ernstige sparren, maar ook het land van stroomen
en meren. En Aho is opgegroeid in het hartje van Finland, in Savolaks waar zijn vader predikant was 1 ). Bosch
en meer, rots en waterval waren als kind zijn trouwste
metgezellen en hebben hem hun taal geleerd tot hij er
zich éen mee voelde en de kunstenaarsdrang hem dwong
om de stemmen te uiten die spraken in zijn ziel.
Met Aho begon een nieuw tijdperk in de Finsche
literatuur. Hij behandelde niet alleen nieuwe onderwerpen,
maar deed dit ook op verschillende wijze als vóor hem
geschied was. Zijn voorgangers waren grootendeels kinderen
uit het volk en wel uit den boerenstand. „Dit is een van
de eigenaardigste verschijnselen in de Finsche literatuur
en misschien in de literatuur-historie van geen enkel ander
volk waar te nemen 2 ). Door hen ontstond een interessante
hybridische literatuurvorm, een tusschending tusschen een
naïeve volksdichtkunst en een zelf bewuste dichtkunst, die,
zonder de frissche poëzie der eerste te bezitten, toch even
1) Juhani Aho's naam is oorspronkelijk Johann Brofeldt. Aho is het
linsch voor het Zweedeche „sved", een open plek in het bosch ontstaan
doordat de boomen geveld en de stronken afgebrand zijn, een plek waarop
later gras gezaaid wordt.
2)

Werner Svderhjelm „Profiler" : pg. 97.
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eerlijk en natuurgetrouw is, en zonder de technische
superioriteit der eerste ook maar nabij te komen, toch
iets van haar stijl en compositie geleerd heeft." Kosters
begonnen te schrijven, onderwijzers, die van de eene
plaats naar de andere reisden omdat er lang niet overal
vaste scholen waren , boeren en boerenknechten, en
bijna allen gingen aan hetzelfde euvel mank : langdradigheid. Allen kozen hun onderwerp uit hun directe omgeving : vorst en hongersnood, dronkenschap en armoede,
de emigratie. Ook wel de harteloosheid der beschaafde
klasse tegenover het volk en haar onvermogen om het
volk te begrijpen.
De eerste van dit soort novellenschrijvers was Pietari
Päivärinta. Van zijn opvolgers noem ik alleen KauppisHeikki (Heikki Kauppinen) omdat die, terwijl hij als
boerenknecht bij Aho's vader in dienst was, en van Juhani
Aho's leermeester leerde lezen en schrijven, gedichten
begon te maken. Toen hij uit de eerste producten van
Aho zag, dat men de dingen heel goed gewoon beschrijven
kon zooals zij waren „zonder daar nu juist een bizonder
mensch voor te moeten zijn", begon hij ook in proza te
schrijven. Als de zoon van zijn meester het deed, zou hij
het ook wel kunnen ! Hij hield het niet lang meer uit
als knecht en werd rondreizend schoolmeester, maar bemerkte toch spoedig dat hij in kennis te kort schoot en
verhuurde zich toen maar weer als knecht en kwam weer
bij een litteraire persoonlijkheid in dienst, bij Minna Canth
in Kuopio. Onder den grofsten arbeid in stal en op het
erf werkte zijn brein novellen en schetsen uit, zoodat in 1886
zijn eerste bundel het licht zag. Hij had ondertusschen in zijn
avonduren hard gewerkt en werd weer schoolmeester. Een
tijd lang stond hij zelfs aan het hoofd van een groote
school te Savolaks en werd daarna leeraar aan een volksschool. Hij schijnt werkelijk eenige niet onverdienstelijke
vertellingen, in het Finsch natuurlijk, te hebben
achtergelaten en zelfs een roman, „Vij a" genaamd.
Juhani Aho deed eerst als de anderen en greep ook
zijn onderwerpen midden uit zijn omgeving. In „Järn-
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vagen", „de Spoor", --- vertelt hij op geestige wijze hoe
een oude boer en zijn vrouw er over filosofeeren hoe de
trein er wel zou uit zien. Zeker „een soort stoomboot op
wielen". Wat zij gevoelden toen zij voor het eerst de
locomotief zagen en hun eerste reis maakten is door den
jongen Aho meesterlijk weergegeven. Er stijgt tevens
uit „De Spoor" een toon van weemoed op, omdat de poëzie
der oorspronkelijkheid zoo vaak vervliegt met het doorbreken van een nieuwe kultuur. Dezelfde toon klinkt ons
tegen in „Fredlös", — „Verbannen" waar de kultuur
het recht van den enkeling met ruwe handen aanpakt en
hem het laatste ontneemt wat hij heeft. Als Junnus, de
held uit „Fredlös" met veel moeite zijn land ontgind en zijn
hut gebouwd heeft en eindelijk het zoo ver gebracht heeft
dat hij een koe rijk is, overrijdt een zandtrein, die
dwars door zijn land is aangelegd en zijn akker vernielt,
zijn koe. Deze novelle deed mij denken aan Cyriel Buysse,
die hetzelfde onderwerp met dezelfde subtiliteit had kunnen
behandelen. Mij kwam voor den geest diens : „de Eenzame", „Het Paard", „de Baanwachter".....
In „Da far köpte lampan", „Toen vader de lamp
kocht", zien wij eveneens de verwondering van de
buitenlui over een nieuw kultuurproduct. In haar eenvoudige lijst is deze schets tevens een dithyrambe op de zege
van de verlichting over de duisternis.
Dan verlaat Aho den boerenstand en schildert in
„Patron Hellman", een kleinen burger, die zich boven den
boer voelt en dien sart en plaagt even hard als hij het
zijn dieren doet. Als de omgeving niet zoo geheel Finsch
was, zou ook dit boek door Buysse geschreven kunnen zijn
en de boeren konden Vlamingen wezen, hoewel wij er den
humor in missen die den Vlaamschen boer zoo zeer eigen is.
In „Prästens dotter", „De dochter van den Predikant", slaat Aho voor het eerst een geheel hieuwen toon aan in
de Finsche letterkunde. De predikantsfamilie stelt zeer
hooge eischen aan een streng zedelijk leven en kan zich
moeilijk vereenigen met de gewoonten en denkbeelden die
uit het buitenland overwaaien. En dit geeft aanleiding tot
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allerlei conflicten, die wij ook terug vinden in, „Prästens
hustru", „de Vrouw van den Predikant", dat er op volgde.
Dit laatste boek is reeds meer Europeesch getint ; de heldin bemerkt eerst te laat dat zij een ander meer lief heeft
dan den man dien zij trouwde. Aho behandelt dit thema
uiterst voorzichtig ; bijna alsof hij te schuchter is om het
zielsleven der jonge vrouw te analyseeren. Zijn volgend werk
„Naar Helsingfors", verplaatst ons in de hoofdstad, die de
student Aho niet van de beste zijde heeft leeren kennen.
De idealistische schrijver is hier geheel op den achtergrond
geraakt. Vóor ons staat alleen de realist.
Aho meende nu echter zijn ware levensdoel gevonden
te hebben en wijdde zich geheel aan de studie der schoone
letteren. Dat de Staat hem een subsidie verleende om
eenigen tijd in Parijs te verblijven, bewijst dat men iets
bizonders in hem zag.
De Fransche invloed is direct merkbaar in zijn roman
„Ensam ", „Alleen", dien hij te Parijs geschreven heeft.
Deze roman verwekte een storm van misnoegen onder de
conservatieve partij van zijn vaderland. Het boek werd als
onzedelijk bestempeld en Aho met onvriendelijke blikken
aangezien. In Finland was men niet gewend aan den franschen geest die uit dezen roman sprak. Het is de geschiedenis van de liefde van iemand, die niet heel jong
meer is, voor een mooi, jong, dartel kind dat hem versmaadt. Wat de conservatieve Finnen in het boek mishaagde was vooral de beschrijving van de wijze waarop
de afgewezen, maar nog steeds verliefde minnaar zich in
Parijs troost 1 ).
Maar Aho rehabiliteert zich in ieders oog zoodra zijn
bundel schetsen uitkomt, door hem „Spanor", „Spaanders"
genoemd. „Spaanders, die onder het ernstig werken van
de werktafel vielen en die hij heeft opgeraapt voor hen,
die ze hebben willen om er den tijd mee te verdrijven."
Nu is de schrijver op zijn waar terrein. Hij kan zich
1) Het boek is onder den titel „Alleen", door Betsy Nort uit het
Deensch vertaald en bij van Vryberghe de Coningh in Nijmegen verschenen.
(Jaartal niet vermeld.)

TWEE FINSCHE SCHRIJVERS.

329

geheel aan zijn stemmingen overgeven zonder rekening
te houden met een psychologische ontwikkeling van verschillende karakters. Zijn „Spaanders" zijn niet meer dan
korte schetsen, maar gedichten in proza zijn het alle. Aho
schrijft in het Finsch, maar al zijn werken zijn in het
Zweedsch vertaald. Hij is een taalkunstenaar en heeft
niet alleen een oneindige woordenschat tot zijn beschikking, maar weet zijn woorden ook zóo te kiezen dat er
een groote charme uitgaat van hetgeen hij zegt, bijna,
een soort woord-muziek, waar de eigenaardige Finsche
taal met haar groote hoeveelheid klinkers en den zangerigen toon, waarop die gesproken wordt, zich uitstekend
toe leent. Die schoonheid gaat grootendeels verloren bij
een vertaling, maar over den inhoud, over de stemming
die uit zijn ,,Spaanders", spreekt en over het diepe gevoelsleven van den schrijver en diens weemoedige fantasie
kunnen wij ook in een vertaling oordeelen. Een goed
beeld van de weemoedige fantasie van den schrijver vinden
wij in „Verdwaald" :
„Mijn liefste, waar ben je gebleven P Kindje, hoe ben
„je toch zoo verdwaald
„Ik roep je, want ik zie je niet meer en ik weet niet
„of je ooit weer bij me zult komen.
„Schertsend begonnen we onze wandeling, volgend het„zelfde pad. We liepen het eene oogenblik hand aan hand
„en het andere met de armen om elkaar heen. Je liep ook
„wel eens hard vooruit en dan volgde ik je heel getrouw.
„Wij wandelden door lieflijke streken, langs meren en over
,open vlakten. Wij klauterden met bosch begroeide hoogten
„op en dwaalden over de heide van de heuveltoppen. Het
„doel van onze wandeling was het gelukshutje, dat ik aan
„den oever van het Vrede-meer gebouwd had en waarheen
„ik jou nu ook brengen wilde.
„En je waart verrukt over de kleuren van het land„schap en niet uitgepraat over de heerlijke oneindigheid
„der groote vlakten, en in het geheimzinnig duister der
1) Zie „Spanor” . 4de Samlingen, Bonnier Stockholm 1899, pg. 237
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„wildernis fluisterde je me in hoe lief je me had. Nooit,
„nooit in de eeuwigheid zou je me verlaten, je zou altijd
„bij mij blijven, aan mijn zijde zou je voortwandelen. Want
„ik kende den weg naar het geluks-hutje, maar jij waart
„er nog nooit geweest.
„Toen kwamen we aan een berg, die de onbewoonde
„vlakte in tweeën verdeelde en de berg was omringd door
„moerassen en vlakten. En er was een pad rechts en een
„links om den berg heen. Jij wilde het eene pad gaan en
„ik moest het andere nemen. Je wou niet zeggen waarom,
„misschien wist je het zelf niet. Je vondt het wel aardig
„om eens even gescheiden te zijn en elkaar aan den anderen
„kant van den berg dan weer te ontmoeten, maar ik ver„moed dat de wildernis je naar zich toe getrokken heeft,
„want die bezit een onwederstaanbare tooverkracht
„En als je verdwaalt ?" vroeg ik.
,,,,Ik roep je en jij antwoordt me en als we elkaar niet
„hooren, loopen we zoo hard we kunnen naar het geluks„hutj e en ontmoeten elkaar daar !"
„Je haastte jeweg, luchtig en blij en wierp me tot
„afscheid kushanden toe, maar mijn ziel was gedrukt en
„mijn stap was loom. We riepen elkaar toe en in het begin
„hoorden we elkaars stem heel goed, maar de berg verhief
„zich steeds hooger tusschen ons en ten slotte hoorde ik
„alleen mijn eigen stem. Ik liep voort in de hoop je aan
„den anderen kant van den berg te ontmoeten, als onze
„paden zich weer vereenigden. En aan het einde van het
„pad lag het hutje dat ik aan den oever van het meer ge„bouwd had.
„Maar waar ik je hoopte te vinden, vond ik je niet.
„Ik riep je kalm en niet al te luid, omdat ik je vlak bij
„meende. Daarop gilde ik gejaagd en luid, maar ik kreeg
„geen antwoord.
„Ik wilde je te gemoet gaan, maar ontmoette je niet.
„Ik ging om den berg naar de plaats terug, waar we van
„elkaar gescheiden waren. Maar er was geen spoor van je
„te ontdekken. Ik had de hoop echter nog niet opgegeven
...
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„en spoedde mij naar het hutje, waar we elkaar zouden
„opwachten. Maar je was er nog niet.
„Ik klom den berg op en riep je. Naar Oost en West
„riep ik, ik zocht heel het luchtruim met mijn stem te
„doordringen, maar ik kreeg geen antwoord. De berg ver„toonde veel kloven, overal lagen boomen die door den
„storm geveld waren en steile rotspunten verhieven zich
„rondom. Ik maakte een vuur boven op den top van den
,berg en liet het drie dagen en evenveel nachten branden.
„Als je ook maar éen enkel maal naar den berg geblikt
„had, had je het moeten zien . . Maar misschien heb je
„het niet gezien ? Je hebt misschien niet eens naar den
„berg gekeken I)
„Ik keerde terug en kwam bij het hutje, waarheen ik
„ook jou had willen brengen. Zonder dat het me ooit
„verveelt roep ik iederen avond en iederen morgen je naam,
„terwijl ik aan de deur van mijn woning sta en ik tracht
„de wildernis met mijn stein te doordringen om je te laten
„weten waar ik ben. Maar ernstig en streng strekt de
„wildernis zich voor mij uit en verraadt nooit een enkel
„maal al wat zij weet. En ik weet niet of je verdwaald
„bent, of dat je me met opzet verlaten hebt. Ik weet alleen
„dat je van mij weg bent, dat je uit mijn gezicht verdwenen
„bent, verdwenen in de diepe duisternis der wildernis.”
Voordat de bundels „Spaanders" elkaar begonnen op
te volgen verscheen een groote roman, „Panu" getiteld,
waarin de laatste strijd van het heidendom en het Christendom in Finland geschilderd wordt. Panu, de held van het
verhaal, is een heiden, een krachtmensch, trillend v an
leven, vasthoudend aan zijn oude goden, een heidentoovenaar die allerlei geheimzinnige tooverwoorden bezigt,
een ziener, die in de toekomst ziet. Tegenover hem staat
de Luthersche predikant, die in de meest afgelegen streek
het Woord Gods verkondigen moet. Een woeste streek,
dicht bij een oerwoud, niet ver van woest voortbruisende
stroomen. Ik geloof niet dat ik ooit eenig ander boek in
zoo'n ademlooze spanning heb uitgelezen als ik het Panu
deed. Liederen uit de Kalevala klinken er ons in tegen
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als bekende, lieflijke muziek als juist ons oor bijna verdoofd was door het gekletter van wapens, het getrommel
op trommels van rendiervel en het schreeuwend getier van
feestvierende heidenen. En de liederen uit de Kalevala
sterven weg, als wij den nachtuil hooren schreeuwen aan
den voet van den offerberg en Panu zich met een handvol
zilvergeld naar den berg haast om den god vriendelijk te
stemmen. Panu weet raad op alles. Hij weet liefde te
verwekken en liefde te koelen in het hart van maagd en
jongeling, door in het geheim de hersens van een beer in
het voedsel te mengen, of door de tooverformule uit te
spreken, die hij alleen kent.
De nabijheid van Panu is den predikant een doren in
het oog, hij ziet in hem een dienaar des duivels en hij waarschuwt de kleine gemeente steeds voor Panu. Als de
predikant Panu bij zich roept en hem ronduit vraagt :
„Je bent dus een toovenaar P" antwoordt Panu fier : „De
waarheid ontken ik niet. Een toovenaar ben ik". „Je
bekent dus dat de duivel je helpt P" „Neen, niet de
duivel", antwoordt Panu trotsch en verheft zich in zijn
volle lengte, „maar Väinämönen 1 ), de Ziener en Albedwinger".
Durft iemand twijfelen aan Panu's macht en beweren
dat de zegen van den predikant meer uitwerkt dan al de
kunstgrepen van den toovenaar, dan zegt Panu „Die
zegen beteekent niets, de boschgeesten luisteren niet naar
zijn stem, de wolven en beren gehoorzamen hem niet".
En wat heeft al het bidden van den predikant de lamme
Brita geholpen ' Zij is alleen genezen door Panu, toen hij
drie koperen geldstukken in haar badwater legde, een uit
Rusland, het tweede uit Zweden, en het derde uit Lapland
en zijn bezweringen uitsprak over de zieke, jonge vrouw
die den predikant te gemoet kwam loopen, toen die ging
zien of het waar was wat men hem vertelde en wel of
Panu zijn tooverkunsten op de lamme Brita aan het uitoefenen was... Panu zelf was juist verdwenen uit het bad1) Väinämönen, de held uit de Kalevala.
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huisje waar de genezing had plaats gehad, toen de vroegere
„lamme" Brita den verwoeden predikant te gemoet kwam.
Dat de genezing geen stand hield beteekende weinig in de
oogen van Panu's aanhangers. „Panu woonde op zijn hoeve
„Panula," in Korpivaara op de grens van Rusland, de
„grootste hoeve uit de streek. Het „Zienersg eslacht" der
„Panu's was het oudste uit heel den omtrek. Eeuwenlang
„was de hoeve reeds in het bezit der Panu's sinds de Zee„Lappen van de kust verdreven waren. De Panu's waren
„rijk geworden door de jacht en door den handel in pels„waren. Met akkerbouw hadden zij zich niet veel afgegeven,
„de streek was rotsachtig en moerassig. Maar het grootste
„deel van hun vermogen hadden zij verkregen door de
,,,,Zienersgave," die zoolang als men zich herinneren kon
„aan het geslacht eigen was geweest. Al de manlijke leden
„van het geslacht waren beroemde toovenaars geweest, die
„niet alleen zieken genezen konden, maar ook menschen en
„dieren ziek konden maken, geluk konden brengen aan
„jacht en vischvangst en nog veel meer. Een ieder die een
„verre reis ging ondernemen, hield bij Panu stil om bescher„ming te vragen tegen allerlei gevaren. Al de Panu's had„den scherpe oogen en een doordringenden blik waarvoor
„zelfs de stoutmoedigste de oogen neersloeg. Men vertelde
.

„zelfs dat zij zich in allerlei dieren veranderen konden en

„als visschen het meer over zwommen, meestal in de ge„daante van een aal. Zij stonden even hoog in aanzien als
,,de toovenaars uit Lapland, al konden zij ook niet hun
„lichaam in slaap brengen en de ziel van het lichaam los
„maken en die zenden waarheen zij wilden, om de ziel dan
„bij haar terugkomst te laten vertellen wat zij gezien had.
„Daarentegen overtroffen zij de Lappen in bezweringen
„en tooverwoorden. De vader deelde den oudsten zoon de
„gewichtigste geheimen van zijn kunst mede, die bij iedere
„nieuwe generatie grooter werd, doordat er kunstgrepen
„van andere beroemde toovenaars bij gekocht waren, of door
„geweld aan anderen ontnomen. Maar de jongere zonen
„kenden ook veel tooverformules en zetten de traditie voort
„in de streek waar zij zich vestigden, zoodat het geslacht
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„overal vertakkingen kreeg en steeds toenam in macht.
„Ook in andere opzichten stonden de Panu's boven het
„gewone volk. Zij waren het die de groote beren- en eland„jachten leidden en de markten en handelskaravanen regel„den en aanvoerden. En bovendien hield het geslacht
„Papa de wacht over de offerplaats en over den heiligen
„berg. Op den hoogsten top van den Korpivaaraberg was
„een open, vlakke plaats, omringd door dicht kreupel„hout van kleine dennen. Midden op de open plaats
„stond een kolossale, oude berk, die mijlen ver te zien
„was, van de meest afgelegen bergen en de verst verwijderde
„vlakten. Aan de takken van den berk werden allerlei offers
„gehangen : bont, kostbare stoffen en met bellen versierde
„paardentuigen. Goud, zilver, koper en tin werd in een zil„veren ketel geworpen, die in de klare bron werd neergelaten
„aan den voet van den heiligen boom. Het waren alle
„dankoffers aan den god voor genoten weldaden. Onder het
„bladerendak van den boom verrees een steenen altaar,
„waar het offerdier geslacht werd en waarop het gebraden
„werd ; het altaar was omgeven door groote steepen, die
„in een kring er omheen lagen. Daarop zaten de Zieners
„onder den offermaaltijd en gedurende het geding, terwijl
,,de anderen buiten den kring moesten staan.
„Deze plaats was heilig en gewijd, evenals heel de
„landpunt waar de berg toe behoorde en een deel van het
,,woud niet ver van Panula. Het was verboden om aan den
„oever der landpunt te visschep en te jagen in het bosch.
„Men• roeide altijd zoo stil mogelijk de landpunt om, zon„der met de riemen te plassen, en in het bosch durfde
„niemand luid spreken en vuur aanmaken. Want de berg
„was de woonplaats der goden en een rustplaats voor het
„Tapiola-volk, de boschgeesten, die daar ongestoord wilden
„verblijven. Daarheen dreef Tapio, de boschgod, de dieren
„die hij tegen de jagers beschermen wilde.
„De goden hadden zelf den berg tot hun heilige woon„plaats uitgekozen. Volgens een oude sage had de eerste
„Pansi, die zich in de streek vestigde, zijn tooverzeef ge„vraagd waar de goden zich een offerplaats wenschten. Hij
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„kreeg ten antwoord dat hij een ongetemd rendier voor
„zijn slede moest spannen en het laten voortdraven tot
„het dier uit zich zelf stil stond. Daar zou Panu dan een
„boom snoeien als teeken dat de plaats geheiligd was.
,,Panu spande een ongetemd rendier voor de slee en sprong
„er zelf in. Het dier rende als een razende over sneeuw
„en ijs, draafde dwars het eiland over en de landpunt
„rond en na een grooten kring om den berg beschreven
„te hebben, haastte het zich brieschend en snuivend naar
„den hoogsten top. Panu dacht dat zijn laatste uur gesla„gen was en zijn ondergang nabij. De steenen vlogen
„om hem heen en de bast der boomen spatte hem om de
„ooren. Onder een hoogen berk op den top van den berg
„bleef het rendier staan, slurpte wat water uit de bron
„die onderaan den voet van den boom opwelde en viel
„toen dood ter aarde. Toen begreep Panu dat de landpunt
„en de berg als heilig beschouwd moesten worden en hij
„droeg den berk en de bron aan de goden op en offerde
„ieder jaar een rendier op dezelfde plaats waar het eerste
„gestorven was.”
Zoo verhaalt Aho ons en hij doet het zoo levendig en
krachtig dat wij bijna over het hoofd zien hoe zwak de
teekening is van den predikant en van diens jonge vrouw,
die in de eenzaamheid der wildernis dreigt weg te kwijnen.
Hij laat ons ook zoo geheel medeleven met den hardnekkigen heiden, dat wij vergeten dat de schrijver ons vier
eeuwen terugvoert naar een deel van Finland, waar het
Roomsch Katholiek geloof nooit is binnen gedrongen en
waar nog een vorm van schamanisme heerschte, dat onder
Lapschen invloed stond. Dit werk heeft den schrijver veel
folkloristische studies vereiscbt en is van groot kultuurhistorisch belang.
Als het noodjaar voor Finland nadert, ontwaakt in Aho
de Fin die zijn recht niet wil laten vertrappen, maar het
verdedigen tot aan den laatsten druppel bloed. Wat sinds
1809 door vijf Russische Keizers beschouwd was als Finlands onomstootelijk recht, dreigde op eens met 4en slag
verbrijzeld te worden. Allen kennen de lange lijdensge-
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schiedenis van het beproefde Finland. Allen weten dat de
strijd nog niet ten einde is en de taaie passieve tegenstand
der Finnen de ijzeren hand van den Russischen Keizer
niet terug heeft kunnen houden. Voortdurend vallen er
nieuwe offers. Stukje voor stukje wordt Finland ieder recht
ontnomen en steeds grootex wordt het aantal Russisc he
ambtenaren dat op finschen boden wordt overgeplant. Aho
begon zijn stem te verheffen in de dagbladen. Een soort
gelegenheidsgedichten in proza waren het, waaruit het
volk heel de droeve geschiedenis van zijn land kon lezen
van den 15den Februari 1899 af, toen het machtwoord uit
Petersburg weerklonken had. Allegorisch kleedde hij zijn
schetsen in, maar de allegorie, doorzichtig als kristal, werd
door iederen Fin verstaan. Al zijn droefheid, woede, teleurstelling, troost en hoop legt Aho er in neer. De korte
artikelen kwamen daarna in een bundel uit die Aho „Ereris"
noemde. Ieder maal als een nieuwe vuistslag Finlands vesten trillen doet, neem ik het boekje op en herlees de
eerste schets van de juriiperus die zoo goed gedijt op
den finschen bodem. „De wielen van kanonnen, de hoeven van paarden gaan over de struiken heen, maar
verpletterd worden zij er niet door. Zij verheffen zich weer,
en de eene tak zegt tegen den anderen : ,,Groei jij dien
kant op, dan groei ik naar dezen kant". En den volgenden
dag zijn de sporen van wielen en hoeven bedolven onder
den plantengroei. Er is niets te zien van het moorddadig
ijzer." Dit is een beeld van het geduld der Finnen, die bij
ieder ongeluk van voren af aan weer beginnen en zich niet
willen laten vertrappen. En iedereen die Finland lief heeft
zal doen als ik : alle gedachten verbannen die opkomen
en roepen hun tergend : „Hoe lang nog ? Denk aan het
recht van den sterkste !", — en zal alleen het beeld behouden
van den struik, die zich wel een oogenblik buigen, maar
niet knakken laat.
Een echo van deze allegorische schetsen klinkt ook in
den bundel „Spaanders", die er op volgde, o. a. in de schets
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door den schrijver genoemd : „De Voorboden van een
Doodsjaar" 1 ), die ik hier weergeef:
„Witte sneeuw op groene bladeren voorspelt den dood
„van vele menschen, zeide men oudtijds. Waarop was dit
,gegrond ?
„Gisteren nog was de zee licht en blauw, het bosch op
,,de landpunt groen en warm en was op het grastapijt geen
„spoor van nachtvorst waar te nemen. Hier en daar was
,alleen een geel puntje aan een ouden berk te zien, een
„roodachtig takje aan een lijsterbes en éen enkele iep had
„zijn verbleekte bladeren reeds laten vallen. Maar de wilg
„en de eik, de olm en de els stonden nog in vollen zomer„dos en in den tuin gloeiden de bloembedden nog even
„schitterend in de zon als midden in den zomer. Alles scheen
„een warmen herfst te beloven en een lang leven aan al
„wat groeide. Maar dan komt er plotseling een wolk uit
„het Oosten. Eerst begint het te stiortregenen, dan wordt
„de regen tot sneeuw, en weldra woedt er een ware sneeuw„storm. De sneeuw bedekt weiden en boomen, buigt
„de takken en drukt zich aan tegen de boomstammen,
„die aan den wind zijn blootgesteld. Dan verdeelt de wolk
„zich en verandert een bijtende noord-westenwind de sneeuw
„in een ijzigen wintermantel die zich om de schouders legt
„van den zomer van gisteren. En de zee is als een zwart
„lijkkleed onder de doodkist uitgespreid. De tuin, geelachtig„groen, koud en kil als een lijk, op de baar uitgestrekt,
„hulpeloos en levenloos ; en het sneeuwdek waarin de tuin
„gehuld is, schijnt een lijkkleed door een geest geleend.
„Ili begrijp waarom witte sneeuw op groene bladeren
,de voorboden zijn van een doodsjaar.”
Niet minder duidelijk is de volgende schets : „ZiendeBlind”. „Als de winter, die alles verwoest, er in geslaagd
„is om de zon te verjagen en de ijsklok van den vorstnacht
„over de ingeslapen baai gedrukt heeft, zoodat haar klagen
„verstomt en het doodsvlies zich over het oog heeft uitge1) Zie „Spanor” V, Helsingfors, Lilius en Herzberg pg. 31.
O. E. X V 3
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„spreid ... Als alles wat onlangs nog in de zon schitterde
„en door den wind schuimde en zwol, nu onbewegelij k en
„verlamd terneer ligt... Dan denkt de winter dat alles nu
„voor eeuwig aan zijn macht onderdanig is. Dan begraaft
„hij de overledenen, spreidt een lijkkleed van sneeuw uit
„over de golven, en als dat gedaan is, trekt hij als teeleen
„van zijn overwinning, in alle richtingen wegen van den
„eenen oever naar den anderen. Daarna laat hij scherpe
„paardenhoeven, met ijzer beslagen, sleden en vrachten, hoe
„zwaar ook naar willekeur het vaste land overtrekken, de
„smalle Sond doorkruisen of over de rivieren stoomen.
„Rijdt er maar op los, vertrapt, laadt maar op, geen gevaar !
„„De brug, die ik eens gebouwd heb, is sterk genoeg ! Ik
„„die de macht heb om alles in boeien te slaan !”
„Zoo spreekt de winter, zonder te weten, dat ergens
„in den berg, misschien onder een steen tusschen drie rotswanden geklemd, of onder het mos verborgen, een bron
„bestaat die nooit bevriest. Onder een moeras een spleet in
„de rots, die niemand ooit heeft opgemerkt en in de spleet
„een beek, die niemand ooit heeft hooren kabbelen. En die
„verdeelt zich diep in den berg door de rotsaderen, vloeit
„onder weide en dal, vreet zich door klei en grint en ijzer„houdende aarde, vult op haar weg putten en boschmeertjes,
„kronkelt zich als een worm, graaft als een mol en glijdt
„ten slotte onder een steile rots in het diepste water van
„de groote baai. Daar legt zij zich neder als de zeehond in
„zijn hol, met den kop onder het ijs, en het weefsel dat de
„vorst weeft wordt ondermijnd door de verborgen bron die
„voorraad voor den winter verzamelt en graven graaft voor
„zijn wolven ... .
„Een donkere sneeuwstormnacht. Een zwaar met ijzer
„beladen wagen gaat over de bevroren baai. Een slapende
„voerman, met den rug van den wind af. De weg is op
„het ijs aangegeven ... Een geluid alsof plotseling een ijs„schots zinkt. Het paard briescht en hijgt onder den hevigere
„greep ... Een kort snuiven .. .
„O ! Winter, die alles verwoest, gij waart te goe dgeloovig !
„Zelfs daar waar gij altijd de macht gehad hebt, zijt
.
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„gij geen alleenheerscher meer. Zelfs den Erebus hebt gij
„niet kunnen verdooven, al hebt ge ook honderdduizen den
„jaren sneeuw in zijn rookenden muil geworpen."
Op een geheel ander terrein zijn wij in zijn grooten
roman „Lentedagen en Vorstnachten". Aho voert ons terug
naar den tijd van Lönnrot en Snellman, twee namen, die
een ieder die belang stelt in Finland bekend in de ooren
klinken. Zij hebben het finsche volk gewekt en waren
baanbrekers op meer dan éen gebied. De kloof tusschen
het ontwikkelde Finland en het volk scheen onoverkomenlijk. Aho geeft er ons in dit werk détails van in overvloed.
En wat maakte de kloof zoo groot? De taal van het volk,
het finsch dat de beschaafde klasse niet verstond en niet
sprak. Het volk woonde in de eenzaamheid der groote
bosschen, afgescheiden van al wat beschaving heette, behield zijn eigen oude tradities en ontwikkelde een buitengewonen drang naar godsdienst, waaraan het piëtisme
voldeed. Dat sprak tot hun gemoed. Dat gaf hun troost.
De jonge generatie die onder den invloed van Lönnrot en
Snellman geraakt was, werd bezield met medelijden voor
het lot van haar medebroeders. Aan het volk wil de jonge
generatie zich wijden. Geen offer zal haar te groot zijn en
licht zijn de Lentedagen die zij in het verschiet ziet voor
het volk dat tot nu toe nauw bestond voor den beschaafden
Fin. Des te duisterder waren daarom de Vorstnachten, die
op de Lentedagen volgden, toen het volk niet rijp bleek
voor de toekomstidealen waarvan de jongelieden droomden.
De taaie tegenstand van het volk dat niet begrijpt waarom
zoo onverwacht een helpende hand wordt uitgestoken, is
bizonder goed door Aho weergegeven. Wij voelen dat Aho
zijn volk zóo na komt dat hij denkt zooals het volk denkt.
Maar de jonge generatie overwint niet, het volk overwint
door de macht van bet piëtisme. Het piëtisme zegeviert.
Het is alsof er een magnetische kracht in huist die de
jonge generatie naar zich toe trekt en éen maakt met het
finsche volk. Door deze vereeniging ontstaat wat thans het
moderne Finland is.
Onwillekeurig verwachtten wij dat Aho een nieuw
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werk zou leveren waarin hij den draad weer opnam, dien
hij in „Lentedagen en Vorstnachten", had laten vallen.
Maar Aho met zijn veel omvattend genie, roert weer een
geheel andere snaar aan in „Marja" 1 ) zijn laatste werk.
Het onderwerp is ver van nieuw, maar het milieu waarin
Aho ons verplaatst, het oosten van Finland, dicht bij de
Russische grens, en de wijze waarop hij zijn stof behandelt
en de karakters van zijn personen, zijn zeer zeker ongewoon voor een bewoner van het westelijk deel van Europa.
Juha, de held van het boek, weet niet wat „berusten" is.
Hij heeft te strijden gehad met de natuur, bosschen geveld
en steenen verwijderd tot de grond was zooals hij dien
noodig had. Het leven heeft hem niet verwend. Zijn
moeder was een strenge, harde vrouw, zijn broers waren
liefdeloos en egoïstisch. Berusten, in hun onvriendelijk
gemoed, zich voegen naar hun wenschen, dat kon Juha
niet. Hij verlaat het ouderlijk huis, bouwt zich een hoeve
in een eenzame streek, onderwerpt de natuur aan zijn wil
en neemt zich een vrouw, Marja, die zijn toewijding en
liefde beloont door een man te volgen, een soort Russischen
Don Juan, die haar door mooie woorden en geschenken
gewonnen heeft.
Aan haar schuld gelooven kan Juha niet. Zelfs niet
op de insinuaties van den predikant. Vreemd genoeg
speelt de predikant weer een uiterst zwakke rol in Aho's
werk en wij hebben moeite om te gelooven dat Aho
werkelijk zelf de zoon is van iemand die het Woord Gods
predikte. De lessen en denkbeelden van den vader hebben
niet het minste spoor bij den zoon achtergelaten. Vooral
in „Marja" is steeds een groot scepticus aan het woord.
Als Juha Marja ten slotte terug haalt, gelooft hij nog
steeds aan haar onschuld en is zijn hart nog vol liefde.
Op de wreedste wijze hoort hij echter de waarheid. In
zijn lot berusten kan hij weer niet ; éen weg staat hem
slechts open : de waterval. Wij zijn het bruisen en dreunen
van watervallen en stroomversnellingen in heel het boek
1) „Marja" onlangs bij den uitgever H. Honig te Utrecht in het Hol
verschenen.
-landsch
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geen oogenblik ontkomen. Van het begin af zijn de woest
voortrollende wateren nauw verbonden aan het tragisch
lot van den taaien Juba. Het is alsof wij het water om
de oogen voelen spatten, alsof wij de hoog opspuitende
schuimkammen voorbij zien razen en wij volgen vol angst
de boot die Marja wegvoert met den Rus, en daarna Juha's
tocht over dezelfde wateren in wier ondoorgrondelijke
diepten hij ten slotte verdwijnt. Aho's beschrijving van de
„Imatra" komt ons voor den geest uit den derden bundel
„Spaanders", waarin de schrijver ons heel den indruk
schildert welken die grootsche waterval op hem maakte
toen hij dien voor het eerst zag en hoe hij 's avonds insliep
met het volgend beeld voor oogen :
„De schuimparelen van den woest voortbruisenden
„watervloed die kokend en ziedend omhoog spatten, werden
„langzamerhand, terwijl het water zijn weg vervolgde, kal„mer en egaler, tot het schuim zich ten slotte verzamelde
„tot een donsachtige, witte massa die zacht als zomerwolkjes
„allengs uit elkaar dreef. ."
Zóo werd het wild voortdravende watergekletter tot
een kalmvredige nevelwolk en zoo gaat het ook ons als
we midden in het drukke leven Ah o's gedichten in proza
een oogenblik ter hand nemen om ons „te hullen in de
melancholieke passiviteit van den schrijver, die op zich
zelf is als een verfijnde potentie van de in zichzelf gekeerde
contemplatie den Fin eigen" 1 ). Of wel om ons een oogenblik over te geven aan den droomenden vrede der eenzaamheid, aan een verzinken in een weemoedige, harrnonieuse
dweeperij op een zoelen, helderen zomeravond, of in het
koele maanlicht van den winternacht ... .
Ik zou willen eindigen met de drie laatste regels uit :
„Lentedagen en Vorstnachten", en die richten tot den
schrijver zelf:
„Ik zou u ook willen danken.....
„Waarvoor ?"
„Voor alles .... "
1) Zie „Profiler" pg. 117
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Onderwijl is in Holland een boek verschenen ook van
een Fin, „Het lied van de Vuurroode Bloem" door Johannes
Linnankoski 1 ).
Toen ik het boek jaren geleden in de Zweedsche vertaling las, wenschte ik reeds dat het in Holland zijn weg
zou vinden. Het was zoo frisch, zoo nieuw en zoo kerngezond. Ik vond het zoo'n goed boek, omdat de moraal
mij zoo aanstond en bet was geschreven in zulk een
heerlijk mooie taal dat het werkelijk als een lied klonk.
En nu het hier voor mij ligt in zijn hollandsche
kleeren en ik het in mijn eigen taal heb kunnen overlezen,
kom ik weer geheel onder dezelfde bekoring als toen ik
het voor het eerst las. En dit komt omdat de vertaling
zoo schitterend is 2 ), omdat de vertaler (of vertaalster want
de inleider noemt geen naam) niet alleen zijn eigen taal
volkomen meester is, maar zich ook zóo geheel heeft ingedacht in het werk zelf. Ik ben geneigd om te denken
dat de dichter-inleider heel de vertaling van den Zweedschen tekst met zijn geest bezield heeft. Ik vind er wendingen en woorden die het origineel zóo zeer naderen. in
klank-expressie en kleur dat de Hollandsche uitgave een
kunstige reproductie schijnt, die in schoonheid bijna niet
voor het origineel onderdoet.
Het boek is een dithyrambe op de liefde en het leven;
de liefde die in roode passie niet blijvend te vinden is en
het leven dat niet alleen te genieten is in ongebonden
vrijheid, zooals de held van het verhaal zich in jeugdige
onbezonnenheid verbeeldt.
Evenals Juhani Aho werd ook Johannes Linnankoski
in het binnenland van Finland geboren, te Askola niet
1)

Johannes Linnankoski : „Het Lied van de Vuurroode Bloem", geau-

toriseerde vertaling naar de Zweedsche uitgaaf van Bertel Gripenberg, met
inleiding van Albert Verwey, Amsterdam, Versluys 1914.
2)
blz.

Al ben ik niet heel zeker dat de woorden „gezinsdochter" op

172 en „gezinsvrouw" op blz. 174 duidelijk genoeg aantoonen dat hier

bedoeld wordt : een dochter en vrouw die niet arbeiden voor eigen onderhoud of dat van het gezin. En zou ik liever den aanhef van den brief op
blz. 287 door „liefste", of „lieveling" vertalen, wat heel zeker in de
Zweedsche bedoeling ligt.
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ver van Borga in de provincie Nyland. Zijn ouders
waxen boeren, die echter iets zeer persoonlijks over zich
hadden en in geestelijke ontwikkeling ook boven het
gewone peil stonden. Geen der vier zon en nam de
boerderij over, allen zochten door hersenarbeid him brood
te verdienen. Johannes was de jongste en werkte, nadat
hij de gemeenteschool in de provincie had afgeloopen, met
zijn vader op het land om de boerderij in stand te houden
en deed ook als vlotschipper dienst. Zijn eigenlijke naam
is Vihtori Peltonen, 1 ). Op zijn achttiende jaar kreeg hij
genoeg van den lichaamsarbeid en ging hij naar het
seminarium te Jyviiskylii, niet om er voor leeraar te worden
opgeleid, maar alleen om zijn kennis te verrijken en zijn
geestelijke gaven te kunnen ontwikkelen, want dat er iets
in hem sluimerde was hem en anderen reeds vroeger
duidelijk geworden. Door bizondere omstandigheden bleef
hij slechts anderhalf jaar op het seminarium en werd toen
medewerker aan het locale dagblaadje. Ook die arbeid was
niet van langen duur. Weldra werd hij door den bekenden
uitgever Söderström naar Borga geroepen, waar hij drukproeven corrigeerde en kleine vertalingen leverde uit het
Zweedsch en Duitsch. Toen moest hij in dienst en gebruikte daar ook al zijn vrijen tijd om te studeeren en te
schrijven. Verscheidene artikels van zijn hand werden
toen reeds in het grootste politieke finsche blad opgenomen.
Daarna begint zijn werkzaamheid als „wekker der finsche
bevolking in Nyland" 2 ). De bevolking was in ontwikkeling achtergebleven onder den invloed der aangrenzende
Zweedsche kustbewoners. Er waren geen scholen en er
heerschte een volkomen gebrek aan geestelijke en economische belangstelling. In 1895 richtte Linnankoski een
dagblad op dat bij Söderström te Borga uitkwam. Gedurende
de vijf jaar dat Linnankoski er de hoofdredacteur van was,
1)

Peltonen beteekent : landbouwer. Linnankoski, een samenstelling

van linna, het finsch voor slot, kasteel, en ko8ki water val, valstroom,

beteekent dus feitelijk slotswaterval.
2) Deze en andere bizonderheden dank ik aan Mevrouw Ester Linnankoski, Johannes L.'s weduwe.
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wist hij bij zijn landgenooten de zedelijke, vaderlandslievende en economische ideeën te wekken, die in zijn
eigen ziel gloeiden. De jonge man werd de geestelijke
vader van heel het district, waar weldra heel de bevolking
tegen hem op zag als tegen een hooger wezen. Zijn woord
drong door in iedere hut in ieder hart, zoodat weldra heel
het land gewaar werd wat deze eenvoudige boerenzoon
voor Nyland te weeg bracht. Scholen verrezen en andere
inrichtingen voor onderwijs en een Bank werd opgericht,
alles door het streven van den met gloeienden ijver bezielden Linnankoski, die ook op politiek gebied zijn meening
luid te kennen gaf en ook daar zich spoedig als „reformator" wijd en zijd bekend maakte.
In 1899 trouwde hij en volvoerde toen een lang gekoesterd plan. Hij trok zich in de eenzaamheid terug om
zijn dichterdroomen te verwezenlijken. Onderwijl bleef hij
schrijven voor zijn brood in kranten en tijdschriften. In
1903 kwam zijn eerste werk uit „De Eeuwige Strijd" 1 ) dat
in 1904 door Holger Nohrström 2 ) in het Zweedsch vertaald
werd en spoedig algemeen bekend werd, hoewel men langen
tijd niet wist wie de auteur er van was.
„De Eeuwige Strijd", is een drama in vier bedrijven
dat een bij belsch onderwerp behandelt : de geschiedenis
van Kaïn en Abel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik wel
een beetje schrikte toen ik het boek inkeek en onder de
personen Adam en Eva, Kain en Abel, Ada en Zilla,
Michaël en Lucifer vond en een ontelbaar aantal duivels,
op wier namen ik later terugkom. Ik schrikte omdat ik,
de groote macht van het piëtisme in Finland kennend,
vreesde voor een bijbelgetrouw drama dat me heelernaal
niet zou aanstaan. De titel had me op iets geheel anders
doen hopen. En niet minder de woorden van Viktor Rydberg, die de schrijver als motto onder den titel geplaatst
heeft:
„Lifvets strid har mening,
Djupsta fall har tröst".
1)
2)

„Ikuinen TaiBtelu", W. Söderström, Borga.
„Den Eviga Stridan", Söderström, Helsingfors.
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„De strijd des levens heeft een beteekenis, de diepste val
zijn troost". Het enthousiasme waarmee ik begon te lezen
was dus niet heel groot. En ik meende den Proloog althans
wel te kunnen overslaan. Maar ik keek toch maar even . . .
en toen was er van overslaan geen kwestie meer. Zilla
die als klein kind in een appelboom zit en Ada die er
onder staat en haar de roodwangige appelen aanwijst die
zij plukken moet, Zilla en Ada met hals- en armbanden
van gedroogde bessen en met korte rokjes aan, Ada met
een mandje in de hand van gevlochten boomwortels
Op den voorgrond een kalm voortglijdende stroom, op den
achtergrond tegen den zoom van het woud Kaïns hut...
Dat was veel te aanlokkelijk. En toen ik eenmaal begonnen
was, kwam er van overslaan of uitscheiden niet meer in.
In den Proloog leeren wij de karakters reeds eenigszins
kennen en treft ons de moderne blik van den schrijver
op het onderwerp dat hij behandelen zal. Hij maakt zijn
personen tot menschen uit den tegenwoordigon tijd en laat
hen doen en denken als de menschen van nu.
Kaïn treedt op als een soort Viking, die er op nit is
om alles aan zijn wil te onderwerpen en Abel hoont en
voor laf uitmaakt omdat die „tevreden is over de Schepping zooals die is". Ada is geheel op Kaïns hand, terwijl
Zilla geneigd is om „de heele wereld lief te hebben". Als
Zilla een droom vertelt, dien zij gehad heeft, welke kwaad
schijnt te voorspellen vooral voor Kaïn, wordt Kaïn zoo
kwaad dat hij haar het handwerk waaraan zij werkt en
waarachter zij het gezicht verbergt om Kaïns booze blikken
niet te zien, op den grond werpt. Dan komt Adam, die
reeds grijs begint te worden, binnen en Eva, die er „lijdend
uitziet en verdrietig maar heel zacht". — Adam is boos
omdat Kahl ruzie gemaakt heeft en moedigt allen tot het
avondgebed aan. Allen knielen. "(On het laatst en aarzelend.
Ada vat hem hij den arm en kijkt hem smeekend aan.
Abel bidt het avondgebed, waaruit ik citeer :
„Spreek tot ons Heer, want wij wachten er op dat
„gij u aan ons openbaart, evenals zij die in het duister
„ronddwalen op het morgenrood wachten. Zeg tot den
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„storm in onze ziel : bedaar ! En tegen de wervelwinden van
„onzen twijfel : gaat liggen ! Gij zijt er toe in staat, want
„waar gij uw aangezicht wendt, verheugt zich de wereld
„die gij geschapen hebt. Waar gij uw hand uitstrekt, leggen
„de golven zich straks te rusten. Laat nog eenmaal uw
„levenden geest over ons heen gaan, opdat die ons vervulle,
„opdat wij de uwen zijn, nu en voor altijd !"
Hiermede eindigt de proloog.
In de eerste acte heeft een nachtelijke samenkomst
plaats van Lucifer en vier-en-twintig duivels, die de menschelij ke ondeugden representeeren en namen dragen als :
Stijfnek, Pauwenveer, Valksklauw, Stekeblind, Groenoog,
Troostloos, enz. enz. Lucifer legt hun zijn plan voor waarover hij „vijf-en-twintig jaar" heeft nagedacht, zooals hij
zegt, om zich op Jehova te wreken. Nu heeft hij het gevonden. Abel moet uit den weg geruimd worden om te
zorgen dat hij geen nakomelingen krijgt, zoodat de aarde
alleen bevolkt zal worden door Kaïns nageslacht, Kaïn de
opstandeling, wiens nakomelingen dus volgens de wet der
erfelijkheid op hun beurt ook tegen Jehova zullen opstaan.
De booze geesten mogen Abel echter niet dooden, Kaïn
zelf moet dit doen. Lucifer zal Kaïn er toe brengen.
Dit is een wonderlijk bedrijf. Het is alsof de schrijver
zijn lezers voor den mal wil houden. Lucifer noemt Abel
„een predikant met een honigtong, die de schapen hoedt
en zelf een schaap is". Hij lacht om de onschuld van
Tamar, een kind van acht jaar en maakt gekheid over
Ada die „liefheeft als een wilde kat" en „vuur heeft in
haar aderen", terwijl een der duivels „Spotvogel" genaamd
Eva een „domkop" noemt en van haar zegt : „Waarom
moest zij ook het eerst in den appel bijten ? Zij is No.
twee geschapen, zij had dien haar Oman moeten aanbieden
en afwachten of er voor haar iets over bleef!"
„Ik ben Heer der wereld", roept Lucifer triomfantelijk
uit, waarmee het eerste bedrijf eindigt.
In het tweede, „De Roode Vogel" genoemd, tracht
Kaïn met een nieuw soort boog den rooden vogel te
schieten die hem voortdurend vervolgt. Als de vogel een-
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maal aan hem is zullen allerlei dingen, die nu onmogelijk.
zijn, mogelijk zijn. KaIn zint steeds op nieuwe uitvindingen en verbeteringen en heeft er zelf reeds veel gedaan.
Terwijl hij hardop denkt en zijn meening uitspreekt over
den rooden vogel, hoort hij steeds een onzichtbare stem
op zijn gedachten ingaan en antwoorden. Dit is de stem
van Lucifer, die zich achter Kaïn verschuilt en zich gedurende heel het bedrijf laat hooren, zoodat het gesprek
een soort samenspraak wordt tusschen Kaïn en zijn eigen
ziel. Dit is geniaal gevonden door den auteur, want zoodoende hooren wij het geheele ontwikkelingsproces van
Kaïns boozen lust om Abel uit den weg te ruimen. Kaïn
vangt den rooden vogel en heeft daardoor de macht gekregen om vuur te maken. Dan doen de visioenen die
Lucifer Kaïn voor oogen toovert ons denken aan Faust.
Kahl ziet voor zijn geestelijk oog : mijnwerkers die ijzermijnen bewerken, smederijen en smeltovens, ijzeren werktuigen, goudsmeden en zelfs stoombooten, locomotieven en
luchtschepen ! ! De men sch is Heer en Meester van de
Wereld ! En Kaïns vreugde is eindeloos. Lucifer's stem
achter hem zegt hoe er echter menschen zijn die van geen
vooruitgang willen hooren . . . Doelt er op hoe die menschen
van de aarde verdwijnen moeten . . . En aan het eind van
het bedrijf is Kaïns besluit genomen, terwij1 wij Lucifer
een hoonenden schaterlach hooren uitstooten. „Het oogstoffer," heet het derde bedrijf, waarin de schrijver het
bijbelverhaal trouw volgt. Het eerste tooneel van dit bedrijf
eindigt met Lucifer's : „Het is volbracht. Ik h eb overwonnen !" In het tweede tooneel „Het onweder", komen enkele
zeer schoone gedichtjes voor. De bladeren der boomen
fluisteren hun leed uit over wat geschied is, de bloemen
klagen, de weiden treuren, Zilla zucht, de sterren zijn verdoofd en de meren schuimen en glinsteren niet meer. Adam
treedt op en vervloekt Kaki als Eva hem als den schuldige
heeft aangewezen, terwijl Eva eerst dacht aan het werk
van den slang of van booze machten. Adam is zoo heftig
dat Eva en Ada ten slotte zelf om genade voor Kain
smeeken, maar Adam spaart hem niet en vervloekt hem
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met de vreeselijkste vervloekingen die in het Oude Testament te vinden zijn. Als Kaïn alleen wordt achtergelaten,
breekt een hevig onweder los en de wind en de boomen
vragen Kaïn waar Abel gebleven is. „Weet ik het ! Ben
ik mijns broeder hoeder?" antwoordt Kaïn vertoornd.
Maar hij kalmeert en zijn hart verstijft als er ook klachten
opstaan uit de moeder-aarde zelf en de stormwind hem
toeroept en de bliksem hem dreigt. Ada slaagt er in Kaïn
ten slotte in haar hut te doen vluchten en als Ada vol
wanhoop uitroept : „Mijn God, mijn God, werp ons niet
in de duisternis", begint de regen in stroomen neer te
vallen. „In de Wildernis", heet het laatste bedrijf. Kaïn
en Ada zitten onder een boom en zijn gereed om te vertrekken. Kaïn is mismoedig, heeft alle hoop op het leven
en op de toekomst verloren en voelt dat Gods vloek op
hem rust. Michaël, de aartsengel, stelt hem gerust en
drukt hem 't teeken op het voorhoofd waardoor anderen
hem geen leed zullen doen. Maar Lucifer laat zich niet
op zij schuiven en zegt tot Michaël : „Je vergeet dat ik
hen in de wildernis volgen zal". Ada tracht Kaïn te
troosten, vooral door hem te vertellen dat al het goede van
Kaïn zal voortleven in het kind dat zij verwacht. „Het
kind waarvoor wij lijden en strijden zullen," zegt Kaïn.
„Tracht door strijd verzoening te verkrijgen," fluistert de
aartsengel. „Hij die meester over de wereld wil zijn, moet
eerst leeren zich zelf meester te zijn." Maar Lucifer dringt
zich op en zegt : „Zoo lang als ik besta zullen hemel en
aarde voor mij trillen. Ik ben even eeuwig als de Meester,
dien gij (Aartsengel) dient". „Onze strijd zal dus eeuwig
zijn ?" vraagt Michaël.
„Ja, eeuwig," zegt Lucifer.
Hierop verdwijnen Michaël en Lucifer. De zon gaat
op en : „Een vogel begint in een boom te zingen. .. "
Lucifer gelooft in den eeuwigen strijd. De aartsengel
in het zwijgen van de stem der tweedracht en die des
s trij ds en in de groote harmonie van beide.
Uit Linnankoski's Kaïn is het niet moeilijk om te
zien tot welk een eindbeslissing de schrijver zelf komt:
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De mensch zal voortdurend vallen en opstaan, zijn missie
is om de stem van het kwaad in zijn eigen natuur te
overwinnen, te werken voor den intellectueelen en moreelen
vooruitgang van het geslacht en vooral om door de wereld
beter en gelukkiger te maken ook de komende generatie
beter en gelukkiger te maken. Kaïns oog is steeds gericht
op het leven. Hij denkt aan niets anders, streeft voor niets
anders. Dood, ondergang en al wat daarmee in verband
staat is hem onaangenaam. Dit maakt Linnankoski's drama,
evenals zijn lied van de Vuurroode Bloem tot een loflied
op het leven. Evenals de held uit de Vuurroode Bloem
erkennen moet dat bandelooze vrijheid niet noodzakelijk
leidt tot geluk, leeren wij uit „de Eeuwige Strijd", dat
strijd noodig is om vooruit te kunnen komen, intellectueel
zoowel als moreel.
De verschijning van Linnankoski's drama is in Finland
„een gebeurtenis van gewicht" genoemd. Ik geloof dat wij
dit mogen beamen.
Het onderwerp was evenmin nieuw als dat wat Aho
voor zijn „Marja" koos, maar Linnankoski heeft zijn Kaïn
gemaakt tot een veel grooter kracht-mensch dan vele
anderen die Kaïn als den held van hun dichtkunst genomen
hebben, als Byron, bijvoorbeeld 1 ). De Kaïn van Linnankoski
hoopt op een betere en edelere toekomst, evenals Olof nit
„Het Lied van de Vuurroode Bloem", weer op nieuw begint
te hopen door het kind en door Kylliki's wijsgeerig : „Weet
je wat ik geloof? Dat vergiffenis en verzoening een veel
grooter kracht zijn in ons leven dan wraak en straf".
Ik heb zooveel plaats in beslag durven nemen om
Linnankoski's drama te bespreken, omdat het het voornaamste werk is van den schrijver. Een ander drama dat
hij uitgaf, „Kirol", „Vervloeking", heeft niet hetzelfde succes gehad. Hij schildert daarin symbolisch het begin der
russificeering van Finland en de uitwerking daarvan
in het „land der duizend meren". Onder de vele novellen
1) Aan een vergelijking tussehen Byron's Cain en Linnankoski's
Kain wijdt J. J. Meyer een interessant artikel in „The Journal of Modern
Philology", Chicago Press, October, 1909.
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die hij geschreven heeft, zijn ware parels. Zijn boerennovelle „De Strijd om Heikkilagaard", verraadt zeer sterk
den invloed van Selma Lagerlöf, waardoor het een minder
origineelen stempel draagt.
In 1908 verscheen „Flyktingarna", „De Vluchtelingen"
waarop in 1911 twee drama's volgden ,,Simson och Delila"
en „leftas dotter".
In 1908 toen hij aan zijn boerenroman „Flyktingarna"
schreef verschenen de symptomen van de kwijnende ziekte
die hem in 1913 naar het graf zou voeren. Wie „Flyktingarna" leest zal voelen wat de letterkunde in hem verloor.
Het onderwerp dat Linnankoski in dit boek behandelt
doet denken aan dat van Aho's Marja. Maar de jonge
vrouw in Linnankoski's boek vlucht niet uit het huis van
haar bejaarden echtgenoot, ook zelfs niet als zij bemerkt
dat zij zwanger is geworden en de vader van haar kind
niet haar echtgenoot is . De vader van de jonge vrouw
beangst voor de kwade tongen weet niet beter te doen
dan verhuizen voor te stellen, ver,ver weg, naar een streek
waar niemand de beide families kent. Dat verhuizen is
feitelijk dus niet anders dan „een vlucht". Als de oude
boer ontdekt wat er gaande is en eerst tot allerlei daden
van wanhoop wil overgaan, leert hij, wat Juha in Marja
nooit leeren kan : berusten. Eerst komt hij tot de overtuiging dat ook hij schuldig is, door het leven van zulk
een jongmeisje aan het zijne te verbinden. Hij had alleen
aan zich zelf gedacht. Daarna wordt het hem duidelijk
dat al wat de eene mensch doet den ander niet aangaat ;
uiterlijke, schijnbare banden, waar de menschen zooveel
gewicht aan hechten, beduiden niets. De ouders zijn niet
verantwoordelijk voor de daden hunner kinderen, de man
niet voor die van zijn vrouw. Een ieder leeft volkomen
zijn eigen leven, verdwaalt, verheft zich, heeft berouw en
lijdt, altijd alleen. Niemand ontgaat zijn straf, ook niet
hij die het huwelijksbed van een ander bezoedelt, al meende
hij het ook in het geheim te doen. „Wat hadden de
menschen eigenlijk een ingewikkeld en onduidelijk begrip
van het leven, hoe eenvoudig was het leven als je er
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maar goed over nadacht : let op je zelf en wees verantwoordelijk voor je eigen daden, dat was alles !"
De oude boer, de held uit het boek, was volkomen
tevreden met deze levensfilosofie, die hem berusten leerde.
Maar de berusting duurde niet. Er kwamen moeilijke
dagen : de bevalling zou de eerste zijn. Er werd besloten
de jongevrouw naar een kraamvrouwen-inrichting in de
buurt te brengen. Dan kwam de thuiskomst met het kind.
De doop. Maar de oude man streed en overwon en toen alles
goed overwonnen was, „legde hij zich neer en stierf".
Een boerenroman noemt de schrijver het. En zeer
zeker zijn we in een omgeving van boeren, maar boeren
die een ontwikkeld gevoelsleven hebben als in dezen roman
vinden wij heel zeker niet overal.
Dit is Linnankoski's laatste roman. Op de tooneelspelen
van 1911 volgde in 1913 een bundel vertellingen „Skärvor"
genaamd, en sinds dien is de hand verstijfd. Den lOdeu
Augustus 1913 is hij in het Diaconessenhuis .te Helsingfors
overleden en werd te Askola begraven. Meer dan drieduizend personen waren bij de begrafenis aanwezig ; zijn
heengaan bracht rouw over een groot deel van Finland.
Zijn stem zal hevig gemist worden. Hij was een groote
geest en Finland had hem nog zoo noodig. De volgende
woorden uit „Samson en Dalila" kunnen misschien dienen
om zijn karakter beter te doen uitkomen :
Samson : (krachtig.) „Neen, Dalila, het eenige geheim
van een held is zijn geloof. Duizend mannen verslaat hij, omdat hij vast gelooft ze te zullen verslaan. Alles gelukt hem,
want hij doet alles vol overtuiging. Met hart en ziel werpt
hij zich midden in den strijd. Hij staat van een feestdisch
op om de voeten van een bedelaar te verbinden. De dief
besteelt hem niet. Een leugenaar zal tegenover hem niet
liegen. De vrouw die hem voor het eerst ziet, reikt hem
de hand en zegt : broeder, u beb ik lang verwacht !
Da lila : Dat is waar Samson !
Maar wat is het geheim van zijn geloof?
Samson : (trotsch.) Het bewustzijn dat hij tot iets groots
geschapen is en dat niemand hem zijn geloof ontnemen kan !"
.

.

HET RECHTSWEZEN IN
N EDER LAN DSCH-I N DI E
DOOR

Mr. J. C. KIELSTRA.

Artikel 74 van het Reglement op het Beleid der
Regeering van Nederlandsch Indië luidt : „Overal waar de
inlandsche bevolking niet is gelaten in het genot harer

eigene rechtspleging, wordt in Nederlandsch-Indië recht
gesproken in naam des Konings." Het artikel maakt dus
eene tegenstelling. Het onderscheidt de eigen rechtspleging
der bevolking, berustende op hare instellingen, in het genot
waarvan zij gelaten wordt, eenerzijds en eene rechtspraak
„In naam des Konings", die hare bevoegdheid dus ontleent
aan het oppergezag, ingesteld is door de Regeering, anderzijds. Aansluiting tusschen de beide soorten van rechtspraak
bestaat volgens het Reglement niet ; de inlandsche bevolking in eene bepaalde streek is èf onderworpen aan hare
eigen óf aan van Gouvernementswege ingestelde rechtspraak.
Het is niet de gewoonte van het Regeeringsreglement
eene dergelijke tegenstelling tusschen bevolkingsinstellingen
en Regeeringsorganisaties te maken. Als regel wordt tusschen beide een zeker verband gelegd, een bepaalde samenhang
voorgeschreven. Het aanvangsartikel van het hoofdstuk
Van de Gewestelijke en Plaatselijke Besturen, artikel 67,
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plaatst zich op een geheel ander standpunt. Het luidt:
„Zooveel de omstandigheden het toelaten, wordt de inlandsche bevolking gelaten onder de onmiddellijke leiding van
hare eigene, van regeeringswege aangestelde of erkende
hoofden, onderworpen aan zoodanig hooger toezicht als bij
algemeene of bijzondere voorschriften door den GouverneurGeneraal is of zal worden bepaald". Hier is dus geen
onderscheid gemaakt tusschen een in de volksinstellingen
wortelend bestuur, waaraan de bevolking kan onderworpen
blij ven, eenerzij ds en eene,,Gouvernementsorganisatie anderzijds. Integendeel, de bevolkingsinstellingen worden in
beginsel intact gelaten ; de bevolking blijft onder de onmiddellijke leiding van hare eigen hoofden, die van Regeeringswege aangesteld of erkend worden. Daaromheen bouwt
het Gouvernement zijne organisatie, welke o.m. te belasten
is met het toezicht op de evenbedoelde hoofden, wier
instelling niet aan de Regeering haren oorsprong ontleent.
Men sluit zich dus zooveel mogelijk aan het bestaande
bevolkingsbestuur aan, men zorgt, dat dit behoorlijk zal
functionneeren en houdt daarop toezicht, maar zet daarvoor
niet iets anders in de plaats.
Dezelfde gedragslijn schrijft het Regeeringsregleraent
voor met betrekking tot het inlandsche gemeentewezen.
Artikel 71, welke wetsbepaling deze materie behandelt,
luidt : „De Inlandsche gemeenten verkiezen, behoudens de
goedkeuring van het gewestelijk gezag, hare hoofden en
bestuurders. De Gouverneur-Generaal handhaaft dat recht
tegen alle inbreuken."
„Aan die gemeenten wordt de regeling harer huishoudelijke belangen gelaten, met inachtneming der van den
Gouverneur-Generaal of van het gewestelijk gezag uitgegane
verordeningen."
„Waar het bepaalde bij de alinea's 1 en 2 van dit
artikel niet overeenkomt met de instellingen des volks of
met verkregen rechten, wordt de invoering daarvan achterwege gelaten."
Ook dit wetsvoorschrift wil dus — al wordt wat
sterke nadruk gelegd op handhaving van het recht tot
U. El. X V 3
23
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eigen gemeentehoofden en -bestuurders, waarin het zwaartepunt van het gemeentewezen minder ligt dan in het recht
tot regeling van eigen huishoudelijke belangen in beginsel handhaving van het bestaande op dit gebied ; geen
verder ingrijpen dan noodig is. Het artikel wil zelfs geen
uitbreiding van het gemeentewezen. Waar dit in de volksinstellingen niet bekend blijkt, zal het niet worden ingesteld ; waar men niet gewend is in de bestaande gemeenten
de hoofden te verkiezen, zal evenmin tot dat stelsel worden
overgegaan. Kortom, voorgeschreven is aansluiting aan het
bestaande, handhaving van de volksinstellingen, alweer
echter : „roet inachtneming der van den GouverneurGeneraal of van het gewestelijk gezag uitgegane verordeningen."
Het Gouvernement zal dus op de gestie der inlandsche
gemeente het noodige toezicht kunnen uitoefenen of doen
uitoefenen, men zal haar in de algemeene organisatie hare
plaats kunnen aanwijzen. Vernietiging van het bestaande,
in vrijen groei gewordene, is evenwel uitgesloten. Geen
Regeeringsorganisatie zal zich daarvoor in de plaats mogen
dringen.
De tegenstelling, in de aanvangsbepaling van het
hoofdstuk : „Van de Justitie", in het Regeeringsreglement
gemaakt tusschen bevolkingsinstellingen eenerzijds en Gouvernementsorganisatie anderzijds als twee onvereenigbare
toestanden, waaruit men op het gebied der rechtspraak
over de inlandsche bevolking heeft te kiezen, vindt men
dus daar, waar de organieke wet het bestuur over die bevolking behandelt, niet terug. Integendeel, zij is bepaaldelijk in strijd met het voor dit laatste daarin nedergelegde
stelsel, dat in principe aansluiting aan bestaande volksinstellingen, plaatsing hiervan in de algemeene organisatie
wil, maar geenszins vernietiging daarvan kent.
Het feit, dat deze tegenstelling in het Regeeringsreglement alleen staat, doet de vraag rijzen, of men opzettelijk en om wel overwogen redenen ten deze van andere
beginselen uitging dan bij de regeling ten aanzien van het
bestuur over de inlandsche bevolking; en zulks te eer,
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omdat men zich van de voordeelen, die het voor het
bestuur aangenomen stelsel bood, steeds zeer wel bewust
is geweest. Hoewel de geschiedenis van het artikel ten
deze niet tot scherpe conclusies kan leiden, schijnt het
toch niet zonder belang de wording van de besproken bepaling tot haren tegenwoordigen vorm na te gaan.
In het eerste, bij Koninklijke boodschappen van 29
October 1851 en 4 October 1852 ingediende ontwerp voor
een Regeeringsregiement voor Nederlandsch-Indië luidde
het voorschrift, toen als artikel 64 opgenomen, kortweg :
„Er wordt alom in Nederlandsch-Indië recht gesproken in
naam des Konings." Blijkens de, het wetsontwerp vergezellende, memorie van toelichting was deze redactie overgenomen uit het reglement van 1836 en kwam zij, behoudens
eene kleine wijziging in redactie — daar werd gezegd „in
naam en vanwege den Koning" , overeen met artikel 27
van het reglement op de rechterlijke organisatie en het
beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië van 1847. In
dezen vorm gaf het artikel. der Tweede Kamer geen aanleiding tot eenige opmerking ; het aangaande dit ontwerp
uitgebracht voorloopig verslag van 12 Maart 1853, hoewel
ten aanzien van het hoofdstuk „Van de Justitie" tamelijk
uitvoerig, gaat dit voorschrift met stilzwijgen voorbij.
In het, bij Koninklijke Boodschap van 15 December
d.a.v. ingediend, tweede ontwerp bracht de Regeering er
nochtans eenige verandering in. Als artikel 70 kwam het
daar te luiden : „Overal waar de inlandsche bevolking niet
is gelaten in het genot eener vrije rechtspleging, wordt in
Nederlandsch-Indië recht gesproken in naam des Konings."
De Regeering motiveerde deze verandering in de bij
dit wetsontwerp gevoegde memorie van toelichting met een
beroep op de in Nederlandsch-Indië bestaande feitelijke toestanden, waarmede een zoo algemeen voorschrift niet te
versenigen was. Daarbij verwees zij in de eerste plaats naar
verschillende zelf besturende landschappen in onderscheiden
gedeelten van Nederlandsch-Indië nl. Soerakarta, Ternate,
de „bondgenootschappelijke landen" op Celebes, Boeton,
Soembawa, Bali en Lombok, waar de rechtspraak, van
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wege de zelf besturen uifgeoefend, niet in naam des Konings
geschiedde. 1 ) Maar tevens verwees zij ook naar een gedeelte
van een eilan d Sumatra, waar, naar de steller der memorie
beweerde : „de tegenstand der bevolking gedurende ongeveer twintig jaar tegen het Nederlandsch gezag voornamelijk overwonnen is, nadat de Commissaris—Generaal
van den Bosch bij een besluit van 11 October 1833 afgekondigd had het beginsel, dat de bevolking der onderscheidene afdeelingen dier streken in het volkomen bezit
gelaten werd van hare politieke en huishoudelijke rechten,
zoodanig, dat het Gouvernement zich niet bemoeie noch
met het benoemen der hoofden, noch met derzelver rechtspleging of eenige huishoudelijke aangelegenheid." „Op dit
beginsel," zoo ging de bedoelde memorie voort, „moeten
geene inbreuken worden gemaakt, gelijk zou geschieden
door de rechtspraak in naam des Konings ook voor die
landstreken verplicht te maken."
In het Voorloopig Verslag, dat den 22en April 1854
nopens dit tweede ontwerp werd uitgebracht, werd bij dit
artikel de vraag gesteld, of men in plaats van de woorden :
„eener vrije rechtspleging" niet moest lezen „harer eigen
rechtspleging" en, hoewel voor de aanbevolen redactieverandering geen motief was opgegeven, bracht de Regeering,
eveneens zonder toe te lichten of en zoo ja, welke beteekenis zij aan die verandering hechtte, haar aan. Zoo
verkreeg deze wetsbepaling den vorm, dien zij tot den
huidigen dag heeft behouden en is zij zonder dat er bij
het mondeling debat in de Tweede Kamer of bij de be-

1) Bij de opmerking van Mr. Kleyntjes (Het Staatsrecht van Nederlandsch-Indië. Dl. II. blz. 111), dat de invoeging van het voorbehoud voor
de rechtspraak der zelfbesturende landschappen niet noodig was met het
oog op artikel 27 alinea 2 van het Regeeringsreglement, valt in het oog te
houden dat, toen de Regeering hare aanvulling in het tegenwoordig artikel
74 (toen 70) aanbracht. aan artikel 27 (toen 26) de tegenwoordige tweede
alinea nog niet was toegevoegd. Dit geschiedde eerst in het nader gewijzigd
ontwerp van wet als alinea 2 van artikel 30, welk ontwerp werd overgelegd

bij memorie van antwoord na het voorloopig verslag, dat op het ontwerp
was uitgebracht.
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handeling der wet in de Eerste Kamer verder een woord
aan gewijd werd, tot wet verheven.
De conclusie schijnt gewettigd, dat men de gevraagde
wijziging van geen belang achtte. Het komt ons evenwel
voor, dat men hare beteekenis destijds heeft onderschat
en dat er meer aan vast zat dan men toen heeft ingezien.
De Regeering toch had blijkens hare toelichting bij het
artikel die gedeelten van Nederlandsch-Indië op het oog
waar het Gouvernement zich, hetzij krachtens politieke
contracten of de wijze, waarop men den inhoud daarvan
meende te moeten toepassen, hetzij krachtens eene ter
bevordering van het zich nederleggen door de bevolking
bij het Nederlandsch Oppergezag uitgevaardigde proclamatie,
van bemoeienis met de rechtspraak had te onthouden, waar
de Indische Regeering althans niet zonder meer regelend
kon optreden. De gebruikte uitdrukking : „vrije rechtspraak",
d.i. dus rechtspraak, in beginsel zonder bemoeienis of toezicht van Regeeringszijde, was o.i. hiervoor niet slecht
gekozen. Maar de daarvoor in de plaats gestelde uitdrukking : „eigen rechtspraak" (der bevolking) dekt dit begrip
niet geheel en al 1 ). Eigen rechtspraak der bevolking toch
sluit, al ware het slechts uit hoofde van de door het
Regeeringsreglement een der gewichtigste plichten van den
Gouverneur-Generaal genoemde bescherming van de inlandsche bevolking tegen willekeur van wiep ook, volstrekt
niet in beginsel uit, dat toezicht vanwege de Regeering
wordt uitgeoefend, dat deze daarmede zich bemoeit.
Bedoeld als verbetering van redactie, heeft de aangegebrachte verandering verder strekkende gevolgen gehad.
Zooals het artikel thans luidt, brengt het mede, dat voor
volksinstellingen in eene organisatie, die in naam des
1) Ook Mr. Kleyntjes. (Het Staatsrecht van Nederlandsch-Indië.
Dl. II. blz. 111, noot) is van meening, dat de oorspronkelijke uitdrukking
de voorkeur verdiende boven de thans in de wet opgenomene. Dit gevoelen
deelende, schijnt ons het door hem aangevoerd argument, de practijk, minder
gelukkig. De practijk van het artikel sluit zich, dunkt ons, meer aan bij
die van andere artikelen, waar van eigen volksinstellingen en van het aanwijzen van eene plaats daaraan in de algemeene organisatie sprake is.
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Konings rechtspreekt, geen plaats meer is, dat de algemeene
verordening, die krachtens artikel 79 van het Regeeringsreglement de rechters aanwijst, daarvoor uitsluitend Gouvernementsorganen kan instellen en aanwijzen.
Deze verandering is niet zonder gevolgen gebleven.
De eigen rechtspraak der bevolking zag tegen zich
aangevoerd alle bezwaren, die men met eenig recht tegen
eene „vrije" rechtspraak, d. w. z. rechtspraak zonder eenige
bemoeing of eenig toezicht van Regeeringswege had
kunnen te berde brengen, maar die haar als zoodanig volstrekt niet behoefden aan te kleven en door behoorlijk
toezicht konden worden voorkomen. Op sommige uitingen
van eigen rechtspraak werd gewezen ; de mogelijkheid
van botvieren aan eigenbaat door de met rechtspraak
belaste hoofden, die tevens de opbrengst van boeten behielden, godsoordeelen, zware, wreede of verminkende
straffen werden genoemd en daarmede werd dan het instituut als zoodanig veroordeeld. Zoolang men aan „vrije"
rechtspraak dacht, gaf het inderdaad pas op grond van
dergelijke uitingen het instituut zelf te veroordeelen, op
de afschaffing daarvan aan te dringen. Maar ten aanzien
van eigen rechtspraak der bevolking als zoodanig had het
de door de in artikel 74 van het Regeeringsreglement
aangebrachte wijziging veroorzaakte verwarring een oogenblik buiten beschouwing gelaten — de voorkeur verdiend,
de beginselen van die instelling te onderzoeken, niet over
haar zelve op grond van de bedoelde uitingen zonder meer
den staf te breken. Dan toch stond men tegenover dergelijke uitingen niet machteloos, zooals, althans in beginsel,
bij „vrije" rechtspraak het geval ware geweest. Zoo min
als een betoog over de minder goede eigenschappen van
vele dessa-bestuurders, over onvoldoende ontwikkeling of
andere minder gewenschte hoedanigheden van inlandsche
ambtenaren ooit heeft bedoeld aan het inlandsch gemeentewezen een einde te maken of de inlandsche ambtenaren
door Europeesche te doen vervangen, zoo min had eene
bestrijding van de excessen der eigen rechtspleging van de
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bevolking de strekking behoeven te hebben haar te vervangen door eene organisatie van het Gouvernement, ware
het niet, dat men de uitingen als inhaerent aan de zaak
zelve, als onverbrekelijk daarmede samenhangend, en het
Gouvernement als machteloos daartegenover had beschouwd,
m. a. w. de eigen rechtspleging had verward met de „vrije"
rechtspraak. Zoo goed als het steeds is geschied in de
eerst bedoelde gevallen, zoo had het ook in het laatste
voor de hand gelegen, zuivering, verbetering van den
minder gewenschten toestand te bepleiten.
Het bovenstaande ware niet voldoende steekhoudend,
indien niet daarnevens eene poging werd gedaan om
aannemelijk te maken, dat het behoud van volksinstellingen,
voorzoover bestaande, de voorkeur verdient boven hare
vervanging door organen van het centrale gezag en dat dit
laatste, bij de tegenwoordige staatsopvattingen verantwoordelijk voor behoorlijke rechtsbedeeling binnen het geheele
gebied, het best doet zich te bepalen tot het uitoefenen
van het noodige toezicht, het ontwikkelen van het in de
samenleving op dit gebied gegroeide en het voortbouwen
daarop, ter afronding en ter verkrijging van een behoorlijk
geheel.
De eigen rechtspraak der bevolking vindt haar zwaartepunt, geoordeeld van het standpunt van de justiciabelen,
nog altijd binnen den kleinen kring der plaatselijke rechtsgemeenschappen. Daar, in die meestentijds nog min of meer
patriarchaal ingerichte organisaties, worden door de volgens
de adat aangewezen hoofden, hetzij verkozen, hetzij door
erfrecht in hunne positie gekomen, de dagelijks voorkomende
geschillen tusschen de leden dier rechtsgemeenschappen
beslecht, in overleg met de oudste of meest aanzienlijke
ingezetenen. Patriarchaal gaat het bij de behandeling van
deze zaken toe ; men zou zeer verkeerd doen met zich eene
voorstelling als van een rechtsgeding naar onze begrippen
te vormen. De zaak wordt uit de wereld geholpen ; zij
wordt opgelost, hetzij door het geschil tusschen de betrokken
personen of families bij te leggen of de wijze te bepalen,
waarop dat zal geschieden, hetzij door een lid der gemeen-
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schap, dat zich misdragen heeft eene boete of betaling
van schadeloosstelling of zoengeld op te leggen, of, in het
ergste geval, ook wel door een zich steeds misdragend lid
uit de gemeenschap te stooten.
Dergelijke rechtspraak is in beginsel in hooge mate
bevredigend voor de betrokken bevolkingsgroep. Zij ziet
hare zaken afgedaan onder hare oogen als het ware, op
eene door haar volkomen begrepen wijze en door personen,
die zij door en door kent, op wier aanstelling in die positie
zij somtijds invloed heeft gehad.
Maar juist tengevolge van de omstandigheid, dat
ieder hen plaatselijk kent, dat hun geheele bestaan met
de belangen van die plaatselijke rechtsgemeenschap samenhangt, wordt ook bij de rechtsprekende personen het gevoel van verantwoordelijkheid voor de genomen beslissing,
in dien zin, dat die het rechtsgevoel van de betrokken bevolkingsgroep behoorlijk moet weergeven, zeer versterkt.
Door hunne positie zijn zij als het ware gedwongen met
de publieke opinie binnen zulk een rechtsgemeenschap, met
de openbare meening der ingezetenen rekening te houden.
Hunne machtsmiddelen zijn daarbij meerendeels niet van
dien aard, dat zij, indien zij voor eene beslissing geen steun
vonden bij de publieke opinie binnen hunnen rechtskring,
die beslissing zouden kunnen doorzetten. Aanpassing aan
het rechtsbewustzijn der betrokken bevolking is dus verzekerd. Vernietigt nu de centrale organisatie eene dergelijke
instelling als de hier beschrevene, dan moet zij die rechtspraak leggen in handen van een door haar te scheppen
orgaan. Maar zulk een orgaan, tot stand gekomen onafhankelijk van de plaatselijke bevolkingsorganisaties, is van de
binnen deze rechtskringen heerschende gevoelens onafhankelijk. Het zal zich niet tegenover de justiciabelen, maar
tegenover zijn lastgever verantwoordelijk voelen voor de
genomen beslissingen ; een verantwoordelijkheidsgevoel, dat
formeel zeer sterk ikan zijn, maar nochtans van anderen
aard is dan het zoo even beschrevene van volkshoofden
in den eigenlijkere zin van het woord. Kortom, het orgaan
van de centrale regeering wordt nimmer als het ware ge-
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dragen door de publieke opinie der betrokken bevolkingsgroep ; te minder, nu het juist, dank zij zijne herkomst,
wel beschikt over de middelen om eene beslissing, hoe
ook de meening der justiciabelen daaromtrent zij, door te
zetten.
Nu is het er verre van dat wij hier elke uiting van
de beschreven bevolkingsrechtspraak in bescherming willen
nemen of willen beweren, dat de publieke opinie binnen
een bevolking,rsrechtskring nooit kan mistasten of tot
onrechtvaardigheden aanleiding geven ; maar dit moge een
argument zijn voor het nitoefenen van een behoorlijk, zoo
nauwkeurig mogelijk toezicht ten einde aan alle uitwassen
een einde te maken, het raakt het hart der zaak zeker
niet. In principe sluit zich de eerste vorm van rechtpleging
op veel nauwer en zuiverder wijze bij de behoeften der
samenleving aan dan de tweede.
Het valt verder niet te ontkennen, dat de inlandsche
samenleving zich in vele streken nog niet ver boven het
zuiver plaatselijk verband heeft ontwikkeld; dat wat daarboven staat, moet worden opgebouwd en geörganiseerd.
Daar ligt voor de organiseerende macht, het centrale be
stuur, reeds een enorm veld van werkzaamheid, dat het
waarlijk niet behoeft te vergrooten door de volksorganen
zooveel mogelijk dood te drukken. Ook practisch dus levert
behoud van de volksinstellingen groote voordeelen op.
Het is een niet te loochenen feit, dat de van Gouvernementswege georganiseerde rechtspraak over de inlandsche
bevolking niet in elk opzicht voldoet. Zelfs schrijvers, die
overigens geen vriend van de eigen rechtspleging zijn en
warm pleiten voor hare vervanging door rechtspraak in
naam des Konings, zijn niet blind voor de gebreken hiervan
en dringen sterk aan op het wegnemen van deze. Zoo
zegt Margadant in zijn commentaar : „Het Regeeringsreglement van Nederlandsch-Indië", hoewel sprekende van
de „zonderlinge uitdrukking : in het genot gelaten" met
betrekking tot de eigen rechtspleging der bevolking in
verband met de door hem daarin aanwezig geachte ernstige
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gebreken, nochtans, dat het hem niet aannemelijk schijnt,
dat men bij hervorming van het toenmalige inheemsche
rechtswezen in de Vorstenlanden zich, evenals bij de zoogenaamde hervormingen van het rechtswezen in de Buitenbezittingen zou bepalen tot een nadrukken van de in de
Gouvernementslanden geldende, lan g niet voortreffelijke
bepalingen, zonder in de eerste plaats acht te geven op
de bevolking, waarvoor ze worden bestemd, en haar te
begiftigen met eene rechtspleging, zoo jammerlijk omslachtig
als de onze en zoo zeer indruischend tegen den godsdienst
en de adat der Javanen. Men moge niet ieder woord van
dezen schrijver voor zijne rekening nemen, hij blijkt toch
voor de gebreken, die aan het ingrijpen door het Gouvernement in de rechtsspraak verbonden zijn geweest, geenszins blind te zijn. Ook de hoogleeraar Carpentier Alting,
zich overigens in zijne „Grondslagen der Rechtsbedeeling
in Nederlandsch-Indië", warm voorstander toonend van de
vervanging der eigen rechtspleging van de bevolking door
die van het Gouvernement, geeft toe, dat aan de inheemsche
rechtspraak werkelijke voordeelen verbonden zijn, als hoedanig hij noemt : de mogelijkheid van meer zuivere toepassing van het volksrecht, gemis van een streng formeel

karakter, vlugge afdoening van zaken. En hij dringt
er dan ook op aan, dat bij het z. i. onvermijdelijke
doorvoeren van de Gouvernementsrechtspraak 1 ) niet worde
voorbijgezien, dat zij kan plaats hebben zonder dat deze
voordeelen verloren gaan en dat met ernst worde gestreefd
naar verbetering van de Gouvernementsrechtspraak over
inlanders.
Wij zouden behalve de reeds genoemde gebreken, die
1) In dit verband zij aangeteekend, dat de in de noot op blz. 20 van
het aangehaalde werk van Professor Carpentier Alting vervatte mededeeling,
als zouden de Residenten van Palembang en Menado reeds lang de inheemsche rechtspleging in hunne gewesten wenschen te zien afgeschaft, althans
voor Palembang, op eene vergissing berusten moet. In dat gewest zetelde
inderdaad een tiental jaren geleden een bestuurshoofd, dat deze opinie was
toegedaan, doch voor zoo ver schrijver dezes bekend, staat hij daarin onder
de Residenten van Palembang alleen. Voor Menado bestaat een bijzondere
toestand, waarover beneden nader.
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meer op de wijze van procedeereu en den verderen inhoud
van de rechtsreglementen betrekking hebben, nog willen
noemen, dat de organisatie van het rechtswezen door het
Gouvernement iets kunstmatigs heeft, dat zij te veel boven
en los van de samenleving, waarvoor zij bestemd is, staat,
dat zij niet wortelt in de maatschappij en van het eigenlijk
leven der bevolking zoo ontzettend ver af staat. Zijn de
door de boven geciteerde schrijvers genoemde tekortkomingen voor een goed deel het gevolg van onvoldoende
en minder juist opgezette voorbereiding met dien verstande, dat ook doctrinarisme bij de toepassing het zijne
heeft bijgedragen om de aanwezige gebreken te erger te
doen gevoelen — het door ons genoemde schijnt inhaerent
aan de reglementeering van het centrale gezag, dat, niet
verplicht tot het zoeken van aansluiting aan de bestaande
bevolkingsorganen, ja, veeleer verplicht deze eigen organen
uit te schakelen en te vernietigen, alleen beschikte over
eigen organen voor de rechtspraak, die, juist omdat zij
vertakkin gen van het groote centrale organisme zijn, boven
en buiten de inlandsche maatschappij blijven staan.
Dat het bestaan van eene met zoo ernstige gebreken
behepte rechtspleging nimmer aanleiding heeft gegeven
tot ernstige gevolgen, schijnt ons te danken aan twee
oorzaken. De eerste is, dat de wetgever in artikel 78 van
het Regeeringsreglement eene zeer belangrijke concessie op
het gebied van het civiel recht heeft gedaan door te bepalen, dat de tusschen inlanders of tusschen met dezen
gelijkgestelde personen van denzelfden landaard gerezen
burgerlijke geschillen, welke volgens hunne godsdienstige
wetten of oude herkomsten ter beslissing staan van hunne
priesters of hoofden, daaraan onderworpen blijven. De tweede
oorzaak bestaat hierin, dat zich naast en geheel onafhankelijk van de Regeeringsrechtspraak een instituut, de dorpsrechtspraak, in het leven heeft weten te houden, dat
binnen den kring der plaatselijke inlandsche rechtsgemeenschappen naar eigen regelen de tusschen de leden dier
gemeenschappen zich voordoende geschillen afdeed en de
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door die leden gepleegde handelingen, die als tekortkomingen tegenover het plaatselijk rechtsbewustzijn kunnen
worden beschouwd, bestrafte.
Door de in de eerste plaats bedoelde concessie is,
practisch gesproken, voor het grootste gedeelte van het
familie- en erfrecht, dat is dus ten aanzien van het overgroote gedeelte der inlandsche maatschappij het eenige
gebied, waarop zij feitelijk met rechtsbedeelende autoriteiten
in aanraking komt, in stand gehouden wat in de samenleving bestond ; door de tweede oorzaak is de gelegenheid
behouden gebleven om de binnen den kring, waarin het
leven van het grootste deel der gezeten inlandsche bevolking
zich nog altijd afspeelt, zich voordoende dag elfij ksche zaken
en geschillen te behandelen op eene wijze, die zich aansluit
bij de denkwijze en het rechtsbewustzijn der betrokkenen.
Bij de eerstbedoelde uitzonderingsrechtspraak denkt
men meestentijds alleen aan de z.g. Mohammedaansche
godsdienstige rechtspleging door de priesterraden, die zich
dan ook inderdaad op dit gebied het scherpst afteekent
en van C-ouvernementswege op enkele punten eenigszins
geregeld werd. Het terrein, dat door artikel 78 van het
Regeeringsreglement bestreken wordt, is evenwel uitgebreider. Vooreerst heeft zich in de geïsoleerde inheemsche
Christengemeenten op Java, naar analogie van de onder
de Mohammedaansche bevolking bestaande toestanden, eene
rechtspraak door de kerkeraden ontwikkeld, die voor de
Christenen vrijwel dezelfde beteekenis heeft als die van de
z.g. priesterraden voor de Mohammedanen. Dit laat zich
gereedelijk uit de omstandigheden, waaronder die gemeenten ontstonden, verklaren. De gemeenten bestaan uit bekeerlingen, die te voren den Islam beleden en, gewend als deze
waren zich in zaken van familie- en erfrecht te wenden
tot diegenen, die zij als hunne geestelijke leidslieden
beschouwden, bleven zij dit ook doen na hunnen overgang
tot het Christendom. Hiertoe heeft natuurlijk medegewerkt,
dat zich in hunne omgeving geen ander, zonder veel omslag te bereiken, met rechtspraak belast orgaan bevond,
waartoe zij zich konden wenden. Maar ook in andere
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streken bestaan op dit gebied eigen rechtsprekende organen
van de bevolking. Zoo worden b.v. op het eiland Nias,
ook binnen het z.g. rapatgebied, in zaken van familierecht
en van erfrecht, voorzoover van dit laatste bij het bestaande
familiebezit sprake kan zijn, de beslissingen van de adathoofden in de dorpen en stammen ingeroepen en geëerbiedigd. Van de Gouvernementsrechtspraak wordt geen
gebruik gemaakt.
Dit laatste voorbeeld brengt ons onwillekeurig reeds
op het gebied van de dorpsrechtspraak, die zich, zooals
wij boven zeiden, naast en onafhankelijk van de Gouvernementsrechtspraak in de inlandsche gemeenten heeft gehandhaafd. Een zeer belangrijk opstel van de hand van Mr. D.
J. Jongeneel in „Het Recht in Nederlandsch-Indië. (Deel
XCVI, 1911)", getiteld „Het eigen strafstelsel der desa"
schildert ons de beteekenis van de dorpsrechtspraak nog
voor de huidige Javaansche maatschappij. De schrijver,
wiens opstel in verschillende opzichten meer geeft dan de
titel zou doen verwachten, beschrijft ons niet alleen de
straffen, die in de desa's door het gemeentebestuur, in
sommige gevallen door dit bestuur in samenwerking met
de ingezetenen worden opgelegd, maar vestigt tevens onze
aandacht op de groote beteekenis, die deze eigen rechtspleging in het leven der desabewoners nog moet hebben,
terwijl hij mede aan zijne verhandeling eene beschouwing
verbindt nopens de door de Regeering tegenover het instituut
der dorpsrechtspraak ingenomen houding. Mr. Jongeneel
vermeldt, dat thans nog de volgende straffen in de desa
worden opgelegd : verlies van het gogolschap (het recht
op een deel in den gemeentelijk bezeten grond), plaatsing
onderaan op de lijst der gogols en schorsing als zoodanig,
verzwaring van de taak als dienstplichtige, boete in geld
of in natura, ontneming aan den anggoeran of sinoman
(niet deelgerechtigde ingezetenen der desa) van de kans
om ooit gogol te worden, bespotting of berisping en optzegging van enkele aan het wonen in de desa verbonden
voordeelen, als hulp bij den landbouw, enz.
Men zou evenwel zich eene te beperkte voorstelling
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vormen van de desa-regelingen met daaraan verbonden
dorpsrechtspraak, indien men slechts dacht aan het bestraffen van bepaalde overtredingen tegen de desa-orde,
in den zin dien wij daaraan zouden hechten. In de z.g.
perdjandjian-desa vindt men verschillende voorschriften,
die, naar onze begrippen van civielrechtelijken aard, verhoudingen tusschen de ingezetenen regelen, b.v. de verplichting
voor alle aandeelhouders in communalen grond, om, als het
huis van een hunner afbrandt, hem te helpen, zoowel door
de verschaffing om niet van materiaal voor den herbouw
als door eene bijdrage in geld. Verder de verplichting voor
den veehouder om, als zijn vee een aanplant beschadigt,
de schade te vergoeden, en het recht van de sinomans
(jonge lieden), die bij een feest hebben geholpen, op een
bepaald gedeelte van het vleesch der bij die gelegenheid
geslachte dieren 1 ). En ook over dergelijke zaken wordt
binnen de gemeente geoordeeld. Al bestaat nu uiteraard
bij de betrokkenen deze voorstelling niet gelijk bij ons ;
wanneer wij hierop onze systematiek gaan toepassen, zullen
wij de laatstbedoelde regelen als civielrechtelijke en de
opgeloste geschillen daaromtrent als civiele rechtspraak
moeten aanmerken.
In het z.g. „Inlandsch Reglement" 2 ) komen een paar
artikelen voor, waaruit blijkt, dat de wetgever zich van
het bestaan van eene volksrechtspraak niet geheel onbewust
is geweest. Artikel 25 van dat reglement schrijft den
dorpshoofden voor, geringe geschillen, blootelijk bijzondere
belangen der dorpsbewoners ten onderwerp hebbende,
zooveel mogelijk met onpartijdigheid en in overleg met de
1)

Vergelijk de vertaling van de pernataän desa uit Sidoardjo, op-

genomen op blz. 576 en vlg. van den door de commissie voor het adatrecht bezorgden Adatrechtbundel IV. Men bedenke bij de lezing dezer pernataän nochtans, dat men met eene ambtelijke bewerking te doen heeft;
vermoedelijk is naast het opgeteekende nog wel meer volkrecht in de desa
te vinden.

2)

Officieele afkorting voor den titel: Reglement op de uitoefening

der policie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madura.
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oudsten van het dorp, in der minne bij te leggen. Maar
aan eene rechtspraak van den omvang als zij nu nog voorkomt, heeft hij zeker ijiet gedacht, toen hij in artikel 26
van hetzelfde reglement liet volgen Indien de geschil
hebbende personen niet bewogen kunnen worden om in
eene minnelijke schikking te treden, of wanneer de geschillen
van zulk eenen ernstigen aard zijn, dat de oplegging van
eenige straf of vergoeding te pas zoude kunnen komen,
zullen de dorpshoofden de partijen verwijzen naar het
districtshoofd. Weinig zou men vermoeden, dat bij het
bestaan van een dergelijk voorschrift in desaregelingen,
o.a. in de bovenaangehaalde, bepalingen voorkomen om als
iemand eene door hem verschuldigde som of boete niet
betaalt, zooveel van zijne goederen te nemen als noodig is
voor de betaling of om zijne goederen te verkoopen, terwijl
er een geheel desastrafstelsel, gelijk boven beschreven, bestaat, en daadwerkelijk in de gemeenten wordt toegepast.
Mr. Jongeneel zet in zijn aangehaald opstel ook het
standpunt van de Regeering tegenover de desarechtspraak
uiteen. Merkwaardig genoeg heeft dit alleen betrekking op
de oplegging van straffen ; de naar onze systematiek civiele
beslissingen vallen buiten de beschouwingen. Naar hij
mededeelt nam de Regeering bij de uitvaardiging van de
desbetreffende circulaire van 4 Mei 1910 No. 982 (opgenomen in het Bijblad op het Staatsblad van NederlandschIndië No. 7246) aan, dat de oplegging van desastraffen
niet in strijd is met de wettelijke bepalingen, omdat zij
zouden moeten worden beschouwd als z.g. disciplinaire
straffen, als maatregelen te nemen in het belang der huishoudelijke tucht in de desa. De hoogleeraar Carpentier Alting,
zich eveneens beperkende tot de strafrechtspraak der desa,
ziet blijkens zijne „Grondslagen der Rechtsbedeeling in
Nederlandsch-Indië" in deze dorpsrechtspleging werkelijke
rechtspraak. De handhaving daarvan berust naar het oordeel
van dez'n schrijver op de bepaling van artikel 71 van het
Regeeringsreglement, die aan de inlandsche gemeenten de
regeling harer huishoudelijke belangen laat, waardoor z.i. aan
de op de oplegging van straffen betrekking hebbende artikelen

368

HET RECHTS WEZEN 1N NEDERLANDSCH-INDIË.

van het Regeeringsreglement en van het Reglement op de
Rechterlijke Organisatie zou worden gederogeerd.
Ons vereenigende met de meening van laatstgenoemden
auteur, dat de beschouwing van de dorpsrechtspleging als
eene toepassing van tuchtrecht niet geheel gemotiveerd
schijnt, kunnen wij ons nochtans bij zijne opvatting als
zonde zij kunnen worden aangemerkt als een onderdeel
van de door artikel 71 aan de inlandsche gemeenten gelaten regeling harer huishoudelijke belangen, evenmin
nederleggen. Nergens in het Nederlandsche of NederlandschIndische staatsrecht wordt aan het recht tot regeling van
eigen huishoudelijke belangen de voorstelling verbonden
van bestraffing door eigen organen van de afwijkingen van
binnen eigen kring gestelde regelen en noch de woorden,
noch de geschiedenis van het artikel schijnen ons toe
argumenten op te leveren voor de toekenning van eene
zoo uitgebreide beteekenis aan deze uitdrukking op deze
plaats.

Acht Mr. Jongeneel de opvatting der Regeering inzake
de dessa-rechtspraak vooral practisch, omdat het Gouvernement daardoor ontkomt aan de erkentenis, dat de opgelegde straffen reeds jaren en jaren feitelijk in strijd met de
uitdrukkelijke voorschriften van algem eene verordeningen
toegepast worden, en tevens aan de noodzakelijkheid om in
de wetgeving eenige voorziening dienaangaande te treffen,
een verbod acht hij, en wij met hem, niet door te
voeren — wij zouden geneigd zijn hetzelfde van de opinie
van den Heer Carpentier Alting te zeggen. Ook deze, in
wiens aangehaald werk op meer dan eene plaats voor de
vervanging van eigen rechtspleging der bevolking door
Gouvernementsrechtspraak wordt gepleit, ontkomt door
zijne interpretatie aan de conclusie, dat zich zelfs op Java,
dat het meest intensief ambtelijk bestuurd wordt en waar
de Gouvernementsrechtspraak het langst bestaat, daarnaast
eene onafhankelijke volksrechtspraak heeft in het leven
gehouden tot op den huidigen dag. Toch schijnt ons,
vooral wanneer men ook let op de in de desa's afgedane,
niet door de aangehaalde schrijvers in beschouwing genomen,
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naar onze systematiek onder het civiele recht vallende zaken,
dit laatste de eenige met grond uit den feitelijken toestand
te trekken slotsom. Eene conclusie, die geheel bevestigt
hetgeen wij boven zeiden, dat de organisatie van het
rechtswezen door het Gouvernement te kunstmatig is, te
veel boven en los van de samenleving, te ver van het
eigenlijk leven der bevolking staat.
Alvorens hierop verder in te gaan, schijnt het ons van
belang te onderzoeken, hoe de toestand op dit gebied van
het rechtswezen is in die gedeelten van Nederlandsch-Indië,
waar de bevolking in het genot harer eigen rechtspleging
is gelaten.
Daarbij heeft men twee groote groepen te onderscheiden.
De eerste omvat de gebiedsdeelen, die onder direct bestuur
staan, doch waar invoering van het Gouvernementsrechtswezen, om welke redenen dan ook, achterwege is gelaten ;
de tweede bestaat uit de meeste zelfbesturende landschappen.
Het tusschen beide bestaande verschil is grootendeels van
formeelen aard. Hebben de direct bestuurde streken meestentijds langer den invloed van het Gouvernementsbestuur
ondergaan, het ingrijpen in het zelfbesturend gebied, hoewel
van jonger dagteekening, is in de meeste gevallen daartegenover op eenmaal intensiever geweest. Het onderscheid
ligt dan ook, voorzoover ons onderwerp betreft, hierin, dat
in het zelfbesturend gebied het zelfbestuur wetgevende
macht in algemeenen zin bezit, zoodat het bevoegd kan
worden geacht inzake de rechtspleging bindende voorschriften
uit te vaardigen, terwijl in het direct bestuurd gebied,
(behoudens de IRegeering, die zich in den regel onthield)
geen terzake bevoegd wetgevend orgaan was, weshalve de
door de hoofden van gewestelijk bestuur met betrekking
tot de eigen rechtspleging der bevolking getroffen regelingen
formeel als niet bindend moeten worden beschouwd, maar
slechts de kracht hebben 61) van gesanctionneerde beschrijvingen van het bestaande volksrecht óf van vrijwillig door
de bevolking opgevolgde, daardoor langzamerhand zich
eene plaats in het volksrecht veroverende bepalingen.
U. kei . XV 3
24
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Wanneer men den blik slaat op de volksstammen in
on zen archipel, die nog onder de meest primitieve maatschappelijke omstandigheden leven, bij voorbeeld de Toradja
op Celebes, dan kan men daar nog de rechtspraak waarnemen op den Iaagsten trap van ontwikkeling. Ret dorpshoofd, goed tel" tale en daarom geschikt om zoowel dengene,
wiens rechtsgevoel verkort is, wat betreft zijne aanspraken
op vergoeding hiervoor, binnen zekere grenzen te houden,
als om den beleediger van dit rechtsgevoel te overtuigen
van ongelijk en hem tot eene billijke vergoeding daarvoor
te bewegen, is de autoriteit, die het meest op den voorgrond treedt en op wien de nadruk valt. Heeft hij al geen
bepaalde macht om den laatste tot werkelijke betaling van
de verschuldigde vergoeding te dwingen, diens positie
wordt, dank z~j de macht del' publieke opinie, in het dorp
onhoudbaar, als hij zich niet bij een billijk geacht oordeel
nederlegt. Kan een dorpshoofd de zaak niet goed tot
oplossing brengen, dan komen er eenigen aan te pas, die
hunne argumenten te berde brengen en zoo tot het vinden
van eene beslissing medewerken. Van een verder in het
adatrecht ontwikkelde rechtspraak blijkt bij de 'I'oradja
nog niet. Ret gezag van stam- en landschapshoofden was
in hunne samenleving te zwak dan dat z~j een hoogere
hadde~ kunnen vormen 1).
VerdeI' gevorderd waren op dit gebied reeds de KaroBataks op Sumatra, toen in hunne maatschappij meer
intensief door het Gouvernement werd ingegrepen. Kenden
zij evenzeer een rechtspraak door hunne dorpshoofden,
bijgestaan tel" zake door die familieleden, die voor medewerking b~j aIle rechtshandelingen door de adat zijn
aangewezen (de z.g. anak-beroe-senina) met een beroep op
het hoofd van het moederdorp, vanwaar de andere waren
uitgezwermd, zij waren ook reeds verder gevorderd en op
marktdagen kwamen de gezamenlijke hoofden nit eene
streek bijeen om in onderling overleg aIle zaken afte doen,
die bij hen werden voortgebracht, hetzij door bewoners
1) V gl. De Bare'e sprekende Toradja's van l\Iidden-Celebes door N ~
.Adriani en .Alb. C. Kruyt. Eerste Deel. Hoofdstuk VIII.
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van verschillende dorpen, hetzij door hen, die met de beslissing, in hunne zaken door de dorpsrechters genomen,
niet tevreden waren.
En komt men in streken, waar de inlandsche samenleving reeds op een veel hooger trap van ontwikkeling
staat, maar waar der bevolking eigen rechtspraak werd
gelaten, bijvoorbeeld in Palembang, dan bemerkt men daar
nog steeds de rechtspraak der adat-eenheden, de zoogenaamde
rapst marga, als grondslag van de rechtsbedeeling.
Maar het is duidelijk, dat bij de betrekkelijk snelle
ontwikkeling, die de inlandsche samenleving doormaakt,
wanneer zij eenmaal onder geregeld bestuur is gebracht
en orde en veiligheid er heerschende zijn geworden, de
rechtspraak binnen de meestentijds vrij kleine adatrechtsgemeenschappen niet meer in staat is aan alle eischen te
voldoen. Aanrakingen met personen, buiten elk adatverband
staande, beginnen voor te komen ; te voren niet bekende
verhoudingen treden in en allerlei quaesties, die daarmede
verband houden, vragen beslissing, tot het nemen waarvan
de oude adatrechters niet altijd ten volle in staat zijn.
Ontwikkeling van het rechtswezen, uitbouw van het op
dit gebied bestaande, zoodat het ook op de nieuwe verhoudingen berekend is, wordt noodig. Bij dezen ontwikkelingsgang hebben zij, die als vertegenwoordigers van het
Nederlandsch gezag de inlandsche samenleving ook op
ander gebied leidden, de ambtenaren van het binnenlandsch
bestuur, hunne hulp en medewerking verleend. Zij hebben
er voor gezorgd, dat, waar noodig, de nieuwe organen ontstonden ; dat vastheid kwam in de organen, tot wie men
zich voor beslechting van geschillen of liever voor verkrijging van rechtsherstel te wenden had; dat langzamerhand de in eene primitieve samenleving bruikbare, maar
bij het ontwikkelend verkeer minder voldoende bewaring
van voorgekomen gevallen en genomen beslissingen (alleen
in het geheugen der betrokkenen) werd vervangen of aangevuld door schriftelijke aanteekeningen, zoo goed mogelijk
bewaard; zij hebben er eindelijk door hun macht of invloed
een eind aan gemaakt, dat excessen, zooals verminkende
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straffen, beslissingen door godsoordeelen, harde en daarbij
ondoelmatige behandeling van schuldenaars, veroordeelingen
tot slavernij of pandelingschap, die het Nederlandsch gezag
niet mocht dulden, verdwenen zijn. Hoewel wij noch de
gevolgen van den invloed, door hen uitgeoefend, noch de
wijze, waarop het geschiedde, voor ieder geval voor onze
rekening zouden willen nemen, en ofschoon wij erkennen,
dat vaak bij hun ingrijpen te veel aan eigen oordeel en
rechtsgevoel is gehecht — iets wat overigens bij Gouvernementsrechtspraak nog veel erger geschiedt en van
de rechtspraak als machtsmiddel wel eens misbruik is gemaakt 1 ), toch is in het algemeen genomen, veel goeds,
ook op dit gebied, door hen verricht. De vraag is hier
niet, in hoever die invloed al dan niet gunstig is geweest,
maar of, en zoo ja, welk principieel onderscheid er heeft
bestaan tusschen de bemoeienis hier en in die streken
waar de Gouvernementsrechtspraak is ingevoerd. Eene
beschouwing aan de hand van de tot stand gebrachte
regelingen zal, gelooven wij, het beste middel zijn om hiervan een juisten indruk te krijgen.
Hierbij moet men eenigszins onderscheiden. Het is
niet meer dan natuurlijk, dat die maatregelen, die onmiddellij na het met krachtige hand tot rust en orde brengen
van de inlandsche maatschappij genomen zijn, niet altijd
in elk opzicht den toets der kritiek kunnen doorstaan.
Zulke oogenblikken zijn niet de meest geschikte voor rijpe
overweging van de te nemen maatregelen, en voor rustige
studie van de bestaande uitingen der samenleving ; overleg met
de bevolking of hare voorgangers ondervindt dan moeilijkheden, terwijl uitstel van het nemen van maatregelen
toch niet altijd mogelijk is. Daarom krijgt men den besten
indruk van hetgeen men niet de genomen maatregelen
heeft bedoeld in zoodanige streken, waar het Nederlandsche gezag niet alleen geconsolideerd is, maar waar het
behoorlijk heeft doorgewerkt, waar vrees en ontzag voor
de ontwikkelde macht niet meer de eenige of althans de
1) Vgl. De inheemsche rechtspraak in Indië, lezing door Prof. van
Vollenhoven gehouden in het Indisch Genootschap op 27 October 1908.
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voornaamste gevoelens zijn, welke de bevolking ten opzichte van het Gouvernement bezielen.
Midden-Celebes, waaraan wij boven ons voorbeeld aangaande de rechtspraak op haren meest primitieven trap
ontleenden, is daarom voor beschouwing uit een oogpunt
van bestuursmedewerking bij de door verderen maatschappelijken groei noodzakelijke ontwikkeling van het rechtswezen
minder geschikt. Kort na de pacificatie van dat gebied is
daar door den Resident van Menado eene, een min of meer
voorloopig karakter dragende, regeling van het rechtswezen
tot stand gebracht, die eenige hoofdlijnen trok, en voor
dat oogenblik stellig hare verdiensten had, maar niettemin
bij nauwkeuriger beschouwing aanleiding geeft tot eene
critiek als door den Hoogleeraar van Vollenhoven bij gelegenheid van zijne in de laatste noot vermelde lezing in
het Indisch Genootschap daarop uitgeoefend. Zien wij
daarom liever naar de regeling van de rechtspraak, die
het zelfbestuur van Deli in overeenstemming met den
Resident der Oostkust van Sumatra in 1909 voor de aan
dit landschap onderhoorige Bataks in de Deli-doesoen tot
stand bracht.
Als lagere instanties vinden wij daarin : Den penghoeloe kitik, den z.g. hoofdpenghoeloe of penghoeloe van de
kampong perbapaän (d.i. van welke oorspronkelijk uitzwerming heeft plaats gehad) en den karapatan kitik (kleine
karapatan). Alle drie deze organen zijn zuiver Bataksche
instituten ; zij zijn de boven beschreven rechters. Met deze
rechtspraak heeft noch het landschapsbestuur, noch het
Europeesche onmiddellijke bemoeienis. Gegeven de wijze,
waarop de rechtspraak door hen wordt uitgeoefend, onder
krachtige contröle van het volk, of in hunne kampongs
Of op de openbare markten, scheen blijkbaar de openbare
meening voldoende waarborg tegen excessen bij deze rechtspraak. Alleen de zittingen van de bedoelde rechtbank
worden bijgewoond door een steeds in nauwe aanraking
met het bestuur staanden, door het landschapsbestuur
aangestelden djaksa, zoodat men van de verrichtingen der
hoofden bij de rechtspraak steeds op de hoogte blijft.
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Wanneer wij ons eene opmerking bij de bedoelde
regeling veroorloven, dan is het deze, dat men, waar
men handelde over de competentie van de evenbedoelde
organen, het dienaangaande vastgestelde heeft gegoten in
een aan onze rechtsbegrippen ontleenden vorm, met den
toestand niet geheel overeenkomende. Men heeft daar gesproken van de afdoening van civiele zaken beneden een
zeker bedrag en van de berechting van overtredingen, die
naar de adat met niet meer dan een zeker bedrag aan
boete strafbaar waren. Wij gelooven, dat hier het wezen
der zaak min of meer aan den rechtsgeleerden vorm ten
offer is gebracht. Want al worden er zaken afgedaan, die
wij onder de civiele of onder de strafzaken zouden rangschikken, het meerendeel is van zeer gemengden aard. De
partijen komen met hun geschil voor den rechter en na
het noodige overleg, zoowel met hen als met hunne
familieleden en met eventueele getuigen en dorpshoofden,
wordt aan het geschil eene oplossing gegeven. In de meeste
gevallen krijgt de schuldige niet alleen eene boete, in den
zin, dien wij aan dat woord hechten, maar strekt de boete
tevens tot voldoening van de beleedigde partij ; bij wijze
van schadeloosstelling voor de ondervonden beleediging,
zou men misschien kunnen zeggen. Niet de hoofden, vertegenwoordigers of een kas, eigendom der samenleving, hebben
dus naar de bestaande begrippen op zulk eene boete recht,
maar even goed althans voor een deel, de beleedigde partij.
Merkwaardig is dan ook wat eens in de onder Tapanoeli
ressorteerende Bataklanden geschied is, namelijk, dat een
controleur eene door de adathoofden onder zij ne leiding
opgelegde boete op eene bepaalde in andere gevallen toegepaste wijze onder hen verdeelen wilde, maar dat de
hoofden weigerden hun deel te ontvangen, aangezien die
som niet hun, maar een der in het proces betrokken
personen toekwam. Blijkt hieruit in de eerste plaats, hoe
bezwaarlijk het is onze onderscheidingen op het adatrecht
toe te passen, er volgt tevens uit, dat bij de adatrechters
nog wel andere gevoelens dan hebzucht voorzitten.
Maar keeren wij terug naar onze Delische regeling.
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De natuurlijke maatschappelijke ontwikkeling is daar bezig
te veroorzaken, dat de penghoeloe van de oudste dorpen,
van waar is uitgezwermd, in de jonge nederzettingen zijn
invloed verliest. De oude nederzettingen hebben niet altijd
dezelfde beteekenis als de jongere, zoodat de hoofden der
jongere meer gelijkstandig worden aan die der oudere. Het
hoogex beroep van de beslissingen der penghoeloe kitik op
de hoofden der oorspronkelijke dorpen zal op den duur
niet onwaarschijnlijk verdwijnen en men zal over eenigen
tijd vermoedelijk een streven zien bij de hoofden der
jongere nederzettingen om op groote schaal mede te werken
in de karapatan kitik, waarin nu alleen de hoofden der
oude dorpen recht van medezeggenschap hebben ; de
regeling zal zich dan aan de veranderde omstandigheden
hebben aan te passen. Ook in dit opzicht leeft de adat,
verandert het recht met de groeiende maatschappij.
De besproken regeling had evenwel meer te doen dan
de rechters aan te wijzen, die de gewone dagelijks onder
de Bataks voorkomende zaakjes behandelen. Dank zij de
bevestiging van orde en rust nam het handelsverkeer een
vlucht als nooit te voren, door uitbreiding van het aantal
scholen kreeg het jonge, opgroeiende geslacht behoefte
aan allerlei te voren niet gekende zaken, de productie voor
eigen gebruik werd meerendeels omgezet in die voor de
markt, het openen van cultuurondernemingen schiep nieuwe
verhoudingen, evenals het inrichten van den openbaren
landschapsdienst op geregelden voet. Kortom, de nieuwe
Bataksche maatschappij is eene geheel andere geworden
dan die van een tiental jaar geleden. Tegen al dat nieuwe
met zijne hun vreemde verhoudingen zouden zeer waark de oude Batakrechters niet opgewassen zijn
schijnlijk
geweest, als hun daarbij geen leiding ware gegeven. En de
besproken regeling had dus ook op te bouwen, te voorzien
in de wijze van rechtspraak over zaken van zoo grooteb
omvang of van zoo anderen aard, dat de oude rechters ze,
naar kon worden ondersteld, niet konden overzien.
Op in het algemeen, naar wij gelooven, zeer gelukkige
wijze is hier ook constructief gearbeid. Kwamen in de
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karapatan kitik de voornaamste hoofden uit een Bataksch
adatressort bijeen om de voorgebrachte zaken af te doen,
men ging in dezelfde lijn een stap verder en liet in eene,
karapatan oeroeng genaamde, rechtbank de voornaamste
adathoofden uit een zelfbestuursdistrict onder voorzitterschap
van het door den sultan van Deli aangestelde oeroenghoofd
bijeenkomen, om over dergelijke zaken in eersten aanleg te
beslissen. Tevens werd aan deze rechtbank opgedragen de
door de karapatan kitik afgedane zaken desverlangd in
hooger beroep te behandelen. De rechtbank stond onder
leiding van den controleur van het binnenlandsch bestuur..
Verder volgde men eene ook te voren niet geheel onbekende
instelling, n.l. eene beslissing van den sultan van Deli. De
door de Bataks in de Delidoesoen als hun opperheer
erkende zelfbestuurder werd in dit verband aangewezen
als voorzitter van een rechtbank, samengesteld uit de door
hem in dat gebied aangestelde districtshoofden met de
voornaamste Bataksche adathoofden uit die districten. Aan
deze rechtbank, die mede onder de leiding van den
bestuursambtenaar werd gesteld en waarin de sultan zich
kon laten vertegenwoordigen door een aan te wijzen hoofd
in stede van zelf als voorzitter op te treden, iets wat met
de werkelijke toestanden en de begrippen der betrokkenen
eveneens geheel overeenkwam, werd de berechting opgedragen van de zaken van de karapatan oeroeng in hooger
beroep, en daarenboven van alle zaken, die niet aan de
lagere rechters waren toevertrouwd en waarin Maleiers als
gedaagden of medegedaagden betrokken waren.
Ook bij dit gedeelte van de regeling is zonder twijfel
plaats voor eenige kritiek. Ook hier is de gekozen juridische
vorm van indeeling in scherp onderscheiden civiele en
strafzaken niet geheel te verdedigen, ten minste niet zoolang
men aan deze rechtbanken ook de behandeling van op de
Bataksche adat gegronde geschillen opdraagt, wanneer die
onderscheiding aanleiding tot moeilijkheden kan geven.
Bij de uit het toenemende handelsverkeer ontstaande zaken
hindert dit minder, omdat men daaruit eerder bepaalde
vorderingen tot betaling van een of ander zal zien voort-
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komen, terwijl zich bij de zwaardere strafbare handelingen,
die voorheen aanleiding gaven tot veeten tusschen Batakdorpen en stammen, bij de geregelde toestanden langzamerhand een geregelde bestraffing moet vormen.
Verder herinnert de betrekking van Maleiers, ook in
de kleinste zaken, direct voor de hoogste, door den sultan
van Deli zelf gepresideerde rechtbank nog te veel aan de
door hem vroeger ingenomen bevoorrechte positie tegenover
de heidensche Bataks. Het toenemend handelsverkeer, dat
vergemakkelijking van berechting eischt, zal hierin te
eeniger tijd wel verandering brengen. Voor de karapatan
oeroeng, waarin het Maleische oeroenghoofd, aangesteld
door den sultan, als voorzitter zitting heeft en die onder
leiding staat van den Europeeschen ambtenaar van het
binnenlandsch bestuur, zal de Maleier even goed te recht
kunnen staan als de Batak. Voor de zuivere Bataksche
adatrechters gaat dit minder goed. Deze zijn door hun
herkomst en aard niet geschikt om over zaken, die niet
naar de Bataksche adat alleen beoordeeld mogen worden,
te beslissen.
Over de procedure voor de rechters en rechtbanken
is niets bepaalds voorgeschreven. Alleen heeft de sultan
van Deli enkele bepalingen uitgevaardigd nopens de mogelijkheid om tijdens de behandeling van civiele zaken voor
de rechtbanken voor alle zekerheid reeds beslag op bepaalde
goederen te doen leggen of die voor de schuld te doen
verbinden, zoomede betreffende de executie van civiele
vonnissen en de bij de rechtbank, te storten tafelgelden.
Over de eigenlijke procedure komt daarin slechts voor, dat,
wanneer tegen iemand eene civiele zaak is aanhangig gemaakt, waarvoor goederen zijn in beslag genomen, en er
komen binnen eene maand nog andere civiele zaken tegen
hem bij dezelfde rechtbank, deze verplicht is ze ook in
behandeling te nemen, terwijl degenen, die deze zaken
winnen, mede pondspondsgewijze zullen deelen in de opbrengst der aangewezen goederen. Verder bestaat eene
bepaling, dat kosten van een advocaat of procureur altijd
door dengene, die er van gebruik maakt, zullen worden
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gedragen en nooit als proceskosten op de tegenpartij mogen
worden verhaald. Uit beide voorschriften blijkt wel dat
het beginsel, dat bij de procedures voorzit, is het bij de
bevolking bekende dat namelijk de rechter de belangen
van de beide partijen behartigt, niet alleen op een ingediende vordering buiten verband met andere zaken oordeelt
en dat hij de leiding van de procedure in handen heeft,
zoodat partijen geen raadsman worden geacht noodig te
hebben.
Het zou ons te ver voeren ook de door andere zelfbesturen uitgevaardigde regelen te bespreken en aan critiek
te onderwerpen. In de meeste, voorzoover ze namelijk
niet een voorloopig karakter dragen, vindt men de door
ons opgemerkte beginselen terug, hoewel ze zich natuurlijk
naar de plaatselijke toestanden voegen.
Hoe zijn nu de toestanden in direct bestuurd gebied,
waar eigen rechtspleging aan de bevolking gelaten is ? Op
eene enkele plaats heeft het Indische Gouvernement zelf
eene regeling op dit stuk getroffen. In de afdeeling Gorontalo, waar men ten deze het diepst heeft ingegrepen en de
rechtspraak vrijwel op den voet van het rechtsreglement
voor het gewest, Menado, geldend reglement heeft geschoeid
en het toezicht daarop aan den Raad van Justitie te
Makasar opgedragen, is van de eigen rechtspleging niet
veel meer dan de naam overgebleven. Dat een Resident
van Menado, zooals de hoogleeraar Carpentier Alting vermeldt, in het behoud van deze rechtspraak geen heil meer
zag, is niet te verwonderen. Op deze wijze geregeld, biedt
zij eigenlijk geen noemenswaard voordeel boven de Gouvernementsrechtspraak, behalve, dat nog altijd het aantal
formaliteiten minder is en dat vooral de toepassing daarvan
minder rigoureus wordt geëischt.
In vele, zoo niet de meeste gevallen evenwel onthield
de Regeering zich van bemoeienis. Niet aldus de hoofden van gewestelijk bestuur, die op tal van punten en in
vele residenties in deze materie ingrepen. Was hun ingrijpen, voorzoover van regelenden aard, formeel bezwaarlijk
wettig te achten in verband met de hun krachtens het

HET RECHTSWEZEN IN NEDERLANDSCH- INDIË.

379

Regeeringsreglement toekomende wetgevende bevoegdheid,
wij vestigden hierop reeds boven even de aandacht —
de geschetste ontwikkeling van de inlandsche samenleving
in een zelfbesturend landschap na de vestiging van ordelijke
toestanden aldaar zal het duidelijk doen zijn, dat men ook
in de rechtstreeks bestuurde gebiedsdoelen bij de aldaar
geleidelijk groeiende samenleving en zich wijzigende maatschappelijke toestanden zich niet altijd kon bepalen tot het
opteekenen van hetgeen bestond, maar dat men evenals daar
ook hier heeft moeten medewerken aan den opbouw van
het rechtwezen, dat dus nu en dan ook constructief moest
worden geregeld.
Beschouwen wij de door den Resident van Palembang
bij besluit van 30 November 1911 vastgestelde „Regeling
van de samenstelling en de rechtsbevoegdheid der rapats
in de residentie Palembang", dan zien wij, dat in dit gewest de rechtsmacht is verdeeld over drie instanties, de
rapat marga, de kleine rapat en de groote rapat. De rapat
marga is, zooals haar naam reeds verraadt, de rechtbank
van de marga, dat is de in Zuid-Sumatra bestaande plaatselijke rechtsgemeenschap. Haar karakter als gemeentelijke
rechtbank heeft zij geheel behouden, nog steeds is zij de
echte volksrechtbank, die adatovertredingen en adatgeschillen behandelt. Ook hier heeft men hare competentie
gestoken in een juridisch kleed, door haar bevoegd te
verklaren tot behandeling van civiele vorderingen, ook
wanneer partijen niet in dezelfde marga woonachtig zijn 1 ),
wanneer de waarde van het geschil niet meer beloopt dan
f 100. en van adatovertredingen, volgens de bestaande
volksinstellingen en gebruiken strafbaar met geldboete van
1)

De marga is in Palembang van oorsprong genealogische eenheid,

zooals nu nog in de Bataklanden. Geleidelijk heeft het genealogisch verband
zich echter geterritorialiseerd. Het margahoofd bleef echter volkshoofd, de
marga eene grootere inlandsche gemeente. Leer verwarrend is Bene vertaling van marga door district, gelijk b.v. in de Rechtsbronnen van 'LuidSumatra door Mr. L. W. C. van den Berg (Bijdragen van het Kon. Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië. 5e volgreeks. Deel IX). Een district is een ambtsressort van een door de Regeering
benoemd inlandsch bestuursambtenaar, geen inlandsche gemeenschap.
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niet meer dan twaalf rijksdaalders. Men heeft in haar te
zien een rechtbank, die bij uitstek nog het karakter van
volksrechtspraak heeft behouden ; dit blijkt hieruit, dat
de boven haar staande kleine rapat, waarover straks nader,
gelijke bevoegdheid heeft in civiele zaken. Hierdoor is
practisch, hoewel aan de betrokkenen vrijheid is gelaten
hunne zaken door de kleine rapat te doen behandelen,
bereikt, dat de rapat marga de zuivere volksrechtgeschillen
behandelt, terwijl de kleine rapat meer de rechtbank voor
de uit het handelsverkeer voortvloeiende geschillen is geworden. Ook de samenstelling der rapat marga heeft men
op juridische wijze in de regeling nedergelegd. Het hoofd
van de marga of midji-doesoen, of diens wettige vervanger,
heet voorzitter, de doesoen- en kamponghoofden leden van
de rapat marga, terwijl de last om van het voor deze
rapats verhandelde beknopte aanteekening te doen houden
door den schrijver van de marga wordt uitgedrukt op de
weidsche wijze, dat die schrijver de rapat marga bijstaat
als griffier !
Deze rechtspraak van margahoofden en dorpshoofden
is van ouds in Palembang bekend. Reeds in de in 1852
opgeteekende „Oendang-oendang Simboer Tjahaja", eene
codificatie van het toen in de binnenlanden van Palembang
geldende gewoonterecht in zij ne hoofdtrekken en met verwaarloozing van plaatselijke bijzonderheden, is deze rechtsmacht bekend. Zij wordt daarin eenvoudiger en zonder
juridische inkleeding als in het boven aangehaald residentsbesluit beschreven. Opmerkelijk is, dat toen een zelfstandige rechtsmacht van dorpshoofden vermeld werd, die men
nu niet meer in de regeling terugvindt.
Vond men in de Oendang-oendang Simboer Tjahaja nog
geen andere adatrechters vermeld dan de marga en dorpshoofden, met opdracht om de meer belangrijke zaken ter kennis te
brengen van het Europeesch bestuur, geleidelijk ontstond
blijkbaar eenerzijds een beter inzicht omtrent de beteekenis
en de bevoegdheid van dit bestuur, terwijl anderzijds de
zich ontwikkelende samenleving aan de gemeentelijke
rechtspraak niet meer voldoende had. Het adatrecht moest
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toen vooruit, en het was aan het Europeesch bestuur om
ook in deze leidend op te treden. Ook hier ging men
daarbij voort in de door dit recht zelf aangegeven lijn.
Overlegden voorheen de margahoofden bij hunne rechtspraak met de dorpshoofden hunner marga, men riep thans
de hoofden uit een Europeesch bestuursressort, de onderafdeeling, samen voor de meer belangrijke zaken. Men
heeft hierbij, vermoedelijk om redenen van practijk, eene
onderscheiding gemaakt tusschen kleine en groote rapat.
In de eerste zitten zoowel de hoofden van de marga's als
van de dorpen, in de laatste alleen die van de marga en
de midji-doesoen, een zelfstandig soort van dorpen. Daar
beide rapats met drie leden kunnen vergaderen geeft het
onderscheid het gemak, dat voor de kleinere zaken zonder
veel moeite op de tournée's van de ambtenaren bijna overal
zitting kan worden gehouden, wat zeer in het belang van
de justiciabelen is te achten.
Dat ook inzake de bevoegdheid dezer rechtbanken
onderscheiden wordt in civiele en strafzaken hindert minder
om dezelfde redenen, die daarvoor boven bij de bespreking
van de hoogere rechtbanken van het landschap Deli werden
aangevoerd. Voor de procedure worden slechts eenige
wenken gegeven. In het algemeen is zij vrij. Min of meer
zonderling is het, dat voor sommige gevallen, bij voorbeeld
voor de verjaring van rechtsvervolging en van bij vonnis
opgelegde straffen, voor de ten uitvoer legging van meerdere
tegen één beklaagde gewezen vonnissen, zonder meer wordt
verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen
van het niet voor de adatrechtspraak geldend rechtsreglement voor Palembang. Ook treft het, dat den rapatleiders wordt aangeraden zich allerlei juridische werken,
die op de Gouvernementsrechtspraak betrekking hebben,
aan te schaffen, maar dat, behalve de boven vermelde
„Rechtsbronnen van Zuid-Sumatra" hun geen enkel op het
adatrecht en de adatrechtspraak betrekking hebbend werk
.

wordt aanbevolen.
De administratie is zeer eenvoudig, kort en zakelijk
worden in registers de noodige aanteekeningen gemaakt,
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terwijl een eveneens kort vonnis, dat niet meer dan de
beslissing bevat, de zaak afsluit.
Een artikel schijnt ons sterk aanvechtbaar, namelijk
dat, waarin de Resident van Palembang zich voorbehoudt
de vonnissen van de kleine rapat te wijzigen of te vernietigen. Hierdoor wordt die gewestelijke bestuurder voor deze
zaken ingeschakeld als hoogste adatrechter, eene positie,
die hem in zijn ambt, hoe hoog in aanzien dat behoort te
blijven in de oogen der inlandsche bevolking, niet toekomt.
Het ware beter, indien men in Palembang er naar streefde
in gevallen als de hier bedoelde het elders bekende
instituut van herbehandeling der zaak door dezelfde rechtbank, maar uit andere leden samengesteld, ingang te doen
vinden. Dan bleef het den resident mogelijk, de hem ook
op dit gebied wel toekomende leiding aan de bevolkingsinstellingen te geven.
Voor de vonnissen van de groote rapat is goedkeuring
en bekrachtiging door den Resident voorgeschreven. Dit
middel, zonder een daaraan gepaard recht tot het gelasten
van herbehandeling of wijziging, welk laatste hier niet in
de regeling is vermeld, heeft weinig nut. Ook hier schijnt
herbehandeling door andere rechters de beste oplossing, en
de practijk beweegt zich dan ook reeds nu in deze richting.
Ook van deze regeling, die men min of meer als een
type van de in andere gewesten bestaande kan beschouwen,
nemen wij niet elke bepaling in bescherming. De zucht
om zich in Westersch-juridische termen uit te drukken
heeft ook hier aanleiding gegeven tot minder juiste beschrijving van den toestand, de verwijzingen naar wettelijke
bepalingen gaan onzes inziens veel te ver, en meer dan
geschied is had met het karakter van het inlandsche
procesonderzoek rekening kunnen zijn gehouden, doch
dankbaar is te erkennen dat menig voorschrift, als dat
omtrent de beëediging van getuigen, het vooronderzoek in
civiele zaken en de executie van vonnissen overeenkomstig
de adat, van zeer juist inzicht getuigt.
Stelt men nu de vraag, welk principieel onderscheid
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er heeft bestaan tusschen de streken, waar Gouvernementsrechtspraak is ingevoerd en die, waar de eigen rechtspraak der
bevolking in stand is gehouden, dan schijnt het antwoord
aldus te moeten luiden. Het Gouvernement heeft in de
eerste het bestaande vernietigd zoover het kon, in de
tweede is in stand gebleven wat mogelijk was. En waar
constructief werd opgetreden, wat nergens geheel te vermijden
was in verband met de ontwikkeling der samenleving, heeft
het Gouvernement de ingestelde organen ingericht en
samengesteld zooveel mogelijk aan de hand van beginselen
en toestanden, bekend in het Westersche recht, terwijl bij
de eigen rechtspraak door de residenten werd voortgebouwd
op het bestaande, een bovenbouw werd gezet op aanwezige
fundamenten in plaats van hangend in de lucht.
Maar er is meer. De regelingen der residenten, formeel
als niet bindend te beschouwen, maar als leidraad gebruikt
en aanvaard, gaven zoo al niet steeds door haar inhoud 1 ),
dan toch iets anders dan de reglementen van het
Gouvernement. Zij hadden de kracht van wenken, aanwijzingen, maar niet van in elk geval voorziende en streng
toe te passen bepalingen. Haar practijk kon daardoor
soepeler, gemakkelijker zijn, men zag zich niet gebonden
aan allerlei dwingende bepalingen, maar kon de voorschriften
opvolgen in verband met het werkelijk leven. En dit werd

zeer bevorderd door de omstandigheid, dat degenen, die
hier de leiding hadden, waren de ambtenaren van het
binnenlandsch bestuur, die dagelijks op allerlei gebied met
de inlandsche samenleving in aanraking kwamen, die deze
hierdoor goed leerden kennen, terwijl de reglementen van
het Gouvernement werden toegepast in hooger beroep
steeds, in eersten aanleg dikwijls door ambtenaren van de
1) Een voor Djambi in 1905 voorloopig uitgevaardigd reglement bij
voorbeeld bevatte in zake het bewijs en de procedure bijna een copie van
een Gouvernementsreclitsreglement. Voor dengene, die de practijk kent,
is het haast onnoodig aan te teekenen, dat, tot aan de intrekking van het reglement in 1909, van eene toepassing dier voorschriften overeenkomstig letter
en bedoeling onder de leiding van de bestuursambtenaren nooit volledig
sprake is geweest.
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rechterlijke macht, die deze samenleving weinig hadden
kunnen waarnemen, en stellig nooit van een anderen kant
dan uit de rechtszaal haar hadden bezien. De practijk, ook
van minder juist geziene voorschriften, kon hierdoor de
scherpe kanten wegnemen, terwijl de practijk der Gouvernementsreglementen er welhaast naar scheen te streven die
scherpe kanten op den voorgrond te brengen.
Dit principieele onderscheid schijnt ons de oorzaak van
de groote voordeelen, die aan de eigen rechtspraak der
bevolking zijn verbonden, boven die op den voet van de
reglementen van het Gouvernement. De aanpassing aan de
bestaande toestanden, het voortbouwen op de aanwezige
fundamenten, de practijk door mannen, die met de inlandsche
samenleving door hun werkkring vertrouwd waren en die
bij de bestaande voorschriften vrij waren haar in de gewenschte richting te leiden, dit alles werkte hier samen en
leverde een geheel, dat in de behoeften der samenleving,
waarvoor het bestemd was, oneindig beter kon voorzien
dan het kunstige, maar ook kunstmatige gebouw, dat de
Gouvernementsrechtsreglementen optrokken, gepaard aan
de practijk soms onder algeheele, soms onder opperste
leiding van buiten het leven der inlandsche maatschappij
staande rechterlijke ambtenaren.
Maar dit alles neemt niet weg, dat, beschouwd uit een
oogpunt van wetgeving, de toestand eenigszins eigenaardig
is. De constructieve arbeid, die op dit gebied moest gedaan
worden, geschiedde voor het overgroote deel in niet wettigen
vorm. De uitgevaardigde bepalingen voldoen wel in de
practijk zeer goed, maar hierdoor wordt toch het bezwaar
in beginsel niet weggenomen.
Naarmate de toestanden in de verschillende streken
zich consolideeren, zal aan zulke onregelmatigheden op
wetgevend gebied een eind moeten worden gemaakt, het
berusten daarin wordt steeds bezwaarlijker. Dat dit zou
kunnen geschieden door invoering van Gouvernementsrechtspraak op den voet van de tegenwoordige reglementen is niet
aan te nemen; zij hebben in de practijk bewezen niet te

HET RECHTSWEZEN IN NEDERLANDSCH-INDIË.

385

voldoen. Toch zal het Indische Gouvernement de eenige
tot regelen bevoegde macht zijn.
En eigenlijk is uit een oogpunt van wetgeving niet
minder eigenaardig de toestand in die gebiedsdeelen, waar
wel Gouvernementsrechtspraak is ingevoerd. De handhaving
daar van de volksrechtspraak op veel uitgebreider schaal
dan de rechtsreglementen toelaten, is een punt, dat wettiging
zal behoeven. Genoegzaam schijnt ons toch door het feit
van die handhaving zelf gebleken, dat vernietiging van
dergelijke volksorganen niet mogelijk is, dat het systeem
van het Regeeringsreglement zich wel liet neerschrijven in
de wet, doch practisch onuitvoerbaar is.
Tegen behoorlijke voorziening achten wij dus de
opzet van het hoofdstuk „Van de Justitie" iu het Regeeringsreglement een groot bezwaar. Volgens de bepalingen
van dat hoofdstuk is in eene Gouvernementsorganisatie
geen plaats voor volksorganen, met rechtspraak belast. De
Regeering, regelend optredend, en hare rechtsgraak invoerend, moet met eigen organen daarin voorzien. Zal op
het gebied van het rechtswezen een gezonde toestand
intreden, dan zal die beginselenwet vooraf eene wijziging
moeten ondergaan. Deze wijziging zal, dat volgt o. i. uit
het bovenstaande, haar moeten brengen tot de principes,
die op het gebied van het bestuur over de inlandsche
bevolking hebben bewezen doeltreffend te zijn en die, naar
wij boven zagen, in streken, waar de bevolking eigen
rechtspleging werd gelaten, misschien niet altijd opzettelijk
en desbewust, maar toch feitelijk in den regel door de
leidende bestuursambtenaren zijn gevolgd, wanneer zij
bemoeienis met de rechtspraak en hare ontwikkeling
hadden. Dan eerst kan worden gerekend op rationeele
organisatie ; rationeel uit het oogpunt der bevolking, die
toch alleen bij zooveel mogelijk aansluiting aan het bestaande kan verkregen worden.
Ten einde die aansluiting te kunnen verkrijgen zou
wijziging van artikel 74 en aanvulling van artikel 79
noodig zijn.
De eerste wetsbepaling behoeft het voorbehoud, dat
U. E. XV 3
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-le rechtspraak niet in naam des Konings wordt uitgeoefend, niet meer te bevatten met het oog op de zelfbesturende landschappen. Door de toevoeging van de tweede
alinea aan artikel 27, sedert artikel 74 zijn tegenwoordige
gedaante kreeg, zou, wanneer zulks met het gelaten recht
van zelfbestuur niet vereenigbaar was, artikel 74 toch niet
in die landschappen gelden, al stond er geenerlei voorbehoud in.
Maar het gaat wel bezwaarlijk om organen, die niet
aan de Regeering . hun bestaan ontleenen, volksrechters, te
doen rechtspreken in naam van het hoogste gezag. Hunne
herkomst, hunne positie is daar niet naar. Dit blijve slechts
aan door de Regeering ingestelde, hoogere organen, gebouwd
op de lagere, maar niettemin alleen als gevolg van constructieven arbeid in het leven geroepen en als zoodanig
te beschouwen als door de Regeering ingesteld, deze als
behartigend het recht voor breederen kring vertegenwoordigend. Hier zou dus een voorbehoud opgenomen moeten
worden.
De vermelding van de eigen rechtspraak zou dan hier
achterwege kunnen blijven. Wordt de Gouvernementsrechtspraak in betere banen geleid door aanneming van het
bedoelde beginsel, dan is er geen reden om niet overal van
Regeeringswege te organiseeren die gedeelten van de rechtspleging, welke moeten worden opgebouwd uit het bestaande.
Artikel 74 zou daarom onzes inziens het best luiden :
„Yoorzoover de rechtspraak over de inlandsche bevolking
„niet wordt uitgeoefend door hare eigene rechters, wordt
„in Nederlandsch-Indië recht gesproken in naam des
Konings."
Daarbij zou dan aan artikel 79 het noodige moeten
worden toegevoegd ter verzekering van het op bestuursgebied aangenomen beginsel, zoodat dit artikel kwam te
luiden :
„De rechterlijke macht wordt alleen uitgeoefend door
„rechters, bij algemeene verordeninge n aangewezen.
„Zooveel de omstandigheden het toelaten, wordt de
„inlandsche bevolking gelaten onder de onmiddellijke rechts-
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„pleging van hare eigene, van Regeeringswege aangestelde
„of erkende rechters, onderworpen aan zoodanig hooger
„toezicht als bij algemeene of bijzondere voorschriften is
„of zal worden bepaald."
Wij gelooven, dat op deze wijze een einde zou kunnen
worden gemaakt aan den steeds voortdurenden strijd tusschen
Gouvernementsrechtspraak en eigen rechtspleging der bevolking ; tot heil van beide soorten van rechtspraak, en niet
minder van de bevolking. Beide hebben zij hunne bezwaren ;
hunne vereeniging op den voet van het voor het bestuur
aangenomen, in meer dan een halve eeuw zijne waarde
bewezen hebbend beginsel schijnt de beste weg om, met
vermijding van de aan beide verbonden nadeelen, een geheel te verkrijgen, waarin beider goede hoedanigheden zijn
behouden.

OUË JANE
DOOR

P. RASSKIN.

VI. (Vervolg.)
Jane had zichzelve van den vastenavond op Lindenhof
weinig goeds voorspeld ; toen ze Rinus naast zijn vader had
zien uitrijden was 't haar of baas Prins den jongen, dien
zij in Rinus grootgebracht had, van Vaarthoeve verwijderde
om er 'n boer-naar-zijn-aard op terug te brengen. Het
vroolij ke gezicht van den oude had haar al dadelijk gehinderd ; jarenlang was hij niet voor de luidruchtigheid
van huiselijke feestjes te vinden geweest en 't had haar
altijd 'n voldoening gegeven, dat hij evenmin naar menschen
verlangde als zij zelve ; al toonde hij zich nooit uitgelaten,
ze geloofde toch dat Vaarthoeve en de huisgenooten hem
bevredigden, tot ze den laatsten tijd een-anderen-kant-uit
prakkizeerde ; Prins zinde op verhuizen; scheen voor de
belangen van de woning al afgesproken te hebben met
een boerin, die Rinus van zijn vader over te nemen had !
Haar eenige kans was nog de mogelijke tegenzin van
Rinus ; die had zich in de tilbury gehoorzaam getoond, had
ook misschien op Lindenhof gehóórzaam meegedaan en
gehóórzaam feestgevierd ! Maar van morgen had zij het
tegendeel ondervonden ; Rinus had zich gisterenavond ver-

maakt, scheen voor het eerst van zijn leven zijn eigen
blijdschap ontdekt te hebben. Van morgen vroeg al had
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hij, die over Daantje nooit wat te vertellen had, haar 't
hoofd mal gepraat over de weduwe, over Mijntje en over
de prentbriefkaart die hij Mijntje nou koopen ging —
dadelijk ! Zijn plotselinge belangstelling voor Ansichten,
waarvoor hij vroeger minachtend de schouders opgehaald
had, zijn kennis van stads- en phantasiekaarten, zijn ongewone haast en vooruitberekening omtrent het nur van
posten en den tijd waarop Mijntje dat prul zou kunnen
ontvangen, verrieden Jane duidelijk genoeg wat er in Rinus
omging. Ze behoefde niets meer te vragen, niets meer uit
te hooren ; de paar centen die Rinus nu in de stad voor
Mijntje besteedde, verklapten haar meer dan de guldens,
die hij den laatsten tijd aan versterkende middelen uitgaf
voor Daantje, aalmoezen die hij evengoed aan een vreemde
zou kunnen kwijt raken. Om Daantje d'r eer en goeden
naam te handhaven zou zij voortaan, als hij weer iets te
missen had, weigeren; háár Daantje had zijn zondegeld niet
van noode ; 't meisje had háár nog ; ouë Jane zou wel 'n
weg weten te vinden om zonder weldadigheids-vertoon van
een ander, aan moeder en kind het noodige te bezorgen en
meer dan dat; zij immers bestuurde het huishouden, het
geld ging door háár handen ; in haar oog was Daantje 'n
medehuisgenoot, die tijdelijk buiten woonde ; voor haar
geweten was 't geen diefstal als zij, zonder te vragen, àfzónderde en besteedde voor een zieke die eigenlijk op Vaarthoeve verpleegd diende te worden ; als om Daantje te
wreken besloot ze zoodra mogelijk voedsel en snoep in te
pakken ; ze telde eieren, sneed koek af en omwikkelde een
flesch limonade, verborg haar verrassing onder den wijden
val van haar omslagdoek en spoedde zich door den boomgaard naar de brugwachterswoning.

Daantje naaide, begreep toen ze de achterdeur
hoorde, wie binnenkwam.
Zwijgend 'n goedendag knikkend zette Jane haar
voorraad op tafel en vergat zelfs te vragen hoe Daantje
geslapen had.
„Wat heb je nou meegebracht ?" vroeg Daantje dankbaar-luid, terwijl ze de etiket overlas.
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„Hij zal je willen tracteeren !" meende Jane die over
Rinus praten wilde.
„Laat-ie liever zelf hierheen komen !"
„Of jij naar zijn toe !" verbeterde Jane die met aandacht
het vrijgekomen pakpapier opvouwde en als een nieuw klein
pakje, dat ze straks meenemen moest, in de hand gereed hield.
„Jasses-nee !" snauwde de ander, keerde als een ongehoorzame zich op den stoel en staroogde naar buiten ;
vervelend ! dat die Jane den laatsten tijd daar telkens
weer over begon ! ze wist nou toch dat zij niet als een
publieke meid herrie zou maken voor een anderman's woning !
„Mijn evengoed, ik raad je alleen in je bestwil !" hitste
de huishoudster.
Ontevreden stond Daantje op, schonk zonder te vragen
een tweede kop koffie in en verzorgde de versnaperingen
waarover geen woord meer gesproken werd.
Jane proefde om bezig te zijn en zwijgend te kunnen
blijven de koffie brandpeet.
„Heit Rinus niks verteld ?" vroeg Daantje die van de
vastenavondviering op Lindenhof afwist.
„Misschien wel, maar an mijn niet !"
„Als je wat hoort kom je toch gauw ?" .
„Dank je wel !"
„He ?"
„'k Zal d'r jou komen vertellen dat jouw Rinus gedanst heeft met weet-ik wie. .. "
„Hij kan geeneens dansen !" lachte Daantje.
„Maar drommels goed wat er bij h óórt"
„Zie je wel dat-ie je meer verteld heeft dan je mijn
zeggen wilt .. "
„Als je mijn niet gelooft ga dan zelf naar 'm toe ... "
„Ik mag toch wel vragen !" waagde Daantje, geschrokken door den bitsen toon.
Jane hoorde verdriet in de meisjesstem en betraande
oogen ziende begreep ze dat Daantje niet om haar bitsen
uitval te schreien begon.
„Huil jij maar 's uit kindlief!" troostte ze, bukte over
Daantje en gaf haar eigen zakdoek.
.
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„lioelang is 't nou al geleden dat je 'm voor 't laatst
hier gezien hebt?" vroeg ze om te laten hooren dat ze 't
verdriet van de ander meevoelde.
Daantje wist dag en uur maar veinsde 't niet te weten.
„'k Denk dat hij 't wel op den dag-àf weten zal !"
meende Jane.
„Hoe zoo dan?".
„Hoe zoo dan" ? vroeg Jane die, geschrokken door
de belangstelling welke haar woorden gewekt hadden, verlegen even aarzelde ; „omdat alle mannen zoo zijn" voegde
ze er haastig aan toe „zoo zetten ze 'n meisje achteruit en
den volgenden dag hebben ze 'n ander. heusch ! hij zal
wel weten hoe lang 't geleden is ?"
„De vijf weken al over!" bekende nu Daantje, maar
alleen om uit te hooren.
„Zoolang al ?" knikte Jane zich met moeite verwonderend.
Maar Daantje voelde dat Jane comedie speelde ; 't hinderde haar dat Jane die toch wist wat zij, Daantje, hooren
wilde zich over niets uitliet ; en zelve afvragen wilde ze niet.
Ze wist evenveel als de ander ; de naam Mijntje Zonnemans
lag ook haar op de lippen, maar ze wilde zelfs niet tegenover Jane den schijn aannemen aan Rinus te twijfelen ; ze
voelde dat ouë Jane, die haar vroeger dikwijls voor den
omgang met jongens gewaarschuwd had, nu in staat kon
zijn zich over de mislukking van haar liefde te verheugen ;
zij 't dan in stilte en als wraak-voldoening over nutteloosgegeven vermaningen. „Wat kwam je ook weer doen ?"
vroeg ze, de geslotenheid van de huishoudster niet langer
verdragend.
„Ik ?" spotte Jane „ik heb heelemaal hier geen boodschap ... ik moest even langs ... nou dag dan ... en proef
maar 's gauw daar-uit .. , zal je goed doen ! ..." grinnikte
ze om aan de reden van haar komst te herinneren.
Zonder meer om te kijken ging ze heen ; ook buiten
knikte ze niet zooals haar gewoonte was naar het raam
waarachter Daantje dan teruggroette ; peinzend alsof ze uit
een kerk kwam slofte ze over het tuinpadje, overstak den

.
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weg, sloeg af naar het brugwachtershuisje dat ze brutaal

opende.
„Heb je warachtig onze Jane !" riep tegen niemand
van Zomeren, z'n leesstudie af brekend.
„Stoor ik soms ?" vroeg zij kijkend naar het boek
dat hij schijnbaar onwillig langzaam dicht deed.
„Dat doen schippers alleen ... zoo heb je je boek
weer open en zoo kan je d'r weer voor 'n ander op uit!". .
„Ze zullen jou geld geven om boekjes te lezen !" spotte
Jane die den brugwachter ophitsen wilde, „'t is met jou
ook nooit goed ! 'n ander is blij als de klanten 'm geen
tijd geven stil op 'n stoel te blijven".
„Klanten?" verbeterde van Zomeren met mansluide
stem en naar de kast wijzend „daar staan m'n klanten".
„Wijs jij maar gerust een paar planken lager !"
,.Ha ha", en 'n paar ledige fleschjes uithalend, „uitgestudeerd Jane ! allemaal uitgestudeerd !"
„Pas maar op dat je niet al te geleerd wordt, 't
kon wel eens gebeuren dat ze geen professor aan de brug
wilden hebben!" .. •
„Ze ! ze !" herhaalde hij op ruzietoon schertsend.
„Jij weet heel goed wie ik bedoel."
„Heeft hij je soms hierheen gestuurd ?" vroeg hij
plots ernstig.
Ze haalde, om zijn nieuwsgierigheid te prikkelen, de
schouders op en schouwde, als iemand die zonder gezelschap napeinst, door het raam dat uitzicht gaf op het
water ; d'r lippen en mondhoeken prevelden zonder een
woord door te laten ; d'r voorhoofd fronste, d'r hoofd
volgde in bijna onzichtbaar knikken den loop van haar
gedachten ; opzettelijk zweeg ze om hem aan te moedigen ;
maar hij wachtte af, hernieuwde z'n pijpmondstukje afzuigend het tabaksvuurtje dat hij onder 't lezen verwaarloosd had.
„Ik kom bij je dochter vandaan !"
„Heeft die je soms weggestuurd?"
„Wèg-gestuurd ?"
„Hoef je niet zoo van te schrikken ! dat overkomt
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mijn eiken dag tegenwoordig, van de gemeente heb ik
zoogezegd vrije woning, maar knap as je mijn d'r overdag
aantreft !"
„Dat komt omdat..."
„Och mensch" onderbrak hij, 'n rookwolk met zijn
rookende pijp nit elkaar jagend, „ik weet wel wat je zeggen wilt,... jij wilt probeeren om de boel weer in orde
te brengen... jij komt mijn overhalen . en dan ik beloven... en zij dáár beloven... en dan wat grienen. .. och
mensch... allemaal tierelantijntjes voor rijke lui die wat
herrie om zich heen willen hebben . .. maar deugt niks
van voor van Zomeren !.. vroeger . vroeger toen m'n
vrouw d'r nog was . had 't nog wat kenne worden misschien . maar nou... nou... kijk !. d'r is den laatsten
tijd hier 'n andere kop op gekomme... jij snapt 't wel
niet... maar... maar ik heb, zie je, te veel gelezen ...
nagedacht.. baas van Zomeren weet te veel.. ."
„Behalve wat-ie weten moet !"
„Dat mag jij dan voor jou hoúen," ruziede hij, geraakt
omdat haar kalmte hem sarde . „maar ik moet van bekeering... en beloften . . en grienpartijen... en al die
rompslomp die je zenuwachtig maken niks hebben racer.. .
dat heeft bij mijn uitgediend Jane !. .. ze moeten mijn nou
maar met rust laten hier !.. . daar staat mijn flesch... en
die bedriegt nooit !. ha ha ha!. en daar heb je m'n
boeken... waar ik mee praat omdat die mijn begrijpen. . .
en nu en dan de brug draaien om niet te crêpeeren van
honger.. . ja ja, jij wil zeggen van dorst.. . ik vat jou
wel.. , en voor de rest kan me de heele wereldsche atlas
geen cent schelen... ben ik dood, dan vinden ze me
dood!. ."
„Heet dat nou sociaal. . ."
„Ja", knikte hij paardhevig, „dat heet nou sociaaldemo .. . ha ha ha"... en 'n flesch ontkurkend. .. „dar
hei je de ware lotsverbetering.. ." en zonder in te schenken dronk hij lang achtereen.
Aandachtig keek Jane naar de slokbewegingen van
zijn keel onder den hals van de flesch ; ze kon 't vocht
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in van Zomeren z'n strot volgen, zag 't als door een gootje
in zijn binnenste neervallen.
„Zou voor jou ook goed wezen Jane !" gunde hij, zijn
gulzigen dronk afbrekend.
Plots bedacht Jane er van Zomeren 'n pleizier mee
te doen.
„Nou-wat lêt me !" lachte ze.
Dadelijk overreikte de brugwachter, goedgeefsch als
elke drinker, haar een half fleschje dat Jane ontkurkte en
ook, zonder glas, aan den mond zette.
Alleen om zijn humeur te veroveren proefde ze-langzaam-voorzichtig.
„Je kop achterover" vermaande hij lachend, „naar
't zoldertje kijken !"
Met haar vrije hand maakte ze, omdat hij naar haar
toe-bukte, onder de flesch een afwerend gebaar.
„Niet afbijten", waarschuwde hij, „de straal héél
laten !" en toen zij, de flesch neerzettend, voorover bukte
als een die te braken dreigt commandeerde hij : „je bek
dicht !"
„Hé!" geruchtte in lange ademloozing ouë Jane die

wel had willen griezelen „dat smaakt nog 's !"
„Moet je 's 'n keertje meer komen doen !" en de halve
flesch wegsluitend wees hij haar het hoekje van de plank :
„da's nou voortaan jouw buffet !" en vlak voor haar
dokterend : „nou ! is 't effe lekker geweest?" meteen streek
hij met vlakke hand over zijn vest en proefde met luidsmakkende lippen den brand van het vocht na.
„'k Wist niet dat je zoo'n fijne kelder had !" schertste
Jane en van zijn stemming gebruik makend vroeg ze : „en
wanneer zien we je nou bij ons op de borrel?"
„Op Vaarthoeve meen je ?"
„En waarom niet?".
„Waarom niet ?" en in een schaterbui uitbarstend dolde
hij als in een kring van kameraden „ouë Jane hèt 'm nou
al staan! ... mensch! hoor je 't zelf niet 7. . . je tong slaat
nou al dubbel ha ha ha!".. .
„Jane weet heel goed wat ze zegt !"
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Haar kalmte veranderde hem.
„Je moet immers toch binnenkort bij den baas komen
praten over Rinus !" bedisselde zij ernstig voor zijn plotsernstig geworden gezicht.
„Heeft Rinus je dat gevraagd ?" ondervroeg hij, begrijpend nu dat niet Prins haar hierheen gestuurd had.
„Nee."
„Daantje soms r
„Ik kom uit m'n eigen."
„Dan had ik je wijzer gedacht, Jane !"
„Dat zeggen d'r meer !" lachte ze zonder zich beleedigd
te voelen ; „maar nou goed dan ! . .. je hebt gelijk . . . van
mijn is 't dwaas . . . nou ga jij niet naar hem toe . . . goed . .
jij laat hen met rust . best ! . zij zullen zich natuurlijk
ook stil houden . . . of dacht jij soms dat hij daar naar jou
toe kwam ? ook niet ! . . . in orde man ! . . dus voor
hen . . . ik praat over allebei, voor vader en zoon loopt 't. . .
je begrijpt me wel hé ? . best af; . maar kan jij nou
ook maken dat 't voor je dochter zoo goed afloopt P . .. die
is nou al zoover heen. . . dat ze . . . praatjes ter wereld
brengt . . . wacht mar ! .. over 'n paar weken zal je 't
hooren of je wilt of niet ! . . . nou weet ik niet wat jij
kan ! • of jij de menschen kunt verbieden . .. of dwingen . . .
ik weet niet wat jij voor macht in die boeken hebt staan ...
ik vraag je nou mar alleen . . . moet Daantje wèl en hij
niet voor z'n kind opkomen :)"
„En als zij nou niet wil?"
„Daantje niet willen ? . . . wat wil zij niet ?"
„Dat ik me d'r mee bemoei !"
„Zij zal niet willen dat jij Rinus te lijf gaat ! en daar
hèt ze gelijk aan, met slaan jaag je weg en wat win je
d'r mee ?"
„Eerst jaagt die ploert mijn dochter d'r bed in en
nou zal ik hem nog onderdanig moeten bidden en smeeken . ."
„Dat zegt niemand, maar jij moet niet toelaten dat
ze ginds op Vaarthoeve net kunnen doen alsof er niets
aan de hand is."
„Nou, wat dan ?"
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„Moet ik dat dan weten ?" vroeg Jane om hens zelven
te laten beluiten.
„En jij komt uit je eigen hierheen ?"
„Natuurlijk, om te hooren wat jij als vader van plan
bent !"
„Ik ben niks van plan, als ze mijn met rust laten
moei ik ook geen mensch."
„Jou met rust blaten, de een maakt je dochter ten
schande, en de ander gunt jou geen fatsoenlijk stuk
brood ; praat jij ... "
„Ho ho, Jane ! d'r is nou 'n commissie die m'n
salaris zoo goed als zeker opslaat."
„Wil ik jou 's wat zeggen ! van politiek heb ik geen
weet, maar dat weet ik wel dat Prins, nou-d-ie geen
lid van de raad meer is, nog meer te vertellen heeft dan
vroeger."
„Hij zal nou meer tijd voor jou over hebben !" lachte
van Zomeren.
„Of voor jou !" overtroefde zij hem, „nou gaat er geen
dag voorbij of de baas rijdt naar... groote lui die wat te
vertellen hebben,... bestuurslid van dit en van dat...
burgemeesters meer dan ik opnoemen kan . let 's op
wat ik je voorspel man ! ... hij rijdt jouw heele commissie
in de wielen ! ... jouw kennissen magge redeneeren en besluiten, maar hij maait ze 't gras voor de voeten weg, die
koopt zijn mannetjes om ... met z'n mond wel te verstaan ! .. .
en dan kan jij toekijken ..."
„Jane, Jane, wat ben jij nog 'n echte uit de ouwe
doos ! ... "
„Spot jij maar. ."
„Om tegenwoordig nog de menschen bang te maken
met burgemeesters ! die zijn d'r niet langer dan wij willen !... "
„Wij willen .. — „wij Willem" as je dat nog onzen
vroegeren koning kon nazeggen ! ... wij willen ! .. , da's
niet uit de ouwe doos man ! ... „wij-willen" zongen we als
kleine meisjes toen we nog geeneens praten konden .. .
ha ha. . nou mijnheer-de-held die geeneens 'n boerenbaas
onder de oogen durft komen ... "
.
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„Wat durf ik niet ?"
„Nou schrikt-ie al omdat-ie an Prins denkt !"
„God... ver..."
„Bedaar man ! je hoeft voor mijn geen vuurwerk af
te steken."
„Nou zal jij mijn vandaag op Vaarthoeve zien" dreigde hij.
„Als 't maar waar is ..."
„Dadelijk ... "
„Nou d'r geen mensch is ?"
„Dan van middag."
„'t Zal mijn benieuwen" waagde ze nog en na zich
even bedacht te hebben, „en je komt uit je eigen ! niemand
heeft je gestuurd"?
„Wees jij maar niet bang hoor, 'k zal mijn eigen wel
aandienen !"
„Nou 's kijken of je woord houdt" besloot ze opstaande
„En nou niet achter mijn rug van mijn fiesschie drinken !"
kibbelde ze om hem weer prettig te stemmen.
„Ha ha die lust er nog eentje !" noodigde hij, opende
de kast en overreikte haar eigendom.
Ze gehoorzaamde met tegenzin, dronk mee op den
goeden afloop en ging.
Toch was Jane over haar bezoek niet tevreden. Ze
twijfelde er niet aan of van Zomeren woord houden zou,
maar zijn optreden, zijn aanmatigende koppigheid maakte
haar ongerust; ze wist nu dat hij, alvorens zijn wachthuisje
te verlaten, eerst een stevigen dronk innemen zou en ook
dat hij, opgeruid door zijn socialistische boekjes, èischen
zou, doorrazen over recht en rechten in plaats van aan
voorstellen te denken ; ze zag Prins al driftrood, in vechthouding tegen den zuiplap dien hij niet op zijn erf duldde;
dat zou juist iets zijn voor van Zomeren! vechten!
vechten!.., den
rijken en daarom-alleen-al-gehaten boer onverwachts met. .
schèrp dat zulke lui direct bij de hand hebben. . . raken!...
ze zag de groote gestalte tuimelen, hulp roepen, grijpen in
bloedwonde... en wist weer haar liefde terug ; dat zou ze
voorkomen, niemand anders dan zij mocht Prins redden!
Dadelijk keerde ze terug ; maar n a 'n paar stappen be-
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praatte ze zichzelve overdreven te hebben ; zoo'n vaart zou
't zoo spoedig wel niet loopen ! ook was er op de Vaarthoeve volk genoeg en bovendien schreeuwers als van
Zomeren rumoeren wel veel, dreigen luidruchtig, net holle
vaten, maar als 't er op aankomt . och ! ... toch eigentlijk dwaas 'n ongeluk vooruit te phantaseeren ! en wat
zou van Zomeren haar uitlachen ! Ze keerde opnieuw en
kwam langs den boomgaard op Vaarthoeve terug.
Voor 't eerst schrok Jane van den hond die haar aanblafte ; 't was haar of 't waakzame dier haar op 'n misdaadtegen-de-woning betrapt had. Dadelijk ging ze naar 't hok
en beloofde 't beest dat ze'm niet meer alleen laten zou.
„Als je ook zoo lang wegblijft kent-ie je niet meer en
denkt vreemd volk voor te hebben", spotte de kreupele
daggelder die achter laag hout knielend in den grond
werkte.
„D'r is ook an mijn niks te zien !" schold Jane op zijn
hinkepoot.
„Zeg je wel mensch, 't moois is d'r bij jou allang
afgekeken" grinnikte zijn roodgebukte kop die tusschen
onbegroeide grondtakjes haar naschreeuwde.
Maar zij liep zonder meer om te kijken naar 't achterhuis. 't Speet haar al dien gluiperigen oogendienaar van
den baas geantwoord te hebben. Al-over-den-deurdrempel
hoorde ze 'm nog „ouë Jane.. heks. . ouë heks. .. "
aasarren ; ze wenschte te kunnen tooveren. Ook onder de
drukke bedrijvigheid voor het middagmaal hinderde haar
zijn stemgeluid dat ze maar niet wegpraten kon ; terwijl
ze den daggelder buiten wist voelde ze zich door hem
achtervolgd was 't haar of hij haar gesprek met van
Zomeren afgeluisterd en nu achter 'n heg haar opgewacht
had, om haar te beduiden dat hij baar verraden kon. Weer
nam ze zich voor den brugwachter te verbieden, maar de
komst van den baas weerhield haar, ze durfde den kreupele
niet met den boer alleen achterlaten. Onder haar zorgen
voor 't huishouden bewaakte ze de plek waar hij tuinierde,
hield den baas in 't oog ; overal waar Prins liep, waar zij
zijn stem hoorde was ze bij de hand als eene die een
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vechtpartij tusschen huisgenooten voorkomen wil. Ook de
stemming van den boer bracht haar in verwarring ; verwachtend dat hij na 'n feestavond als naar gewoonte ontevreden en feestziek opgestaan zou zijn, haar gesnauwd en
verweten en zij hem een ruzie met van Zomeren gegund
hebben zou, hadden zijn opgeruimdheid, zijn eetlust, zijn
vrijersch complimentje tegen haar over zijn lievelingskostje
weer gevoelens bij haar wakker gemaakt die zij allang
afgedaan en versleten gedacht had ; zooals hij haar nou
aankeek aan tafel . . . haar antwoord afvroeg . . . aanhield
en smeekte om 'n lach . . . zooals ze hem daar zitten zag
in zijn forsche gestalte, rechtop, 't gezonde hoofd reikend
aan de lampekap . . . de armen na afloop van 't eten gekruist . . . handen waarvan ze in dagen van hartstocht de
kracht gevoeld had . . . had ze weer lief. . . zou ze hem in
een oogenblik van opwelling kunnen bekennen wat ze
afgesproken had van morgen . .. vergiffenis kunnen vragen . . .
en zelfs om een gevoelige bestraffing kunnen smeeken .
als maar niet de boden, het dienstvolk . . als maar
niet die gluiperige hinkepoot zoo naastbij meetafelden ;
't zou 'n scène geven, herrie zonder nut, 't mansvolk zou
haar in de maling nemen, zooals ze telkens deden wanneer
zij zich voor hen uitsloofde en dacht te onthalen of met
een hartelijkheid te verrassen ; dan lachten ze haar in het
gezicht uit, spotten wèl te kunnen merken dat zij oud
werd, aftakelde, niet goed bij 't hoofd wezen moest om
zoo kwistig te tracteeren, klopten haar op de schouders
dat zij er pijn van had ofschoon ze 't nooit had laten
merken ; dan nam ze zich telkens voor nooit meer iets
bijzonders te doen, tot de dagelijksche eentonigheid haar
dwong tot een goedkoope verkwisting welke op Voorhoeve
„feest" . . . . „feest van ouë Jane" . . . „feest van onze
tooverheks" . . . geheeten, gespot, gescholden werd. Toch
kon ze zich niet weerhouden mee te lachen toen Prins na
tafel een gijntje waagde en haar voor zijn middagdutje
uitnoodigde ; dat hij haar voor den gek hield — verdroeg
ze ; ze was al blij hem vroolijk, den vroegeren vrijer in
hem terug te kunnen zien ; maar 't pijnigde haar dat hij
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't deed waar Rinus bij was ; grievender kon hij haar niet
laten voelen dat hij haar fopte, dat hij haar lichaam
niet meer wilde ; maar ze wrokte niet na : z'n stem,
waarin ze den vroegeren lach weer gehoord had en die
heel anders spotte dan de grinniktoon van den manken
arbeider, was in haar hoofd nagebleven als 'n kameraad
die van oude bekende dingen meepraatte ; ze luisterde en
vertelde in d'r eentje ; met de echo van zijn stem vierde
ze, nafeestte ze wat na den dood der boerin op Vaarthoeve
gebeurd was, hier in de opkamer en daar achter die deur
waar nou de baas sliep ! opgehitst door den weerklank
van zijn lach geloofde ze aan verandering, aan 'n toekomst ; gunde ze Mijntje de Ansicht van Rinus ; zij
wist zich, geloofde zich begeerd door den boer van
wier ze ... nog maar door 'n dun houten beschotje gescheiden stond ! De houding waarin hij nu languit in
bed lag kende ze ; ze zag hem zich wenden en woelen ;
èn zij waakte ; ze had nu geen vrees meer voor de
komst van den brugwachter; van Zomeren zou straks
niet meer schelden, niet langer verwijten dan zij toestond,
en Prins zou zij als 't moest zonder mansvolk verdedigen.
Maar de opvlamming van haar liefde hield geen stand.
Rinus ergerde haar door zijn gepraat over Mijntje ; hinkepoot scheen telkens boodschappen te verzinnen om in huis
haar langs en tegen 't lijf te loopen en overal stond de
stilte van de groote woning tegen haar op. Ontnuchterd
door de werkelijkheid overviel haar na de geestdrift van
haar liefde een even groote droefgeestigheid ; ze haatte
Vaarthoeve, tot zelfs de boomen die 't huis overdonkerden
en ze voelde maar een klein twistwoord noodig te hebben
om 't erf te ontvluchten. Nu zag ze in van Zomeren den
man die haar tegen vijandige huisgenooten beschermen
kon, haar wreken op Rinus, op den daggelder ; ze hoopte
nu op een ruzie, een worsteling waarin de sterke brugwachter den jongen Prins opnieuw ranselen, den kreupele
met een enkelen slag neersmakken zou.
In 't schemerlicht dat onder 't dicht geboomte reeds
om de woning avondde stond van Zomeren op het erf.
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Niemand had hem zien komen. Hij bleef buiten — liep
niet door naar de deur, wachtte.
„Heb jij ook al negotie ?" plaagde 'n werkmeid die
uit 'n schuur naar het huis overstak.
„'k Wou den baas effe spreken !"
„Als die mar thuis is !" verzon de ander om den dron
buurman te misleiden.
-kort
„Die 's vast thuis."
Geschrokken door zijn stem waarin de ruziedrift al
rumoerde verhaastte ze haar loop en slóót de buitendeur
die altijd openstond ; binnen loerde ze langs gordijnfranje
— maar hij stond nog waar ze hem ontmoet had, gehoorzaam op het midden van 't erf. Ze spiedde of hij niet
wankelde, onvast uitzwaaien zou, tot ze zijn misplaatste
houding wantrouwend besloot dat-ie toch dronken was. Ze
bedraafde de woning en waarschuwde. De huisgenooten
liepen te hoop naar de keuken, waagden om hun vrees te
verbergen spotzinnetjes tegen den natten brugwachter...
die 'n boom voor 'n scheepsmast... en pas op ! straks 't
erf voor zijn brug aanzien en wel aan 't omdraaien zou
gaan !... tot de baas de deur opende, de anderen verbood
en alleen 't erf opkwam.
„Kan ik je niet effe alleen spreken ?" vroeg van
Zomeren zonder te groeten.
„Laat mar hooren wat je

hebt" beval de boer, één
stap voorbij loopend om den ander in de richting van het
hek te dwingen.
„Ik kom niet voor m'n eigen" stelde de brugwachter
gerust, ,,ik kom voor mijn dochter."
Prins knikt e.
„Daantje meen ik" verduidelijkte van Zomeren toen
de boer zwijgend bleef toekijken.
De boer had zich omgekeerd naar zijn woning, stond
stil en hield de handen in den zak.
„De baas zal d'r toch wel van gehoord hebben al ?"
vroeg van Zomeren die het stilzwijgen van den ander
moeilijk langer verdroeg.
„Wat moet ik gehoord hebben ?"
0. E. XV 3
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„Heb jij dan mijn kind niet gemist ?" schimpte de
brugwachter, opgehitst door de onverschilligheid van zijn
buurman, die jarenlang gewend was eiken dag Daantje te
groeten.
„Heb je anders geen boodschap ?"
„Nee anders-niet !" en de bedoeling van den boer
vattend deed hij meteen een zijwaartschen stap om Prins
den terugkeer te beletten.
Dadelijk geruchtte achter hem de deur van het achterhuis, kwam vrouw- en mansvolk 't erf op.
,,,Tij weet bliksems goed wie mijn dochter d'r bed
ingejaagd beeft !" ruziede nu opzettelijk overluid de brugwachter, die wel door het gansche dorp gehoord zou willen
worden.
„Ik heb met jouw praatjes niks te maken, vooruit !"
„Wat wou jij ?" grinnekte de ander die, bukkend,
langzaam de gespitste oogen gaan liet alsof hij minachtend
zijn tegenpartij van den grond tot 't hoofd overzien wilde,
„omdat jij centen hebt die je mijn niet gunt durf jij mijn
te heeten liegen ! roep jij je jongen 's", en zich omkeerende schreeuwde hij zelf.
Bij de deur hield de kreupele Rinus, die zijn vader te
hulp wilde komen, tegen.
Brutaal stapte van Zonieren naar de woning — waarin
Rinus ontvluchtte.
'n Paar arbeiders vervingen voor de open deur zijn plaats.
Luidkeels om door de steenen heen verstaan te kunnen
worden vloekte de brugwachter over de hoofden der menschen heen tegen het hooge staldak dat, ongevensterd,
aan alle kanten tegen hem-in beschermde. In vuile bewoordingen noemde hij het misdrijf van Rinus, en spaarde
om Vaarthoeve te treffen zelfs zijn dochter niet; haar
schold hij hoer... hoerenkind... om de zonde der rijken
te kunnen uitschreeuwen. Machteloos bedreigde hij den
boer met de wraak van het dorp ; als ze hem wilden wegjagen zou hij 't volk dat hier woonde laten nawijzen en
uitjouwen op elke straat waarop ze zich zouden durven
vertoonen ; hij verweet hun allen hun geloof in een God,
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die alleen gepredikt werd om het mindere volk in bedwang
te houden ; maar hij wist nu beter ; hij gilde hen nu toe
wat en wie God was ; God is de donder en bliksem die hij
opriep over Vaarthoeve, over 't hooge dak waaronder hij
den belager van zijn dochter gevlucht wist ; God was de
pest die hij afriep over het vee ; God was de rechtvaardige
die om hem en zijn dochter te wreken hier. .. Prins...
zou weten te vinden met wroeging, ziekte en armoe ; God
was de wreker die . .. den vloek verhoorde van den vertrapten arme ... den vloek van hem ... bruggewachter .. .
die den moordenaar van zijn dochter vervloekte .. .
Rinus .. .
,.Nou is 't genoeg !" overschreeuwde hem de boer die
toestappend van Zomeren aanvatte.
Plots brak deze zijn smartelijk geschreeuw af, stiet
alsof een onverwachtsche vreugde hem bezielde een kreet
van verrassing uit en den boer bij de borst grijpend duwde
hij hem ... tot anderen hem terugtrokken.
Uit den moestuin kwam woest blaffend de waakhond
door den kreupele met moeite vastgehouden.
Dadelijk ontrukte hem Jane de ketting en schimpte
hem om zijn durf, zijn gedienstigheid, zijn oogendienarij.
Toen ze 't beest aangehaald en tot bedaren gebracht had,
stond van Zomeren buiten 't erf, los, zijn bedreigingen nog
uitschreeuwend over de kerels van wie hij door 't witte
hek was gescheiden.
Zoodra dezen zich verwijderden en niet terugkeerden,
ging hij ook.
„Jij had mijn moeten laten begaan !" snauwde, waar
de baas bij was, de kreupele tegen Jane, die hem bespotte
den hond genomen te hebben, om des te harder te kunnen
vluchten.
;

VII.
Jane had met het mislukte bezoek van den brugwachter
toch háár doel bereikt ; de huisgenooten wisten nu wat er
tusschen Rinus en Daantje was voorgevallen, zij kon er

404

OUR JANE.

nu over voortpraten, haar best doen de beschuldiging geloofwaardig te maken en op Vaarthoeve meelij wekken
voor Daantje. Maar het dienstvolk lachte haar uit, vonden
haar belangstelling voor Daantje verdacht en verzonnen
een vrijage tusschen Jane en dronken van Zomeren. Rinus
verdroeg niet langer de vermaningen van de huishoudster
die hem voortdurend aan zijn verplichting tegenover
Daantje herinnerde, ontkende schuld, tartte haar te bewijzen wat zij anderen napraatte en dreigde, als ze hem bleef
lastigvallen, met de gestrengheid van zijn vader die haar
reeds verboden had weer den naam van van Zomeren op
Vaarthoeve te noemen. Toch hield Jane vol ; wat de brugwachter op het erf uitgeschreeuwd had wist ze telkens in
kleinen of voltalligen kring met een enkel woord op te
rakelen, en vertelde woordelijk na de praatjes die ze van
dorpelingen gehoord had ; tegenspoed met vee, tegenslag
met 't land, ziektegevallen in huis — alles weet zij aan de
vervloeking die van Zomeren over Vaarthoeve afgesmeekt
had. En telkens voorspelde ze nieuwe rampen, die om de
zonde van Rinus ook onschuldige huisgenooten treffen
zouden. Ze wist wel dat haar optreden den boer hinderde ;
dat hij wel eens gevolg kon geven aan zijn bedreiging,
haar van de woning te jagen als zij voortging de menschen
onnoodig te beangstigen of -- zooals hem door den kreupelen
daggelder verklapt was — versterkende middelen te brengen aan Daantje van Zomeren maar ze trotseerde hem ;
hij zou, uit vrees dat zij over vroegere dagen aan 't praten
zou gaan, toch niet durven uitvoeren wat hij misschien
wel zou willen ; ook leefde ze in den waan uit boete voor
bedreven lichtzinnigheid de opspraak en bespottingen van
huisgenooten te moeten verdragen en door de bescherming
van het kind dat Daantje binnenkort verwachtte, goed te
maken wat ze zelve tegen het jonge leven van eigen
lichaam misdreven had ; God stúúrde haar geweten en dat
dwong haar voort; ze twijfelde er voor zichzelve niet meer
aan of ook God had van Zomeren op het erf ingefluisterd
en door hem voor Daantje den weg naar Vaarthoeve voorbereid ; Gods wegen 't stond immers in haar gebeden-
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boek — waren ondoorgrondelijk ; Zijn voorzienigheid
zegepraalde over de tegenwerking der menschen ; en voor
de uitvoering van Zijn wil was zij de onmisbare, de
uitverkoorne, die misschien later ook nog wel eens van
Zomeren van zijn stadsdwalingen zou mogen bekeeren.
Eiken dag sprak ze Daantje, nam maatregelen voor
de bevalling, vermaande de jonge moeder tot rust en
haastte zich uit Vaarthoeve om bij van Zomeren in 't
huiswerk te helpen. In den beginne liet Prins haar begaan,
verbood haar niet meer Daantje met versterkende middelen
te overladen omdat hij wist dat zwangerschap vrouwen
aantrekt ; maar toen zijn eigen volk te klagen begon over
de nalatigheid van Jane die Vaarthoeve verwaarloosde en
huishoudster geworden scheen bij van Zomeren, had hij
haar streng onderhouden en afgevraagd of zij het er op
aanlegde te worden verjaagd ; zonder zijn meerderheid te
ontzien had zij hem beschuldigd Rinus te stijven in zonde
die zij voor haar geweten geen tweede maal meer zou
aandurven ; hij had evengoed als zij een vroegere onrechtvaardigheid goed te maken ; 't geen zij deed voor Daantje
van Zomeren was ook zijn plicht, en hij had naast God
aan haar te danken dat Vaarthoeve nog overeind stond,
want de vervloeking van van Zomeren rustte zwaar op de
woning. Medelij dend had de boer de schouders opgehaald,
voor enkele bestraffing haar opnieuw gewaarschuwd en
den huisgenooten verzocht Jane „die molentjes zag !"
en „rijp werd voor 'n gesticht !" te verdragen. Maar Rinus
toonde zich door de grillen van Jane telkens en dadelijk
geraakt ; hij verbood en bedreigde haar met veranderingen
die hij, spoediger dan zij verwachten kon, op Vaarthoeve
zou invoeren. Zoekend naar een verklaring voor zijn brutaal
optreden had Jane hem eerst verdacht in stilte te drinken,
had hem bespied, zijn adem beroken, tot de persoon van
Mijntje Zonnemans op eens alle onzekerheid had verdreven ;
de verwende dochter van Lindenhof, de boeren-stadsdame
overheerschte en bedisselde 't humeur en de liefhebberijen
van Rinus ze begreep dat Mijntje 't van Daantje gewonnen had.
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Ook in de brugwachterswoning was geen hoop meer op
Rinus ; na zijn mislukt bezoek aan Vaarthoeve dreigde van
Zomeren telkens met wraakplannen ! ... er stonden menschenlevens op het spel ! ... de jonge en oude Prins waren
in zijn macht ! ... hij wist wanneer ze bij donker langsreden ! ... meer dan eens had hij hen in de tilbury halfslapend gezien, dommelig van den drank als ze van Lindenhof keerden, vertrouwend op den vasten loop van het
paard dat zonder gestuurd te worden den weg huiswaarts
kende ; ... had hij maar één keer te vergeten de brug toe
te draaien ! ... de brug die hij zooveel jaren bediend had en
die hem niet verraden zou, ... en water, zoowel 't bodemdiepe als de golven, had nog nooit anders gedaan dan
gezwegen ! ... dan waagde Daantje 'n vermaning of waarschuwde Jane dat hij tegenover anderen niet zoo los in
zijn woorden moest wezen ; zij en Daantje wisten wel dat
zijn misdadig gepraat niets anders was dan 'n behoefte om
z'n leed uit te spreken, maar er waren daggelders genoeg
die zijn baantje begeerden, die op zijn wonig en zijn tuintje
loerden en aan het verklikken ook maar van ééne zijner
bedreigingen voorspraak genoeg zouden hebben !
Ongelukken verzinnend en bedreigingen uit zijn boekjes
na-vloekend liet van Zomeren dan de vrouwen alleen en
stapte weer naar zijn waakhuisje. En in zijn woning voorspelde Jane, om in Daantje den moed overeind te houden,
de zekere komst van het geluk ... dat de kleine zou aanbrengen ... de kleine ... natuurlijk een meisje, omdat er
nu al oneenigheid over was ! ... 'n Kind zonder vader ! .. .
wat zou 't ! ... beter dat zoo'n kerel zich schuil houdt dan
dat zij Daantje — in de verlossing bezwijken zou !
nou behield immers de kleine wat ze nu al maanden bezat
anders-niet-dan-d'r-moeder ... en dan was zij er toch ook
Jane ! ... die al van Vaarthoeve vervreemd leefde omdat
haar hart hunkerde naar hier ! ... Hier zou ze komen
helpen dagelijks zou zij 't werk doen en Daantje als
een rijke mevrouw kunnen uitzieken als maar eerst de
kleine dreumes hier de boel bij elkaar schreeuwde !
Weer op Vaarthoeve voelde Jane zich getrokken naar
..

.
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de brugwachterswoning ; daar leefden haar kinderen : Daantje
de grootste en ... de kleine, voor wie zij genaaid had, gebreid, gespaard, gekocht. Daar was binnenkort haar hulp
noodig : kon ze niet gemist worden ; zou zij, beter dan Rinus
vader en moeder tegelijk zijn. Toch zou ze niet weggaan
zonder Daantje ongewroken te laten ze wachtte tot
ze haar gelegenheid wist : Lindenhof kwam op bezoek ;
Prins onderhield haar over den schoonmaak der woning,
over veranderingen in de pronkkamer, over lekkernijen
die in de stad gekocht moesten worden, over den pronk
van zijn zilveren servies, waarvan hij het aantal al haast
niet meer kende, over vernieuwingen buiten- en binnenshuis. Jane zag tegen moeite op ; ze beloofde wat hij verlangde ; hij zou over zijn Jane tevreden kunnen zijn, ze
had met hem geschertst over haar toovermacht en gezworen dat over een paar dagen het sombere en gesloten
Vaarthoeve veranderd zou staan in een gastvrije woning,
die niet voor Lindenhof onder zou doen ; de weduwe Zonnemans zou baas Prins nog gelukwenschen met 'n huishoudster als Jane, de ouë heks van de Vaarthoeve !
En Jane hield woord ; langs verzorgde bloemperken e n
regelmatig geknipte grasranden werd om het huis heen in
nieuw grint de zomer geharkt ; er werd geschrobt en geschuurd alsof de goedkeuring van nieuwe bewoners gewonnen moest worden ; Jane werd stadwaarts gereden en kocht
nièuw voor de ramen en duur voor de tafel die ze naar
Mijntje d'r snoephonger gereed maakte ; ze vroeg raad en
Rinus verzon lekkernijen en Prins knikte goedkeurend ;
.

overal waar hij kwam zag hij verandering in huis ; ontdekte
voor het eerst kleuren die hij onder zijn dak niet vermoed had ; stapte op nieuwgekochtte tapijten en overzichtigde den plooienval van dubbelgehangen gordijnen ; zoo
moest 't ook worden in zijn burgemeesterswoning ! ... Jane

d'r grootsteedsche smaak werd ontdekt en geprezen en de
kreupele noemde haar „laatste mode" en „Parijsche boerin".
Overdreven vriendelijk ontving Jane de gasten ; overlaadde vooral Mijntje met kleine attenties, wees Mijntje
aan tafel de lekkerste hapjes aan.
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„Juffrouw Jane".
„Ze heet Jane !" overviel de boer, die met eén beet
de helft van een broodje afscheurde.
„Jane dan !" herhaalde Mijntje.
„Ouë Jane" schreeuwde Rinus.
„Da's d'r Zondagsche naam !" spotte moeilijk pratend
baas Prins, die 't getrouwde brooddeeg in zijn mondholte
zien liet „in de week heet ze ... hèks ... ouë heks ... onze
tooverkol !" ... Zijn lacblippen morsten kruimels die hij
onbeleefd vallen liet en de betraande gleufoogjes van zijn
roodgelachen gezicht mikten naar Jane.
„U moet hier toch maar wat aanhooren !" troostte
Mijntje, die al voor 't koffiedrinken met Jane verzoend was.
Jane overzag lachend de tafel ; alles ging naar wensch,
't feest slaagde en zij veroverde Mijntje, wier vertrouwen
ze straks noodig had.
Zonder zich tijd te gunnen op alles te antwoorden,
overreikte ze boerin Zonnemans den kunstig opgemaakten
schotel, die het geduld der gasten al 'n pooze door verlekkerende stadsverfijning had gekweld ; toch weigerde de
weduwe ; ze durfde niet raken aan den bedriegelij ken puddingvorm waarvan ze noch den inhoud, noch het voor,
noch het achter kende; Mijntje had er meer verstand van;
maar ook die was bang door onhandigheid het gerecht
te bederven. Prins maakte een afwerend gebaar en Rinus,
die moed toonde, werd brutaal uitgelachen.
Toen verzette Jane haar bordje en tilde den zwaren
schotel, dien ze vlak voor zich langzaam tusschen het
servies in paste. Alsof ze een goocheltoer voorbereidde
werd elke beweging van haar vingers bespied. Hoorbaar
ritselden de gitten van haar Zondagsche kostuum langs
den schotelrand zoo stil was 't rondom de tafel. Met
kennis van zaken raakte ze aan een veiligen plek tusschen
de roosjes, die uit roode biet en witte knolletjes gesneden,
een opwaartsche versiering boven het vleeschgerecht tilden
en legde den zilveren kotelet op 'n bordje; toen opereerde
ze in den laag gehakte aspic die de afscheiding van vleesch
en groenten verborg en verwijderde de versierende sla-
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blaadjes en fleurons van bladerdeeg. Weduwe Zonnennans
schouwde aandachtig en beduidde baas Prins door een stil
hoofdknikken haar bewondering voor Jane, die grootsteedsche
manieren verried. En Mijntje had zich al in stilte voorgenomen met Jane, die smaak en verstand toonde, te praten
over nieuwe costuums ; zij zou vriendin worden van Jane
die al te oud was om haar kameraad te kunnen heeten.
„Nou zal u toch zeker niet weigeren !" schertste Jane
opnieuw den schotel, die zwaarder geworden scheen, opbeurend.
„Als u nou mar zegt wat ik nemen moet?" vroeg de
boerin oprecht haar minderheid tegenover Jane bekennend.
Dadelijk werd Jane aan alle kanten geprezen, om
raad gevraagd, uitgenoodigd ; Prins kon een zinspeling op
zijn burgemeestersbenoeming niet stil houden en beloofde,
nou-ie zoo'n huishoudster bezat, binnenkort meer feesten
te geven; hij wist gasten genoeg en... gasten die van
fijne gerechten verstand hadden. Gedienstig noemde Jane
de namen van groente en vleesch waaruit de schotel was
samengesteld en bediende Mijntje, zocht voor Mijntje naar
St. Joris uitjes, schorseneertjes, spruitjes, champignons en
schepte overvloedig pikante saus waarop Mijntje, om den
geur alleen al verlekkerd was.
Tevreden over het succes dat ze behaalde met het
geld, dat Prins in vrijgevigen luim voor de ontvangst van
de weduwe afgestaan had, wachtte ze na afloop van 't
eten op 'n kans Mijntje alleen te ontmoeten. Maar 't gezelshap bleef in de pronkkamer. Listig verzon Jane, ons
gemist te worden, een boodschap en liet de anderen alleen.
Doelloos ijverde ze wat in de keuken, opende om niet onledig te staan kasten, toonde zorg voor het dienstvolk,
bracht dure overschotjes aan den hond en drentelde door
den boomgaard.
Na 'n pooze hoorde ze de stem van Mijntje die buitenshuis, alsof ze al boerin van Vaarthoeve was, bevelende
rondzocht.
„Zocht u mijn ?" vroeg Jane den afstand tusschen
haar en de ander bewarend.
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„Blijft u toch !"
Jane liet Mijntje naar zich toekomen.
„'k Ben 's even 'n luchtje gaan scheppen maar ze
zullen mijn toch niet missen ?"
„Heusch ! moeder vroeg nog".
„O ! ... nou wordt-u nèt als de anderen".
„Ik ?" vroeg Mijntje.
„Die houden ouwë Jane ook zoo graag voor 't lapje !"
„Foei dat mag u niet zeggen !" verzekerde Mijntje met
driftige vriendelijkheid en om Jane vriendschap te bewijzen,
gaf ze de huishoudster een arm en keerde Vaarthoeve den rug toe. „Ben ik nou nog als de anderen ?"
vroeg ze na 'n paar stappen meegewandeld te hebben.
„Dat heb ik niet zoo bedoeld !" verbeterde Jane, glimlachend om het ernstige gezicht van Mijntje die ze niet
langer prikkelen wilde „En waar brengt u me non
heen ?" vroeg ze alsof ze als een vreemdelinge zich overgaf
aan de stevige armleiding waaraan ze de oprechte hartelijkheid van Mijntje kende.
,,Waar brengt U me naar toe ?"
„Overal waar je wilt kind, behalve dáár !" en Jane
mikte met haar oogen in de richting van de brugwachterswoning.
„Voordat ik daar ook 'n voet over den vloer zette ... "
„'k Wou dat ik 't je nazeggen kon ... "
„U hoeft er toch niet te komen'" .. .
„Och, moeten .. , en moeten" ... prakkizeerde Jane en
luider ; „als je zoo jaren lang elkaar's eenige buren bent
dan spreek je al eens langer dan eigentlij k wel pas geeft".
„Da's 'n slechte meid daar !" waarschuwde Mijntje.
„Daar weten wij van mee te praten !"
„U zal hier nog wel meer praatjes te hooren krijgen
dan wij".
„En te zièn ook".
„Ze kèmt toch niet hier?"
„Zij zal ik niet zeggen ... maar. . . kijk kind ... toen
ik op de woning kwam hier vond ik 't zooals 't eigenlijk
nog is. . . Prins had 't nooit moeten toestaan ... maar hoe
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Daantje heet ze geloof
gaat 't? ... Rinus en diè-daar
ik . kwamen eiken dag bij elkaar zoogezegd om te
spelen ... ik heb altijd den boer gewaarschuwd ... maar.
maar.. . ik was geen eigen h ! en ik kwam uit de
stad . 't heette al heel gauw dat ik te streng was !
nou ! . .. ik liet ze . . . ik had gewaarschuwd . . ."
„En ?"

„Vraag dat nou mar liever aan Prins. . . niet dat de
baas zelf. .. ik kan je alleen maar zeggen dat die meiddaar . .. bevallen mot. . . 't verwondert me nog dat 't al
niet 'n paar jaar eerder gebeurd is. . ."
„Maar ze hebben er toch hier niets mee te maken ?"
„Niet de baas zelf zeg ik je immers al".
Plots trok Mijntje haar arm terug : „wou je dan soms
zeggen dat Rinus . . ."
„Ik wil niks .
ik zeg alleen maar wat ik weet. .
wat ik hoor wil ik zeggen "
„Zijn natuurlijk kletspraatjes."
„Heb ik ook gezegd".
„Nou dan ?"
„Toen ik 't voor 't eerst hoorde wel-te-verstaan !"
„En toen".
„'k Wou dat ik 't nog zeggen kon".
„Maar U gelooft toch niet dat".
„Jij bent nou de eerste die prijs stelt op de meening
van ouë Jane", grinnikte de huishoudster.
„Och mensch je bent niet goed wijs !" schold Mijntje,
driftig geworden door de sarrende voorzichtigheid van Jane
die ze alleen staan liet. Ze vluchtte naar de pronkkamer
— waarvoor ze tegelijk huiverde ; ze hoopte dat ook de
anderen de openlucht gezocht zouden hebben en zij niemand
aantreffen zou. Dichtbij hoorde ze Rinus lachen. Ze keek
op. Hij stond voor het open raam en wenkte. Voorzichtig
alsof ze 'n jong lidteeken ontzien moest vertrok ze haar
lippen tot een glimlach, meteen opkijkend naar de lucht
om haar tranen ongezien weg te krijgen. Toen ze de
woning langs ging stonden de weduwe en Prins bij Rinus
en beraadslaagden.
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„Wat scheelt jou ?" vroeg de boerin zonder Mijntje
die de kamer inkwam goed te hebben gezien.
„Mij... niks!"
„Nee ! kijk maar 's !" overtuigde Rinus zoodra Mijntje
de deur loslatend haar gezicht toegekeerd had „heb ik 't
toch effe goed gehad?" verdedigde hij zich, de anderen
niet voor niemendal naar het raam te hebben geroepen.
„Zal me nou overkomen !" klachtte met 'n vloekstem
baas Prins omdat Mijntje, haar zenuwen niet langer meer
meester, neergevallen was op 'n stoel waarop ze in ongemakkelijke houding zitten bleef om boven den tafelrand
te kunnen uitschreien.
Moeder Zonneplans bukte over haar dochter.
Rinus schonk water.
De boer ging naar 't raam om Jane te ontdekken.
„Niks . .. niks moe ! stotterde Mijntje met opgehikte snikken tusschen de vraagwoordjes van haar moeder
die met ernstig oogengebaar Prins opmerkzaam maakte op
het handbewegen, waarmee Mijntje, zonder de oogen uit
den zakdoek te heffen, tastte tot ze den handgreep van
Rinus gevoeld had.
De liefde der jonge menschen eerbiedigend deed de
weduwe 'n stap achteruit om haar plaats af te staan aan
Rinus en trok toen eigen zakdoek, om niet langer aan te
zien wat ze zoolang al gehoopt had zien te beleven .. .
van Mijntje en Rinus.
„Vraag 't . . Jane ... Jane" ... barste Mijntje uit die
den smeekdrang van Rinus niet langer weerstaan kon.
Toen Prins Mijntje zijn zoon hartstochtelijk zag vasthouden, begreep hij de angst van het meisje den jongen
te verliezen .. , en wist wat Jane gedaan had ; tot- wachtengedwongen liep hij de kamer op en neer, hield de handen
in de broekzakken gevuist en vloekte binnensmonds als
hij bij de ramen den tuin, waar langs hij Jane verwachtte,
overzag; zoodra hij haar onderscheiden kon, verliet hij de
kamer en wachtte buiten om te beletten dat Jane een van
het dienstvolk aanspreken zou. Ruw gebood hij haar voor

te gaan. Zonder om hem haar stap te verhaasten gehoor-

OUË JANE.413

zaaznde Jane. Vóór den drempel aarzelde ze even, maar hij
wenkte, sloot achter blijvend de deur en vroeg achterJane-nog : „wat is er gebeurd buiten !"
Mijntje schrok van zijn barsch geluid en keek op ; ze
zag Jane en vluchtte terstond achter haar zakdoek.
„Wat heb jij met haar uitgevoerd ?" herhaalde de boer
die de angst van het meisje gezien had.
„Uitgevoerd ?"
„Geen praatjes versta-je !" bulderde de boer, „wat heb
jij dat kind gedaan ?"
„Gedaan ?"
„Verteld dan ?"
„CO !" bekende Jane met de kalmte van een die
zich te verdedigen weet „ik heb gezegd wat ze weten wou ?"
„As-t-u-blieft zegt-U toch wat er gebeurd is ?" smeekte
de weduwe.
„Heeft ze U zelf dan nog niks gezegd?" hoorde Jane uit.
Onder een vloek had Prins die het gedraal niet langer
verdragen kon Jane bij den schouder naar 'n kamerhoek
geduwd om haar te dwingen alleen hèm te woord te staan.
„Vraagt U toch niks ?" smeekte Mijntje „'k wil niks
meer hooren !"
Maar de boer deed alsof hij niet verstaan had en
dwong Jane.
„We hebben over Daantje gepraat !" bekende de
huishoudster.
„En jij natuurlijk de noodige kletspraatjes naverteld !"
„Dat heeft toch niks met mijn dochter te maken
vroeg de weduwe op haar beurt Jane uithoorend.
„Heb ik ook zoo gedacht !"
„Wat is er dan gebeurd ?"
„Och niks moe," onderbrak Mijntje die 't bestaan van
haar liefde niet besproken wilde hebben omdat ze nog niet
met Rinus verloofd was „ik ... heb me ... 'n beetje .. .
druk gemaakt... da's alles !"
De weduwe berustte onwillig.
Jane voorzag dat haar opzet
vooral de weduwe in
te lichten — mislukken zou en mompelde om 't gesprek
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opnieuw gaande te maken : „ik heb de juffrouw vooruit
nog gewaarschuwd".
„Waarvoor dan toch ?"
„Ja !" zuchtte Jane die tervergeefs op 'n uitval van
den boer had gewacht ! „ik ben maar vrouw alleen bier ..
maar als U dat weten wil . . . daar staat Rinus . . . misschien
dat die 't U zeggen wil".
Bang voor een onvoorzichtigheid van zijn zoon en
voelend tot een opheldering verplicht te zijn gebood Prins
zijn jongen te zwijgen, naderde Jane die hij met zijn kleeren
bijna raakte, hield haar z'n dreigenden vinger voor de
oogen en om boerin Zonnemans te toonen dat geen praatjes
hem noch zijn zoon konden treffen, dreigde hij met langzaam-vonnissend stemgeluid dat geen herroeping meer
toeliet : „als jij 't nog één keer durft te wagen . .
versta—je ? . . . want ik weet wat jou bezielt . . . ik weet
waar jij 't op aanlegt lage schurk die je". . .
„Schurk" gilde Jane . .. „'n schurk is je zoon . . . die
'n kind heit bij 'n ander".
Prins ontzag niet langer.
„Mijn God is dat nou 'n mensch om te slaan !" verweet de weduwe die zich tusschen Jane en hein had gedrongen.
Bleek trotseerde Jane den schaamrooden boer, d'r
lippen beefden van pijn die ze niet wilde bekennen.
„Schur_ rek" . hijgde ze, uit langzamen adem driftwoordjes blazend . . . „schur rek . dat is hij daar . . . je
lieve Rinus. . . jij . . . jij .. die net zoo goed. . . 'n kind".. .
„Zeker bij jou !" spotte op eens brutaal uitdagend
baas Prins.
„Ja net zeker bij mijn !" .
„Nou hoort-u 't ?" . lachte hij, plots 'n besluit
nemend . . . „eerst heeft Rinus 'n kind . . . nou ik . . . zoo
krijgt iedereen z'n beurt . . . omdat zij" . . en hij gebaarde
naar zijn voorhoofd . .. „da's 'n manie van haar" . . .
„Zie je nou wel dat ze niet goed bij 't hoofd is !"
schreeuwde Rinus alsof hij Mijntje uit een verdooving
moest roepen . . . „nou heeft vader al . . . 'n kind . . . bij .
Jágine .. ha . . . ha. . . "
.
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En alsof ze uit een verdooving kwam keek Mijntje
van Rinus naar den boer, van dezen naar haar moeder
en toonde om met de twee boeren-mannen mee te doen
op haar betraand gelaat een verandering die zij met hun
lachende tronies aanvuurden.
„Nou weet ik !" dolde de baas tegen Mijntje . . . „nou
snap ik in eenen wat die heks jou verteld heeft. . . da's
d'r kwaal mensch ! . 'n ander 'n kind aanwrijven ! . als
ze dat niet had was ze nooit gek . . . gek".
„We hebben hier allemaal zoo ons beurt !" vulde Rinus
aan . . „jammer dat je geen broer hebt . . die kreeg er
vast ook een".
„Misschien 66k van Jane !" schaterde de vader.
„'n Tweeling !" overschaterde Rinus.
„Hier, drink jij ma'r 's !" en de weduwe schonk Jane in.
Jane liet zich door de ernstig gebleven boerin bedienen
om de anderen te toonen dat de eigenares van Lindenhof
op haar hand was.
„Dank u", zei ze 't leege glas overreikend, „'t spijt
me voor u . . . maar u is nou toch voor uw dochter gewaarschuwd !" Toen bleef ze even wachtend staan tot ze
met haar kleine oogen de oogen van Prins had gevangen
en de stilte benuttend die op de korte uitgelatenheid gevolgd was bekende ze vertrouwelijk, van de weduwe naar
den boer wijzend, „ik heb . . . toen . .. voor zijn kind
moeten zorgen . . . ik zal" zich naar Rinus keerend „voor
't joinve ook zorgen . . . ga nou maar weer daar . . . voor
't raam kijken waar ik naar toe ga !"
Langzaam, als om te toonen dat ze vrijwillig ging,
opende ze de deur, doorliep de woning, sloeg bij 't voorhuis af naar het open raam van de pronkkamer en volgde,
zoodat ze tot aan het eind nagezien worden kon, zijwaarts
van het voetpad 'n zelf gekozen padje naar de woning
van Daantje.
„Als ik 'r niet bang voor was ! . . . verdraaid . . . 't
begon vandaag te mooi" overdacht luide baas Prins om de
weduwe te overtuigen „dat lapt ze me nou altijd als d'r
wat an de hand is . . . kijk daar gaat dat kreng weer !"
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Maar de weduwe toonde geen nieuwsgierigheid en
verlangde niet naar Jane terug.
„Ze moest er nou eigentlij k meteen mar uitblijven
ook !" waagde Rinus.
„Maar je kan toch zoo'n stumperd niet op straat
zetten !" meende de weduwe.
„Alles goed en wel !" overviel Mijntje, „maar zoolang
dat mensch hier blijft... kom ik hier nooit... nooit meer".
„Laat dat nou mar an mijn over" bedisselde Prins
„als ik naar mijn gemoed te werk was gegaan zat Jane
allang nakend op straat ... daar hèt ze 't jaren lang al
naar gemaakt... en dat weet ze... ze speculeert er op.. .
ze zou van middag niet zoo gedurfd hebben als ze dacht:
Prins zet me de deur uit... ze weet heel goed dat ik dat
niet van m'n eigen gedaan krijgen kan ... maar dat ze
me nou zoo beleedigen zou na al die jaren dat ik 'r 't
genadebrood met volle handen toegesmeten heb".
„Maar als ze niet blijven kan, wat dan ?" vroeg de
wedu we die in haar twijfel over den uitval van Jane wankelde door zijn ontroering, die haar voor den boer innam.
„Ik weet het niet... ik weet het niet. .. op 't oogenblik is m'n kop nog niet in staat om te denken".
„'k Zal 's informeeren naar een gesticht !" stelde
de weduwe voor „d'r zal toch voor zulke menschen wel
'n uitkomst zijn ?"
,,Dus u gelooft ook dat ik ze niet houden mag ?"
vroeg hij gauw.
„Ik zou er den dokter bij halen" raadde zij aan uit
vrees dat Jane door een overhaastig besluit nog ongelukkiger worden zou.
„Da's allemaal rompsplomp van niks" ruziede Rinus,
„laat zoo'n wijf nou 'n paar keer d'r tong uit moeten
steken .. , wat ziet zoo'n kerel daran ? ... niks ... niemendal!. . , hij moest in d r kop kenne kijken. .. knap as-ie
dan nog 'n stukkie verstand tegenkomt !"
„Zoo'n mensch" phantaseerde Mijntje „is tot ik-weetwat in staat... verbeel je dat ze vannacht met... vuur!
één lucifertje is al genoeg"...
'

..
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„Of stiekem wat door je eten heen doet", verergerde
Prins, ,,ik zeg maar : 'n gezond mensch doet 't.. . allicht
is 'r 'n gek die 't nadoet".
„Zoo'n vaart zal 't nou wel niet loopen" verbeterde
de weduwe die aan gevallen van verstandsziekte herinnerde,
waarin de tegenwoordige dorpsgeneesheer ook ten goede
geraden had.
Prins beloofde er over te zullen nadenken.
Rinus vond 't noodeloos uitstellen.
En Mijntje kwam niet eerder op Vaarthoeve terug of
eerst moest ze ouë Jane er voor altijd vandaan weten —
't zij in een gesticht of ergens anders maar dat
mensch opnieuw te ontmoeten zou voor haar op een ziekte
kunnen uitloopen ... ze wist toch al niet meer hoe ze Jane
ontvluchtend de pronkkamer bereikt had ... zoo'n angst
doorstond ze geen tweede maal.
't Vervroegde vertrek van de gasten had baas Prins
nog heviger tegen Jane ontstemd en 't meest hinderde
hem 't meelijden van de weduwe Zonnen7ans; die zou hem,
als hij Jane hard aanpakte, wel eens ter verantwoording
kunnen roepen, hem verwijten bang te zijn geweest voor
de aanklacht der huishoudster ! . . Lindenhof had goed en
gemakkelijk praten ! ... Lindenhof dreigde geen gevaar ! .. .
Hèm bestookte het onheil uit het brug wachtershuisj e !
Dáár heel het dorp wist 't bewaarde van Zomeren
boeken en opruiende geschriften tegen den gegoeden burgerstand, pamphletten waarin het volk opgehitst werd
tegen rijken en kapitalisten en Jane had daar haar
in-loop ! ... daar haalde ze, wie weet 't, haar leesrommel
vandaan ! ... daar maakten die twee elkander 't hoofd op
hol met wraakplann en tegen de ... maatschappij ... waarmede ze dan hèm bedoelden ... hèm ... Prins en Vaarthoeve ! ... Begeerig geschriften te vinden die den gevaarlijken aard van Jane zouden kunnen bewijzen, doorzocht
hij haar kamertje, opende met één ruk een afgesloten
kastje, verbrak de sloten van kleine kistjes en lièt de
wanorde ook toen hij de huishoudster hoorde aankomen.
Brutaal wachtte hij haar af. Toen zij inkwam bleef ze aanft E. XV 3
27
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den-drempel-vastgeschrokken staan, minder uit angstig vermoeden dat er uit hare over-den-grond-geworpen onschuldige eigendommen mogelijk 'n aanklacht tegen haar verzonnen kon worden, dan wel over zijn optreden dat ze van
zoo'n tyran vroeg of laat te verwachten had.
„Had je niet gedacht, is 't wel ?" snauwde hij.
Toen begreep ze dat hij niets gevonden had wat hij
tegen haar kon uitspelen en vroeg kalm-blij ven d, omdat
ze wist hem daarmee te sarren „je zal toch zeker wel dat
slootje eerst laten maken !"
Blij te kunnen uitlachen proestte hij 't uit, greep in
dronkemans-uitgelatenheid portretjes en lijstjes en smeet
alles voor haar voeten kapot. Plots, alsof hij zich dadelijk
over z'n laagheid schaamde, woede-verzinnend kwam hij
dreigend op haar toe en hoonde vlak in haar gezicht : .
„dacht jij hier te bevelen . .. nog één woord ... en ik donder je de straat op ! ... "
Ze zweeg, ook toen hij ruw herhaalde of ze hem niet
verstaan had.
Verslagen ging hij heen.
Achter hem, zoodat hij 't hooren moest sloot Jane de
deur af om 't eigendomsrecht van haar kamertje te bewijzen, stapelde wat op den grond lag bij elkaar op de tafel
en verdeelde alles in kleine pakjes die ze gemakkelijk
meedragen kon. Ook haar kleeren en weinige sieraden
haalde ze van de kastplanken en vouwde alles in een handkoffertje en doozen. Aangekleed wachtte ze tusschen haar
gestapelde pakken de donkerte af. 'n Paar keer was er
aan haar kamerdeur getikt, maar ze had alleen even met
de oogen geknipt. Ze bleef besloten. Vanmiddag had ze
met van Zomeren bepraat wat er gebeurd was, besproken
wat haar dreigde; Prins kennend had ze haar verbanning
van Vaarthoeve niet onmogelijk geacht; Daantje die binnenkort hulp noodig had, had haar dadelijk genoodigd ; zonder afgesproken te hebben was ze naar Vaarthoeve teruggekeerd waar 't optreden van den boer, die haar ijzeren
slotjes en eigendommetjes niet had gespaard, haar plots
had doen besluiten, haar zelfs verzoend had met 't afscheid
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van de woning, waar haar toch niets anders meer te wachten stond dan vervolging en vernedering. Toen 't donker
was waagde ze met haar valiesje en doozen den tocht door
de woning, vluchtte, gerucht in de keuken hoorend, door
de deur van het voorhuis riep 'n paar vriendelijke
woorden naar den hond die aanblafte en haastte zich,
omdat ze aan den dofbonzenden stap achter zich den kreupelen daggelder herkend had.
In de donkerte van den boomgaard spiedde ze langs
de hinderlaag van stammenrijen om, en wist den weg veilig. Even nog zag ze het hek wit in het maanlicht en
daarachter de fabrieksombere silhouet van Vaarthoeve
waaruit ze, als uit een station, afgestapt was ... met bagage
die tusschen hinderende struiken voortritselde ... op weg
naar ... 't lage huisje ginds ... waar ze verwacht werd .
door ... haar kind. .. dochter... die Daantje heette.
..

.

(Slot volgt.)

.
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Hetgeen men met een anachronistischen term —
„Godsvrede" noemt, bevat een allergewichtigste les, die
men straks niet moge vergeten wanneer meer normale toestanden teruggekeerd zullen zijn. Deze tijdelijke staking
van den partijstrijd in de binnenlandsche politiek, zelfs
wel in de kerken, is trouwens niet zonder uitzonderingen.
Zoo in Frankrijk : al werken daar velen samen voor 't
vaderland, ook die vroeger tegenover elkander stonden,
zijn er toch politici, die mopperen omdat Joffre eenige
generaals ontslagen heeft, die wel niet deugden voor den
vijand maar die toch zoo braaf rood waren. Ook ten onzent
blijkt het, in en buiten de Kamer, dat er nog verscheidenen
zijn die 't landsbelang minstens evenzeer betrokken achten
bij hun partijpolitiek : snelle demokratische ontwikkeling
onzer staatsinstellingen, uitbreiding van invloed van 't
parlement, als bij de zelfstandigheid van ons volksbestaan.
Daarom is het zoo groot een zegen dat wij een kabinet
hebben buiten de partijen, boven alles, eigenlijk uitsluitend
nationaal ; en dat deze regeering door krachtigen arbeid
en groote toewijding het volk meesleept. Zij predikt door
haar voorbeeld het nationale, het echte, wezenlijke op den
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voorgrond te zetten, en al bet andere als voor dit oogenblik onbelangrijk ter zijde te laten.
En dit is de zooeven bedoelde les van den „Godslaat ons hopen spoedig en zonder schade
vrede". Straks
begint de gewone gang van zaken
voor ons vaderland
weer, na de daden de woorden, na toewijding winstbejag,
na eenheid partijschap. Dit is onvermijdelijk. Tot op zekere
hoogte gewettigd. Maar, dan moeten wij geleerd hebben,
dat dit alles van relatieve waarde, van ondergeschikt belang is, dat het heil van 't vaderland niet uitsluitend ligt
in „onze richting". Ook in de kerk is dit van belang. Men
heeft hier en daar niet algemeen maar toch partiëel —
bet statu quo bij verkiezingen laten bestaan met gemeen
overleg. Maar — als men dat kon dan zijn ook de
leuzen, die men gewoonlijk als heilig tegenover elkaar stelt
en handhaaft, ook zoo heel belangrijk niet. En dan
blijft er iets van „Godsvrede" ook in de normale botsing
der partijen.
Er is in ons lieve vaderland van oudsher geen verderfelijker kwakzalverij dan de deftigheid, die zich voor
den ernst uitgeeft. Er zijn lieden, die zich ten eeuwigen
dage schamen dat zij niet in een gekleede jas ter wereld
zijn gekomen. Deze bekrompen zielen kunnen maar niet
vatten welke hooge ernst in een kwinkslag kan gelegen
zijn. Wie niet over ernstige dingen slechts spreken durft
met stroeven mond en met de zichtbare uitdrukking van
het overweldigend besef der plechtigheid, dien stooten zij
uit in de buitenste duisternis der onwaardige oppervlakkigen. Aldus miskennen zij het goed recht der on-deftige
behandeling van ernstige zaken. Nu is miskenning van
eenig goed recht een zeer ernstig iets en dus behoorden
de deftigen in een statige vergadering „aan de hand" van
eenige „doorwrochte" prae-adviezen eens over de vraag
van die miskenning van gedachten te gaan wisselen .
Jawel, geen denken aan ! zij zouden vreezen het monopolie
van den ernst te verliezen.
.
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Van een beroemd sterrenkundige heeft een andere dito
eens gezegd dat hij met zijn ontdekkingen jaarlijks God weer
wat verder terugdrong. Domme praat van een geleerd,
doch onwijs man. Naarmate ons niets-kennen van de ongemeten mysteriën daarboven iets geringer is geworden, is
de angstige beduchtheid van het menschdom in zijn vroegere jaren voor het huivering-wekkende van al dat vaagvermoede oneindig-groote, geworden tot aanbiddende bewondering van de boven menschenbevatting verheven Ordening, waarvan wij beginnen te begrijpen dat zij dit ongekend Al bestuurt.. .
Noemt gij het zetten van luttele schreden op dit eindeloos veld der kennis van dien Kosmos, noemt gij die stijgend e bewondering en dit dieper ontzag, een terugdringen
van God; ik vraag: wie of wat uw „God" dan wel zijn mag ?

* *
Wanneer gij aan een dier kondt duidelijk maken wat
het beduidt dat „eigendom diefstal" is, hij zou het niet
aannemen. De „derde" hond, die met het been der vechtende twee wegloopt, weet zeer wel dat hij steelt ; de
twee strijden om den eigendom, erkennen dien dus in beginsel. Elk dier beschouwt als zijn persoonlijk eigendom
wat hij als vrucht van zijn speurzin, zijn moed, zijn moeite,
zijn arbeid heeft verworven. Aanranding van dien eigendom
gevoelt hij als een onrecht, ook al staat hij weerloos tegenover den sterkeren dief.
Ook hierin zijn de dieren verstandiger dan sommige
menschen : dat zij nooit aan Proudhon's paradox zouden
gelooven. Alleen de koekoek oordeelt dat diefstal eigendom is.

* *
^

0 het dierbare stelsel ! Wie er maar een te pakken
heeft, is gelukkig; hij koestert het lieve ding, poetst het
op, zet het voor Jan en alleman te pronk. Het is zijn talisman, zijn orakel, wordt zijn dwingeland. Wat niet in zijn

stelsel past, weg er mee ! Heeft buurman een ander stelsel ?
Hoe kan de vent dat malle ding een dag in zijn huis dul-
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den ? Dat een stelsel ? 't Lijkt er niet naar. Maar het mijne,
kijk eens het mijne ! Alles wat ik doe, past er precies in.
Wat blieft u ?
Deze gelukkige menschen kennen niets verschrikkelijkers dan onstelselmatigheid of stelselloosheid. Dat is de
doodzonde, waarvoor geen vergeving te vinden is. Stelselloosheid ? Maar meneer, dan staat de wereld op haar kop ;
dat is het eind van alle dingen.
Eenvoudige, brave, stelselmatige, kortzichtige zielen,
weet gij dan niet dat de wereld nooit door een stelsel
groot geworden is en dat, indien zij te gronde gaat, dit
geschieden zal omdat zij sterft aan een ,isme"?
-X-

*

-X-

Het wordt hoog tijd dat een tweede Thackeray weer
eens een „Boek der Ploerten" schrijft. Elke tijd heeft zijn
eigen ploerten. Ik weet niet of die van vroeger tijden
hinderlijker waren dan die van thans : ik ken de doode
ploerten alleen bij overlevering, de levende door eigen
aanschouwing. Misschien is de ploert onzer dagen verfijnder geworden, wat de zaak niet beter maakt. Ook ben ik
geneigd te gelooven dat hij aan invloed op de menigte
heeft gewonnen, meer dan voorheen de massa imponeert,
minder als zoodanig wordt herkend. Is dan wellicht heel
onze samenleving wat „angehaucht" met ploertigheid?
Onderscheidt zij met minder scherpen zin dan geslachten
vóór haar deden, schijn van wezen ? Er zijn teekenen, die
er op wijzen ... .
Maar welk onthaal zou dan een nieuw ploertenboek
vinden ? Zou men er nog. . . althans zijn buurman in herkennen ? Ach, het is misschien maar beter dat het ongeschreven blijft ! Het zou voor velen, als zij zich herkenden, een
te wreede ontgoocheling zijn. Laat ze maar doorploerteren !

*

-X^

In moderne romans vindt men het beeld geteekend
van het jonge meisje of den jongen man, die het —
natuurlijk dood-muf en wanhopig - bekrompen — ouderhuis
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uitloopt, met alle wetten van gebruik en fatsoen breekt,
zich „vrij" maakt van al wat „conventie" heet en dan, in
moderne conventie van ongebondenheid vervallend, ongelukkig wordt (hoewel de schrijver ons het tegendeel wil
doen gelooven), omdat wel heel de inhoud van het vroegere
leven als ballast is weggeworpen, maar geen nieuwe en
zeker geen betere inhoud daarvoor in de plaats is gekomen.
Voor jonge lezers, die den rampzaligen afloop niet lezen
tusschen de snorkende slot-regels door, zijn dit gevaarlijke
tendenz-boeken ; den weg dier helden en heldinnen volgend
loopen zij te pletter tegen de phraseologie, waarmee hun
levens-hoofdstuk besluit.
Een gewilde term in zulke boeken is dat de jonge
man „zijn leven" moet „uitleven". Ware het niet juister
te zeggen dat hij „uit zijn leven leeft", gelijk hij als
knaap uit zijn buisjes en broekjes groeide ? Men moet niet
te groot voor zijn leven willen worden. 't Staat zoo gek,
uit zijn leven gegroeid te zijn.

* *
Over de beide halfronden der wereld bestaat er zooiets
als de aan Jan Publiek onbekende, quasi-maconnieke broederschap tusschen alle fijn-gevoelende en fijn-besnaarde
naturen. Zij herkennen elkander en zij begrijpen elkander
zonder eenige taal of toeken. Onder de elleboog-duwen der
dringende menigte gaat elk hunner stil zijns weegs ; ziet
hij in de massa een broeder, een enkele blik van oog tot
oog is voldoende voor de stille verstandhouding. Zij spreken, schrijven, handelen niet voor de kijvende en vloekende
menschen op de markt, die noch hun woorden verstaan,
noch hun boeken begrijpen, noch hun handelingen waardeeren kunnen, maar voor elkaar, voor de onbekende broeders, die allen door hun woorden, boeken, daden elkaar
opbeuren en bemoedigen om te midden van het vuil der
wereld het blanke vaandel der aristocratie van geest en gemoed ongerept te bewaren en dat over te geven in de
handen van jongeren, die straks weer aan jongeren het
zullen overreiken, opdat zoo van geslacht op geslacht de
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hoogste goederen der menschheid als het kostbaarst erfdeel der besten onzer door alle eeuwen been van ondergang blijven gered.

* *
Is het ware talent of zijn slechts de dommen bescheiden ? Pijnlijke vraag ! Gib zijt gij bescheiden ? Indien gij
onbescheiden genoeg zijt om uzelf de deugd der bescheidenheid toe te kennen, rekent gij u tot de ware talenten
of de dommen ? Pijnig u met het dilemma niet, de zaak
is heel eenvoudig. Bescheiden . niet te schijnen maar te
zijn, dat kunnen slechts zij bereiken, die hoog genoeg
staan om de kleinheid van hun eigen kunnen en kennen
te meten aan het grootere. Zoo hoog te staan, kan nooit
der dommen deel zijn. Hoe meer kennis gij gaart, hoe
dieper gij in 't wezen der dingen tracht door te dringen,
te meer ziet gij hoe weinig dat vele is. Slechts wie, geestelijk en verstandelijk, arm is, kan zich rijk wanen. Gij kunt
niet anders dan bescheiden zijn, als gij waarlijk door naar
veel kennis te streven de volle diepte van uw onkunde
,

hebt leeren peilen.
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De „buitengewone tijdsomstandigheden" hebben velerlei buitengewone maatregelen van de zijde der Regeering gevorderd en
deze zijn dan ook niet uitgebleven ; op allerlei gebied van het
maatschappelijk leven heeft men een sterk en diep ingrijpen van
de overheid ervaren, sterker en dieper dan menigeen zich ooit
voorgesteld had dat in Nederland, in dezen tijd gebeurlijk was.
De bewindslieden, die daartoe overgingen, hebben — met name
Minister Treub in de eérste oorlogsmaanden als hoofd van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel — zich gehaast
te verklaren dat zij in normale dagen aan dringende voorschriften,
als die zij thans noodzakelijk achten, nooit zouden hebben gedacht
en die alsdan ook niet zouden hebben willen verdedigen ; het uitzonderlijk karakter van de hier bedoelde wetten, koninklijke besluiten en ministerieele maatregelen was daardoor en is dus wel
buiten allen twijfel gesteld en het spreekt daardoor ook vanzelf
dat de overheid aan het maatschappelijk leven weer zijn vrijen
loop zal laten in dezelfde mate als zulks voorheen geschiedde
zoodra de voorheen heerschende verhoudingen zullen zijn hersteld
en de vroegere toestand weer zal zijn ingetreden.
Intusschen beleven wij onder dit stelsel van velerlei dwang
en veelvuldige regelrechte Staats-inmenging op allerlei terrein,
waarop vroeger de overheid zich onthield of nauwelijks regelend
zich deed gelden, een in economisch opzicht allermerkwaardigsten
tijd. Wie zich later er toe zet, de geschiedenis van het maatschappelijk en bedrijfsleven in Nederland tijdens deze oorlogsmaanden
te schrijven, zal telkens een gebod of een verbod vermelden, waarvan men zich later zal afvragen welken invloed dat toch wel op
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den gang van zaken in onze samenleving, voor onzen handel, onze
nijverheid, onzen landbouw moet hebben geoefend. Prijsbepaling
van overheidswege, uitvoerverbod, beurs-sluiting, ver-strekkende
bemoeiingen met geld- en fondsenhandel, opkoopen van levensmiddelen, voorschriften omtrent de samenstelling van ons dagelijksch brood, . . . . de lijst is voor eindelooze aanvulling vatbaar.
Wij staan nu nog veel te dicht op, te zeer nog midden in het
ingewikkeld samenstel van al deze, trouwens zoo goed als dagelijks
wisselende, voorschriften en bepalingen om den juisten kijk te
hebben op bun effect ; daarvoor moet men op een afstand staan
en de buitengewone tijden te boven zijn. Maar het zal voor wie
zich de moeite geven wil, uiterst belangwekkend zijn later dat alles
samen te vatten en na te gaan, de economische buitensporigheden
te volgen, waarin wij thans zijn geraakt en de onvoorziene gevolgen
te schetsen van de nooit-gedachte dwang-maatregelen, waaronder
wij geleefd hebben en nu nog leven.
L'iiistoire se répète! In 1915 ziet men velerlei gebeuren wat
in en na 1815 ten onzent gebeurd is. Toen ging het er om, na
den slag, dien het Continentaal Stelsel aan onze welvaartsbronnen
had toegebracht, na de verarming door de groote Europeesche
oorlogen, het met België vereenigd Nederland weer tot economische
ontwikkeling te brengen en de Regeering onder het krachtig persoonlijk beleid van Koning Willem I schroomde niet, tot dat doel
allerlei maatregelen te nemen, die, voortgesproten uit vaderlijke
zorg voor het algemeen welzijn en beraamd in de vaste overtuiging
dat de wetgever door zijn dwingend gezag het economisch leven
naar zijn inzicht kon beheerschen en verwringen, op een over heel
de lijn diep ingrijpende overheidsbemoeiing neerkwamen en daarin
veel overeenstemming vertoonden met veel van wat de huidige
Regeering heeft ontworpen en vastgesteld. Die overeenstemming
is op meer dan één punt treffend ten aanzien der graanwetgeving
van toen en nu, al was ook de aanleiding, die destijds tot de
inmenging der overheid voerde, een andere dan thans. Wanneer
het jaar 1816 zich door misgewas heeft gekenmerkt, verbiedt de
Regeering dadelijk den uitvoer van boekweit, aardappelen, beschuit,
brood enz. ; van verschillende granen en van meel beperkt zij den
uitvoer. En wanneer deze dringende voorschriften blijken nog niet
voldoende te baten, gaat men een stap verder en koopt voor
rekening van het Rijk voor 6 millioen gulden granen uit het
Oostzee-gebied, welke voorraad „Regeerings-graan" dan door den
Staat voor lageren prijs weer verkocht wordt.
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De Ministers dier dagen, welke deze en andere dergelijke
maatregelen troffen en meenden dat zij door kunstmatige wijzigingen van marktprijzen duurzame verbetering van ongewenschte
toestanden bereiken konden, gingen daarbij eenvoudig door in
de lijn, die reeds vóór hun optreden door den Keizer Napoleon
was getrokken. Ook deze immers had gemeend dat hij door
decreten het economisch leven naar zijn wil kon verwringen : heel
het Continentaal Stelsel immers was niet anders dan -- gelijk
Gamier zeide -- „une impossibilité absolue, rèveé par un fabuleux
guerrier, qui n'avait pas le sens économique et à qui la victoire et
le succès avaient donné le vertige." Dat Continentaal Stelsel --ook hierin herhaalt zich de geschiedenis van een eeuw geleden,
zij het met wijzigingen -- beoogde een boycott van Engeland door
Napoleon, een verbod van invoer van Engelsche goederen op het
vasteland van Europa, verbod waartegen Engeland als maatregel
van weerwraak stelde het tegengaan van continentale goederen in
Groot-Brittannië. Napoleon's middel was de blokkade, een „blocus sur
papier", daar de effectieve afsluiting der zee niet volgehouden kon
worden. Ziet men niet, bij verschil, de overeenkomst tusschen hetgeen toen beoogd en ondernomen werd en het in februari 1.1. in
den Reiclisanzeiger meegedeelde besluit der Duitsche Regeering .,om
de Engelsche kust te blokkeeren", waaraan in November 1914 een
belemmering door de Engelsche Regeering van het ,,mare liberuzn"
was voorafgegaan?
Napoleon's ,,stelsel" faalde, niet slechts zijn groot en grootsch
denkbeeld om het vijandig eilandenrijk te isoleeren, maar ook zoo
menige maatregel, dien hij nam in het vast vertrouwen dat hij

met decreten den natuurlijken loop der economische noodwendigheden
kon ombuigen naar zijn wil. Een klein, maar sprekend voorbeeld
èn van zijn waan èn van het mislukt effect der dringende besluiten : na den reisoogst van 1811 volgden in 1812 hooge graanprijzen, die hun verklaarbare oorzaak in de schaarschte vonden, maar
de Keizer meende dat de kooplieden te veel winst wilden maken
en met Engeland knoeiden ; dus bepaalde hij in Mei 1812 dat het
verboden was tarwe op de markt te Amsterdam voor meer dan
f 320.— de last te verkoopes, De prijs was in die dagen t 540.— ;
de „truc" was spoedig gevonden : men verkocht twee last tarwe
elk á f 320.— doch maakte daarbij de afspraak dat de verkooper
de eerre partij (minderwaardige tarwe) dadelijk weer voor f100.terugnemen.
Zulke dingen gebeurden in 1812 om aan de dwingende prijs-
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zetting van overheidswege te ontkomen. Gelooft men dat zij ten
huldigen dage, in 1914 en 1915, niet geschied zijn ? Zij hebben
zich ongetwijfeld voorgedaan, al werd dit niet in breeden kring
bekend, wat troawens oen begrijpelijke redenen tegengegaan werd
door lien, die het best daarvan vertellen konden !
Het tijdperk van ver-doorgevoerde overheidsbemoeiing op allerlei
gebied, hetwelk sedert Augustus '14 bij ons zijn intrede deed,
duurt nog voort en zal voortduren zoolang ,,deze buitengewone
tijdsomstandigheden" heerschende blijven. Wanneer het eenmaal
aan ons zal zijn voorbijgegaan, zal het sporen achterlaten ook
nadat de verschillende maatregelen weer zijn ingetrokken en de
vrije beweging herleeft overal waar nu dwang wordt geoefend.
Ons dunkt, in wat thans ten onzent geschiedt moet een duidelijke
les zijn gelegen èn voor hen, die al deze vele voorschriften uitvaardigen en op de naleving daarvan toezien èn voor hen, die rechtstreeks aan de dwingende bepalingen zijn onderworpen. Naarmate
des wetgevers „sterke arm" dieper ingrijpt in het maatschappelijk
bestel, moet de wetgever zelf eer de grenzen leeren onderkennen,
die door de daartegenin werkende krachten van het maatschappelijk
leven aan het wezenlijk effect van dat ingrijpen worden gesteld : die
grenzen moeten dan nu wel duidelijk zijn geworden aan de Regeerings-mannen (hoogere en lagere), van wie de hierbedoelde voorschriften
uitgingen of wier taak het was te zorgen dat zij — naar de sprekende
uitdrukking — „geen doode letter" zouden blijven. Hierin kan
zekere winst gelegen zijn. Wij herinnerden boven reeds aan de
verklaring van Minister Treub dat hij in normale tijden veel van wat
hij nu zelf geboden of verboden heeft, ongemoeid zou hebben gelaten
en in gewone dagen zijn thans uitgevaardigd gebod of verbod niet
zou hebben willen verdedigen. Maar daarmee is nog niet gezegd
dat voor hem — en in sterker mate misschien nog voor zijn
ambtenaren -- het nutteloos geweest is te ervaren èn hoezeer
ingrijpen op een enkel terrein onvoorzienen invloed oefent op de
elders voorkomende toestanden, zoodat ook daar dan weer regelingen
noodig zijn, al is het maar om schade uit de eerst-ontworpene te
voorkomen, èn waar men met zijn „zoo wil ik het en zoo gelast ik
het" niet verder komt, omdat men daar staat tegenover de onverzetbare kracht der economische noodwendigheden.
Ook voor hen, op wie deze vele bindende voorschriften rechtstreeks toepasselijk waren, kan het dienstig zijn geweest de
ondervinding op te doen, die ongetwijfeld hun deel moet zijn geworden. Velen hunner moeten hier een ,,leÇon des choses" hebben
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gehad in den waren aard, het echte wezen en de ernstige gevolgen
van regeeringsinmenging, waarover zij voorbeen allicht wat meer
theoretisch en wat luchthartiger dachten. Vooral in onze dagen
van sterk en veelvuldig roepen om -Staats-tusschenkomst kan het
naar ons wil schijnen, geen kwaad dat wij daarin nu eens ongevraagd een lesje hebben gehad ; menigeen moet daardoor tot het
inzicht zijn gekomen, dat deze van voren hem zoo schoon schijnende
medaille een minder aantrekkelijken achterkant heeft, waarop
woorden als: ,dwang", „belemmering der vrijheid van beweging",
„streng ambtelijk toezicht", „hinderlijke inmenging" gegrift staan .. .
Laat ons dan hopen dat deze winst straks te boeken valt naast
nog enkele andere gunstige posten in deze overigens ook voor
Nederland zware en onheils-zwangere tijden !
Door de Regeering is -- einde Januari -- bij de Tweede
Kamer een ontwerp ingediend tot wijziging van de „wet op de
brievenposterij" ; de bedoeling daarvan is de postkantoren open te
stellen voor storting van en beschikking over gelden in rekeningcourant, dus : geld-betaling zonder geld-verplaatsing of wat men
gewoon is te noemen : (post-) chèque- en giro-verkeer.
Dit is een van die zeer nuttige regelingen, die iedereen wel
zal toejuichen en waarvan men zich alleen maar afvraagt, waarom
zij -- in andere landen sedert lang reeds tot groote tevredenheid
van het steeds drukker daarvan gebruik makend publiek werkende 1 ) —
bij ons zich zoo lang moest laten wachten, terwijl toch de voorbereiding waarlijk niet veel tijd behoefde te kosten en geen mensch
principieele of andere gewichtige bezwaren tegen die zaak kan te
berde brengen. Het antwoord op die vraag is wellicht juist in die
laatste overweging, in de publieke . eenstemmigheid gelegen. Want
— de opmerking is niet nieuw doch juist — maatregelen van
wetgevenden aard, over welker wenschelijkheid de heele wereld
(in Nederland) het eens is, hebben (daardoor !) de allerslechtste kans
1) Deze dienst werd ingevoerd : in Zwitserland 1 Januari 1906; het
aantal deelnemers aldaar steeg in 1913 tot 15812 met een saldo tegoed van
34i millioen francs; in Oostenrijk ving men aan in 1883 en telde daar over
'13 122870 deelnemers met een saldo tegoed van bijna 392 millioen kronen;
Duitschland opende den dienst eerst in 1907 met 36427 deelnemers, welker
aantal in '13 reeds tot 864000 was gestegen, terwijl hun saldo in die jaren
van 633, tot 1704 millioen mark klom; Frankrijk ging ons met een regeling
van dit postverkeer in 1909 voor; Japan had ons in 1906 reeds het voorbeeld gegeven.
-
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om door eenige Regeering spoedig te worden genomen, wijl er uit
politiek oogpunt (familiaar gezegd) „geen aardigheid aan" is !
Treedt na een fellen verkiezingsstrijd, waarin het hard tegen hard
ging om tegenovergestelde opvattingen omtrent de meest betwistbare
punten van staatsbeleid, een nieuw kabinet op, het acht zich aan
zijn oorsprong verplicht die punten in den zin der door de meerderheid van de kiezers voorgestane opvatting allereerst ter hand
te nemen en af te doen. Het politiek fatsoen schijnt te vorderen
dat gij tot stand brengt wat uw verslagen tegenstander mishaagt.
Zaken, die ook hij zou wenschen en waarover een algemeen gunstig
oordeel geveld wordt, zet men zorgvuldig bij in het groote graf
der „neutrale zone" en slechts een „zaken-kabinet" delft daaruit
zijn programpunten op. Juist daarom is zulk een zaken-kabinet
velen niet gansch en al verpolitiekten staatsburgers welkom.
Welnu, vergissen wij ons niet dan is het zoo ook met het
post-chèque- en giroverkeer gegaan. Indiening van een eenvoudig
ontwerpje is voldoende om de zaak bij de Staten-Generaal aan de
orde te stellen. De organisatie van dezen publieken dienst is een
van die simpele dingen, waarbij geen „anthithese" met mogelijkheid
te pas te jagen is, maar waarnaar de man van zaken reeds jaren
ten onzent verlangend heeft uitgezien met de stille bede dat er
altemet toch nog eens een Minister mocht komen, die zich de
geringe moeite gaf dezen vromen wensch van zoovelen te vervullen.
Iedereen weet dat men geld „over de post" kan verzenden hetzij
per postwissel hetzij per aangeteekenden brief; beide manieren
hebben haar bezwaren en zijn niet goedkoop. De postwissel is een
onhandig „meubel" ; gij moet het bedrag storten aan het kantoor
van verzending ; de geadresseerde krijgt den wissel thuis bezorgd
en moet aan zijn kantoor het geld halen of door een gemachtigde
doen halen. De aangeteekende brief (met aangegeven waarde) moet
met vijf gelijksoortige lakstempels gesloten worden ; de ontvanger
krijgt de kennisgeving, die hij moet teekenen en waarop hem de
brief wordt ter hand gesteld. De buitenlandsche regeling, volgens
welke de postbode u den brief met geldswaarde in uw huis uitreikt, schijnt ten onzent op onoverkomelijke bezwaren te stuiten
hoe vaak ook van verschillende kanten gevraagd, is zij door de
Nederlandsche Regeering steeds afgewimpeld. Er is niemand onzer,
die niet de omslachtigheid van brengen en halen van postwissels
en aangeteekende brieven heeft leeren kennen en waardeeren !
Hoe gemakkelijk zou het zijn — het klinkt haast te mooi om
waar te wezen ! — wanneer gij op het postkantoor een rekening courant
.

-
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kondt openen door storting van een waarborgsom (zeg b.v. f 50.—),
die daar staan bleef tot dat gij de „relatie" zoudt opzeggen
en wanneer dan op uw rekening werd bijgeschreven het bedrag,
dat een elders gevestigd correspondent u toekent, welk bedrag van
zijn rekening wordt afgeschreven. Of ook : wanneer gij overschrijving van uwe rekening op die van uw naaste zoudt kunnen verlangen door middel van een chèque, die gij hem ingevuld toezendt
en krachtens welke hij tegoedschrijving van dat bedrag op zijn
rekening verlangt. Denk u deze regeling algemeen; denk u den
toestand in, dat orn zoo te zeggen iedereen zijn rekening-courant
bij de post heeft en zijn postgiro-nummer op zijn briefpapier vermeldt gelijk nu reeds zijn telefoonnummer en stel u dan voor, welk
een heerlijke vereenvoudiging deze simpele regeling in uw zaken
(en uw huishouden) zal teweeg brengen. Wat wij hier dan nu
eindelijk te bereiken hopen, is in vele andere beschaafde landen
reeds lang bereikt; deze gemakkelijke en eenvoudige betalingswijze
is daar reeds volkomen in de maatschappelijke zeden doorgedrongen En nu zal het dan toch ook waarlijk bij ons er
toe komen. Wie had dat durven denken ? !
Zal deze instelling ten onzent populair worden ? De behoefte
aan zoodanig verkeer bestaat zeker; van particuliere zijde is het
niet tot ontwikkeling gebracht, wat o. i. daaraan te wijten is dat
geen particuliere onderneming, ook de Nederlandsche Bank niet,
over een voor welslagen in deze voldoend grooten kring van
relaties beschikt. Met dit chèque- en giro-verkeer gaat het als met
de telefoon : zijn er slechts weinigen aangesloten, dan is voor dezen
het nut dier aansluiting gering; elke nieuwe verbinding vermeerdert
voor allen het nut der telefonische gemeenschap en naarmate dit
algemeen wordt ingezien zullen, indien de toetredingsvoorwaarden
geen overwegend bezwaar voor zeer velen opleveren, steeds meer
menschen niet langer van een zoo gemakkelijk verkeersmiddel verstoken willen zijn en dus zich aanmelden. Wanneer bij de organisatie van zoodanigen dienst niet allereerst het beginsel voorzit dat
deze „public service" allereerst geroepen is diensten aan het
publiek te bewijzen en dit slechts bereikt kan worden door de
deelneming in ruime mate toegankelijk te maken ; wanneer bij die
organisatie de overweging meetelt, wellicht zelfs als zeer gewichtig
beschouwd wordt: of deze dienst voor den exploitant wel ruime baten
zal afwerpen; dan is te vreezen dat de zaak nooit die uitbreiding zal
verkrijgen, waarop zij, die zich aanmelden, hopen en liet recht
hebben te rekenen.
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De lezing der Memorie van Toelichting, die het Nederlandsch
wetsontwerp vergezelt, heeft ons niet den indruk gegeven dat
onze Regeering in den bovenaangeduiden zin er vooral naar streeft
deze instelling dadelijk ten onzent populair te maken. Erkend
wordt in dit stuk dat „ook in ons land meer en meer behoefte
wordt gevoeld" aan „een instelling, welke in meerdere 1) Staten
tot grooten bloei is gekomen." „Aan die behoefte zoude" — zoo
heet het dan verder — „thans kunnen worden tegemoet gekomen."
Dit koele zinnetje getuigt juist niet van buitengewoon veel geestdrift, waarmee deze nieuwe zaak door de ontwerpers wordt aangepakt; in zijn parlementaire droogheid schijnt het zoo ongeveer
te beduiden : men wil ook bij ons nu eenmaal zoo iets; in het
buitenland t heeft het wel succes ; welnu, wij kunnen dat dan nu
wel beginnen. Intusschen erkent de steller der Memorie dat „eene
belangrijke vergemakkelijking in het betalingsverkeer" door deze
regeling zal worden teweeggebracht; erkent ook dat „zeer aanzienlijk beperkt" zal worden de geldverplaatsing „met al de
daaraan verbonden bezwaren" en voegt daaraan (pro domo) toe
dat dit nieuwe verkeer niet alleen voor het publiek doch ook voor
den postdienst zelf „van veel nut" wezen zal : de minder sterke
toeneming, vermindering zelfs van postwissel-gebruik (en, voegen
wij er bij : van aangeteekende brieven) zal den betalingsdienst
over de postkantoren verlichten.
Het overige deel der Memorie is gewijd aan een uiteenzetting
van de grondslagen der ontworpen regeling, welke onze lezers uit
de pers bekend zullen zijn. Kenmerkend in ons oog is de beschouwing over de rentegevende belegging der gelden, die als beschikbaar in de kas zullen zijn doch waarover nog niet beschikt wordt.
Over die gelden wordt gelijk men weet, tot een maximum van
f 10.000.— aan het einde des jaars (of bij opheffing der rekening)
voor elke f lt 0.—, welke een volle kalendermaand te goed heeft
gestaan, een rente naar reden van 11i 's jaars uitgekeerd. „Deze
rentevoet schijnt gewettigd in verband met de rente, welke door
bankiers over credit-saldo's in rekening-courant wordt vergoed".
(M. a. w.: daar men elders onder gelijke omstandigheden niet meer
krijgt, behoeven wij ook niet meer te geven). Welke rente zal de
Staat maken over de gelden, waarover hij 11 /2 % uitkeert? De ontwerper
heeft er over gedacht den postdienst als gewoon inlegger bij de
Rijkspostspaarbank te doen optreden (met een bijzondere uitzonde?

1) Leelijk germanisme in een Nederlandsch Staatsstuk!
0. E. XV 3

28
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ring der bepaling dat geen rente boven f 1200.— inleg gegeven
wordt); de rente zou dan zijn 2.64 % en er zou dus, na uitkeering
van de 1 lj, %, „zonder moeite of risico" 1.14 % 's j aars voor den
Staat overblijven. „Dientengevolge zoude echter het risico der
belegging op de spaarbank gelegd worden, hetgeen niet wenschelijk wordt geacht. Hoewel daarom van deze wijze van handelen is
afgezien, kan de spaarbank bij de belegging de behulpzame han d
bieden, tegen eene matige vergoeding."
Heel duidelijk is dit niet. Begrijpen wij de zaak wel, dan is
bier meer verzwegen dan gezegd, dan is men voornemens de beschikbare gelden zelf uit te zetten, met „de behulpzame hand"
van de Rijkspostspaarbank ; men zal dan een belangrijk hoogere
rente dan 2.64 % kunnen maken en — na uitkeering van 11/ 2
ook belangrijk meer dan 1.14 % kunnen overhouden. Die winst
komt dan niet aan de Rijkspostspaarbank, maar aan de Posterijen
Aau het eene of aan het andere publieke orgaan !
ten goede
U en mij om het even ! Maar gij en ik, wij staan dan ook
buiten deze organen.
In de Memorie worden ook nog de inkomsten en uitgaven
geraamd, de eerste -- naar de steller meent — eer te laag dan
te hoog. Slotsom dezer schatting is dat tegenover twee ton aan
inkomsten „behalve het surplus der te maken rente van het kasgeld" één ton aan uitgaven staat. „zoodat, rekening houdende met

mogelijken teruggang in den postwissel- en quitantie-dienst, de
instelling vermoedelijk eene bate zal opleveren."
Dit is een (voor den fiscus) geruststellend vooruitzicht! Indien
nu maar niet die „bate" verkregen wordt door schade aan de
instelling. Daarop moge de Tweede Kamer letten, wanneer haar
leden tot afdeelings onderzoek overgaan en straks — de bedoeling
schijnt: spoedig — de openbare beraadslagingen worden gevoerd.
Daarop mogen vooral letten de organisaties van hen, wier belangen
bij deze regeling zijn betrokken, b. v. de Kamers van Koophandel,
althans zoo zij niet (wat ons niet bekend is) naar haar inzichten
omtrent een voor-ontwerp zijn gevraagd. Wij treden hier niet in
een detail-studie der bepalingen en voorschriften, maar spreken
den wensch uit dat deze „publieke dienst" geregeld worde in
zoodanigen zin en geest dat daardoor aan het publiek een dienst in
zoo groote mate als mogelijk is bewezen worde. Dien wensch uit
te spreken schijnt niet geheel overbodig: de ,,administratie", ook
ten onzent, ook die der posterijen, wekt telkens den indruk dat zij
niet vooral er op uit is de aanraking tusschen haar en de „beäd-
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ministreerden" voor deze laatsten zoo gemakkelijk te maken, als
zij wel verlangen mochten krachtens de overweging dat die administratie om hunnentwille bestaat. Er is hier nu een mooie gelegenbeid om deze nieuwe zaak zoo te regelen dat niet verlichting van
den postdienst en niet bate voor den fiscus, maar de belangen
van de gebruikers als de doorslaggevende factoren worden beschouwd.
Het verslag der Rijksverzekeringsbank over 1913, in Januari
1915 verschenen, brengt, als zijn voorgangers, weer veel feiten en
cijfers, ditmaal ook in verband met de voorloopige en gedeeltelijke
uitvoering der Invaliditeitswet (art. 369 en 370). Aan die uitvoering
moet in hoofdzaak worden toegeschreven dat over 1913 ruim
110 000 geadviseerde stukken meer dan ten vorigen jare verzonden
werden (in totaal werden 461.000 dergelijke stukken geëxpedieerd),
terwijl het aantal ingekomen en verzonden gewone stukken thans
200.000 meer w:ts dan in 'I2; van niet geadviseerde stukken werd
ongeveer een millioen verzonden en zoowat evenveel ontvangen !
Wanneer men deze cijfers leest, denkt men onwillekeurig terug aan.
de „lawinen van papier", waarvan in het (vroeger hier aangekondigd) gedenkboek der Rijksbank werd gesproken 1 ). Groote getallen
ontmoet men ook waar over de werkzaamheden der 70 agenten
bericht wordt : zij vervulden 81872 opdrachten voor ongevallenonderzoek en 7122 voor een aanvullings- of verduidelijkingsonderzoek, voorts 31973 opdrachten in verband met bedrijfsaangelegenheden, 19864 in zake aanvulling van loonlijsten, 714 van verschillenden aard, terwijl zij ongevraagd nog 7938 rapporten indienden. Telt men dit laatste cijfer bij de vorige, dan komt men tot
een geheel van ruim 140000 onderzoekingen, d. i. 2000 per agent
of — het jaar op 300 werkdagen gerekend — op bijna 7 per man
en per dag. Dit is een hoog cijfer ; men mag hierbij in aanmerking
nemen dat deze agenten door assistenten werden bijgestaan, ook :
dat niet alle „onderzoekingen" even tijdroovend zullen geweest zijn
1) Over die uitvoering der Invaliditeitswet wordt afzonderlijk nog in
het verslag gesproken; een geweldige massa werk is daaraan ten koste
gelegd. Onder een chef arbeidden aan deze taak 64 ambtenaren ; in betaald
avondwerk waren vele ambtenaren der Rijksbank- , van de Rijkspostspaarbank, posterijen, belastingen en gemeente Amsterdam bezig. Niet minder
dan 80550 beslissingen gingen tot 3 December '13 nit; er kwamen in bijna
109000 aanvragen; toegekend werden bijna 80.000 renten van f 104.— en
bijna 11.000 van f 78. — ; afwijzend beschikt werd op 6144 aanvragen; er
bleven na '13 nog meer dan 12.000 in behandeling. Uitbetaald werd ruim

f 612000.— in December 1913. Cijfers, die boekdeelen spreken!
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en dat het dikwijls mogelijk moet geweest zijn tegelijkertijd in
eenzelfde gemeente of in één groote onderneming verschillende
gevallen af te doen. Doch ook al houdt men met dit alles rekening,
dan mag toch nog de vraag worden gesteld of met name het gewichtig en bij nauwgezette vervulling vaak moeilijk onderzoek van
ongevallen wel zoo zorgvuldig geschiedt als wel gewenscht ware
en als ongetwijfeld in de oorspronkelijke bedoeling van den wetgever heeft gelegen.
Uit het verslag blijkt opnieuw dat de neiging van werkgevers
tot risico-overdracht levendig blijft, ja nog steeds toenemende is:
er waren 17481 risico's overgedragen op het einde van 1913 tegen
15776 op 31 December 1912. De Centrale Werkgevers RisicoBank kreeg, als steeds, ruimschoots haar deel hiervan : op de
beide bovengenoemde data liepen voor haar rekening onderscheidenlijk 6309 en 5556, zoodat het aantal aangeslotenen bij deze
instelling in 1913 met 753 toenam. Springen wij uit dit hoofdstuk
(III) even naar een verder hoofdstuk (V) over, dan blijkt niet
minder duidelijk de belangrijke plaats, die de Risico-Bank inneemt
niet alleen te midden van de andere risico-draagsters maar ook
naast de Rijksverzekeringsbank zelve : , als algemeene zekerheidstelling toch had de Risico-Bank een bedrag (aan effecten) gestort
waarvan de waarde ongeveer 1112 millioen gulden was, terwijl het
overeenkomstig cijfer voor de het eerst in de rij na haar volgende

maatschappij nog beneden het half millioen bleef. Aan administratiekosten bracht de Risico-Bank 384 duizend gulden op aan de Rijksbank, terwijl deze zelve beneden de 314 duizend bleef (ongerekend
natuurlijk de meer dan een half millioen gulden administratiekosten
der Rijksbank, welke zij door den Staat zich vergoed ziet.)
Van risico-overdracht gesproken, het is hier de plaats even de
vraag te stellen hoe het toch staat met de werkzaamheden der
staatscommissie, welke in het voorjaar van 1913 op korten termijn
aan allerlei corporaties vragenlijsten toezond ten einde — om zich
van de haar verstrekte opdracht te kwijten — gegevens te verzamelen en daarna een oordeel uit te spreken over de werking der
risico-overdracht. Men kreeg toen ter tijde den indruk dat deze
commissie eenige haast maakte met haar arbeid ; zij heeft ongetwijfeld van verschillende zijden zeer waardevolle bouwstoffen voor
het onderwerp van haar onderzoek ontvangen ; althans is bekend
dat zoowel de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers als de
Risico-Bank zich niet onbetuigd hebben gelaten en men moet toch
aannemen dat ook van de zijde der vakbonden en werklieden-
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vereenigingen haar het noodige licht niet zal zijn onthouden. Maar
men heeft, sedert haar oproep om inlichtingen, publiekelijk niets
meer van haar vernomen dan slechts dit : dat er eenige wijzigingen
in haar samenstelling waren gekomen o. a. door het uittreden van
Mr. Treub, die door den aftredenden Minister Talma werd vervangen. Buitengewone tijdsomstandigheden" ook hier als grond
voor een buitengewone stilzwijgendheid ? Maar die omstandigheden
waren er vóór Augustus 1914 niet en toen zij er waren, moesten
ze toch eer gunstig dan ongunstig werken : was er niet voor vele
parlementariërs (dus ook voor de leden dezer commissie) minder
werk dan gewoonlijk aan den parlementairen winkel en dus meer
tijd en gelegenheid om „extratjes" als deze besogne af te doen ?
Of is het onderzoek zoowat in het zand geloopen ? Bleek er altemet
niet veel van de gruwelijke misbruiken, die -- naar enkelen luid
hadden verkondigd --- aan het stelsel van risico-overdracht kleefden
en was dus wellicht de belangstelling en de ijver van deze zijde
bekoeld ? Men kan hier slechts vragen stellen en voorloopig daarop
slechts antwoorden : de tijd zal 't leeren. Maar die tijd laat zich
lang wachten en de heele zaak geraakt daardoor stilaan in 't vergeetboek. Toch is zij niet zonder gewicht ; reden waarom wij haar
even weer uit het stof naar voren brachten.
Doen wij nog enkele grepen uit den rijken inhoud, die telkens
tot het maken van kantteekeningen verlokt. Het aantal geadministreerde ongevallen was over dit boekjaar 82703 ; in 56244 gevallen
was de getroffene binnen 6 weken hersteld ; de gemiddelde invaliditeitsduur was iets minder dan 11 dagen. De hierboven weergegeven
aantallen van het totaal der ongevallen en van die met kortstondige

gevolgen (het laatste cijfer is meer dan 2/3 van het eerste) doen
opnieuw zien van hoe overgroote numerieke beteekenis deze
kleinere ongevallen zijn. Men herinnert zich dat reeds vroeger
herhaaldelijk gewezen is op het ongewenschte der wettelijke regeling,
welke de beslissing omtrent de geneeskundige verzorging en de
schadeloosstelling ter zake dezer talrijke, spoedig voorbijgaande
letsels in een ongelukkige centralisatie-zucht heeft opgedragen aan
één enkel college : het te Amsterdam zetelend drie-hoofdig bestuur
der Rijksverzekeringsbank. Decentralisatie van deze .voorziening
is dan ook reeds lang de leus. Herhaaldelijk is ook reeds opgemerkt
dat zich hier gewroken heeft en wreken blijft het tot stand brengen
van een wettelijke ongevallenverzekering zonder daaraan voorafgaande of voor 't minst gelijktijdige regeling der ziekteverzekering,
onder welker gebied deze kleinere ongevallen uit hunnen aard
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meer eigenaardig behooren te worden gebracht. De juistheid van
dit telkenmale weer geleverd betoog wordt door de nu in dit
verslag weer voorkomende, hier weergegeven cijfers nog eens
krachtig onderstreept. Wij blij ven in afwachting van wat de toekomst ons hier zal brengen : Minister Treub's wijziging van Talma's
ziektewet.
Natuurlijk zien wij, het verslag verder doorbladerend, ook met
levendige belangstelling uit naar de mate van slinking, welke het
bekende vier-millioen-tekort der Rijksbank ook in '13 weder zal
hebben ondergaan. Over dat tekort werd reeds meermalen door
ons gesproken 1 ). Het bedroeg — dit wisten wij reeds --- op 31
December 1912 nog bijna 11, 2 millioen gulden en daalde -- zoo
vernemen wij thans -- in den loop van '13 tot ruim 1 millioen ;
het verminderde met ongeveer 422 duizend gulden. Wordt hierdoor
bevestigd de uitspraak van den wiskundigen adviseur der Rijksbank
in de tweede wetenschappelijke balans (op welke uitspraak wij in
onze Augustus-'14-kroniek wezen) : dat, wanneer op 1 Juli '14 een
nieuw tarief der Rijksbank dat van '09 zou hebben vervangen, het
verlies over de eerste jaren grootendeels zou zijn ingehaald? Toen
als nu antwoorden wij : ja, inzoover als natuurlijk het grootste deel
„verwerkt" is, wanneer men van de 4 millioen er bijna 3 heeft
zien verdwijnen. Doch de reeds in Augustus gestelde vraag blijft
klemmen : of dit nieuwe tarief bedoeld is als een surplus-tarief,

hetwelk nog een bate voor het restant-tekort moet opleveren, dan
wel als een zuiver tarief, dat beoogt elk bedrijf slechts te belasten
naar de beteekenis van zijn eigen risico. Wij lezen in het nu voor
ons liggend verslag dat de uitkomst der verzekering in het laatste
jaar ('13) minder gunstig was dan in het voorafgaande, zoodat vermoedelijk de (boven weergegeven) door den adviseur uitgesproken
verwachting dat op 1 Juli '14 het tekort grootendeels zou zijn
ingehaald, niet in die mate verwezenlijkt zal worden als destijds
mocht worden gehoopt. Deze mededeeling maakt de door ons
herhaalde vraag omtrent het karakter en de te wachten uitkomsten
van het nieuwe tarief nog dringender. Ook hier geldt het: „de
tijd zal 't leeren", wat zoo vaak geldt van de uitvoering onzer
Ongevallenwet-1901. Wij zullen hier waarlijk niet nog eens in het
licht stellen hoezeer men daarbij om zoo te zeggen van de Bene
proefneming in de andere vervalt en al tastend en zoekend zijn
weg tracht te vinden. Deze „empirische methode" is ook bij de
1) Laatstelijk in de Economische Kroniek van Augustus 1914 (Onze
Eeuw, 14de jaargang, 8ste aflevering, blz. 305 v.v.
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verschillende vaststellingen van het tarief gevolgd : dat van 1909,
hetwelk nu door een nieuw van 30 Mei '14 vervangen is, was
tusschentijds reeds gewijzigd in November '10, in Augustus '11, in
Juli '13 en nog eens in Januari '14. Hoelang zal dit nieuwe tarief
van 1 Juli '14 onveranderd standhouden ?
Ten slotte vinden wij een en ander over de waardeering der
effecten die in het bezit der Rijksbank zijn. Wij lezen daaromtrent
(in Hoofdst. V) dat het nadeelig verschil als gevolg der algerneene
koersdaling tusschen aankoopsprijs en beurswaarde bedroeg bijna
571 duizend gulden. En voorts (Hoofdst. X) dat over verschillende
fondsen, welker rente-betaling gestaakt is, het niet mogelijk was
op de gewoonlijk gevolgde wijze de gekapitaliseerde waarde van
renten en aflossingen te berekenen daar omtrent de wijziging, die de
toekomstige inkomsten uit deze beleggingen zullen ondergaan, geen
onderstelling te maken is ; voor deze effecten is gebruik gemaakt
van de koersen op 1 Juli '14. Wel wordt erkend dat de juistheid
der waardeering ter beurze betwijfelbaar is, doch waar elk ander
gegeven ontbrak, moest wel worden besloten deze effecten voor de
beurswaarde op de balans te brengen.
Deze moeilijkheid treft velen in de lande.
Die vraag naar de best te volgen methode voor de waardeering
van fondsen op de balans is reeds sedert geruimere tijd gesteld en
in verschillenden zin beantwoord * Maar ziet, de „buitengewone
tijdsomstandigheden" hebben ook hierin een nieuw element gebracht,
immers door de feitelijke onmogelijkheid om de beurswaarde volgens
de officieele noteering van 31 December 1914 aan te nemen als
weergevend de waarde der effecten die op Bene (op ult°. December
'14 af te sluiten) balans moeten worden vermeld. En dit nieuwe
feit is een gelukkig incident, aangezien door deze onmogelijkheid
velen, die tot nog toe den ouden weg volgden en meenden te
moeten volgen, thans, nu die weg voor hen gesloten is, wel gedwon gen zijn een anderen te zoeken en thans daardoor ook ontvankelijker dan voorheen zijn voor de bedenkingen, welke tegen
de hun dierbare methode reeds sedert eenige jaren worden
aangevoerd.
Theoretisch en in het afgetrokkene geredeneerd is de Oudejaarsavond-koers de aangewezen waarde-meter voor effecten, welker
waarde op dien dag immers moet worden vastgesteld. De op zekeren
datum opgemaakte balans drukt uit welke activa en passiva der
zaak tegenover elkaar staan, welke de uitkomst van het bedrijf zou
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zijn wanneer het op dat oogenblik werd geliquideerd. Zijn er onder
de bezittingen der zaak effecten, voor welk bedrag (tegen welke
koers) mogen die in rekening worden gebracht? Op die vraag
heeft immers de Beurs antwoord gegeven ? Die effecten zijn op
dien dag ter beurze verhandeld tegen zekere koers; drukt deze
dan niet de (verkoop-)waarde dier fondsen op dien dag uit ?
Maar tegen het sluitende van deze redeneering valt wel een
en ander aan te voeren. De Beurs is zeker een zeer gevoelige
barometer voor de waarde van wat daar te koop of ten verkoop
wordt aangeboden, maar zij is overgevoelig ; zij reageert niet alleen
op wezenlijke elementen van werkelijke waardevermindering, maar
kan ook in „een zenuwachtige stemming" verkeeren, verontrust
zijn door ijdele geruchten, wellicht uitgestrooid door speculanten
die bij een „hausse" o f „baisse" belang hebben. Zij kan vleugen
en vlagen vertoonen die straks weer overgaan doch inmiddels zich
in een tijdelijke koers-daling of -verhooging uitgedrukt hebben.
Het moge theoretisch juist klinken dat de waarde van Benig effect
zich uit de dagelijksche noteering laat aflezen, -- wie er ook maar
iets meer van gezien en iets dieper over nagedacht heeft, weet dat
dit lang niet altijd het geval is. Men zou de waarde volgens die
noteering niet als de werkelijke waarde kunnen aannemen zonder
daarbij rekening te houden met alle factoren, welker werking en
samenloop tenslotte in de vastgestelde koers zich heeft uitgesproken,
factoren, die intusschen niet of niet in hun geheel bekend zijn :
men ziet de uitkomst, een zeker cijfer, maar men kan niet zeggen
hoe het ontstaan is, waarom het niet hooger is of niet lager. De
particuliere bezitter zal schommelingen in de beurswaarde zijner
effecten met een tamelijk effen gemoed aanzien, zoolang hij overtuigd is dat zijn „stukken" een soliede geldbelegging blijven
vormen en zoolang hij ze rustig in portefeuille kan houden zonder
gedwongen te zijn tot verkoop tegen een lagere dan de door hem
besteede aankoopkoers. Maar dezelfde bezitter zal, als hoofd eereer
onderneming, die koers op een zekeren datum aannemen als de
waarlijk juiste waardebepaling der fondsen, welke aan de zaak
toebehooren ; hij zou meenen aan de waarheid ontrouw te zijn
indien hij die fondsen niet op de balans bracht tegen de prijzen,
welke op zekeren datum (dien waarop hij zijn boeken afsluit)
anderen — wellicht één andere — daarvoor ten Beurze heeft weten
te bedingen of te vragen. Zoo zal hij komen tot een „koersverlies",
hetwelk hij hoopt het volgend jaar weer in te halen, tot een
„koerswinst", die hij niet als reeële winst durft te beschouwen of
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te behandelen, omdat wellicht een volgend jaar weer „verlies"
daaruit zal moeten worden bestreden, zoodat „reserveeren" van de
winst geacht wordt voorzichtig beleid te zijn .
Is het dan niet duidelijk dat in het volgen van deze waardebepaling veel onwezenlijkheid schuilt? Toch durven velen haar niet
loslaten, zich niet van haar vrij te maken, al ware het slechts om
den schijn te vermijden van eigenmachtige, willekeurige waardebepaling, waardoor de balans kan worden geflatteerd. Er is voor
hen iets aantrekkelijks gelegen in het officieel karakter der beursnoteering, in de overweging dat die buiten hen om is tot stand
gekomen ; zoo is men immers vrij van elke verdenking ; men zegt
„ik acht mijn effecten zooveel waard als anderen, op wie ik geen
invloed heb, er voor wilden geven" ... en is doof voor al wat
daartegen te zeggers valt.
Doch nu is er geen 31-December-'14-koers. De ,,buitengewone
tijdsomstandigheden " ! En wat zal men nu doen ? Men zal dan nu
den laatsten beurs-dag vóór de sluiting volgen ? Maar geeft de
noteering van dien dag de oudejaars-avond-waarde aan ? Twijfel aan
het antwoord op die vraag wekt allicht den gewenschten twijfel aan
de juistheid der tot nog toe gevolgde methode en kan ook leiden
tot een gezet onderzoek van de verschillende methoden, waarnaar
dan wèl de balans-waarde van effecten kan of moet worden bepaald.
Men is, van verschillende standpunten uit redeneerend, tot uiteenloopende slotsommen gekomen ; men heeft ook ingezien dat niet
één stelsel van berekening voor alle soorten van effecten kan
worden gevolgd ; contante waarde, aankoopwaarde, ook beurswaarde
tot op zekere hoogte en behoudens correcties worden aanbevolen.
Niet elk bedrijf ook staat op gelijke wijze tegenover zijn effectenbezit. Hier moet op allerlei worden gelet ; telkens onderscheiden
worden. Wie de simpele beurs-noteering loslaat, heeft de keuze...
Maar wie te goeder trouw kiest en op goede gronden de door hein
gekozen methode voor eigen geweten kan verantwoorden, die moge
daarin de kracht vinden om zich boven elke verdenking van willekeurige waarde-bepaling te verheffen.
.

H. S.
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Ontspanning en verslapping.
Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar!
(1 Cor. XV : 30).

Sinds de oorlog uitbrak is, in deze binnenlandsche overzichten,
de aandacht hoofdzakelijk naar buiten gewend. Ik geloof dat dit
overeenstemt met de belangrijke verplaatsing van het zwaartepunt
in onze politiek, welke de oorlog heeft veroorzaakt. Onze internationale verhoudingen zijn thans van zeer veel meer belang voor
het land dan onze nationale en dientengevolge zijn de binnenlandsche politieke gebeurtenissen eigenlijk ook dan slechts eerre bijzondere
aandacht waard, wanneer ze tevens inwerken op onze internationale
politiek.
Aanvankelijk was deze waardeschatting ook de vrijwel algemeene. De orkaan die in Augustus zoo plotseling over ons henen
gierde, deed allen in ontzetting samenschuilen en — naar buiten
zien Maar die houding is allengs verlaten en er hebben zich in
den laatsten tijd gestaag meer teekenen getoond van ontspanning
in de stemming en verslapping in de aandacht voor wat daarbuiten
gebeurt.
t Is menschelijk. Een geestesspanning als die waarin we in
Augustus leefden, moest vergaan. Terecht heeft, bij de behandeling
van het Leenings-ontwerp, Mr. Troelstra opgemerkt, dat zulk een
stemming niet maanden lang was vol te houden. Ontspanning
moest, als reactie, op de geweldige spanning volgen.
Maar er is meer waar te nemen dan ontspanning. Er is ook
verslapping. En die is niet te verdedigen. Al is ze wel te verklaren.
Het is begrijpelijk dat het feit, dat ons land nu al meer dan
een half jaar wereldoorlog om zich heen beleeft, zonder in dien
krijg te zijn betrokken, allengs zorgeloosheid wekt en ons geneigd
maakt om 't geweldige gebeuren te beschouwen als iets dat eigenlijk
'
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ons niet raakt. In onze mentaliteit deinst de oorlog, nu zijn stappen
niet meer dreunen vlak langs onze deur, steeds verder weg in het
verschiet. Wij hooren den oorlog niet, of nauwelijks meer — ja
wel 't kanon bij Nieuwpoort maar zijn we daaraan niet al schrikkelijk gewoon geraakt? — en we wanen dus dat hij heel ver weggetrokken is. Toen hij nog beangstigend dicht langs onze grenzen
rolde, beseften wij zijn nabijheid ; nu hij maar enkele dagmarschen
verder woedt doch uit ons oog en bijna uit ons oor vergleed, schijnt
hij ons plotseling weer tot iets onwezenlijks te zijn verslonken, tot
een van die oorlogen die ,,hinten weit, in dier Tiürkei" gestreden
worden en waarbij men gezapig pratend toe kan zien :
„Man steht am. Fenster, trinkt sein Gläschen aus
Und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten ;
Dann kehrt man Abends froh Bach Haus,
Und segnet Fried' und Friedenszeiten".

Zóó wordt allengs de stemming. De plans schuiven ineen. De
Fransche grens wijkt voor onze mentaliteit terug en valt met de
Turksche samen.
En wij vergeten, dat het gevaar voor ons niet bovenal dreigt
uit een buurschap van (ie legers, maar van de oorlogvoerende Staten.
Die bleef eender.
*
C:
De veranderde stemming spreekt uit het volk zelf (vooral uit
de Pers). En uit het Parlement.
Er kan geen twijfel aan wezen of een zoo druk g6twist als
over de quaestie : leening of heffing, zou in Augustus — reeds in
het vorig overzicht is hierop even gewezen — niet opgekomen zijn.
Het lijkt mij ook buiten kijf dat, in Augustus, liet wetsontwerp
tot tijdelijke heffing van uitvoerrechten op weinig of geen verzet
zou zijn gestuit. Thans moest het, na een Voorloopig Verslag
waarin de schier algemeene afkeuring uit de Pers weerspiegeld
werd, worden ingetrokken.
Teekenend is ook, in meer dan één opzicht, de grootere vrijheid van critiek die zich de Pers is gaan veroorloven zoowel naar
buiten als naar binnen. Minister Loudon kon wel, in December, 't
woord van lof aan de Pers in 't algemeen spendeeren dat zij
wegens haar zelf bedwang verdient en ook kon hij, dezer dagen
nog, in Februari, in de Eerste Kamer dat woord herhalen. Maar....
hij moest op enkele uitzonderingen doelen.
liet komt mij voor dat de uitzonderingen een weinig toege-

nomen zijn én dat in 't algemeen de Pers zich meer laat gaan dan
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in den aanvang. De uitzondering van een welbekend dagblad dat
zeer stellig partij trekt voor de „bondgenooten" en tegen Duitschland (vooral wegens het Belgische motief) is al vrij spoedig uitgekomen doch heeft zich, sedert de Antwerpsche invasie, nog wat
verscherpt. Een ander blad, dat eveneens zijn Belgische gevoelens
niet onder den schepel stak, heeft zich zelfs niet te goed geacht
om, op zijn eerste pagina, steeds de clichés van het orgaan bij
uitnemendheid van 't Engelsche Jingoïsme af te drukken : van de
Daily Mail. En in een van onze voornaamste bladen kon men, kort
achtereen, twee hoofdartikelen lezen ter vurige verheerlijking van
Servië (waarvan wij hier toch eigenlijk weinig anders weten dan
dat het leven van vreemde én eigen vorsten er niet heel zwaar
weegt) en ter uitdrukking van den wensch dat het moge winnen
van Oostenrijk. Men denke zich zoo iets geschreven in Augustus !
Nu is dit teekenend in tweeërlei opzicht. Ten eerste voor den
lossereh teugel dien de Pers zichzelve gunt. Maar óók voor 't
vrijere toom dat haar de Regeering laat. In Augustus (en in
September en October ook nog) zou zulk een oordeelsvrijheid niet
slechts onmogelijk zijn gebleken wegens het zelfbedwang der Pers
maar ook door de officieuse repressieve censuur welke de Regeering
(en het Legerbestuur) op haar uitoefende in den vorm van opmerkingen, vermaningen en waarschuwingen, niet zelden naar aanleiding van de belachelijkst onschuldige berichtjes. Doch welk een
ontspanning ook in de censoriale sferen ingetreden is, blijkt wel
het best hieruit, dat in de Staatscourant zelve een bericht gestaan
heeft, vlak in strijd met het allereerste militaire persgebod, een
bericht namelijk waarin een met name aangeduid onderdeel van
het leger vermeld werd als liggend in een met name aangeduide
plaats! Mars was toen vermoedelijk even in een zekeren homerischen toestand geraakt. Maar uit de redactie-bureau's zal een
homerisch geluid zijn opgegaan.
Nu zouden deze en dergelijke verschijnselen te brengen zijn
onder het hoofd : verklaarbare ontspanning, indien er niet twee
bedenkelijke steeën in te speuren waren.
De eerste is deze. Het doet niet aangenaam, niet mooi aan,
dat de vrije meeningsuiting zich voornamelijk tegen Duitschland
richt, juist sedert de Duitsche legers van onze grenzen weggetrokken zijn. 't Is mogelijk dat het min nobele motief van meer durf
bij schijnbaar minder gevaar in dit verschijnsel geen of een geringe
rol speelt. Doch zoo ooit dan had men thans ook zelfs den schijn
moeten vermijden en zich zelfs niet onder de verdenking moeten
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brengen van den durf te hebben des straatjongens die pas begint
te jouwen als hij den agent op veiligen afstand waant. Thans ons
niet anders te gedragen dan toen Hannibal nog ante portas stond,
was een eisch, zoo niet van zedelijken moed dan toch wel van
decorum. Waaraan onze Pers niet gansch en al voldaan heeft.
De tweede kwade steê is erger.
Men lucht, weer vrijer dan voorheen, zijn Belgische sympathieën...
Hier moet ik even een parenthese maken. De uitdrukking
„Belgische sympathieën" lijkt mij eigenlijk een euphenisme dat
tweëerlei gevoelens dekt : het gevoel van medelijden met de Belgen
en een gevoel van antipathie tegen de Duitschers. Dit laatste veroorzaakt door veel oud zeer, vooral door de al te groote openhartigheid waarmee de Duitschers in den vreemde hun nationale zelfgenoegzaamheid uitstallen (in tegenstelling tot de Engelsehen die
haar, voornamer, verbergen), verergerd door verontwaardiging en
schrik over de bejegening van België. Maar dat er overigens onder
ons volk veel sympathie met de Belgen leven zou, geloof ik evenmin als dat de oorlog, of zelfs de Antwerpsche invasie, de twee
volken nader tot elkaar zou hebben gebracht. De Antwerpsche
invasie heeft de deernis met de Belgen vergroot en vooral veel
afkeer van de Duitschers aangewakkerd maar overigens ons slechts
te beter getoond, hoezeer wij van eerstgenoemden verschillen. In
volksaard en in ander opzicht.
Tot zoover de parenthese. Ik hervat nu dus: Men lucht, weer
vrijer dan voorheen, zijn „Belgische. sympathieën".
Maar men neemt dezelfde vrijheid wiet ten aanzien van de Boeren.
0 wat is 't vuur van 1900 spoedig uitgebrand!
Hoe wordt, ten bate van de Belgen, al 't vuur van verontwaardiging en deernis nu verbruikt!
Wat is onze Pers gaan durven voor de Belgen en hoe stellig

klinken hier en daar dythiramben op de Serven... terwijl ze omtrent de verre tragedie in Zuid-Afrika, in 't algemeen, voorzichtig
zwijgt!
Indien men zich de vrijheid meent te mogen gunnen oni voor
Belgen en voor Serven partij te trekken, mocht dan geen woord
van deernis zelfs met de Boeren klinken ? Geen enkele kreet van
jammer over het bloote feit van genen schrikkelijker burgeroorlog
ginds? Geen weerklank naar dien sombersten hoek van heel den
wereldoorlog, geen toon van ontroering over 't lot der mannen die
eenmaal — och, maar anderhalf tiental jaren her — de helden
van heel Holland waren ?
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Hoe bitter snel vergeten wij.
Hoe eenzaam sterven de helden ginds.
Voor Belgen en voor Serven raken wij in vuur. Maar Fourie's
doodsverhaal werd uit de Kaapsche mail geknipt en afgedrukt —
zonder commentaar.
0 welk een schreeuw zou er uit Hollands hart gesprongen
zijn, als Fourie door een Boer was doodgeschoten op de woorden :
„Ik beb een groot Afrikaander hart ; daar is plaats genoeg voor
een kogel !" ... vijftien jaar geleden.
Rebellen ? Daar zijn wij nooit zoo preutsch op geweest in onze
geschiedenis.
Dit is mij een zware schaduw op de meerdere vrijheid die
onze Pers zich heeft genomen : dat ze niet gansch billijk is gebruikt.
Er zijn uitzonderingen. Zelfs kan men een heele groep uitzonderen : de rechtsch-protestantsche pers. Met — eere wiep eere
toekomt — DeStandaard voorop. Terwijl juist zij in ieder opzicht,
naar buiten en naar binnen, zich 't strafst in toom is blijven
houden, haar houding, met name jegens Duitschland, niet heeft
gewijzigd, heeft zij over de tragedie in Zuid-Afrika niet gezwegen,
heeft zij het doodsrelaas van Fourie niet onverschillig afgedrukt.
Er zijn in de andere pers wel enkele witte raven geweest, maar
de pers der rechtsche protestanten was heel en al wit. Dit dient
te worden vermeld en geëerd.

* *
Ook in een ander opzicht: ten aanzien van de binnenlandsche
politiek. Wat dat betreft, is de houding van de bedoelde pers, en
trouwens die van heel de rechterzijde, tot nu toe eveneens uitnemend correct geweest.
Zij is volkomen in overeenstemming gebleven met die van de
rechterzijde in de Tweede Kamer die, onder 't besef van den eisch
der omstandigheden, tijdelijk heel en gansch regeeringspartij is
geworden. Enkele politieke douceurs — de consolidatie van den
vlootpredikant, het herstel van het kerksubsidie in het mijndistrict,
het bevestigen der positie van het bijzonder onderwijs in Indië
-- heeft zij niet versmaad. Maar over 't geheel genomen kan haar
houding niet anders dan volkomen correct en loyaal warden genoemd. Zij heeft het de Regeering zoo makkelijk mogelijk gemaakt
en haar bij elke belangrijke beslissing waartoe de medewerking
van de Kamer vereischt werd, gaaf en gul gesteund.
Van de linkerzijde is niet geheel hetzelfde te getuigen. Goeddeels heeft ook zij 't besef getoond van den abnormalen eisch der
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omstandigheden. Maar zóó lang als de rechterzijde heeft zij het,
in haar geheel, niet uit kunnen houden. In het vorig overzicht
kon ik reeds even wijzen op de houding van de meerderheid, der
linkerzijde — in de Tweede Kamer, — tegenover het leeningson twerp die zelfs 22 leden, vrijzinnig- en sociaal-democraten, tot
tegenstemmen heeft gebracht. De ontwerpen tot verlenging van
den werkelijken dienst voor militie en landweer hebben hetzelfde
verschijnsel doen uitkomen, zij 't ook in mindere mate doordien
daartegen alleen de socialisten hebben gestemd. Echter bleek uit
verscheidene redevoeringen dat het ook bij vele anderen niet van
harte ging. Erkend dient evenwel te worden dat de Regeering
het den socialisten noodeloos moeilijk heeft gemaakt door het
weigeren van een Comité-Generaal. Ook indien zij weinig zaaks

kon zeggen in geheime vergadering, dan nog liad zij, ter vergemakkelijking van de positie der sociaal-democraten, in zoo'n vergadering moeten bewilligen teneinde dezen leden een schild te
schaffen waarmee zij de motieven van een vóórstemmen kouden
dekken. Dat de socialisten ook zonder dat schild niet hebben voorgestemd, is een zwakheid, een buigen voor de oppositie in hun partij.
Maar de Regeering had met het feit van die sterke oppositie, die
bijna tot het vormen van een georganiseerde enclave in de partij
heeft geleid, rekening kunnen houden. De bewering dat een
Comité-Generaal noodelooze onrust in den lande zou hebben gewekt, is geen steekhoudend argument. Veeleer zou men kunnen
zeggen dat zulk een onrust kon worden geprikkeld door de afwijzende
houding der Regeering die immers ergdenkenden kon doen
vermoeden dat er zulke schrikkelijkheden te verbergen waren dat
deze zelfs in geheime vergadering niet waren te onthullen.
Dat de socialisten in het Parlement zelven wel van goeden
wille zijn doch worden gedreven door den druk der oppositie in
den lande die hen tot tegenstemmen, vrijzinnigen nog slechts tot
tegenspreken bracht, blijkt uit het feit, dat de twee socialisten in
de Eerste Kamer, waar men niet rechtstreeks onder den druk s;ler
kiezers zit, de militaire ontwerpen in hun aanwezigheid zonder een

woord en zonder stemming hebben doen aannemen.
Over 't algemeen is de houding van de Eerste Kamer, zeker
wegens de niet rechtstreeksche verkiezing en de minder politieke
atmosfeer waarin dat college leeft, opmerkelijk rustiger en, wat de
linkerzijde belangt, williger dan die van de Tweede. Bij de behandeling
van het Leeningsontwerp kwam de heer Drucker ronduit verklaren
dat hij het tegenstemmen der vrijzinnig-democraten in de andere Kamer
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afkeurde terwijl de heer Polak zich bepaalde tot een korte bestrijding en daarna tot de verklaring dat hij en de heer Van Kol,
„geacht wilden worden, te hebben tegengestemd". Op het zeer
opmerkelijke ontbreken van eenige oppositie der beide socialisten
tegen de dienstverlengingsontwerpen -- een zwijgende afwijking
van de houding der socialisten aan de overzijde van 't Binnenhof,
even welsprekend als de uitdrukkelijke der vrijzinnig-democraten
inzake de Leening — wees ik zooeven reeds. En ook de marinebegrooting, waartegen zich de socialisten in de Tweede Kamer bij
monde van den heer Hugenholtz verklaarden hoewel nota bene
alle voorstellen tot nieuwen aanbouw er uit zijn weggenomen, werd
door hun partijgenooten in den Senaat gansch ongemoeid gelaten,
evenals die van Oorlog.
't Besef dat het, zooals minister Cort van der Linden zeide,
thans nog de tijd van regeeren is en dat die van rekenschap geven
later komt, is bij de linkerzijde in Eerste Kamer levendiger dan
bij die in de Tweede. 1 )
De Tweede Kamer gaat ook steeds meer neigen tot hervatting
van liet gewone werk, ook al weer onder den druk van stemmen uit
de openbare meening die, vooral in de socialistische en de vrijzinnigdemocratische pers, aandringen op voortgang met het werk der
Grondwetsherziening en op het hernemen van het gewone aandeel
in regeeringszaken door het Parlement.
Men zal niet kunnen ontkennen dat er ook wel een zekere
grootheid liggen kan in rustig, on bekommerd binnenlandsch werken :
Saevis tras luitlus in undis. Maar dit brengt met zich mede dat de
tijd der Ministers dan ook in de gewone mate in beslag genomen
wordt. Vergeet men echter niet dat — de juiste opmerking is van
De Standaard - de leden van het Kabinet maanden van buitengewone geestes- en zenuwspanning achter den rug hebben (en in
zekere mate nog beleven) zonder ook maar de minste vacantie in
dien tijd te hebben genoten? Is het behoorlijk, en is het zelfs
humaan, als Kamerleden, die maar hadden toe te zien in al die
maanden en die een buitengewoon rakkelt k halfjaar hebben gehad,
nu van de Ministers vergen dat dezen weer aan 't werk gaan alsof
er niets gebeurd was?
1) Daarentegen is in onzen Senaat de rechterzijde weer wat roeriger.
De heerera Itegout en Colijn begaven zich op 't parlementaire oorlogspad.
Eerstgenoemde deed de Kamer per motie demonstreeren tegen het overbrengen van de afdeeling Arbeidersverzekering naar Financiën en laatstgenoemde tegen de, reeds beklonken, Indische onderwijsregeling.
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Mij komt het voor dat het, alleen reeds om deze reden, thans
niet slechts nog geen tijd is van rekenschap geven, maar ook nog
niet van normaal wetgevers. Zeker behoeft niet alle wetgeving
stil te staan maar voor zulk een werk als de Grondwetsherziening
lijkt het thans toch nog allerminst de tijd.
Wat het rekenschap geven belangt, kan de Regeering met
geringe moeite de thans nog onvermijdelijke leemte in hare verhouding tot de Volksvertegenwoordiging aanvullen door, rechtstreeks
zich wendend tot het volk, guller te zijn met mededeelingen
omtrent haar handelingen. Dit raakt in 't bijzonder Buitenlandsche
Zaken. Ik heb de overtuiging dat de Minister zelf niet lichtschuw
is maar dat er departementale elementen van de oude Nederlandsche
school der Wichtig- en Geheinttuerei zijn, die remmend werken en
oorzaak zijn, dat het Nederlandsche volk te schaars en dan nog
vaak bij toeval ingelicht wordt omtrent dat deel van onze politick
dat thans toch juist het belangrijkste is: ons optreden tegenover
het buitenland. Juist in een abnormalen tijd als dezen, waarin de
Regeering terecht een abnormaal vertrouwen van het volk en van
zijn vertegenwoordigers vraagt, behoort die Regeering harerzijds
alles te doen wat zij kan om het volk uit eigen beweging zoo ruim
mogelijk in te lichten. Nu de normale gemeenschap tusschen
Regeering en volk, door het verkeer met de Volksvertegenwoordiging,
ten deele is gestremd, is het van dubbel belang dat die gemeenschap langs het llulpspoor van de mededeelingen aan de Pers
althans min of meer worde onderhouden. Alleen daardoor kan de
Regeering voorkomen dat zij zich, meer dan onvermijdelijk is,
isoleere van de natie en dat de ,,unie mystica" te zeer verslappe
die, ook in dezen tijd, tusschen het volk en de Regeering moet
bestaan.
*
Maar wanneer het Kabinet dit mocht inzien en wat meer behoefte aan gemeenschap met de natie langs zulk een weinig tijdroovenden weg mocht willen toonen, 1 ) dan zou ook te stelliger het
drijven naar 't herstellen der normale medezeggingschap van de
Staten-Generaal zijn af te wijzen.
Tegen dat drijven beltooren allen zich te verzetten die inzien
dat dit niet alleen onredelijke eischen aan den arbeid der Ministers
stelt, maar dat het ook verkeerd moet werken op de mentaliteit
des volks.
1) Nadat dit geschreven werd, verscheen het Noordzeehoek.
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Want het moet onvermijdelijk medewerken tot het afleiden
der aandacht van buiten naar binnen en tot het bevestigen van
den wassenden waan dat het onweer voor ons land eigenlijk voor
goed voorbij is. Op de teekenen van het wassen van dien gevaarlijken waan werd reeds hiervoor gewezen. Er zij er nog een aangemerkt : de groote bedrijvigheid der pacifisten in ons land. Het
actieve pacifisme, de zucht om mee te doen tot bestrijding van de
oorlogsidee en tot beëindiging van dezen oorlog, kan wellicht nut
hebben in de groote landen die oorlog voeren en oorlog kunnen
maken. In een land als Nederland waarvoor de mogelijkheid van
oorlogsinitiatief volstrekt is uitgesloten, kan het, internationaal,
slechts waardeloos kindergeknutsel blijven en, nationaal, slechts
gevaarlijk zijn. Want de hand die zich oefende in het wuiven
met vredespalmen is niet de best geschikte tot het hanteeren van
sabel en geweer. En met het hoofd vol vredesdroomen en het hart
vol weeïgheid van oorlogsgruwelen gaat men die gruwelen niet
het best te weer — wanneer ze in werkelijkheid dreigen.
De meening, dat we ons eigenlijk weer vrij veilig kunnen
voelen nu we zoo lang gespaard bleven en de strijd week buiten
ons gezichtsveld, is een waan en blijft een waan, zoolang deze
oorlog duren zal. Niet de meerdere of mindere nabijheid van het
strijdtooneel maar die van de strijdende Staten immers, het zij herhaald,
bepaalt voor ons 't gevaar. En deze laatste nabijheid is, natuurlijk,
in al deze maanden niet veranderd.
Misschien kan de Duitsche memorie in zake de scheepvaart
op de Noordzee de menigte' uit haar zorgeloosheidsdommel wat
hebben opgeschrikt. Hoe men ook moge denken over deze daad
van Duitschland en hoe men zich haar uitvoering ook moge verwachten, ze schijnt in elk geval een uiting van een geestestoestand die,
vooral voor een kleinen nabuur, bedenkelijk is. Ze schijnt mij
immers de bevestiging van wat berichten in den laatsten tijd reeds
deden verluiden : dat Duitschland's economische toestand donkerder
begint te worden. En het spreekwoord van de kat in de benauwdheid moet ons voorbereid doen zijn op wie weet welke rare sprongen nog.
Daarom : Ontspanning in de geest des volks zij welkom en
weldadig, verslapping in de waakzaamheid, niet slechts in die van
't leger, is verderfelijk.
Want nog altijd blijft ons reden voor de sombere klacht des apostels :

Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar!
15 Febr.

C . K . ELOUT.

B U ITEN LA N D.
Belangrijke dingen zijn sedert ons vorig overzicht geschied op
het terrein van den wereldoorlog. De Russen zijn na hunne zware
nederlaag in Polen door maarschalk Von Hindenburg opnieuw verslagen bij de Mazurische meren in Oost-Pruisen en over de grens
terruggedreven, nagezet door de Duitsche troepen, die reeds Tanroggen hebben bezet. Ook uit de Bukowina zijn zij door de DuitschOostenrijksche troepen met groote verliezen verdreven, waardoor
de kans op het optreden van Roemenië, beducht voor te groote
successen der Russen in Hongarije en Zevenbergen en begeerig
naar een deel in dien buit, zeer is verminderd. Aan het westelijk
front daarentegen, waar de Duitschers blijkbaar een deel hunner
troepen voor den opmarsch in het Oosten hebben weggevoerd, is
het het oude, vreeselij k lied : vestingoorlog in de loopgraven,
offensief hier, defensief daar zonder belangrijke successen van weerzijden ; aanvallen der bondgenooten met oorlogsschepen en vliegtuigen op de Belgische kust, de basis voor de Duitsche duikbooten
en vliegtuigen.
Deze echter kunnen nu een belangrijke rol gaan spelen. Engeland heeft getracht door het beletten van allen neutralen zeehandel
met Duitschland dit land uit te hongeren zooals de Amerikanen
het in 1864 5 de opstandelingen van het Zuiden deden En werkelijk
moest Duitschland maatregelen nemen om zijn bevolking door zuinig
omgaan met de voedingsmiddelen daarvoor te behoeden. Maar het
gevaar van de zijde der duikbooten bracht Engeland tot een zeer
bedenkelijk middel, nl. het officieel aanbevelen van het gebruik der
neutrale vlaggen om zoo de duikbooten af te houden van onmiddellijk torpedeeren van alle Engelsche koopvaarders, die — wat te
verdedigen is — ook bewapend werden. Deze aanschrijving, eerst
door de Engelsche pers geloochend maar weldra erkend, brengt
ongetwijfeld den neutralen handel in gevaar en heeft dan ook tot
protesten der neutralen aanbieding gegeven.
Maar Duitschland bleef niet met die, aanvankelijk door Engeland
weinig geachte protesten tevreden. Het antwoordde met een aan-
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kondiging, 10 dagen te voren, dat op 18 Februari zou begonnen
worden met een algeheele blokkade der Engelsche kusten door
middel van duikbooten, mijnen enz., ten einde van zijn zijde
Engeland van allen toevoer af te sluiten.
Dit, nu van Duitsche zijde, den neutralen zeehandel ernstig
bedreigende plan gaf aanleiding tot heftige beweging. De Engelsehe
pers schreeuwde moord en brand over dezen „piraten-maatregel",
vergetend, dat het misbruik der neutrale vlag insgelijks een
gewoonte van zeeroovers placht te zijn. De neutralen, Amerika aan
het hoofd, protesteerden tegen de beide plannen bij Engeland
zoowel als bij Duitschland en beide oorlogvoerende mogendheden
antwoordden Amerika. Engeland verdedigde het gebruik der
neutrale vlag als een middel van krijgslist maar toonde zich bereid
om het op het punt zijner vlag niet veel duldende Amerikaansche
volk tegemoet te komen ; Duitschland zond eveneens een zeer
gematigd schrijven, wijzend op Engeland's uitdaging tot dezen
maatregel, waarvan het zich de bezwaren welbewust bleek. Wij
leven nu in gespannen verwachting, wat er werkelijk van dat alles
gebeuren zal. De neutralen trachten aanvankelijk door het aanbrengen
van reusachtige, des nachts verlichte opschriften op hunne schepen,
door het beschilderen der scheepsrompen met scherpe nationale
kleuren enz. het gevaar te ontkomen ; hier en daar is uit vrees
voor de duikbooten de koopvaart reeds gestaakt of wordt gesproken
over het convoyeeren van koopvaarders door oorlogsschepen als in
ouden tijd, over het varen van koopvaarders in „admiraalschap"
met elkander enz. In ieder geval is de ernstige toestand door dit
alles nog verergerd.
De Nederlandsche regeering heeft zich evenmin als de andere
regeeringen zoo maar hij de zaak nedergelegd. Uit haar onlangs
verschenen Noordzeeboek blijkt, dat zij van liet begin af „het recht
der neutralen" heeft hoog gehouden en bij iedere gelegenheid heeft
geprotesteerd, hoffelijk maar nadrukkelijk, tegen elke schending
daarvan, met name door Engeland, dat nu en dan ook wel bewijzen
van neiging tot tegemoetkoming aan de bezwaren heeft gegeven en
allerlei middelen heeft aangewezen om aan de gevolgen zijner
handelspolitiek tegen Duitschland te ontkomen. Wij mogen ons
gelukkig rekenen de leiding onzer buitenlandsche zaken in zoo
vertrouwde handen te zien; de samenwerking van den Minister
met de gezanten te Londen en Berlijn bleek in alle opzichten
onberispelijk. Met ernst en waardigheid heeft Nederland getracht
van het „recht der neutralen" nog zooveel mogelijk te redden in
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een tijd, waarin oorlog, d.i. opheffing van recht, den boventoon voert.

Gelijk in De Groot's tijd komt Nederland weder op, zooveel en zoo
krachtig mogelijk, voor de ,,Vrije Zee". Wij kunnen volkomen
gerust zijn, dat onze belangen in goede handen zijn. Maar of onze
handel na de laatste maatregelen der verbitterde tegenstanders
werkelijk zal kunnen voortleven, dat is een vraag, waarop alleen
de naaste toekomst antwoord kan geven : dat antwoord is afhankelijk van de gezindheid der tegenstanders om die maatregelen
werkelijk door te zetten.
Ook Japan heeft van zich laten hooren. Gebruik makend van
de gelegenheid, zooals te eeniger tijd verwacht kon worden, heeft
het aan China eischen gesteld, die neerkomen op een Japansch
protectoraat aldaar, met het op Duitschland veroverde Shantoeng,
Korea en. Fomosa als basis. Het behoeft geen betoog, dat noch
Engeland noch Rusland daarin berusten kunnen, en met spanning
wachten wij af, wat de bondgenooten nu zullen doen met hun
„gelen" broeder, die hen voorloopig niet behoeft te vreezen. En
zou de nieuwe Japansche Zuidzee-maatschappij ook wel heelemaal
onschuldige plannen hebben ? Wie zal het gelooven ? De toekomst
is zwanger van groote gebeurtenissen en liet zeer gestoorde posten telegraafverkeer licht ons zeer onvolledig in, nu één mogendheid het overzeesch verkeer van dien aard in zijn niet volstrekt
onbaatzuchtige handen heeft. Het verluidt, dat zelfs het diplomatiek
verkeer der neutralen in die handen niet geheel vertrouwd is
gebleken
Ons Nederland blijft met het geweer bij den voet afwachten,
.. .

niet gezind om zich in den bloedigen oorlog te mengen, als het
niet volstrekt noodzakelijk is, en intusschen wakend, met de open
oogen zijner diplomatie wakend, vodr zijn eer en zijn belangen,

bereid tot alle offers, desnoods tot de zwaarste van alle. Het
rekent op zijn volk voor het geval het „recht der neutralen" niet
anders dan met geweld te handhaven zou zijn. Het vertrouwt zijn
eer en zijn belangen gaarne toe aan de ervaren staatslieden, die
het leiden langs de tallooze klippen en mijnen, waarmede zijn weg
als bezaaid is. Het Noordzeeboek toont, wat wij te vreezen en te
hopen hebben.
Waar is het einde? In Italië rommelt het: de oude veete
tegen de Tedeschi is verre van onderdrukt. Op den Balkan gist
het : Servië hoopt op Fransche militaire hulp tegen Oostenrijk, nu
de Russische versaagt; Griekenland trilt van ongeduld ; Roemenië
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en Bulgarije zien uit; Turkije, teleurgesteld op den Sinai en aan
het Suezkanaal, in Perzië en den Kaukasus, maakt zich gereed om
de geleden slagen te herstellen. Men hoort van gisting in Afghanistan, in Egypte, in Marokko -- waar niet in de wereld, in deze
veege wereld, waarin wij moeten leven ? Waar is het einde ?
Aanvankelijk is werkelijk met 18 Februari de duikbootee-oorlog
in Kanaal, Iersche Zee en Noordzee begonnen en ook neutrale
schepen vallen ten offer. Weldra ook een der onze? En Amerikaansche ook reeds! De gevolgen zijn niet te berekenen maar
kunnen hoogst ernstig zijn. Caveant consules !

LEESTAFEL.
Dr. A. Kuyper. De Eerepositie der Vrouw. Kampen.
J. H. Kok, 1914.
Henriette Roland Holst—van der Schalk. De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's Uitgevers-maatschappij, 1914.
Tusschen deze twee boekjes een parallel te trekken ; de diepgaande verschillen tusschen de opvatting van den schrijver en die
der schrijfster te onderzoeken ; te vergelijken wat deze man en
deze vrouw over de vrouw — haar verleden en haar toekomst —
te zeggen hebben ; dat zou wel een aantrekkelijke taak kunnen
wezen voor wie daartoe tijd. geduld, aanleg en ... plaatsruimte
beschikbaar had. Vergenoegen wij ons met weer te geven wat
hoofdzaak is in het betoog, door Dr. A. Kuyper gevoerd in zijn
Standaard-artikelen-reeks en door Mevr. H. Roland Holst in haar
voordracht voor eenige arbeiders-, studenten- en vrouwenvereenigingen. Wellicht ontslipt ons daarbij nog een enkele kantteekening.
Door de toonaangevende liberale kringen is — aldus Dr.
Kuyper — het Vrouwenkiesrecht thans in beginsel aanvaard ; dit
vrouwenkiesrecht is dan ook onafwijsbaar bij de individualistische
Staats-opvatting, die om algemeen stemrecht roept en roepen moet
omdat zij het aggregaat van individuen in de plaats schuift voor het
organisch volksgeheel. De eigenlijke actie voor vrouwenkiesrecht
is niet van Frankrijk, maar vooral sinds 1865 van Engeland uitgegaan, zulks door de forsche ontwikkeling van den persoonswil
der Anglosaksische vrouw. In die actie gaat de sociale beweging
van het feminisme volstrekt niet op : een overtuigd feminist kan
principieel alle vrouwenkiesrecht bestrijden. Onweerspreekbaar is
dat de vrouw eeuwenlang is onderschat en gedrukt en nog in
meer dan één opzicht de haar toekomende positie niet kan veroveren. Man en vrouw zijn hieraan schuldig : de vrouw wilde door
zinnelijke bekoring over den man heerschen ; de man wreekte zich
door krenking van haar sociale positie. Zoo reeds bij de eerst
opkomende volken en sedert alle eeuwen door, ook in landen van
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hoogere cultuur. Maar zoodra geweld niet meer geoefend wordt
doch psychische factoren gelden, verwerft de vrouw het primaat,
daar sentiment het wint van den knappen kop. In Frankrijk, Engeland en Amerika is er sociaal van een primaat van den man reeds
lang geen sprake meer. De gang van het leven bevorderde dien
omkeer, vooral de weelde, die den jongen man afhoudt van een
huwelijk, wat men in steeds toenemende mate ziet gebeuren. met
name in de hoogere middenstanden en in de steden van het kapitalisme. Dit noopt dan de vrouw tot het zoeken van andere bezigheid en deze staat van zaken werkt het streven naar vrouwenkiesrecht in de hand.
Het niet-politieke feminisme wil de vrouw een hoogere ontwikkeling en zelfstandiger existentie deelachtig doen worden.
Hierbij dient onderscheiden : onvoorwaardelijk toejuiching verdient
het streven om ook aan de vrouw ten goede te doen komen den
vooruitgang in menschelijke kennis, in kracht van persoonlijkheid
en vrijheid van positie, die alle leven in de cultuurwereld kenmerkt.
Maar ook ten andere spreekt hier de nood van 't leven mee. Zoolang het regel is dat de jongedochter tusschen de 18 en 25 jaar
huwt, is er geen tegenspraak tusschen haar roeping als vrouw en
haar als kind te huis zijn. Maar velen trouwen niet of laat, zijn
hun ouders tot last, kiezen dus liefst een professie : hij het onderwijs of op kantoor of als arts. Doch het aantal „studentinnen"
stijgt wel, maar, buiten de medicijnen, blijft zij uitzondering.
De geschetste keer in het sociale leven kon echter niet natuur
en wezen der vrouw neutraliseeren of in 't mannelijke omzetten.
Man en vrouw zijn niet identiek, verschillen in soort principieel ;
bij het vrouwenvraagstuk valt te letten op wat principieel verschil
is tusschen de geslachten en de door tijd en omstandigheden veroorzaakte variaties. Het principieel onderscheid is lichamelijk èn
geestelijk, aldus door den schepper in man en vrouw vastgesteld.
Heel het motorisch stelsel der vrouw is zwakker. Psychisch is de
vrouw plooibaarder en buigzamer dan de man, bezit een macht,
die niet zwakker noch minder volhardend doch anders is. Doch
schudt ze haar eigen natuur uit en wil den man gelijken, dan
klimt ze niet maar daalt. Alle wegdoezeling van dit verschil streeft
naar tenietdoening door menschelijke willekeur van Gods orde.
Men kan buiten dit verschil omgaan b.v. door censuskiesrecht,
doch dan geeft het geld, niet de mensch den doorslag.
Heeft het soortverschil der geslachten invloed op de aangewezen levenstaak van man en vrouw ? Op het oorlogsveld kon
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voor haar nooit een andere taak dan die der liefdezuster zijn weggelegd. Ook op ander gebied spreekt dit soortverschil mee (brandweer, politie, jacht enz.). Er is tweëerlei leven : in 't gezin, het
particuliere, en daarbuiten, het meer publieke. Beide stellen verschillende eischen ; als regel vallen die eischen met het soortverschil samen: er is harmonie van levens-sfeer en menschenaard,
aldus door God ons opgelegd, bevestigd door historie en ervaring.
De Bijbel verliest niet de eerepositie der vrouw uit het oog ; ook
in Israël blijft die haar onvoorwaardelijk gegund ; Christus houdt
ons het soortverschil als uitvloeisel van Gods heilige ordonnantie
voor en het apostolisch getuigenis licht dit nader toe : op aarde
houdt het soortverschil stand en geldt de regel dat de man het
hoofd is en de vrouw hem onderdanig moet zijn. Naar Gods wil
ligt dus kracht, roeping en eere der vrouw aan den binnenkant
onzer samenleving en schuift zij slechts in zooverre, althans ten
deele, naar buiten. als er een taak te verrichten valt, in welker
vervulling de man bij haar ten achter staat. Tweede-klasse-hulpdienst is der vrouw onwaardig ; toch verlaagt haar daartoe de
moderne opvatting, want die hecht gewicht vooral aan het passief
kiesrecht, aan het gekozen kunnen worden en juist in die hoedanigheid legt de vrouw het af: reeds in liet cijfer, immers de
groote meerderheid van zetels en ambten verblijft toch aan den
man ; maar ook in het wezen ; een positie der eere wint de vrouw
op dat erf als concurrent van den man nooit.
Echter is hier tweëerlei uitzondering : lo. in het organisch
kiesrecht zal ook de weduwe als gezinshoofd bij de stembus optreden ; 2o. op publiek erf is er naast een terrein, waar de vrouw
ganschelijk niet hoort, een middenterrein, waarop ze noodshalve
verschijnt, doch ook een derde, waar het mannelijke en vrouwelijke zich dooreenstrengelt en de vrouw suo jure optreedt (de
hygiënische, paedagogische, philanthropische en artistieke sfeer).
Toch overdrijve men ook hier niet ; liefst zou men op deze gebieden de huisvrouw zien werken, maar die heeft daarvoor geen
tijd ; de kinderlooze gehuwden en de ongehuwden, die wel tijd
hebben, moeten al doende leeren.
Ten slotte: er is dus samenhang tusschen de twee soortverschillen : man en vrouw, privaat en publiek leven. In het laatste
nu schuift de politiek het verst naar voren, dus moet vooral van
dat erf de vrouw zich geheel verwijderd houden. Reeds de cijfers
wijzen uit dat gelijkstelling van man en vrouw bij de stembus op
volstrekte nederlaag van den man zou uitloopes. Zeker, ook de
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vrouw heeft belangen te bepleiten en rechten te verdedigen, maar
het Staatsleven bedoelt iets anders dan ieder zijn eigen belangen
te waarborgen ; de publieke zaak is een gemeen volksbelang.
Wachten op het publiek terrein rechten en belangen op beslissingen, die bijzonderlijk de vrouw aangaan, dan kon een orgaan voor
uiting van die klachten of verlangens worden ingesteld : Kamers
voor Vrouwenrechten, waaraan uitgestrekter bevoegdheid dan aan
de Kamers van Arbeid allicht te geven ware ; privaatrechtelijk en
oeconomisch zou dit zelfs uitnemend werken kunnen. Het feminisme,
voor zoover het de privaatrechtelijke positie der vrouw wil vrijmaken, steunen we. Maar de vrouw, die naar de stembus hunkert
om evenals de man politiek op te treden, belijdt de minderheid
van haar vrouwelijke natuur. „Plaats in uw gedachten naast elkander de geëmancipeerde Hetaire van Parijs, de suffragette van
Engeland en de nog steeds zoo éénige Huisvrouw uit Nederland's
burgerlijke leven, en we klagen niet meer, en we pleiten niet
meer, maar laten aan u zelf de keuze." —
Het betoog van dr. Kuyper moge voor zijn geestverwanten
klemmend en voor den oppervlakkigen lezer overtuigend zijn, ons
komt het voor niet sterk gefundeerd te zijn en — trots den schijn
van het tegendeel — noch veel houvast te bieden in stellige conclusies noch zelf veel houvast te vinden in de beginselen, waarop
het heet te steunen. Wilden wij niet tot enkele kantteekeningen
ons beperken, er ware aanleiding te over om ons oordeel in den
breede toe te lich ten ; een enkele opmerking echter moge hier
volgen. Wanneer men, gelijk schr. doet, „het niet-politieke feminisme" onvoorwaardelijk toejuicht, zal men zich dan niet genoopt
zien straks ook zijn bijval te schenken aan het politieke? M. a. w.:
wie het streven toejuicht om ook aan de vrouw ten goede te doen
komen den vooruitgang in menschelijke kennis, in kracht van persoonlijkheid en vrijheid van positie, die alle leven in de cultuurwereld kenmerkt, kan hij zijn ideaal blijven zien in de nog steeds
zoo eenige huisvrouw uit Nederland's burgerlijke leven of voert
hij haar op tot de gelijke der „Anglosaksische vrouw, die de forsche
ontwikkeling van haar persoonswil schier op elk gebied in de richting van het Vrouwenkiesrecht werken deed" ? Wanneer de vrouw
een macht bezit, die niet zwakker noch minder volhardend maar
anders is dan die van den man, zou zij dan niet naast den man
ook op het „publiek erf" veel goed werk kunnen doen? Indien er
in landen als Frankrijk, Engeland en Amerika sociaal van een
primaat van den man reeds lang geen sprake meer is („de vrouw
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wordt er steeds meer de machtige aan invloed"), kan men dan toch
vasthouden dat de man het hoofd is en de vrouw hem onderdanig
moet zijn? Op publiek erf is er een terrein waar de vrouw ganschelijk niet hoort (de politiek), maar er is ook een middenterrein,
waarop ze noodshalve verschijnt bedoeld is dat der professies die
de ongehuwde vrouw opzoekt ; ware het, ongerijmd indien de wetgever (ook de kieswet) rekening hield met het feit dat deze noodstand steeds meer vrouwen dit terrein doet betreden ? Vrouwenkiesrecht moet worden afgewezen reeds hierom, wijl de cijfers uitwijzen dat toekenning daarvan op een volstrekte nederlaag der
mannen bij de stembus zou uitloopen ; deze grond klinkt al bitter
weinig principieel, doch bijzonder practisch ... van mannelijk standpunt. Wel heeft — zoo heet het verder — ook de vrouw belangen
te bepleiten en rechten te verdedigen, maar de Staat bedoelt niet
ieder zijn eigen belangen te waarborgen ; de publieke zaak is gemeen
volksbelang. Zeker, maar daarmee is dit punt niet afgehandeld.
Kan men zeggen dat de mannen, die wetten maken, het gemeen
volksbelang zoo opvatten, dat zij daarbij aan de vrouwen geven
wat haar toekomt ? Zoo ja, hoe blijven er dan voor de vrouwen
belangen te bepleiten en rechten te verdedigen over ? En waarom
moet men dan vreezen dat de stemmende vrouwen haar belangen
door den Staat gewaarborgd zullen willen zien, terwijl de mannen
het gemeen volksbelang te behartigen weten ? „Organisch" kiesrecht .... waarom is daarin wel plaats voor de (ook kinderlooze,
alleenwonende?) weduwe (totdat zij hertrouwt !) en niet voor de
ongehuwde, werkende vrouw :' Wat is bedoeld met dat plotseling
hier opduikend, niet nader uitgewerkt denkbeeld : „kamers voor
vrouwenrechten" ? Zullen de huismoeders daarvoor meer tijd hebben
dan voor armenzorg enz. ? Of zullen ook hier de ongehuwden al
doende moeten leeren ? Zal men, aan deze colleges uitgebreider
bevoegdheid gevend dan aan de (mislukte) Kamers van Arbeid, hun
werking tot het privaatrechtelijk en oeconomisch gebied kunnen
beperken ? Ten slotte : stelt men de groote vragen, waarom het hier
gaat, juist en billijk door de keuze te geven tusschen de geëmancipeerde Hetaire van Parijs, de suffragette van Engeland en onze
nog steeds zoo eenige huisvrouw ?
Maar wij staken de opsomming der vragen, die zich vermenigvuldigen; wij moeten ook nog hoores wat mevrouw Roland Holst
ons te zeggen heeft. Wij wilden slechts — zonder het pleit voor
vrouwenkiesrecht te voeren — er op wijzen dat en waarom
dr. Kuyper's contrabetoog voor niet-geestverwanten klemmend
noch overtuigend is.
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Mevrouw R. H stelt voorop dat zoowel de arbeiders- als de
vrouwenbeweging, beide werkingen van den grooten omkeer in
het economisch en maatschappelijk leven der laatste anderhalve
eeuw, tevens ook factoren tot de volledige zich voorbereidende
omwenteling der maatschappelijke verhoudingen, eerst in de
socialistische maatschappij haar oplossing zullen vinden ; hiervan is
de arbeiders-beweging zich bewust, de vrouwenbeweging niet,
want deze is niet een algemeene, doch wordt door klasse-tegenstellingen beheerscht. De bevrijding der vrouw zal het werk van
het socialisme zijn, hetwelk ook de klasse-voorrechten voor de
vrouw zal opheffen ; de burgerlijke vrouwen-beweging is nog in de
klasse-tegenstelling bevangen.
De plaats, die de vrouw in de maatschappij door de eeuwen
heen innam, wijzigde zich naar den aard van het productie-proces,
de productie-wijze en de verhoudingen, die de menschen in de
productie aangingen. Ziedaar wat de spreekster ons zal aantoonen.
Zooals maatschappelijke krachten de vrouw afhankelijk maakten
van den man, zullen zij straks hare bevrijding bewerken.
In het arbeidsproces had de vrouw wegens het verschil in biologische functies altijd een andere plaats dan de man. In de oudste
tijden was de positie der vrouw een zeer ongunstige ; de man
bezit de wapens, ging ter jacht en streed. Het matriarchaat gaf
niet overal aan de vrouw een betere plaats; verbetering kwam er
eerst door den landbouw, waarbij de vrouw als producente optrad ;
de communistische inrichting der maatschappij verhief de vrouw :
zij werkte voor het „geslachtsverband", welks instelling de ontplooiing van het gezinsleven tegenhield. Bij matriarchaat, primitief
communisme en geslachtsverband nam de vrouw een hoogere en
meer geeërde positie in dan op eenig andere, hoogere of lagere
trap in de geschiedenis der menschheid. Maar de man werd zelf
landbouwer; de vrouw werd slechts zijn hulp daarbij of in huis
teruggedrongen. Ook het opkomen van handel, verkeer en scheepvaart, het in gebruik komen van (natuur)geld werkte in dezelfde
richting. Het communisme verviel, het geslachtsverband verzwakte,
de vrouw werd koopwaar ; tegelijkertijd gaat het moederrecht tot
vaderrecht over, wat een ontzettende tragedie is: de diepe val
der vrouw van een staat van vrijheid, van geacht en geëerd zijn,
tot duizenden jaren van afhankelijkheid, rechteloosheid en dienstbaarheid. Maar voor de menschen dier dagen was die overgang
een geweldige stap vooruit, een bevrijding uit onduldbare gebondenheid. Zoo ook wordt die wijziging door de dichters dier dagen
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bezongen. De man, heerscher, schept nu het vrouwelijk ideaal van
zachtheid, volgzaamheid, onderworpenheid en geduld, dat door
alle eeuwen heen en ondanks alle maatschappelijke veranderingen
is blijven gelden. Het Christendom deed niet veel om de vrouw
uit die positie te verheffen ; wat het leven op aarde aangaat, aanvaardt het voor de vrouw den bestaanden toestand. Onder dezen
staat van zaken vervormt de vrouw zich geestelijk en lichamelijk,
al vindt men niet onder alle volken en niet bij alle klassen die
psychische en fysieke verschillen in even hooge mate : bij de uitbuitende klassen zijn ze grooter dan bij de uitgebuite. Ook de
Renaissance bracht in het lot der vrouw niet veel verandering . . .
Eerst in de 19de eeuw, bij Shelley, rijst een nieuw vrouwenideaal op. Die verandering kwam, doordat de groote industrieele
revolutie --- met Engeland als uitgangspunt — in het derde kwart
der 1 8de eeuw het leven der menschheid, ook liet vrouwenleven,
in nieuwe banen leidde. De machine bracht vrouwen- (en kinder-)
arbeid op grootera schaal, omdat dit den werkgever voordeelig uitkwam. Niet langer is dus de man kostwinner en de vrouw van
hein afhankelijk ; zij wint haar eigen brood, vaak ook dat der
kinderen, zij 't ten koste van veel leed. Zoo wijzigt zich de oude
verhouding volkomen daar, waar een talrijk vrouwelijk industrieproletariaat bestaat. De vrouw-arbeidster blijft tevens producente
in de huishouding, wordt door die dubbele functie onmenschelijk
afgebeuld. De proletarische arbeid der vrouw kweekt hooge zuigelingensterfte. Die ervaring drijft de vrouw — langzaam nog
maar -- tot de organisatie ; bij ons is in de laatste jaren eerst
sprake van een proletarische vrouwenbeweging.
Tegelijkertijd wordt het arbeidsveld voor vele vrouwen uit de
burgerlijke klasse allengs verkleind ; haar neemt de machinale
arbeid veel huishoudelijk werk uit de handen; zij vervelen zich en
zien om naar een andere taak, ook ten einde niet tot last voor
haar mannelijke familie-leden te blijven, want door het onzekerder
leven en hoogere eischen nemen in de burgerlijke klassen de huwelijken af of worden eerst op later leeftijd gesloten. Deze vrouwen
strijden dus met de mannen, wier werkkrachten ook reeds een te
veel opleveren, om de beste plaatsen tegen het verzet van den
man in, die als onvrouwelijk dezen beroepsarbeid der vrouw afkeurt.
Zoo komt het feminisme op, de burgerlijke vrouwenbeweging,
welker bestaan één zegeloop was en is.
De proletarische en de burgerlijke vrouwenbeweging hebben
objecten van strijd gémeen : opheffing van de politieke rechteloos-
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beid, vrouwen-kiesrecht, voor beide groepen een noodzakelijk wapen
tot verdere bevrijding. Maar tusschen beide zijn verschillen van
oorsprong en wezen, die ze beletten ooit in één stroom samen te
vloeien. De proletarische vrouw vecht den strijd voor lotsverbetering — ook den politieken strijd — niet tegen, maar naast den
man harer klasse. De burgerlijke vrouw kampt niet vooral voor
verlichting van den arbeidslast, integendeel eer voor toelating tot
den arbeid ; zij vraagt vrijheid van arbeid en verlangt die voor
alle vrouwen in alle omstandigheden. Ziedaar het verschil in oorsprong en wezen. Er is ook groot verschil in doel. De socialistische vrouw weet of leert dat blijvende, wezenlijke lotsverbetering
onder het kapitalisme onbereikbaar is, dat de echte, ware vrijheid
voor haar eerst in het socialisme zal opbloeien. De burgerlijke
vrouw strijdt, in naam en in haar eigen bewustzijn, voor de vrouwen
van alle klassen ; zij wil geen klassebeweging voeren, meent dat
ook niet te doen, maar doet dat feitelijk wel, want zij streeft naar
opheffing der wetten en zeden, die de vrouw der bezittende en
heerschende klassen bij de mannen dier klasse achterstellen ; aan
de uitbuiting en heerschappij, tot nu toe door de mannen der
heerschende klassen bedreven, wil ook zij deelnemen.
De eigenlijke kern van het probleem voor de burgerlijke
vrouw is de tegenstrijdigheid van den door haar gewilden beroepsarbeid en haar plichten als huisvrouw en moeder, twee functies,
die maar weinigen weten te verbinden en welker verbinding practisch vaak ook onmogelijk is. Toch : wie het moederschap aan het
werk — of omgekeerd — opoffert, lijdt een nederlaag, komt niet
tot volle ontplooiing. Het is de inrichting onzer huishouding als
privaatbedrijf en de verzorging van het jonge kind uitsluitend in
het gezin, die deelneming der moeder aan den maatschappelijken
arbeid uitsluiten of althans zeer bezwaarlijk maken ; in een andere
maatschappij zal dit anders zijn : de gezinsfuncties zullen meer nog
dan het geval reeds is beperkt worden en overgaan aan de gemeenschap, aan het georganiseerde en gespecialiseerde grootbedrijf.
Zoo zullen aan het gezin slechts die speciale functies overblijven,
waartoe het volgens zijn wezen geroepen is : voortbrenging van
sterke, schoone kinderen, veredeling van het menschen-ras, verpleging dier kinders voorzoover zij het best, het doeltreffendst
door de moeder en in het gezin geschiedt. Tegens die reeds merkbare evolutie verzet zich het individualisme, bedreigd in zijn laatste,
sterkste wijkplaats (het gezin) te midden der zoo wilde, onvriendelijke,
vijandige maatschappij. Doch als de wereld „een nest van ge-
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nooten" is geworden, dan vervagen de grenzen tusschen gezin en
gemeenschap. De socialisatie van het huishoudelijk bedrijf zal een
onderdeel vormen der algemeene bedrijfs-socialisatie, welker totstandbrenging de groote taak der zegevierende arbeidersklasse
zijn zal. Alleen het socialisme zal eiken mensch, man of vrouw,
de gelegenheid geven arbeid te verrichten naar eigen aanleg, zal
alleen door verzwakking van het oude individualisme, oude tradities doen vervallen, de vermaatschappelijking der huishouding
mogelijk maken en daardoor het vrouwelijk geslacht tot de vrijheid
omhoog heffen, welke haar deel slechts was toen productie en
eigendom communistisch waren geregeld. Strijden wij dus als wegbereiders voor het socialisme ... !
De hier kort weergegeven gedachtengang der spreekster wordt,
gelijk men ziet, geheel beheerscht door wat men is overeengekomen
te noemen : historisch materialisme of liever door materialistische
geschiedbeschouwing : het verleden wordt verklaard enkel uit „het
productie-proces" en de toekomst wordt alleen door wijziging van
dat proces voorbereid. Er is in deze opvatting iets verbijsterendeenvoudigs ; zij is geweldig simplistisch. Gegeven zeker productieproces, dan volgt daaruit zekere samenleving; wil men een betere
samenleving, het is genoeg (ook : het eenig afdoende) dat gij het
productie-proces verbetert. Maar blijft er nog niet een enkele vraag
over? Deze : welke krachten voerden de menschen tot dit productie-proces ? welke diepere factoren, waarvan zij zichzelven mischien
geheel onbewust waren, dreven hen juist tot de door hen gekozen,
gevormde inrichting hunner samenleving ? En welke, tot wijziging
daarvan ? Waren dat al te gader slechts uitwendige oorzaken:
sterker beheersching van de natuur door den mensch, overgang
van jacht tot landbouw, tot nijverheid? Toont zelfs de werking

dier uitwendige oorzaken niet aan dat de mensch iets anders is
dan een op deze aarde ontstaan dier, speelbal van de uiterlijke
omstandigheden, waaronder hij leeft? Is er hier naast werking
geen wisselwerking, ja, is er niet heel een moeilijk naspeurbaar
complex van ethische en materieele motieven en factoren, welke
den stand der sameleving bepalen en wijzigen?
Natuurlijk is er veél meer dan dit weinige te zeggen over dit
pleidooi. Merkwaardig daarin schijnt ons — opnieuw, want telkens
valt in zulke betoogen deze opmerking te maken — dat daarin
aangedrongen wordt op een terugkeer, dat m.a.w. deze meest vooruitstrevenden liet verst achteruit- en terugzien. Ach, bezaten wij
nog maar (of: reeds weer) het communisme der primitieve eeuwen!
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Matriarchaat, communisme, geslachtsverband . dat was de gulden
tijd. Daarheen, althans naar dat communisme moeten wij weer
terug ... Zullen wij ooit daarheen terugkeeren? Zal ooit het individualisme zich laten uitbannnen ? Beteekende en beteekent het
niet een winst van en voor den mensch, een erkenning van de
persoonlijkheid, van het eigene ? Zullen wij ooit van de vrucht
diens booms geproefd hebbend, ons kunnen schikken in de kudde,
waarin het persoonlijke ondergaat ? in het „nest van genooten"
waarin alleen nog de kindervoortbrenging niet zal zijn genaast
door het georganiseerde en gespecialiseerde „grootbedrijf" ?
In het pleidooi der spreekster vindt men aanwijzingen, die
haar hadden moeten terughouden van een zoo stellige uitspraak
omtrent de richting, waarin vooruitgang moet worden gezocht.
„Ons" — zoo lezen wij op blz. 10 — ,,ons schijnt de overgang
van moeder- tot vaderrecht een ontzettende tragedie, waarin wij
bovenal voelen den diepen val der vrouw van een staat van vrijheid, van geacht en geëerd zijn, tot duizenden\ jaren van afhankelijkheid, rechteloosheid en dienstbaarheid. Maar voor de menschen
die ten tijde van dien overgang leefden; was hij een geweldige
stap vooruit, een bevrijding uit onduldbare gebondenheid." En blz.
11 : „Maar, waren ook de gevolgen van deze geweldige omwenteling in de maatschappelijke en geslachtelijke verhoudingen schoon
en goed, gezien van een algemeen standpunt, n.l. van het standpunt van de ontwikkeling der menschheid en dat waren zij zeer
zeker.... voor de vrouw was het gevolg van de omwenteling..
de lang-durende inkrimping van haar levensveld en de kunstmatige
verwringing en verarming van haar menschelijk wezen". Behooren
overwegingen en waarnemingen als deze ons niet tot zekere bescheidenheid te stemmen ? Die overgang van moeder- tot vaderrecht
scheen den lieden van toen een geweldige stap vooruit en was dat
ook, omdat -- zeide spreekster — „groote, algemeens, economische
en sociale krachten den ondergang van het primitieve communisme,
van geslachtsverband en matriarchaat noodig maakten, omdat de
wereld zich niet kon ontwikkelen en de menschheid niet kon voortschrijden, wanneer niet nieuwe kwamen in de plaats der oude goden,
wanneer niet het oude recht werd vervangen door een nieuw recht,
de oude zede door een andere". Toch schijnt „ons" die van algemeen standpunt wel goede en schoone omwenteling een ontzettende
tragedie ; zij maakte de vrouw rechteloos en dienstbaar. Wij vragen
nu , niet: of ontwikkeling der menschheid (anders dan vooruitgang
..

,

in stoffelijken zin) mogelijk was, wanneer de vrouw daarbij van

LEESTAFEL.

465

haar „positie der eere" tot de rang van dienstbare afdaalde. Maar
wij vragen dit : naar mevr. R. H. meent zijn ook thans groote,
algemeene, economische en sociale krachten werkende aan de voorbereiding eener omwenteling, die haar „een geweldige" (ja, de
finale) „stap vooruit" toeschijnt ; zullen niet latere geslachten oordeelen dat die omwenteling een ontzettende tragedie was, omdat
zij in een thans nog niet voorziene richting allertreurigste gevolgen
met zich brengen zal? Mevr. R. H. juicht liet nieuwe komende
licht toe, gelijk destijds de dichter dat deed, maar zij ziet thans
de donkere schaduw naast wat toen enkel licht scheen. Zal dan
het licht, dat mevr. R. IL thans over ons menschdom hoopt te zien
dagen, niet ook zwarte schaduwen werpen ? Of zal waarlijk dan
deze omwenteling onvermengd geluk voor allen opleveren? Wezenlijken vooruitgang over heel de lijn zonder teruggang op eenig
gebied, louter verbetering, nergens verslechtering ot slechts verplaatsing van leed ? Er is een sterk geloof in het alleen en volstrekt
zaligmakende van het socialisme noodig om op die vraag een
bevestigend antwoord te durven geven. Maar wie dat niet durft
H. S.

.. .

M. van Genus. W eg met het opium ? (Overdruk van
artikelen in het Soerabaiasch Handelsblad) 1914.
De brochure van den heer van Kol, door mij besproken in

Onze Eeuw, Februari 1914, heeft den heer van Geuns aanleiding
gegeven, de beschouwingen van dien opiumvijand aan eene ernstige
critiek te onderwerpen. Wie de leer huldigt dat het, om tot de
waarheid te komen, zeer noodig is beide partijen te hooren, kan
niet anders dan zich over de verschijning van het nieuwe vlugschrift verheugen.
Het stelt de eenzijdigheid van den apostel der opiumbestrijding
in het licht. Maar omgekeerd, -- is de heer van Geuns, in zijne
argumenten, niet evenzeer eenzijdig ?
Zoo toont hij, met aanhaling van tal van betrouwbare getuigen,
aah dat „de schadelijkheid van liet opium doorgaans zeer overdreven
is voorgesteld". Inderdaad geloof ik ook niet, dan een enkel
opiumpijpje zooveel nadeeliger is dan een enkel bittertje ; gevoelt
men echter niet dat de quaestie niet dááro'n gaat ? Dat „enkel
bittertje" moge weinig kwaad doen ; in Nederland verheugt zich
toch een ieder, zonder uitzondering geloof ik, over het feit dat het
gebruik per hoofd van gedistilleerd in de laatste 10 jaren geleideO. E. XV 3
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lijk van 7.84 tot 5.27 L. daalde, dus vrij nauwkeurig met een
derde, ondanks de belangrijk toegenomen welvaart.
In Indië, niet het minst op Java, is echter grootere welvaart
dadelijk te herkennen aan meer opiumgebruik. De heer van
Geuns zegt nu wel, dat elk bewoner van Java gemiddeld per jaar
niet meer dan 50 cent aan opium uitgeeft ; doch hij erkent ook
(bl. 46) dat, zoodra er meer geld verdiend wordt, het gebruik stijgt.
„Wordt in eene residentie een groot werk aangelegd ; worden er
groote cultuurondernemingen gesticht ; slagen de inlandsche gewassen ; stijgen de loonen voor het werkvolk, — dan weerspiegelt
zich dit alles in het debiet der staatsopiumwinkels."
Nu zegt het cijfer van een gemiddelde over de geheele bevolking op zich zelf bijzonder weinig, als men weet dat verreweg
het grootste gedeelte niet, of nog niet, opium schuift. Er staan
c.c. 155000 gebruikers ingeschreven, maar zegt de heer van G.
(bl. 51), het getal werkelijke verbruikers is oneindig grooter. Goed,
laat dat een half Ynillioen zijn, dan is voor dit aantal het gemiddeld
verbruik toch al drie gulden per jaar, en voor de aan opium verslaafden, die dan zoo noodig stelen om opium te kunnen koopen,
natuurlijk veel meer. Doch hoe zal de toekomst zijn als de
„enorm gestegen koopkracht van de inlandsche bevolking" (hl. 43)
op even verblijdende wijze als in de laatste jaren blijf t toenemen ?
„Slechts matige schuivers vallen bij opiumdaurte af" (bl. 65), dus
ook wanneer het opium, al blijft de prijs onveranderd, te duur
wordt naar verhouding tot de inkomsten ; hieruit volgt toch ook,
dat bij hoogere inkomsten het aantal „matige schuivers" zal aangroeien ? En de compagnie onmatige schuivers wordt uit het
bataljon matige schuivers gerecruteerd !
Men denke toch over dit gevaar niet te licht. De inlander,
op Java vooral, is nog zwak van karakter : snoeplustig, verk wistend, koopziek (bl. 55). Als hij, door verbeterde economische

omstandigheden, meer dan thans de gelegenheid heeft opium te
schuiven, zal hij allicht voor de verleiding bezwijken ; het aantal
„matige" schuivers, en daarmede ook dat der „onmatige", zal
toenemen. Niemand kan dat wenschelijk achten ; ook de heer van
Geuns niet, die in het verstrekken van volksonderwijs het beste
middel ziet om ,,tegen de consumptie van het dure genotmiddel
stemming te maken".
Het is dus wel degelijk van belang, dat de regeering het
mogelijke doet om die consumptie te beperken ; niet door maatregelen echter, die slechts een schijneffect hebben en tot smokkel-
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handel verleiden. Ik zou in herhalingen vervallen als ik hierover
verder uitweidde ; ik meen slechts te moeten zeggen dat men zich
de werkelijke beperking van het opiumgebruik, en ook de bestrijding
van den smokkelhandel, vooral niet te gemakkelijk moet voorstellen.
Daarvoor is, integendeel, veel beleid, en ook veel geduld noodig.
Velen, en onder hen ook de heer van Geuns, meenee het matig
opiumgebruik tot zekere hoogte te kunnen verdedigen met te
wijzen op het gevaar dat, wanneer geen opium kan worden gekocht,
men zijn toevlucht zal nemen tot andere genotmiddelen die misschien
nog gevaarlijker zijn, zooals alcohol ; de mensch, zoo heet het,
heeft nu eenmaal „een prikkel noodig". Voor de koloniën, zoo
lezen wij op bl. 82, mag men beweren dat „het opium- en het
alcoholvraagstuk onafscheidelijk verbonden zijn."
Dit nu blijf ik in alle bescheidenheid betwijfelen, althans
wanneer men de quaestie zoo algemeen stelt. Ik wil wel gelooven
dat er inlanders zullen zijn die, als ze geen opium kunnen krijgen,
zich aan sterken drank zullen te buiten gaan ; ook dat, wanneer
de inkomsten van den inlander blijven vooruitgaan en de regeering
slechts toekijkt, zoowel het aantal opiumschuivers als dat der
jenever- (of liever, foezel-)drinkers zal toenemen. En ik erken, dat
het gebruik van sterken drank ten deelti aan de controle ontsnapt
omdat het niet afhankelijk is van den invoer van buiten. Wat gedaan kan worden om uitbreiding van drankgebruik tegen te gaan,
moge dus niet worden nagelaten.
Maar het is naar mijne meeping niet aannemelijk dat de opiumschuivers van thans zouden moeten worden de dranklustigen van
straks.
In ons land, het werd boven herinnerd, is het drankgebruik
in de laatste tien jaren met 1/3 afgenomen. liet was een tijdperk
van financieelen vooruitgang ; in de redeneering dat een mensch
toch iets „prikkelends" noodig heeft, zou men dus veronderstellen
dat er meer wijn, of althans meer bier zou zijn genuttigd ? Het
tegendeel is waar : het gebruik van wijn is, per hoofd der bevolking, in die jaren met 25, dat van bier met 10/, gedaald. Het
bittertje vóór den maaltijd is vervangen door thee, of door limonade,
of door mineraalwater ... of door niets.
Zou het in Indië anders gaan ? Hebben we daar niet genoeg
onschuldige genotmiddelen; waarom zou daar juist de sterke drank
voor het heulsap in de plaats moeten treden ?
Naar aanleiding van de belasting op den verkoop van tabak
in het klein, welke belasting in 1885 in Indië werd ingevoerd,
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veel ergernis en weinig financieel voordeel gaf en dan ook met het
eind van het jaar 1887 weer werd ingetrokken, werd destijds in
een dagblad geschreven en door de Indische Gids overgenomen :
„Onder de inlanders wordt, in het algemeen, iemand die veel tabak
in den vorm van sigaren of ook wel van pruimen verbruikt, beschouwd als een persoon, voor wien het opiumschuiven weinig bekoorlijks heeft. Dat de regel : een zwaar rooker is geen schuiver,
onomstootelijk vaststaat, zal wel niemand durven beweren, maar
zeker is het, dat het een in Indië vrij algemeen verbreid gevoelen
is. Onder de inlandsche bevolking is dit denkbeeld zelfs zóó
ingeworteld, dat zij de invoering der tabaksbelasting daaraan toeschreef, dat de kleine man naar het gevoelen der Regeering nog
niet genoeg schoof.''
Deze opmerking leidt mij tot de vraag : is er niet minstens
evenveel kans, dat de gewezen opium-schuiver naar de tabak, als
dat hij naar de j eneverflesch grijpen zal ?
Anderen weer meenen dat koffie, thee, limonade de plaats
van het opium in het volksleven zullen innemen.
Intusschen staat dit wel vast, dat de groote meerderheid der
Javaansche bevolking niet schuift en niet drinkt ; mij dunkt dit
wel het beste bewijs dat een „opwekknd middel", een „prikkel",
of hoe men 't noemen wil, niet noodig is, en dat men dus ook
geen gevaar loopt, in het algemeen het opium, zoodra het niet te
verkrijgen is, vervangen te zien door alcoholica. Beide zijn, voor
de matigen ten minste, geen behoefte- maar een weelde-artikel.
Het alcoholgevaar bestaat zeker, maar naast, niet tegenover het
opiumgevaar; en er is alle reden, geen van beide uit het oog te
verliezen.
Het geschrift van den heer van Geuns heb ik met veel belangstelling gelezen; hij heeft met zorg veel materiaal verzameld ter
verdediging van zijn standpunt .... dat echter door de anti-opiummannen nog niet zal kunnen worden aanvaard. Mij dunkt, men
kan zich de zaak zoo voorstellen ; van Rol roept allen te wapen
tegen den vijand; bij dien oproep moet men niet elk woord op
een goudschaaltje wegen, maar het „te wapen" is ons sympathiek.
Van Geuns toont aan, dat de vijand voorshands nog niet zóó zwart
is als van Kol hein afschilderde, dat hij ook in China, ondanks
alle beloften, weder te vriend wordt gehouden .... en dus, dat wij
hem ook eigenlijk wel met rust kunnen laten.
Ik houd het dan toch liever met hen, die bedoelden vijand
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voortdurend in het oog willen houden en hem telkens afbreuk
doen als de gelegenheid gunstig is. Geen schijnvertooningen die
meer kwaad dan goed doen ; dàt ben ik zeker met den heer van
Geuns eens, maar wèl mag worden verlangd, dat geen maatregelen
achterwege worden gelaten die tot vermindering van het (wettig
èn onwettig) opiumgebruik in Indië kunnen leiden. Het is nu nog
tijd; boe langer wij zoodanige maatregelen uitstellen, b.v. uit overweging dat de koloniale schatkist de opiumwinsten niet missen
kan en het opiumkwaad in onze koloniën toch eigenlijk ,,betrekkelijk
gering" is (bl. 98), — hoe ernstiger dat kwaad zich zal openbaren.
En wat de eischen van de schatkist betreft. — men kan dunkt mij
alleen vorderen, n u meer dan ooit, dat geene regelingen worden
getroffen ten believe van de ,galerij", door welke regelingen het
werkelijk opiumgebruik niet beperkt zou worden. E. B. K.
Het Woord Gods en het Woord der Menschen door
Dr. R. H. Woltjer, Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. Utrecht, G. J. A. Buys. 1913.
„Het besef, dat de Gereformeerde wetenschap, wil ze aan haar
doel beantwoorden, zich niet bepalen kan tot logische deductie
uit eenmaal voorgestelde praemissen, maar voortdurend rekening
heeft te houden met de nieuwe gegevens en daarop gebaseerde
nieuwe opvattingen, die zich voordoen op wetenschappelijk terrein,
om eenerzijds dit nieuwe materiaal te bezien in het licht harer
beginselen, aan den anderen kant echter ook datgene wat zij

meent als beginsel te hebben gevonden, aan de zekere resultaten
van het steeds voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek te toetsen, bracht mij er toe, het voor ons zoo belangrijke vraagstuk der
verhouding van Schrift en Oudheid in verband met de nieuwe
resultaten der philogische wetenschap. als onderwerp te kiezen
voor het referaat, dat ik op den Rotterdamsehen „Universiteitsdag"
van 1910 te houden had."
Aldus introduceert de hooggeleerde Schrijver zijn geesteskind.
Het zal den lezer tweeërlei hetoogen : 1° dat „Wetenscha,ppelijke
bestudeering van het Woord Gods tevens kan strekken tot beter
verstand van de nieuwe gegevens betreffende de heidensche Oudheid, die door de onderzoekingen van den laatsten tijd aan het
licht zijn gebracht", 2° dat „omgekeerd de nadere kennis der Oudheid, welke de tegenwoordige tijd verschaft, leiden kan tot vermeerdering van het wetenschappelijk inzicht in de H. schrift."
De S. heeft een welgeslaagd populair-wetenschappelijk overzicht
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gegeven van die studiën, waaraan vooral Deissmann's naam verbonden is. Als achtergrond heeft hij de geschiedenis van het Oosten, te
beginnen bij Hittiten en Assyriërs, geschetst. Ook de Joodsche
factor is niet verwaarloosd en het terrein, waar Reitzenstein c. s.
de raadselen van het syncretisme naspeuren, wordt betreden. Telkens worden „principieele beschouwingen" vooropgesteld. Die te
citeeren zou enkele vellen druks eischen, ze saam te vatten ware
een te hachelijke taak. Men kan den S. slechts dankbaar wezen,
dat hij zijne overtuigingen niet stilzwijgend aan de stof opdringt.
Wie met volharding hem volgt, vindt veel, dat de aandacht boeit
en tot nadenken dwingt. Mij trof de geestelijke houding dezer
beschouwingen. Wij hadden toch, meende ik, den grootschen droom
van de eenheid onzer menschelijke kennis, zij het met smart, laten
varen. Na den eeredienst der „Idee" kwam de vereering der
„Wetenschap", doch ook dit idool is gevallen. De grenzen der
onderscheidene wetenschappen zijn ons pijnlijk bewust geworden.
Telkens herinnert de S. zijn tegenstanders aan dit feit. Aan hunne
a priori's ontleent hij zich het recht voor het zijne. Dan echter
slaat hij de vleugels open en de schaduwen eener Gereformeerde
praemisse breiden zich uit tot den horizont. Ik zie hier schaduwen,
omdat deze praemisse niet doorzichtig is. Wanneer wij Christenen
spreken over den blik, dien wij hebben op die eenheid in het rijk

des geestes, waarin niemand toch nalaten kan te gelooven, dan
brengen wij iets mede, dat die eenheid herstelt. Het geloof in
God is postulaat van het Christelijk zijn. Daaromheen crystallizeeren
zich andere eischen van logischen en ethischen aard. Hier echter is de
transparantie, die het kenmerk van zulke praemissen is, vertroebeld.
Toch zullen wellicht lateren, die weer moed vatten tot grootsche
synthesen, de vlucht van des schrijvers theorieën van dichterbij
volgen en hem laken of loven op billijke wijze — indien althans
dit boek dan nog leeft. Daaraan twijfel ik : het geweldig panorama
mist, helaas, plastiek en de classicistische stijl derft den grootschen
eenvoud, dien het onderwerp eischt. In allerlei schermutselingen, in
geleerd apparaat en toelichtingen gaat ook een goed deel van des
lezers aandacht verloren. Het zou weinig schaden, wanneer sterk
persoonlijke uitspraken als, b.v., deze : „de religionsgeschichtliche of
nivelleerende" school, het ,.methodistische of isoleerende" standpunt
den lezer deden opspringen, indien de grootsche vizie er maar was.
Nu echter dekt de fiere titel een hoeveelheid lezenswaardige populaire wetenschap, toegelicht vanuit Gereformeerd standpunt niet
groote kennis en belangwekkende scherpzinnigheid. Meer heeft de
schrijver niet willen geven. J. DE ZWAAN.
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Jan Ligthart. Jeugdherinneringen. Tweede druk. Groningen. J. B. Wolters' U. M. 1914.
Dit is een zeer geslaagd exemplaar van een soort boeken, die
gewoonlijk zeldzaam vervelend zijn. Van dat soort boeken namelijk
waarvan het tabula docet de ziel is.
En dit komt omdat dit boek zoo zeldzaam eerlijk is. In een
woordje v000raf vermeldt de schrijver dat hij zijn jeugdherinneringen geeft vooreerst om ,,aan de kinderkunde betrouwbaar
materiaal te verschaffen, opdat zij dit ten bate der opvoeding, dus
tot heil der jeugd moge aanwenden" en bovenal om „ouders en
andere opvoeders door een geopend stuk leven helder te doen zien,
wat misschien op dit oogenblik vlak bij hen geschiedt achter de
sluiers der onderlinge vervreemding".
Gewapend met een stevigen afkeer van tendenz-schrijverij begint
ge dit boek — doch voelt u da :fel ij k en voorgoed ontwapend. En
wel door de absolute eerlijkheid van den schrijver, en door zijn
hartgrondigere eenvoud. Hij geeft werkelijk wat hij belooft „een
geopend stuk leven". Zijn leelijke jongensstreken zoowel als zijn
jeugdige heldendaden, hij verhaalt ze zoo eenvoudig dat ieder ze
ziet, zijn eigen jeugd zich gaat herinneren, en eerbied krijgt voor
dezen schrijver, die zulk een echt, goed mensch is.
Doch dan die bedoeling? Nu, die hindert hier niet zoo, vooreerst omdat ze niet onder stoelen of banken wordt gestoken, maar
recht op u afkomt, en vooral omdat ze zoo nobel van karakter is.
Na verteld te hebben hoe hij op school aan de kinderen zijn eigen
leelijke jongensstreken verhaalt, zegt hij : „Wanneer kinderen in
ons medezondaars weten is de afstand tusschen hen en ons wat
kleiner. Ze laten zich in ons los... Wie zich aan zijn kinderen durft
geven, gehéél, doch met de heilige bedoeling om dit als een ofler
te brengen tot hun heil, hij zal ervaren hoe dit offer, wel verre van
tot navolging der verkeerde daden te prikkelen, een tegenenden
ernst in hen ontwikkelt, een vroegen strijd, een -- mogen we
hopen — tijdige zege" (blz. 129).
Het geheel is een pleidooi vóór de jongens tegen de domme
paedagogen die vast zitten aan hun dogma's en tegen de nog dommer vaders.
„Jongens zijn gelukkig zoo, dat ze alle uit angstvalligheid
verboden dingen toch doen. Mijn hemel, als ze eens waarlijk gehoorzaam waren, wat zou er, bij de bekende verbiedmanie der volwassenen, dan van lien terecht komen. Nooit werd een jongen een man.
Doch nu gehoorzamen ze hun zuiver instinkt vaak meer dan hun
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opvoeders, en dat• is hun behoud. Begrijp dat goed, brave dwingende, uit bestwil handelende paedogoog. De jongen is niet ongehoorzaam uit onwil, uit boos opzet, maar omdat een wijze natuur
hem tot taak heeft gesteld, de fouten uwer domme paedagogie te
corrigeeren" (blz. 98).
Het heilzame van genezende straf wordt dus hier vrijwel afgewezen : „Op grond mijner jeugdervaringen ben ik een overtuigd
tegenstander van de celstraf. Ik geloof alleen in de verbeteringskracht van goed gezelschap en lustwekkenden arbeid" (blz. 132).
Toch schijnt dit idealistisch optimisme, dat alle vertrouwen
heeft in „het zuiver instinkt" van den jongen en in die „wijze
natuur", nog al goedkoop, een zwakke herhaling van Rousseau's
„retournons à la nature". Maar ook, deze bedenking wordt ontwapend
door de ondogmatische en zeer oprechte vroomheid van dezen
paedogoog. Misschien blijft men zijn bezwaren houden, maar begrijpt
dat dit werk uiterst populair zal worden, reeds is. Want in het
najaar van '13 verscheen de eerste druk, en in het voorjaar van
'14 reeds een tweede, die in een naschrift al kon vermelden van
vele en zeer hartelijke brieven die zijn Jeugdlierinneringen den
schrijver hadden bezorgd. G. F. H.
Frans Bastiaanse. Overzicht van de Ontwikkeling der
Nederlandsche Letterkunde. Met Bloemlezing en Illustraties. Deel I. Amsterdam. Mij. v. Goede en Goedkoope
Lectuur.

„Zoo is dus dit werkje eene beredeneerde bloemlezing, welke
geraadpleegd kan door hem die naast eene beknopte uiteenzetting,
een aantal waardevolle teksten uit verschillende tijdperken, in een
tweetal deelen bijeengebracht, wenscht te bezitten", aldus karakteriseert in zijn Voorwoord de schrijver terecht zijn werk ; want
„werkje" is al te bescheiden voor een tweedeelig boek, waarvan
het eerste deel reeds meer dan vierhonderd bladzijden geeft.
De waarde dezer beredeneerde bloemlezing is hierin gelegen
dat zij vervaardigd is door een dichter die tegelijk docent is,
docent van academische opleiding.
Dat de docent hier aan het woord is, blijkt niet alleen uit de
eerbiedwaardige lijst van Bronnen en Studiernateriaal bij Deel I
gebruikt (bl. 415-419), maar vooral uit de duidelijke en bondige
wijze, waarop hier de verschillende soorten en vormen der poëzie,
in verband met de historie, worden uiteengezet en verduidelijkt.
Den dichter bespeurt men telkens door het geheele werk heen.
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Soms te opzettelijk, waar de schrijver het dichterschap verheerlijkt
en naar aanleiding van P. C. Hooft zegt: „ Hartstochtelijke natuur,
verfijnde cultuur komen in hem samen om, vereenigd, het menschtype te vormen, dat meer dan welk ander type ook, het ideale
nadert: de dichter" (bl. 332); of ook waar hij vermeldt hoe Hooft,
die drie dagen na Giordanó Bruno's marteldood te Rome komt,
daarvan in zijn Reisheuchenis zwijgt en dit zwijgen prijzenswaardig
noemt op dezen grond : „Groote vernuften en vurige harten als de
zijne zijn aan zichzelf en hun land verplicht zich zoo lang mogelijk
te conserveeren en geen roekeloos spel te spelen met het kostelijke,
het kostbare kunstvoorwerp, dat een dichter voor een natie beteekent" (bl. 338). Gewoonlijk echter minder opzettelijk en dan
des te nadrukkelijker, wanneer wij hij de fijne keuze der teksten
en bij hun aesthetische verklaring in den voortreffelijken gids den
dichter herkennen, die congeniaal de schoonheid van het besproken
werk uit eigen aanschouwing kan uiteenzetten. Zoo b.v. waar hij
ons in § 21 Karakters en Satyre in (len Reinaert teekenend, aldus
aanvangt: „De schrijver van dit meesterstuk onzer Middeleeuwsche
letterkunde moet een aristocratische geest geweest zijn. Een
echte dichtergeest, zooals men zich dien gaarne indenkt, aan wien
niets menschelijks vreemd is, maar die met een supremen glimlach
van koninklijke ver-hizondering, de massa en het eigen zelf als
beneden, als buiten zich kon zien ; die achter zichzelf kon omloopen
en met nieuwsgierig voldanen glimlach het raderwerk van den
eigen geest kan zien werken op analoge wijze als liet werkt in de
hersens zijner soortgenooten, maar subtieler, maar verfijnder en van

zijn eigen grootere voortreffelijkheid bewust" (bl. 91).
De vraagt ligt voor de hand of dit eerste deel niet ongemotiveerd met P. C. Hooft eindigt midden in de eerste helft der
zeventiende eeuw. Het antwoord echter kan luiden dat het volgende deel al te omvangrijk zou worden, indien dat begon met de
Renaissance. Doch gewichtiger schijnt mij de vraag of P. C. Hooft
in dit Overzicht niet te uitvoerig is behandeld. Immers van bl.
331-412 wordt hij als type der Renaissance in de Nederlanden
geteekend. Blijkbaar heeft de schrijver groote voorliefde èn voor
de mentaliteit en voor de poëzie en het proza van Hooft. Gelijk
ook blijkt niet alleen uit de vele, en uitnemend gekozen fragmenten, maar ook uit de détailbeschouwing daarover b.v. over de
gedichten aan Arbele (bl. 393-395). En toch zegt hij midden in
die studie: „ik zal mij moeten beperken" (bl. 37), en voelt de
lezer dat de schrijver hierover nog veel meer in portefeuille heeft.
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Welnu, was het dan niet beter geweest in dit Overzicht dit hoofdstuk beknopter te hebben gegeven, en een monographie te wijden
aan P. C. Hooft, waarin dan al die wetenswaardigheden, vrucht
van langdurig en toegewijd onderzoek, beter tot hun recht zouden
komen ?
Immers is nu de kans niet uitgesloten dat Of het tweede deel
al te omvangrijk wordt, indien aan volgende, groote figuren een
even uitvoerige bespreking wordt gewijd, Of aan deze de volle
maat wordt onthouden, indien het tweede deel niet te zeer mag
uitdijen. G. F. H.
.

Mijmeringen van .Tules Schürmann. — „In liet Boekhuis".
Hilversum, 1914.
Verscheidene der liedekens die Jules Schürmann hier onder
den zeer juist gekozen titel „Mijmeringen" vereenigt en met begrijpelijke sympathie opdraagt aan dien anderen Gooischen dichter
Joannes Reddingius, zijn vroeger verschenen in Onze Eeuw. Uit
dit feit blijkt wel dat wij Schürmanns poëzie waardeeren, maar
niet op welke gronden wij dat doen. Het is niet moeilijk, dit in
weinige woorden te zeggen. Schürmann is een poeet van groote
natuurlijkheid. Als hij „im Walde so für sich hid geht", mijmerend,
d.w.z. in die zoete stemming, die niet geheel droomen en niet geheel denken is, dan zoekt hij niet naar motieven als een onrustig
kunstenaar, maar hij vindt het lied van zelf; hij vindt menig klein
plantje dat gij en ik zouden zijn voorbijgegaan :
Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort ;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

Ik wil wel bekennen dat deze korte mijmeringen, die als kleine
boschbloemen zijn, zeer eenvoudig en toch onmiddellijk herkenbaar
tusschen kleurrijker bloeiend kruid, mij onder de verzen van dezen
Larenschen dichter het meest welkom zijn. Hij wint gemakkelijker
mijne aandacht als hij mij in heel weinig maar met takt getrokken
lijnen eene visie voortoovert van Blaricums heide en Larens dennen,
en mij dan toont hoe zacht de heiligenschijn van zijn studeerlamp zijn
avondschets verlicht, dan wanneer hij mij roept tot ernstiger, dieper bespiegeling van de kommervolle levensraadselen of dringt
tot luisteren naar zijn klacht, en zijne ironie. Maar is liet niet al
veel, dat een dichter de macht heeft door enkele regels u of mij
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weg te voeren van onze „folianten", en te brengen op de heide —
de breede heide zijner gedachten ?
K. K.
Thoukudides' Navorschingen. De Peloponnesische Oorlog
van 431-411 voor C., in acht boeken. Vertaald uit het
Grieksch door Mej. H. M. Boissevain en Dr. H. J. Boeken.
Boek I en II. Haarlem. J . W. Boissevain en Co. 1914.
Grieksche texten met Nederlandsche vertalingen daartegenover
gedrukt zijn uitnemend geschikt om iemand, die zijn kennis van
de oude taal voelt wegglippen, krachtig te steunen. En ook voor
de lezers, die zich veilig ook zonder gids op het pad der klassieke
lectuur wagen, is het aangenaam om bij duistere plaatsen eens te
zien hoe een ander over de moeilijkheden denkt die hem hebben
gekweld. In zulke edities is de Grieksche tekst hoofdzaak, de vertaling hulpmiddel. Maar bij het hierboven asngeduide werk is de
zaak omgekeerd. „Begonnen als een oefening die eigen geest moest
stalen, is deze vertaling voortgezet als een werk, dat velen genot
en nut . . . . zal kunnen verschaffen." Men ziet het, het is Mej.
Boissevain en Dr. Boeken om de overzetting te doen ; zelfs is de
Grieksche text zoozeer als bijzaak behandeld, dat een belangstellend
lezer uit een vijftal bladzijden zonder moeite een staalkaart van
zetfouten en philologische onnauwkeurigheden bij elkaar zal kunnen
garen. Nu eens wordt in den Griekschen text eene andere lezing
gevolgd dan in de vertaling wordt weergegeven, soms zijn woorden
die de in deze uitgaaf gevolgde criticus invoegt, zonder aanduiding
der invoeging afgedrukt, dan weer worden, in navolging van }J ude,
enkele woorden door de welbekende scherpe haakjes veroordeeld,
doch desniettemin vertaald, op de accentueering der woorden is
met weinig nauwkeurigheid gelet, ja zelfs het motto heeft een
letterfout in den naam van Thucydides en een accentfout in den
titel van zijn werk.
Ik mocht niet verzuimen op deze bezwaren te wijzen, omdat
er naar mijne meening een klein tekort aan eerbied voor den
Griekschen text, hetzij bij de vertaalster, hetzij bij haren „raadgever en mede-arbeider", uit spreekt. Eigenlijk vind ik dat ook
reeds in de wijze op welke ons meegedeeld wordt „de Grieksche
text is die van C. Hude (Teubner 1903), maar ook zijn sommige
lezingen overgenomen van J. Classen en is hoogst zelden iets weggelaten in navolging van Van Herwerden" ; want geen philologisch
vakman zal ontkennen dat deze zinsnede zich wel heel luchthartig
van de kritische studie afmaakt, die aan de vertiling van een
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zoo moeilijk te vatten schrijver moet voorafgaan. E n hierin ligt,
ondanks mijne waardeering voor den ijver en de inspanning aan
de overzetting besteed, mijn voornaamste bezwaar tegen de publicatie der vertaling als spiegelbeeld van Thucydides.
Er zijn niet veel Grieksche prozaschrijvers die aan hun vertaler
zoo zware eischeii van kennis der Grieksche syntaxis, van meesterschap over eigen taal en van vindingrijke congenialiteit stellen als
Thucydides. ik wil wel bekennen dat ik schrikken zou als mij de
verplichting werd opgelegd om door eene Nederlandsche vertaling
aan den „beschaafden lezer" te toonen, hoe nu eigenlijk de stijl
van Thucydides is geweest, om in mijne vertolking te doen uitkomen,
hoe deze baanbreker der Attische stilistiek geworsteld heeft met de
moeilijkheden veroorzaakt door den overgang van het aaneengeregen
zinsverband tot de ineengevlochten periode, boe zijn wikkende
en wegende, zijn speurende en nadenkende geest in iedere tegenstelling nieuwe reserves, in ieder oordeel tegen elkaar opwegende
argumenten tracht te schuiven, hoe wèl berekend de architectoniek zijner zinnen is door zijn kundig overleg in het wisselend
gebruik van een aantal kleine partikels, welke wonderen hij weet
te doen met zijne participia, welk eene beteekenis voor hem de
woordschikking heeft. Lang en aandachtig lezen kan ons van al
die verschijnselen, van die boeiende worsteling der Grieksche
gedachte met hare kunstvormen eenig besef geven. Wie dien stijl
in Nederlandsch proza zou willen reproduceeren, zou hoogstens eene
parodie op Hooft's Historiën schrijven, Thucydides begrijpelijk
maken zou hij niet.
De vertalers, wier arbeid mijne bespreking geldt, hebben dat

dan ook niet gepoogd. Maar zij hebben een weg gekozen, die naar
ik vrees den lezer niet zal voeren tot eene zoodanige bewondering
voor Thucydides als zij zelf koesteren. Het syntactische netwerk van
dit Grieksche proza hebben zij losgemaakt; de blokken van zijn
moeizaam aaneengehecht bouwwerk hebben zij naast en op elkander
gestapeld, doch het cement hebben zij weggelaten. En voorts —
zij hebben zich een zekere vrijheid veroorloofd, in het gladstrijken
van zeer kenmerkende oneffenheden, in het voorbijgaan van menige
moeilijkheid; de plaatsen zijn niet zoo heel weinige in aantal, noch
zoo heel gering van beteekenis, bij welke onder liet lezen van de
vertaling ons oog met eene zekere bevreemding afdwaalt naar den
Griekschen text, en wij ons afvragen : „staat er dat wel ?"
En toch, niettegenstaande al deze bezwaren, die ik niet licht
tel, al kan ik ze in eene aankondiging als deze niet door aanhalingen
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uit het Grieksch en uit de . vertaling naar behooren sterven, hoop ik
dat dit werk niet ongelezen zal blijven, en ik hoop dit niet alleen
opdat diegenen die onder leiding van deze vertalers zich aan de
lectuur van Thucydides wagen, mogen zien ,,hoeverre de vertaling
bij het oorspronkelijke achterstaat''. Want deze arbeid heeft onmiskenbare verdiensten : vooral in de keuze der woorden, in het vermijden van afgesleten termen zijn de schrijvers met smaak en takt
te werk gegaan. Wie zich uit deze vertaling eenig denkbeeld wil
maken van Thucydides' ernst en zeggingskracht leze bijvoorbeeld —
liever dan de oratorische gedeelten — de vertolking van Perikles'
karakterschets in het Tweede Boek (lifdst. 65), of de beschrijving
van den strijd bij Corcyra in liet Eerste Boek. Vooral de vertaling
van het eerstgenoemde hoofdstuk scheen mij in menig opzicht
gelukkig geslaagd. K. K.

William Shakespeare. Koning Lear. Vertaald door A.
Roland Holst. Wereldbibliotheek. No. 272.
Het schijnt wel zeker te zijn dat onze hedendaagsche tooneelspelers de Shakespeare-vertaling van Burgersdijk niet gaarne meer
voordragen. Zij ligt een menschenleeftijd achter hen, en stamt
uit een tijd toen ook liet publiek nog den afstand tusschen dramatische taal en gewoon Nederlandsch niet al te klein wenschte, en
toen dat alledaagsche Nederlandsch zelf nog wat kieskeuriger was
dan thans.
En zoo zien wij telkens als de kloeke Royaards de taak op
zich neemt om door zorgvuldig voorbereide vertooning aan ons
schouwburgpubliek te toonen, dat de levenskracht van Shakespeares
drama's onverwelkbaar is, eene andere dan de ons vertrouwd gewordene Burgerdij ten toaneele gevoerd.
Mij dunkt dat — geheel afgezien van de vraag, welke vertolking, die nieuwere of de oude, het best de bedoelingen van den
tooneelkunstenaar dient — de Shakespeare-lezers niet anders dan
dankbaar kunnen zijn voor deze verscheidenheid van vertalingen. Zij
geeft aan hunne lectuur telkens een nieuwen aandachtsprikkel, en
vestigt voortdurend hunne opmerkzaainheid op allerlei eigenaardigheden van Shakespeare's verzen en van onze eigene taal. Daarvoor
brengt ook van deze nieuwste vertaling iedere bladzijde weer bewijzen.
Elkeen kent Cordelia's stille verzuchting :
What shall Cordelia do P Love and be silent.
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Burgersdijk vertaalt :
Wat moet Cordelia doen ? Zij mint en zwijgt.

Doch Roland Holst :
Wat zal Cordelia doen ? Liefhebbe' in stilte.

Wie ziet niet dat hier te recht door den laatsten vertaler het
onnatuurlijke minnen in den ban is gedaan, doch tevens dat in
zijn welluidender eindigend versslot de ingeslikte en van den
infinitief „liefhebb'" in gebreke blijft, het zachte love naar den
eisch weer te geven ?
De afkapping der uitgangen en de behandeling van den jambus kenmerken Roland Hoists vertaling als werk van de nieuwe
school. De jambische dichtvorm doorleeft in ons vaderland op dit
oogenblik een belangrijke fase. De jongere dichters maken zich,
soms wel uit zwakheid of haast, maar zeer zeker dikwijls uit
overtuiging, gaande weg los van de oude, klassieke wetten der
cadence. Zij achten blijkbaar de streng gebouwde jambische verzen,
met hun regelmatigen ictus en hun nauwkeurig in het oog gehouden
afwisseling van thesis en arsis, noch dienstig voor eene natuurlijke voordracht, noch overeenstemmend met het karakter onzer
taal; ja met voordacht verbreken zij vaak den opwaartschen gang
der jambische rij door een vrij geaccentueerden trochaeïschen maatslag. Roland Holst, dien niemand van haast of onmacht zal verdenken, doet dat soms waar hij Shakespeare's woorden-schikking niet
ter wille van de jambischen cadens wil prijs geven b.v. I. 3
By day and nigt he wrongs me,

waar Burgersdijk vertaalt
Hij krenkt mij dag en nacht,

schrijft hij
Dag en nacht krenkt hij mij, elk oogenblik
Begaat hij plotsling een of andre wandaad.

Indien ik mij niet vergis, zoeken de voorstanders van dezen
nieuweren versvorm — die vaak het karakter van den meer getelden dan gewogen franschen Alexandrijn nadert, doch tevens door
tal van oplossingen in korte, bijkans toonlooze syllaben de vrijheden van den oud-klassieken trimeter overbrengt in de moderne
poëzie — toch weer het strenger gebouwde jarobische vers te handhaven telkens wanneer de gesproken taal stijgt tot hooger pathos. Zoo
doet althans Roland Holst. Men vergunne mij een enkel voorbeeld

I.EESTAFEL.

479

dat ook in andere opzichten zijne vertolking naast die van Burgersdijk karakteriseert. (IV. 7).
i!nr

Had you not been their father, these white flashes
Had challenged pity of them. Was this a face
To be opposed against the warring winds?
To stand against the deep dread-bolted thunder?
In the most terrible and nimble stroke
Of quick, cross lightning? to watch — pour perdu ! —
With this thin helm ? Mine enemy's dog
Though be had bit me, should have stood that night
Against m y fire; and wast thou fain, poor father,
To hovel thee with swine and rogues forlorn,
In short and musty straw ? Alack, alack!
'T is wonder that thy life and wits at once
Had not concluded all.

geeft Burgersdijk aldus weer :
Al waart gij ook haar vader niet geweest,
Tot deernis dwong dit zilvren haar. Was dit,
Dit een gelaat, om 't stormen prijs te geven?
Aan 't rollen van den donder met zijn keilen,
Aan 't kruisend flikkren van de bliksemstralen ?
Als een verloren post op wacht te zenden
Met zulk een dunnen helm ? Ik had dien nacht
Mijns vijands hond, al had hij mij gebeten,
Niet van mijn haard verjaagd. Mijn arme vader!
Gij schuilen hij het vee, en dolle schooiers
Op kort en vunzig stroo ? Ach, ach, een wonder,
Dat

met liet denken, 't leven zelf u niet
--

Begaf!

Men ziet het, voor Burgersdijk is de metrische wet van het
Nederlandsche vers zóó gestreng dat hij zelfs Shakespeare's eigen
vrijheden niet aanvaardt, ja soms den indruk wekt dat hij om zijn
vers te handhaven, iets uit de ontroerende beeldspraak van den
Engelschen dichter terzijde laat. In dit opzicht stelt zich Roland
Holst, het Engelsche vers meer op den voet volgend -- behalve
in den minder juist vertaalden allereersten regel — zwaarder eischee.
Als gij hun vader maar niet waart geweest,
Dan had dit sneeuwwit haar hen wel gedwongen
Tot derenis. 0, is dit een gelaat
Om bloot te stellen aan 't geweld der stormen?
Aan 't zwaar ontstellend knallen van den donder?
Aan den schriklijken vuurslag en den snellen
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Zigzag des bliksems ? En om — arme verloorne
Met dezen dunnen helm op post te zetten ?
Had de hond van mijn vijand mij gebeten,
Ik had hem bij mijn vuur een plaats gegeven
Dien nacht. En moest gij, arme vader, schuilen
Saam in een hut op kort, vuil stroo met zwijnen
En havelooze kerels? Ach, wee, wee!
Wonder, dat niet uw leven met uw zinnen
Gelijk ophield.

Zulke stukken uit Shakespeare z6i in het Nederlandsch te
vertalen dat recht wordt gedaan aan het gespierde en sterk ineengesloten Engelsch zonder dat men geweld pleegt aan onze eigene
voural in hare samenstellingen niet zoo heel voegzame taal, is een
arbeid die kennis en dichtergave eischt. Vooral in het laatste
opzicht schijnt het mij toe dat Roland Holst den. Engelschen poeet
dikwijls meer nabij komt dan zijn vaak meer zorgvuldige voorganger. Eene nauwkeuriger vergelijking van beider methode dan
in deze aankondiging plaats kan vinden zal iederen opmerkzamen
lezer het bewijs geven dat zoowel de oudere dichter als de jongere
hert helpen in het waardeeren van Shakespeare's kunst, niet in de
laatste plaats daar waar zij falen in de navolging van den
onnavolgbare. K. K.
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LENTE IN IERLAND
DOOR

H. LAMAN TRIP—DE BEAUFORT.

Socio Neo.
Het was op een namiddag, vol zon, vol warmte, in
de Meimaand van het vorig jaar, dat we van Holyhead in
Engeland naar Kingstown in Ierland voeren.
De zee was bijna rimpelloos. Water- zoowel als luchtvlakte schenen doortrokken van éénzelfde blauwe witheid.
Alleen in de naaste omgeving van het schip is een weinig
leven in het water.
Het schip zuigt een breed zog achter zich : een weg
van wit zilveren kleur. In het zuidwesten brandt, broeit de
zon. We kunnen den blik niet op haar richten ; haar
lichtbron is te machtig voor menschenoogen, maar we zien
haar slagschaduw over de zee : een baan van lichtsprankels, goudgeflakker, schitterschij ven.
Doelbewust doorklieft de stoomboot het water. Een
vlucht meeuwen volgt onze boot ; in golvende lijnen zeilen
ze op hun groote sneeuwwitte vleugels de lucht door, soms
laten ze zich zakken in een zachten, val, vlak tot aan de
wateroppervlakte, stijl, vlug als een pijlschicht, ze scheren
over het water heen, zonder het te raken, en varen ineens,
.
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breedklapwiekend weer omhó6g, om mekaar heen golvend.
in halve wentelingen ; ze roepen, ze joelen, ze gillen, die
luchte spelers !
Ver, héél achter in de verte, komen nog bijna niet
zichtbaar de kustheuvelen van Ierland naar voren. Het
zijn Howth, Dalkey head... heel langzaam aan verduidelijken zich gladde, ronde heuvels, die groener, al maar
groener worden.
Ik zie een electrische tram langs de kust rijden ; het
dak is opgepropt met menschen ; dichter langs de kust
gaande, hoor ik het snijdende draadgeluid dat een scheur
in de stemming geeft; de tram gaat de heuvelbocht om
en is uit het gezicht.
Alleen het meeuwengejoel klinkt over de ruimte.
We verlangen den grond te betreden, waarop we
eenigen tijd willen toeven om er te genieten van land
en volk !
We kenden niets en niemand te Dublin ; de eerste
dagen liet het gevoel van dolende vreemdelingen te zijn
ons ook niet los. Doelloos slenterden we de straten door,
zelfs Dublin kwam ons leeg, hol voor ; in de Grafton en
Sackville street zochten we tevergeefs den gang van het
stadsleven. Wij slenterden, maar de Dublinners niet minder.
Rondom enkele openbare gebouwen, het voorname Trinity
College en de sobere, grijssteenige Bank of Ireland, was
iets te doen, maar overigens waande ik mij in een wat
druk vacantieoord, waar ieder op zijn gemak uit zijn eigen
gangetje gaat. Het eerste genot zijn de straatjongens. Een
menigte, haveloos gekleed, op bloote voeten, met een
soepelen tred voorttippelende ; 's avonds en 's morgens, als
de couranten uitkomen, zijn ze druk in de weer ; wanneer
ze hun glanzend lichtende oogen smeekend opheffen, een
paar roodblonde haarlokken over het blanke vel... dan
behoort er moed toe om niet telkens een courant te koopen.
„Wanneer heb je je het laatst gewasschen ?" vroeg
een ons begeleidende, oude geestelijke aan een der hummelige courantenverkoopers, die hem tegen de beenen liep._

.
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„Gisteren avond, Father" klonk het onbeschroomd. En
nu was het laat op den volgenden middag !
We slenterden door achterbuurten, daar zijn mooie
groote huizen, groote roode baksteengevels, eenige met grijs
steenen portieken boven de voordeuren en kunstig gesmeede
kloppers van koper, altemaal sporen van vroegere grootheid.
De gegoeden, die er eenmaal in huisden, wonen nu
buiten Dublin. In de lachende villadorpen rondom de
stad. Ouderdom, maar vooral vuilheid verdonkeren nu deze
reeksen van hooge huizen. De Ieren zijn niet zindelijk, om
het eens in een zachte ontkenning uit te drukken. Niet
netjes op hun uiterlijk, daarenboven heel arm.
Ik zie ze nog voor me, de gore, spekkigdikke vrouwspersonen in de Broadstreet van Limerick (een straat waar
op de vijf huizen één pandjeshuis is), die daar opgehoopt
stonden voor den ingang van den Lommerd ; de vruchtverkoopsters rondom den voet van de Nelson Pillar te
Dublin, op een hooge kist, zetelend achter een opstapeling van
fruit, sinaasappels, citroengele, als een billartbal zoo klein,
banaantrossen, sierlijk gebogen, of hopen zwart glimmende
kersen. De hoofden der fruitverkoopsters waren niet omhuld met een doek zooals de vrouwen van het land dat
doen, alleen wanneer de middagzon op zijn felst brandde
grepen ze met loonre armbeweging onder de toontafels
naar een pakpapier en plantten zich een nattige, vlekkige
courant geheel uitgevouwen op het hoofd. Deze vrouwen,
gelijk de anderen die we in Dublin ontmoetten, hebben
haar frischheid al heel spoedig verloren ; alleen de helder
blauwgrijze oogen, die met een natuurlijke vrijmoedigheid
den voorbijganger lijnrecht in het gezicht blikken, geven
nog iets te proeven van de lentfrissche bekoring, die van
het Iersche jonge meisje uitgaat !
De armen wonen meestentijds in die groote heere nhuizen, we hoorden van soms vijf gezinnen in één vertrek
in eiken hoek één, midden in de kamer, het vijfde. 't Wekt
geen verwondering dat een lersche wijkverpleegster, die te
Dublin had gewerkt, alle onzindelijkheid die ze daarbuiten
ontmoette „Clean dirt" noemde.
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In Ierland is een keurbende van personen, bezield om
het land uit zijn armoede te trekken, het volk uit zijn
neerslachtigheid. Elk land heeft, God dank, zulke kinderen;
in Ierland zijn het echter nog maar pioniers, die voor een
onafzienbaar veld van arbeid staan.
In het laatste tiental jaren is op alle mogelijke wijze
het nationale zelfbewustzijn wakker geroepen. De Ier is
weer trotsch op zijn landstaal, het Gaelic ; in de scholen,
in de kinderbewaarplaatsen zagen we Iersche nationale
dansen uitvoeren. Het was met kennelij ken trots en liefde
dat de Eerw. Moeder van een der groote kloosters zich
naar ons toeboog en zeide dat de kinderschaar nu nog een
nationalen zang 1 ), „Robin Adair", ons zou toezingen. Ontroerend was het uit die tachtig jongemeisjes-monden die
weemoedig uitgerekte tonen te hooren ; in het groote schoolvertrek meende ik voor me te zien de blauwe, verlaten kusten,
waar de groote mistwolken zoo traag over heen sleepen.
Het sociale philanthropische werk is in Ierland nog
niet vertakt in een verbijsterend aantal uitgroeiingen, om
niet te zeggen vergroeiingen.
Onder de stoerste werkers van het vereenigingsleven,
dat de welvaart van het land tot doel heeft, behooren de
huidige vice-koning en -koningin, lord en lady Aberdeen 2 ).
Zij is het o. a. die bezielt zoowel als leidt The Women's
National Health Association. Het drieledig doel dier vereeniging is het algemeen verantwoordelijkheidsgevoel betreffende volksgezondheid te doen vermeerderen, kennis der
hygiëne te geven, en (ik geef het in haar bondig kernwoord
geheel weer) : „To promote the upbringing of a healthy
and vigorous race." Frisch is de vermetelheid waarmede zij
haar hooge idealen wil bereiken ; de arbeid dezer vereeniging te zien, haar samenstel en haar uitwerking, is hoogst
merk waardig.
Niet minder is dat the Irish Agricultural Organisation
1) De wijs, oorspronkelijk Iersch, is door de Schotten overgenomen
onder den naam van „Robin Adair"; de Iersche naam is „Eileen Aroon" en
he eft een niet zoo brokkelig rhytme als de bekende Schotsche zang.
2) Afgetreden in 1915.
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Society. Haar hoofdbestuur zetelt in het „Plunkett House"
te Dublin, aldus genoemd naar den stichter en hoofdleider
dezer machtige beweging, Sir Horace Plunkett. In het
kort gezegd, zij vindt dat de welvaart van een land in
grooten deele afhangt van de welvaart zijner landbouwers.
Deze welvaart zal worden verkregen wanneer zij zich
krachtig aaneensluiten, wat alleen denkbaar is op coöperatieven grondslag. De doodarme Iersche boer, gedrukt door
het landheerstelsel, zou er nog weinig beter aan toe zijn, wanneer dit stelsel ophield te bestaan. De opheffing zou noch
prijsverhooging der landbouwproducten, noch waardestijging
van den grond tengevolge hebben.
De twee hoofdwerkzaamheden dezer vereeniging zijn
het coöperatief crediet en de coöperatieve marktverkoop.
De arme boer in West-Ierland leeft op crediet. Hij
koopt het hoognoodige duur, en verkoopt zijn, natuurlijk
slecht product voor een héél lagen prijs. De vereeniging
stelt nu boerenleenbanken in, en een methodische, coöperatieve verkoop. In 1911 hadden zich 93947 boeren aangesloten. Het merkwaardige van deze beweging, dat haar
terstond onderscheidt van eenigen coöperatieven arbeid in
ons land is, dat ze niet alleen een economische evolutie
maar even sterk een sociaal doel, omvorming zoowel van
den mensch als van de maatschappij beoogt ; niet alleen
de banken, ook de bibliotheken, de ontspanningszalen in
de dorpen gaan van haar uit.
Het coöperatieve stelsel, dat in Ierland zooveel levensvatbaarheid toont te hebben, heeft ook buiten het land
groote belangstelling ondervonden. De oud-President
Roosevelt heeft schriftelijk erkend dat de landbouwersbeweging in de V. S. groot nut heeft gehad van de kennisneming der Iersche Coöperatieve Organisatie, door Plunkett
in het leven geroepen. In een der rapporten betreffende
de machtige landbouwers-organisaties in Britsch Indië
gericht aan het Hoofdbestuur te Madras wordt nadrukkelijk
de aandacht gevestigd op de methodische, welgelukte
werkwijze der Iersche Coöperators.
De onderlinge werkwijze van deze nationale Ieren kan
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niet anders dan verschillen, maar tot nog toe is het een
hechte band van vaderlandsliefde die hen samenhoudt en
alle staatkundige verwikkelingen of politieke inmengsels
weert. In het bijzonder zijn het de Coöperators, die
inzien dat de boer meestentijds afhankelijk is van de
plaatselijke politieke leiders : maar al te dikwijls den kroegbaas of den winkelier van den eenigen winkel in het dorp !
Is de tyrannie van den winkelier tè groot, dan vereenigen
zich de dorpelingen en zetten hem met kracht en geweld
de gemeente uit dit revolutietje had zich even voor onze
komst te Dugort op de Archill-eilanden afgespeeld.
Deze Iersche Ieren willen Ierland niet bevolkt hebben
met Engelschen, evenmin als zij lijdelijk willen toezien dat
jaarlijks een veertigduizend van de werklustigste Iersche
jonge mannen en vrouwen hun vaderland verlaten om
elders hun krachten te geven.
De armoede van het land, zooals ze zich kennen doet
aan den wandelenden reiziger, is moeilijk te beschrijven.
Vooral aan de verlaten, vereenzaamde Westkust. Het zijn
grijze rotslanden, hard, kaal ; in de veldvlakten de stille
glinsterende meren ; alleen met windweer ontwaken deze
binnenzeeën ; waterwolken steigeren op, witte schuimgolven
flikkeren, schimmen vliegen over het water landinwaarts,...
neen het waren geen spoken maar 't was het opgezweepte
waterstof, dat wild wegstoof... We schrokken, is er brand,
een reusachtige brand, zijn dit de rookwolken ? .. .
Hier en daar komt men eens een hutje tegen : de
steenen muren bestaande uit eenvoudig opgestapelde stukken leisteen van elke afmeting, een schijntje cement en
modder er tusschen, de raamopening, nog geen vijftig
centimeter hoog, de deur lager dan manshoogte, het
stroodak weelderig begroeid met wilde planten in rijpen
bloei. Het was bij de bestijging der Croaghaun op de Achilleilanden, (met een trein echter verbonden aan de midden
Westkust), dat we voor zulk een klein bouwseltje stil
stonden.
„Z66 klein, zóó in mekaar gezakt, daarin kan geen
mensch wonen," meenden we. Juist daarop kwam een
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ineengedrongen, oud vrouwtje op den drempel, het koperbruin voorhoofd bijna geheel weggeplooid onder den donkerrooden hoofddoek ; een karmijnroode bedekte haar schouders, en om de heupen had ze een rok van nog weer
ander rood.
Met een seigneuraal gebaar noodigde ze ons naar
binnen te komen : een donker vertrek ; aan het eene uiteinde de standplaats voor de koeien ; onder het half ingezakte ledikant redekavelden de kippen ; naast het bed
een stapel smeulende turf, waarboven een zwartijzeren
pot hing.
„Het brood is nog niet geheel gaar maar toch al
smakelijk, u moet er maar eens van proeven, iets moet u
er toch van nemen." Meteen sneed ze een geweldig groot
stuk uit het nog weeke deeg ; „nu nog een beetje melk."
Dit was alles wat ze had aan voedsel, toch gaf ze niet
genoeg naar haar aangeboren drang tot gastvrijheid.
Even spraken we over den drogen zomer, de familieleden in Amerika. „De Heer zendt goed en kwaad, Hij zal
zal het goedmaken ; Hij behoede ook u", sprak ze kalm,
gelaten. De landbevolking in Ierland kent nog niet de
begeerigheid naar fooien en weigert ze zelfs aan te nemen,
we bedankten het moedertje dus slechts, dat ze zoo met
gulle hand en open hart den vreemdeling weldeed.
Gelukkig hebben toch de meeste boerderijen, liever
hutten, een kleinen schoorsteen. Evenwel kwamen we op de
Achill-eilanden een dorp door, waar we verscheidene menschen ontmoetten met roode bijna weggebeten oogen.
Rustig werd mij gezegd dat de walm der turf, die in menige
hut geen uitweg vond, aanleiding gaf tot een chronische
oogontsteking. Met de grootste gelatenheid werd mij dit
meegedeeld.
Op de Achill-eilanden en op de meeste plaatsen in
Ierland, Belfast uitgezonderd, wordt doodbedaard gewerkt.
Een Ier is opgeruimd, immer gelukkig, ook in armoede en
droefheid. Waarom hard werken ? De spreukendichter zei
reeds : Een vroolij k hart is een gedurige maaltijd ! Trouwens
op het land zèlf valt er weinig te doen ; in het voorjaar
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trekt het grootste gedeelte der manlijke bevolking en vele
jonge dochters naar Schotland, waar ze boerenwerk verrichten. De achterblijvende vrouwen zijn verantwoordelijk
voor het werk van het gezin, Ze spinnen, naaien, koken,
steken de turf elke dorpsbewoner heeft recht op een lapje
turfgrond en sjouwen voort, dubbel gebogen onder de
zware mand.
De Congested District Board heeft op de Achill-eilanden
en op andere plaatsen het onderricht in Iersch kanthaken
geleid. De eeltige turfklauwen der vrouwen schijnen zich
echter met moeite te wennen aan de subtiele bewerking der
Limericksche steek. De jonge meisjes op het eiland, naar
mij de onderwijzeres verzekerde, begonnen er plezier in te
krijgen. Ook haakwerk, het maken van damesjassen o. a.,
was een zich ontwikkelende huisindustrie.
Op een Zondagmiddag waren we op bezoek bij een
ouden visscher-boer, dien we op onze ochtendwandelingen
hadden ontmoet. Zijn woning maakte deel uit van een
gehuchtje, waar de huizen schots en scheef naast mekaar
stonden. In een kring zaten we om het haardvuur, de
turven vlamden tegen den zwartgerookten etenspot aan.
Bij ons zaten, behalve den boer, zijn vrouw en een buurvrouw, de laatsten gehurkt op lage bankjes, wij koninklijk
op een stoel. De vloer was de natuurlijke rotssteen waar het
huisje op gebouwd was. Buiten en binnenmuur waren wit
gekalkt, aan de haardzijde was de muur donker gebruind.
Geen versiering hoegenaamd ook in het vertrekje, uitgenomen dan de eer en de praal van het armste Iersche
huisgezin : het veelplankige porseleinrek met de trotsehe
rij melkkannen, grooten en kleinen, in blauw, in wit, in
rood en in groen aardewerk.
De man was een oud visscher ; sinds de trawlers de
kleine visschen verjaagd hadden was hij gedwongen geworden zijn beroep op te geven, en was hij pachter geworden van een landeigenaar, die ergens in Engeland woonde.
Of eigenlijk pachtte zijn dochter, want 't heerschap zelf
waande (!) het boertje overleden.
Proper zag hij er uit in zijn stevige, harige Homespun.
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De vrouwen waren gehuld in de groote shawl ; die der buurvrouw viel onder het gesprek wel eens los, met een breede
armzwaai pakte ze de slip op en smeet haar als een
spaanschen almaviva om over de borst, tot over de schouders. De overige huisbewoners, kippen, kuikens, wandelden
vrijelijk in en uit. Een weetgierig kuikentje stond geruimen tijd te reikhalzen het leven in op de punt van
mijn laars.
Er werd gepraat over alles. De schipbreuk van het
Canadeesche schip ; ze hadden het gehoord van een kennis
die zèlf een stuk courant in handen had gehad ! Over
Nederland „our Island".
Soms gebeurde het dat mijn man mij eens met een
of ander Engelsch woord te hulp kwam „I do understand
the lady very well", werd hem op de meest afdoende wijze
gezegd.
De wellevendheid, die elken Ier zoo ruimschoots eigen
is, kon een verbetering van hetgeen een dame zegt niet
gedogen.
Ten slotte vroegen we naar de kinderen.
„I reared twelve children".
„I eight," klonk het weemoedig.
Ons werd daarop verteld, hoe er van die twintig zonen
en dochteren nog maar één zoon in Ierland achter was
gebleven ; de anderen zochten bun geluk in Australië,
Amerika, West-Indië. Veel hoorden ze niet van de kinderen ;
ze waren allen maar een weinigje geletterd en hun dagen
waren gevuld met zwaar werk ; Kerstmis, dat was de feesttijd, dan kwamen er berichten en meedeelingen.
De moeder keek in gedachten verzonken voor zich uit,
de vader vertelde met kleine korte zinnetjes, half tegen zich
zelf, half tegen ons, dat de jongste zoon, toch zulk „a fine
fellow" was ; „sterk, sterk, daar was nu geen denkbeeld van
te maken."
„You know it is sad," zei opeens de buurvrouw, die totnogtoe gezwegen had „It is sad and you feel lonely, getting
old." Ze zeide het met een harde, ruwe stem ; brutaal keken
haar zwarte kijkers ons in het gezicht. „Our pipe is our
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only comfort", bromde ze voor zich uit. Meteen nam ze een
langen ophaal en blies een mondvol rook tusschen de oude
rimpellippen uit.
Eenzaam, bedroefd eenzaam is het leven van de alleen
gelaten ouders in die leege, verlaten landen, wier kusten
door den Oceaan afgevreten worden. Eenzamer wordt de
lange ouderdom van de meeste ouderparen in Ierland.
Troost ? Herinneringen aan het jonge volk, dat eenmaal om
hen heen was.
De emigratie uit Ierland is groot. Het land dat
eenmaal een acht millioen inwoners had, telt er nu nog
geen vijf; buiten zijn eigen bodem, op het grondgebied
waar de Engelsche taal wordt gesproken, zoeken niet minder dan een dertig millioen Ieren hun levensonderhoud.
Nog is er geen Iersche moeder, die met de eerste liefde
haar kind kan ingeven dat het een dure plicht is te
zorgen, te werken voor den groei van het moederland.
Wanneer ouders sterven, komt het wel voor dat hun
boerderij, onbekend, onbewoond tot een ruïne vervalt.
Een Ier is van nature veelzijdig begaafd. In het buitenland vinden zijn landgenooten vlot hun weg.
In New-York bestaat de politie meerendeels uit Ieren,
ik hoorde zeggen dat diegenen welke in Engeland wonen,
als het „brainblood" van dat land worden beschouwd.
En toch heeft de Ier die moederlandsche liefde. Is hij
niet meer dagelijks in aanraking met zijn zoo schoontintig
land, zijn heuvels, zijn misten, zoodra hij zich buiten
zijn vaderland gaat vestigen, dan is het alsof zijn eigen
zielemooi verkleurt. In Amerika ontaardt de Ier in een
geldwolf.
Daar zijn eenige Ieren die terugkomen in het vaderland,
en daar een bestaan zoeken en meest vinden. De vreemdeling
onderscheidt hen, door hun vlotte zakelijkheid, gemakkelijk
van de overige landgenooten. Elk Iersch volkskind, dat
maar een ziertje levenslust in zich heeft, droomt van
jongsaf. aan om naar Amerika te gaan. Het is gebeurd, dat
een onvermogend meisje een haar aangeboden dienst in
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Ierland niet wilde aannemen, het was te vreemd, te ver
van huis ; liever wilde ze naar Amerika gaan, waar ze wist
temidden van vrienden te komen.
Zoo ligt daar het vriendelijke eiland meestentijds omhuld in zuchten van nevelen, open, menschverlaten in
groote eenzaamheid.
En de Atlantische Oceaan in zijn nog veel grootere
grootheid, omspoelt het land met zijn terugvallende en
immer weer oprijzende golven.
We toefden eens in een uithoekje van de Westkust
in Connemara. Ons oud hotel was omgeven door boomen,
levenstaaie kale, kronkelachtige waaiboomen, die altijd
maar vechten moeten tegen de snerpende Oceaanwinden.
Hoe dichter aan de kusten hoe lager van top, hoe kaler
van tak ze waren ; het stormgegier raasde over hen heen,
vernielend, verscheurend, neersmijtend ! Het huis zelf een
laag houten gebouw, grijs van kleur, met in lood gevatte
ramen en een zware eikenhouten deur, waarop een sobere
kernachtige versiering was gevormd door eenvoudige rijen
van dikke, zwartkoppige spijkers ; het stond daar stil en
onbeweeglijk tusschen dat zee- en luchtrumoer.
We traden binnen, en stonden aan ons lot overgelaten,
in een hal, gelambrizeerd met donker eikenhout. Geen
mensch. Eindelijk komt een vriendelijke oude dame de
trap af, naar ons toe.
Het witte dunne haar ligt in een onberispelijke scheiding,

elk haartje naast een ander haartje gelegd, en omlijst
een eerder minzaam dan wel vriendelijk gezicht. Wakkere
kijkers die lichten achter een bril, kleine oogjes, van hun
doel bewust!
Ze noemt zich de eigenares van het hotel, dat, leeg
als het nog was, plaats te over biedt.
Onze kamer is een groot vertrek met mooien eikenschoorsteenmantel en muurbeschot. Een gebarsten en
kapotte ruit in het raam, geen verf op het hout, een loshangend slot aan de slecht sluitende deur. Bellen waren
er niet, een groote koperen klokbel staat op de tafel in

12

LENTE IN IERLAND.

de hal ; luidt men dan komt tenslotte wel eens een gedienstige verbaasd uit een van de donkere gangen loopen
en zegt ongeloovig : „U hebt toch niet gebeld ?"
Aan het hoofd der tafel zit de oude dame, haar
dochter in lage zwartkanten japon, waarop een uitdagendroode roos steekt, de gouden monocle in het Oog. Uitnemend
wordt er gediend door een huisknecht ; geen mensch zou
ook maar durven voor een tweede maal naar een schotel
vragen. Is de bediening niet gan sch in orde dan zegt de
oude dame zachtjes op gebiedenden toon: „Michael", haar
wenkbrauwen licht ze daarbij éven op en neer.
Het is een hoogst merkwaardige toestand in dit half
landhuis, half hotel. De familie der eigenares behoort tot
een der „Dertien stammen", een oude gesloten aristocratie
in de stad Galway. Oorspronkelijk uit Engeland kwamen deze
families in het begin der dertiende eeuw te Galway. De
soldaten van Cromwell, tegenover wie ze vijandig stonden,
gaven hun, om hun onderlinge gehechtheid en saamhoorigheid, den naam van : „De dertien stammen van Galway."
Sindsdien wordt deze naam door hen als een eeretitel
beschouwd. Het zijn de mannen en vrouwen van deze
geslachten, die Galway in de sociale geschiedenis van Ierland de beruchtheid hebben gegeven van speelzucht, roekelooze wildheid, een „the dare-devil life". Toen omstreeks
1800 onder de bevolking een haat losbrak tegen de meest
niet in Ierland wonende landheeren, welke van Engeland
uit, ongeacht de groote armoede en misoogst, met ijzeren
hand bleven regeeren, woelden er tal van onlusten tusschen
landeigenaars en pachters. De verbitterde bevolking
maakte uit woede tegen het stelsel geen onderscheid
tusschen landlords die in Engeland, en de weinigen die
in Ierland verblijf hielden. Menig landheer werd vermoord, een nieuwe pachter geboycott. In de tweede helft
der 19de eeuw werd de mogelijkheid opengesteld grond
aan het gouvernement te verkoopen, die het op zijn beurt
voor den denzelfden prijs op afbetaling in ongeveer zestig
termijnen weer aan den kleinen man verkocht. Aldus scheen
eindelijk een einde te komen aan het gehate pachtstelsel.
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De Iersche grootgrondbezitters, weinigen in getal, weigerden
echter uit aangeboren trots, hieraan mede te werken. De
familie B. eigenares van het groote landgoed, weigerde
dan ook steeds hardnekkig, één duimbreed grond te verkoopen. De pachtgelden, hun hoofdinkomsten, kwamen
ternauwernood meer binnen ; zoo kwam het ertoe dat één
van de oude dertien stammen straatarm dreigde te worden ,
't Kostte wat het kostte, de familie hield stand, trouw aan
haar beginsel : geen millimeter land werd verkocht. In 1873,
toen de oude dame een jonge weduwe werd, opende ze
haar landhuis als hotel.
Op allerlei wijzen merkte men een naglans van groote
armoede en een oude, onvergankelijke voornaamheid. Een
milde goedgeefschheid in hun armoede gaf aan het huis
een ongewone bekoring. De dochter des huizes ging er in
die dagen herhaaldelijk 's nachts op uit, om op heeterdaad
de boeren te betrappen die het vee van de familie uit de
weiden joegen om er hun eigen vee in te kunnen sturen.
Het ging zoover dat dit op klaarlichten dag gebeurde,
onder trommelmuziek.
Opgeschoten jongens aan den wegkant zeiden, vurig
overtuigd : It is the right of the poor people. The poor
people have as much right to have land as the wealthy !"
'n Gouvernement, dat op handen is van de bevolking,
bestraft ze zacht en is vergevingsgezind.
. .

Het volk vonden we verbitterd, gegriefd, maar niet

heethoofdig. Toch werd te Galway ons hotel bewaakt door
de private police. Er was namelijk een rentmeester van
een weinig beminden landheer in het hotel afgestapt, hij
zelf vreesde eenig persoonlijk letsel van de zijde der
bevolking.

Hoe komt die haat toch tegen de landlords ? vroeg ik
eens aan een Ierschen Ier. Zou hij mij een uitlegging geven
van economische verhoudingen, van de armoede der boeren ?
Neen, een fantasierijke Ier antwoordt opslag negen van
de tienmaal met een anecdote.
„In de County Clare leefde eens 'n Engelsche landheer,
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die zich beroemde op zijn menschlievendheid ten opzichte
van de Iersche bevolking.
Het gebeurde dat op een avond hij voor de zooveelste
maal weer een feest gaf in de hal van zijn huis. Tot in het
dal werden de tallooze brandende lichten waargenomen,
tot ver in de laagte hoorde men de zangerige dansmuziek.
Daar kwam uit de vlakte een landman aan ; met moeë beenen
sleepte hij zich voort. Vele dorpen ver was hij gekomen,
zijn vrouw, onderweg uitgehongerd, had hij zien in elkaar
zakken. Hun beider kind, half bewusteloos, hield hij in
zijn armen. In het dorp had hij den weg gevraagd naar de
woning van zijn heer.
„Deze is niet te spreken, daarenboven heeft men nu
feest in het kasteel," werd hem geantwoord.
Maar de man liep door, den heuvel op, magnetisch aangetrokken door het licht en de tonen. Dwars door de menschenvolte drong hij zich, recht op zijn heer af, en joeg hem
een kogel door het hoofd." „Ziet U" voegde de Ier er met
een veelbeteekenend glimlachje aan toe, „die landeigenaar
had dien armen boer niet zoo vermetel gemaakt, dat was
het werk van de lichten en de muziek."

„En de geestelijkheid ?" vroeg ik. „Wat is haar
houding ?"
„Ja, ja." De Ier keek door zijn oogharen op zijn
nagels. „De geestelijkheid . Ik zal u nog eens wat uit
den ouden tijd vertellen. Bij een geestelijke kwam eens
'n boerenjongen te biecht. „Father", zeide hij, „ik heb
drie maanden geleden een landheer 'n kogel door zijn
kop gejaagd."
„Goed mijn kind," antwoordde de pastoor, „maar nu
moet ge biechten."
„En twee maanden geleden heb ik hetzelfde gedaan."
„Well done, my child," sprak de geestelijke vriendelijk.
„Ga nu echter biechten."
„En een week geleden heb ik nog een landeigenaar
vermoord."
„Well done, my child," antwoordde de pastoor op
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zachtmoedigen toon, „maar laat nu die dingetjes met rust,
en ga nu biechten ; wat ge hebt misdaan ?"
Of de landheeren dan inderdaad menschen waren
zonder hart, zonder billijkheid ? Het komt mij voor, dat
ze evenveel mensch waren als de middelmaat mensch,
die van alle zijden is gebonden door zijn onwetendheid,
en helaas uit eigen verkiezing rustig begraven ligt onder
een berg gewoonten en traditiën.
De kamp tusschen den Ierschen landman en den Engelschen landheer is slechts één zijde van den grootera diepgaanden strijd, die begonnen is toen Hendrik de tweede
in 1172 gewapend niet een pauselijke bul het George
kanaal overstak en de Engelsche Souvereiniteit in Ierland
afkondigde. Van dien tijd af heeft er oneenigheid bestaan
niet alleen uit ijverzucht of vechtlust tusschen de twee
volken, maar vooral omdat het een samenvoeging gold
van twee geheel verschillend aangelegde zielen, de Keltische en de Angelsaksische ; een verschil van geaardheid,
dat ontbindend moet werken in iedere vereeniging ; en een
verdeeldheid in het leven roept en onderhoudt.
„Onbekend maakt onbemind," het is een van de
grondwaarheden der volkswijsheid die zoo waar blijken,
wanneer men een Engeischman op verachtelijken toon
hoort spreken over den Ier. Hij heeft niet gesmaakt de
begaafdheid van geest, de buitengemeene vriendelijkheid
van gemoed welke iedere beschrijving tart.
Niets is te goed voor zijn gast; de mooiste kamer van
het huis wordt voor hem in orde gebracht ; de huisgenooten
wedijveren om 't hem goed te geven. Beperkte tijd is
zelden 'n bezwaar, want uitgenomen den inwoner van Belfast, wien de werklust door de aderen jaagt, heeft de Ier
steeds onuitputtelij ken tijd. Veel vindt ingang tot zijn begaafde natuur, zijn ontvankelijk gemoed ; begiftigd met
onderscheidene gaven geeft hij zich dan eens aan deze
bezigheid dan eens aan die liefhebberij. Paarlen te verkoopen terwille van één groote parel dat zou hem ontzaglijk kosten. Onze gastheer op de Achill-eilanden is
daarvan een teekenend beeld.

16

LENTE IN IERLAND.

's Avonds laat kwamen we eraan, de knapzak begon
zwaar te wegen na uren loopens. We treden binnen, kloppen
aan de eerste de beste deur ; rondom het haardvuur zitten
drie mannen, twee jongen en een grijsaard, te gezelzen. De
oude, jeugdig in zijn optreden, komt als een oud vriend
naar ons toe, belangstellend ondervraagt hij ons naar onzen
tocht, vertelt naar aanleiding daarvan anecdoten, en vermakelijke ondervindingen. Tenslotte, als we in hem den
eigenaar van het hotel herkennen, stellen we hem de
gebruikelijke vragen betreffende kamerhuur enz. Met een
onverschillig handgebaar verwijst hij ons naar een oud
heksig meidje, dat ons terstond bemoedert.
De hotelhouder voelt zich gast-heer. Hij regeert de
stemming. Met huishoudelijke beslommeringen heeft hij
niets uit te staan.
's Morgens aan het ontbijt komt hij binnen en roept
op den drempel reeds met een vriendelijke bulderstem :
„Good morning ladies and gentlemen."
De tochten worden samengesteld, de gasten in groepen
geschaard en bijna buiten hun medeweten hier en daar
ingedeeld. De kinderen van Mr. S. zijn de gidsen : een
student van Trinity, dus de rechtmatige trots van het gezin,
een zeeman en drie jonge dochters. De jongste, met een
beeldschoon Carmen-gezicht — haar vader meent dat ze
17 jaar oud is, zij zeide echter 18 is eene in wildheid
opgegroeide cowboy, ze zwemt als een otter ; op Kerstmorgen
van het vorige jaar had ze in den vroegen ochtenstond nog
een oceaandompeling genomen.
Mr. S. is schilder : de eetzaal is behangen met enorme
paneelera, slecht geteekend, levendig van kleur ; hij is ook
botanist, zoöloog en mineralogist, als zoodanig is hij een
verzamelaar voor enkele musea. Folklore is een hartgronlige liefhebberij van hem, hoogst merkwaardige gegevens
heeft hij op dat terrein bijeengebracht, ook is hij een uitnemend verteller. Daarvoor is hij Ier. Als hij vertelt komt
de goedmoedige vroolij kheid uit, een goddelijke gave die
bezielt al wat ze aanraakt.
Mr. S. is een kinderlijke bewonderaar van zijn eigen
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streek. Kinderlijk, omdat hij zijn ingenomenheid zoo stralend
telkens en altijd weer opnieuw laat uitkomen.
„Nietwaar, wanneer u nog iets wil weten van Achill,
het land van St. Brandane, dan schrijft u me maar, of
eigenlijk liever aan mijn vrouw ; een brief te beantwoorden
is iets dat wel eens op de lange baan geschoven wordt."
„Dat is leelij k, wanneer enkele dingen moeten gebeuren," antwoord ik lachend.
„Een Ier komt er altijd," sprak hij tevreden glimlachend. ,,Weet u niet hoe het Paddy ging toen hij eens
naar een plaatsje in den hemel uitkeek ? (Paddy is de typenaam voor een Ier.) Hij klopte aan de poort ; niemand kwam.
Eindelijk komt Petrus aan, de hemeldeuren ontsluitend.
Paddy geeft zijn naam op. Petrus neemt de lijst en kijkt
haar na, zorgvuldig van onderen tot boven, daarop weer
van boven tot onderen.
55 . . . 't Is jammer," zegt hij tot Paddy, „maar je staat
er niet op, ik mag je niet toelaten."
De hemeldeuren sluiten zich langzaam.
Paddy denkt, Paddy handelt.
Hij draaft naar een der groote hemelvensters, kruipt
op een hoekje in de vensterbank, nestelt zich erin, en
begint als een canteclaer te kraaien !

Petrus hoort dat. Ai ! Het geluid geeft hem onverkwikkelijke herinneringen.
„Laat dat mannetje maar gauw binnenkomen", zegt
hij terstond.

„Ziet u", zegt Mr. S. schuddebollend, „Paddy komt er
toch wel".
Het is waar, wanneer een Ier staat voor een overijling. of een verzuim, dan zal hij het eerste nalaten en
wanneer het nog niet geheel te laat is, op een allervindingrijkste wijze aan het laatste ontkomen. Met een antwoord
is hij nooit of nimmer verlegen.
We maakten eens een tocht in het zuidelijke, het
„Interlakensche" gedeelte van Ierland. Op den bergpas
van Dunlóe verkozen we te voet gaan boven het rijden
op een hit. De paardenverhuurders boden ons tot vervelens
O. E. XV 4
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toe telkens en telkens weer hun dieren aan. „You won 't
change your mind ?" werd ons na twee uur loopens door
een paardejongen toegeroepen.
„You must never change your mind in the world",
roep ik hem wrevelig terug.
„Very well mylady", klinkt het allerhoffelijkst. „But
you must change your boots when you get home ! !"
Zijn vroolij kheid is meest gevat, altijd goedhartig.
Ze is nog van hetzelfde gehalte als in Goldsmith's Vicar
of Wakefield. Een enkel maal vergroeit hun geest vooral
door Engelschen invloed in een snijdend sarcasme, zoo in
het verleden Swift, in het heden Shaw ; maar met dezulken
zal geen Ier zich op zijn gemak voelen. Hij houdt
van lachen, schuddebollen, proesten, niet van een bleeklippig glimlachje.
Dien tinteligen joligen geest, we ontmoetten hem ook
zoo volop in een klooster te Sligo. Evengoed onder de
leerlingen, de leerzusters, als bij de Eerwaarde Moeder. Het
bevreemdde ons niet, te zien hoe de vele gebouwen van
het klooster alle ruim en licht, rijkelijk versierd waren met
planten, of bloeiende heesters. Groen en bloemen, men
komt ze overal tegen. Geen gedekte logementstafel, of er

staat bloemend leven op.
De Eerw. Moeder vertelde ons wat bekommerd, dat ze
tengevolge van geldgebrek verschillende verbeteringen nog
niet kon invoeren. „Ziet u," zegt ze tenslotte met een
oolij k gezicht en een vertrouwelijk knipoogje : „Ik heb den
Heiligen Jozef daarboven maar eens gewaarschuwd dat hij
iets van zijn rijkdommen naar beneden laat zakken. Daarboven hebben ze het aardsche slijk toch niet noodig."
Een Ier ziet dadelijk „iets" in een geval. Zijn springende fantasie werkt altijd. Dit verklaart hoe het geloof
van den onontwikkelde dikwijls in een bijgeloof ontaardt.
We hoorden bijv. van een dame, echtgenoote eens geneesheers, die zeer beslist meende dat de pastoor de kracht
bezat haar in een geit te veranderen. Deze persoon is
geen uitzondering !
Hun fantasie doet niets af aan hun oprechtheid, in
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den zin dat iemand iets anders zal zeggen dan dat wat hij
meent of voelt. In een oud Keltisch heldenverhaal wordt
verteld van een rechter, wiens mond zou toesnoeren wanneer
hij een onjuist oordeel wilde uitspreken.
Zijn voorliefde voor het onbegrepene, het bovennatuurlij ke uit zich niet in wijsgeerige overdenkingen. Het Keltische verstand is allerminst bespiegelend zooals het Gerrnaansche verstand dat is, het heeft een ingeschapen
behoefte aan het bovennatuurlijke, dat hem in het werkelijke leven telkens doet ronddolen in het onbegrensde
geloofsgebied. Dit maakt hem ook godsdienstig. In het
oude Gaelic wordt „kerk" genoemd het „volkshuis". In
Donegal zal elke boer in de Iersche taal de aanspreekvormen van den tweeden persoon enkels. gebruiken ; alleen
den Priester spreekt hij in het meervoud aan. Want deze
is niet alleen. God is in hens ! Elk bizonden natuurverschijnsel, een rotsblok, een kromme boomstam, een
heuvelgroep, wordt belichaamd. Tot bijna vervelens toe
zeide onze bootsman in Killarnay, toen we op de meren
voeren : „deze rotssteen is een omgeslagen boot en die
daar een kanon en dat boompje een roeispaan, en dat
daar een" .. .
Deze wijdheid van geest, aan alle zijden geopend voor
indrukken, is wel een der hoofdredenen dat dv Iersche
letterkunde, bepaaldelijk de middeleeuwsche, in tegenstelling met de midden Europeesche een zeer sterk meeleven met de natuur heeft. Ik zal bij v. eens aanhalen de

klacht van Credhe over haar verdronken echtgenoot.
„De landen huilen, o de landen huilen over de wegsnel
„lende geslachten, over de verdrinking van den held ; dit
„is wat de baren vertellen aan het strand.
„Zacht gestemd is de kraanvogel, o zacht gestemd is
„de kraanvogel in de moerassen, zij kan haar nestjongen
„niet beschermen, het wilde, tweekleurig dier ontneemt haar
„de jongen. Erbarmelijk het geschreeuw, o erbarmelijk is
„het geschreeuw dat de lijster uitkermt, smartvol is het
„geroep van den zwarten vogel.
„Smartvol de roep, o smartvol de roep van het hert ;
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„het ree ligt dood, het sterke hert huilt over haar.
„Ongelukkig voor mij, o, ongelukkig voor mij is de
., dood van den held die aan mijn zijde was ; en nu met
„het hoofd rust op een grashoop.
„Het doet mij zeer, te weten dat Cael een doode hier
„naast mij is ; dat de golven hebben voortgerold over zijn
„bleek en wit lijk ; het welgevallen dat ik in hem had, doet
,nu mijn verstand dolen.
„Een naargeestig gekiank, o, een naargeestig geklank
„dat de golven doen uitklinken over het strand, zij die den
„beminlijken Cael hebben opgenomen, jammerlijk is het dat
„hij tot hen inging.
„Een mistroostig weeklagen doen de golven hooren over
„het noordelijke strand ; de golven welke uiteenslaan tegen
„de gladde rotsen. Een wanhopig kampen, o, een wanhopig
„kampen der zee met de noordelijke kust.
„Mijn schoonheid neemt af, het einde van mijn leven
„is bepaald.
„Een lied van hartzeer, o, een lied van hartzeer is door
„de golven gemaakt. Al hetgeen ik bezat is van mij heenge.,,gaan, sinds mij dit is overkomen ; geen ander zal ik ooit
„liefhebben. Menige koning viel door zijne hand ; zijn schild
„kraakte nooit in den strijd....."
„Nadat ze deze klacht geslaakt had, ging Credhe neer„liggen naast Cael en verkwijnde.
De rijkdommen van lucht en aarde zijn voor den Ier
de grootste weldaden. In een oude beschrijving van het
heelal wordt gezegd dat God de winden schiep en „ze
kleurde". Zwart zijn de Noorden-, purper de Oosten-, wit
de Zuiden-, bleek de Westenwinden. Is een woning goed
in de ouden verhalen der Kelten, dan moeten de gekwetsten zoo liggen dat „ze de vooglen hooren zingen terwijl
ze slapen". Is er een groote slag geleverd tusschen de
vroegere godenmenschen, die Ierland bewoond hebben, dan :
„huilen de golven, het gedierte in het water jammert,
de steile heuvelen krassen onder de gevaren, de bosschen
trillen, treurende om de helden, en de grijze steenen

LENTE IN IERLAND.

21

verkondigen luid hun daden ; de wind vertelt het hun
snikkende, en de aarde schokte, voorzeggende het groote
bloedbad ; het gejammer van de legers trok een sluier
over de zon en de wolken waren donker ; de honden,
de welpen, de kraaien, de heksen der valleien, de machten
in de lucht, de wolven van het woud, zij allen huilen en
drijven de legers tegen elkaar op." Finn sprak de Fianna
moed in, de koning der wereld was aan de overzijde, de
vreemdelingen tot dapperheid aanzettende.
De vrouwen, de muziekbeoefenaars, de barden, de heelmeesters van de Fianna van Ierland, allen kwamen op het
slagveld om de lichamen der koningen en prinsen op te
speuren. Hier volgt een gedeelte uit hetzelfde verhaal van
Cael en Credhe. Credhe zoekt haar man, maar vindt hem niet.
„Al zoekende ziet ze een kraanvogel uit de weilanden,
„met zijn twee jongen, ook ziet ze een listigen vos, loerende
„op de jonge nestvogels. Toen de kraanvogel een zijner
„jongen bedekte oni hem te redden, snelde hij tevens voort
„naar den anderen vogel ; de kraanvogel moest zich uittrek„ken om de beide vogels te beschermen. Liever zou hijzelve
„door den vos gedood worden dan dat deze de twee nest„vogels zou vermoorden. Credhe zag dit en zij zeide :
„Het is geen wonder dat ik mijn liefste zoo liefheb,
„als ik zie naar de aanhankelijkheid dier vogels." Hierop
„hoorde zij een mannetjeshert dat boven in zijn schuilplaats
„tot ver in de ruimte jammerde om zijn hinde, vijf jaren
„had hij met haar samengeleefd, zij hadden gewoond in
„het bosch, maar Finn had de ree gedood en sinds negen„tien dagen had het hert geen mond gezet aan het gras
„of water, steeds had het getreurd om de hinde.
„Het is geen schande wanneer ik treur om Cael,"
„zeide Credhe. Ik versterf' door mijn droefheid, zooals het
„hert zijn leven verkort door het treuren om zijn hinde."
Ik verhaal enkele beschrijvingen, zooals die voorkomen in het verhaal van Etain, een keltische godin, die
haar hooge hemelwoningen verliet om vrouw te worden
van een menschkoning. De koning van Ierland zag Etain
op een groene glooiïng, aan een bron.
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„In haar hand een kam van zilver en goud, en om
„zich te wasschen een schaal van zilver en goud waarop
„vier gouden vogels.
„Zij had een prachtig rooden mantel omgeslagen, af„hangende met zilveren franjes en gouden speld.
„Zij droeg een kleed van groene zijde, roodgeborduurd,
„op haar borst en schouder, wondermooie gespen van goud
„en zilver.
„Het zonlicht overscheen haar zoo, dat het goud en
„de groene zijde lichten schijn uitstraalden. Zij had twee
„vlechten, een kraal bengelde aan de punt van elke vlecht,
„heur haarkleur was als het vlas des zomers of als rood„goud wanneer dat gepoetst is. Zij liet -heur haar neer om
„het te wasschen, haar armen staken uit de niouwopenin„gen van haar hand. Heur zachte handen waren wit als de
„sneeuw van éénen enkelen nacht, haar oog en blauw als een
„blauwe bloem, haar lippen rood als de vruchten van eene
„lijsterbes, haar lichaam wit als het schuim van een golf.
„Over haar gezicht was een licht zóó helder als dat
„van de maan.
„Trotsche hoogheid in haar wenkbrauwen, een kuiltje
„van verlangen in haar wangen, een blik van begeerte in
„haar oogen ; liep zij dan was haar stap gelijk aan den
„gang eenei' koningin."
Die vele geschriften, ze zijn vol van bovennatuurlijke
gebeurtenissen. Door middel van Druïdische tusschenkomst
veranderen, van het eene oogenblik op het andere, menschen
in vliegen, vogels en dieren. Zeker, het is dezelfde stemming
die echter nog sterker heerscht in de vele wonderlijke
bedrijven van een Ferguut, van een. Walewein. Wanneer
de Iersche Loreley : Etain, wordt beschreven dan doet dit
denken aan een magerder, schraler echter even zuivere
beschrijving van Ferguuts vrouw Galiene :
„Die lippen roet, den mont nauwe,
vele Boeter dan enech dauwe,
haer Lande clene, wit, nagestaen ;
haer adem roet als galigaen .... "
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Daar wordt verteld hoe St. Patrick, Ierlands eer,
grootste Heilige en eerste Christenleeraar, erkent dat het
Iersche volk, voordat het de leer van Christus aannam,
reeds een christelijk, deugdelijk leven leidde. Weinig of
niets vond hij in hun Brehon Laws, hun gewoonterecht,
te veranderen, noch aan de zangen en liederen hunner
barden. Dat waren de nationale zangen, waarin Finn en
zijn helden bezongen werden. Ternauwernood hadden ze
het christelijk leven in zich opgenomen, of er kwam ook
als het ware een doorbraak van christelijke vroomheid die
het oude Erinn den naam deed verwerven : The Isle of
the Saints.
Onafhankelijk wil de tegenwoordige Ier zijn, evenals
de vroegere Ier dat ook wenschte.
In de Brehon laws werd een vrouw toegestaan, wanDeer ze meende dat haar man haar tekort gedaan had,
zich van hem te scheiden, met zich medenemend zoowel
haar persoonlijke eigendommen als de bruidsgift, haar door
Laar man gegeven. De vrouw bij de Kelten was machtig,
niettegenstaande haar grilligheid. Het oude Ierland heeft
vrouwelijke namen onder haar rechters, krijgers, druïden
en profetessen.
Het tegenwoordig Ierland wordt nog sportiever genoemd
dan Engeland. Lichaamskracht, vooral echter behendigheid,
werden ook voorheen als eerste deugden geacht, nooit werd
een man bij de Fianna's (de mannen van Finn) opgenomen of
hij moest geplaatst worden in een diepen kuil tot aan zijn
middel, een schild en een hazelaarstak in zijn handen. Op
een afstand van tien voren stonden negen mannen, die
op hetzelfde oogenblik hun speren naar hem toewierpen.
Kreeg hij een wond, dan werd hij niet waard geacht
opgenomen te worden bij de Fianna. Daarna werden zijne
handen gebonden en werd hem gezegd te rennen door de
bosschen van Ierland. De Fianna liepen hem na, trachtend
hem te verwonden, bij het punt van vertrek was er slechts
de lengte van een tak tusschen hein en de Fianna's.
Naderden zij hens en werd hij gewond dan kon hij niet
aleer bij hen worden opgenomen, noch wanneer hij zijn
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haar had gehaakt aan een tak of wanneer hij er een
had gebroken onder het draven. En nog namen zij hem
niet in hun midden op, voordat hij gesprongen had over
een stok zoo hoog als hijzelf, voor hij zich had neergebogen
onder de hoogte van zijn knieën en voor hij hard loopend
met zijn nagels een doorn uit zijn voet genomen had.
Maar had hij dit alles volbracht, de goden zij lof! .... dan
behoorde hij tot het volk van Fin n.

.

Behendig, veelzijdig moest de oude Ier zijn, handig,
begaafd is hij nog. Het Dublinsche volkskind, dat woont
in de vuilste, nauwste achterbuurt, het kent nog altijd
groote groene weilanden waarop het zich vrij kan koesteren in de zon : het overschoone park in Dublin. Phoenix
en People's park, dat door bijna geen aanleg in Europa
overtroffen kan worden, is één oogengenot van wijdte,
weelde van planten en boomengroei ! Op de velden voor
tennis, criquet, hockey, voetbal, polo is steeds een kijklustige menigte die zon en regen trotseert om de beoefening dier spelen met ingehouden adem te volgen. Waarlijk
dat alles is een weldadig gezicht !
Grillig fantastisch, dan weer wegzakkend in witte walmen,
dan weer hel gekleurd onder de zon is het Iersche landschap. Zoo ook zijn landman, stil dolend in zijn droomen,
dan weer luidruchtig in zijn vroolij kheid, altijd verrassend,
zoo is hij grootendeels gevormd door de inwerking der
natuur op zijn persoon.
Bizonder sterk voelden we dit op ons bezoek aan de
Aran eilanden, drie eilandjes in de Atlantische Oceaan
gelegen midden aan de Iersche Westkust. Daar, te midden
van het visschersvolk, proefden we iets van den ongerepten in zijn vollen rijkdom ontplooiden Ier.
We bereikten het kleine eiland per stoomboot van Galway. Er is geen landingspier ; een eind van de kust ankert
de boot, eilanders in hun „corragh's" roeien in wedijverende haast naar het schip om zich het eerst tegen
den bootwand vast te haken.
De „corragh's" zijn nog geheel primitieve vaartuigjes;
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een lichthouten latwerk overtrokken met geteerd wasdoek,
het eenige dat deze kano onderscheidt van die uit vroegere
eeuwen toen een dierenhuid het canvas verving.
't Was een Zondag der Roomsch-Katholieken. Het
kleine stukje strand van Inisheer geelde in witte goudtint ; de bevolking wachtte met belangstelling naar de
ankering der stoomboot ; de gebeurtenis van de week.
Jongens lagen in groepjes bij mekaar, voorover, 't hoofd
in de handen ; op enkele rotsblokken zaten eenige vrouwspersonen, gekleed in allerlei tinten van licht tot donkerrood, het hoofd, tot bijna het geheele voorhoofd omhuld
in een groote shawl... Ze leken tooverkollen.
Onze gastheer is een van de eersten van het eiland :
visscher en groothandelaar in kruidenierswaren. Zijn huisje,
een woninkje van vier kamers, heeft één vertrekje alléén
voor vreemdelingen bestemd ; in strijd met de Iersche
eigenschappen zijn onze gastheer en gastvrouw zindelijk ;
ook gaat het gezin zich niet te buiten aan sterken drank.
Dien avond zaten we rondom het open turfvuur waarboven de zware etenspot aan de dikke ijzeren schakelketting neerhing. Het vuur is klein, de stookplaats breed,
op beide zijden der vuurplaat zitten koukleumers zich te
warmen ; de oude verkindschte grootvader en eenige kleine
meiskes. Langs den muur staat een houten bank met hooge
rugleuning, waarop jongens en mannen op de meest ongedwongen wijze half zitten, half liggen. Vlak naast 't vuur
is een klein bankje ; daarop zit de moeder de r velen, de
allerjongste ingekuild op haar breeden diepen schoot. Zijzelve heeft een bleek, vermoeid gezicht, alleen het vuurgevlam geeft een vreemd matrood schijnsel over haar wit
moêgewerkt gezicht. Van tijd tot tijd buigt ze zich over
het dommelen' de kind, om met loonre arm de pook in het
vuur te morrelen.
Ik zelf moest zitten op de eereplaats : de stoel ; en die
stoel dan midden in de kamer, recht tegenover het vuur.
Er wordt druk in en uit geloopen om kennis te maken
met de nieuwe gasten. Met groote vrijmoedigheid zonder
echter ooit vrijpostig te zijn wordt over allerlei gepraat.
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Telkens komt hun trots over hun geboortegrond n aarv oren.
„Kent u al wat van het Gaelic ? Mooi dat strand hier. En
wat zegt u wel van die kano's ?" Vol belangstelling waren
ze te hooren over ons land, over de droogmaking van
de Zuiderzee, over de dijken. Deze eilanders staan te
veel buiten het gewoon maatschappelijk verkeer om van
alles op de hoogte te zijn, toch is er genoeg aanraking
met de wereld daarbuiten dat hun belangstelling naar het
nieuwe en vreemde uitgaat.
Ten slotte raken we de Home rule kwestie aan.
„We zijn er voor," antwoordden ze kalmpjes. „Omdat
de Pastoor heeft gezegd dat de algemeene welvaart dan
zal toenemen."
Op de Aran eilanden zijn nog weinig vaklieden. Elke
visscher dekt zijn eigen stroodak, overtrekt het met touwen
waaraan zware steenen bengelen, om het samen stand te
doen houden wanneer de Oceaanwind woedt. Hij wit de
muren, bewerkt het heele lapje grond, verzorgt zijn beesten,
die drie dagen van de week worden geweid op den rotsgrond, maakt zijn vischtuig, zijn eigen schoeisel : pampooties, sloffen van ongelooide koehuiden, waarin de voet en
toonen hun grijpvermogen behouden, wat noodig is bij het
loopen op den glibberigen, rotsigen grond. Sterft een
familielid, dan wordt in huis de doodkist getimmerd. De
vrouwen spinnen de wol voor de kousen en de Homespunkleeren die in de grijze grondkleur gedragen worden of
in eigen gemaakte kleurstof geheel of gedeeltelijk blauw
worden geverfd. Zij bakken het brood, naaien de kleederen,
en slechts vier maal per jaar gaan ze naar het vasteland,
d.i. naar het stadje Galway, om er boodschappen te doen.
Als het weer het toelaat gaan de mannen er op uit
in de lichte booten om te visschen. De verantwoordelijkheid
van het zeemansbestaan, het gezonde openluchtleven
houdt het krachtige eilandenras oerfrisch. Niettegenstaande
de talrijke huwlijken gesloten tusschen bloedverwanten,
en de dranklust, een van de duivelachtigste plagen van
het Iersche volk, is dit eilandenvolk nog een ras van
krachtige vrouwen en taaie, geharde mannen. De eilander

LENTE IN IERLAND.

27

is eenvoudig, zelden veroorlooft hij zich een weelde ; het
is alleen uit zuinigheidszin dat hij verleid wordt om uit
Galway waterig wittebrood te laten komen waarmee hij
zich tracht te voeden, in plaats van het krachtige eigengebakken bruinbrood te eten ! —
Op het groote eiland is één geneesheer. Liefst gaan
echter de meeste eilanders nog naar den Bottenmaker die
ook op Inishmore woont.
„Is deze man kundig?" vroeg ik een visschersjongen,
die terwijl hij aan 't roer zat mij over alles inlichtte.
„Knap ? dat zal waar zijn. Zijn vader en zijn grootvader waren het immers ook. Daarenboven, een been b.v,
te zetten dit is nu niet zoo moeilijk. Ik heb het wel gezien. Kijk, je neemt het been, legt langs twee zijden een
plankje en dan omsnoer je het geheel vast. Héél vast."
De voeding is voedzaam maar eentonig op het eiland.
Visch, eieren, brood, aardappelen, wat spek. Alleen op
feestdagen een stukje vleesch.
Toch vroeg de visschersvrouw ons iedermaal met
Iersche vriendelijkheid
„What do you like ? You can have everything you like."
Zij zelve had het oude aristoc,ratische voorkomen der
Kelten, ovaal gezicht, witte velkleur, breed voorhoofd en
spits toeloopende kin. De mannen zijn meest geheel be-

haard met blond haar. Zooals Vondel zegt : „Vrij schotigh,
schoon van leest ...De baerd breeckt effen uit. Een
ruighte schijnt de kaecken te kleen met goude wol" . . .
Een gemakkelijke vrijheid welke nooit in familiariteit
ontaardt, ik heb het reeds herhaaldelijk gezegd, geeft aan
deze eilandbewoners als aan alle Ieren een groote bekoring
van onbedorven natuurlijkheid. Hun vroolijke geest komt
telkens om den hoek kijken. We hadden eens een paar
kinderen bij ons, blonde deems, met rozengloed op de
wangen. Ze volgden ons dicht op den voet, belangstellend
luisterend naar de taal die ze niet kenden. Wij verhaastten
onzen stap. Ineens hielden we in. Het troepje botste met
een vaartje tegen ons aan. Geen spoor van ongenoegen,
integendeel een groote pret. Bij het doorkruipen van een
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nauwe rotsopening zag een van hen gelegenheid om eens
nader te onderzoeken hoe toch de beenbedekking van
mijn man was. Toen hijzelf door de nauwe opening was
gekropen, alleen zijn been nog moest inhalen, voelde hij
ineens een zacht handje zijn kuit omvatten.
We hoorden van iemand, in een visschersgezin fotografieën vertoonende van menschen, die niet aan zee woonden, hoe de dochter vol belangstelling terstond op haar
knieën was gaan liggen met de ellebogen leunend op
zijn knie.
Een Iersche dichter-schilder en econoom, de begaafde
Russel, heeft zijn vaderland ergens genoemd „The land of
the singing silences" Menschverlaten, stil is het kale landschap. Zelfs op de kleine eilanden verstoren enkele kleine
hutjes den aanblik van zee en rotsen niet ; verstoren
evenmin als de onderlinge groet der bewoners „mooi weer"
of „God zegene uw werk" dat doet. De Aran eilanden
lijken groote aardhoopen in een nooit eindigende watervlakte. Aan den zuidkant van Inishmore heerscht een
leege verlatenheid. Een steenachtige bodem, geen boom
geen gras. Op het hoogste punt de enorme ringmuren van
de oude vesting : „Dun Aengus", vermoedelijk gebouwd in
de eerste eeuw na Christus. We hoorden daar een dof
gerommel en dachten dat een onweer opkwam. Het was
de zee. Haar golfgedreun eeuwig in beweging. Diep
in de diepte sloegen haar golven met geweldige kracht
tegen den zwartnetten rotswand, de golven schoven op, over
mekaar naar de kust heen, lichtten zich hoog op, plonsden
tegen den harden muur aan, kletsten schuimbruisend uiteen
en vielen als witte stof terug vanwaar ze gekomen waren.
Weer nieuwe golven rijzen op, hooger, hooger, laten zich
vallen, schuimend wegzakkend in het zachte water. De
bikharde rotsen, ze worden eeuwenlang door het opgeruide
water ingevreten. De hongerige Atlantische eet den bodem.
Inishmore wordt telleen jare wat kleiner.
Het vertrek van Inisheer was teekenend voor de toestanden van het land en het karakter zijner bewoners.
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Eenige eilanders vertrokken als emigranten naar de Ver.
Staten. De kade was volgepropt met menschen. Allen
reikhalzend naar éénzelfde doel : het bovendek van onze
stoomboot, waarop een viertal eilanders stonden, twee
vrouwen, een jonge man, en een vijftienjarige jongen. Op
een bank, met de rug naar de menschenmenigte zaten drie
peuters, tusschen drie en vijf jaar. De vertrekkenden waren
in geheel nieuwe plunje; het ruige Homespun stond nog
geheel stijf, de dikke besroode rok van de vrouwen gloeide
van nieuwheid. Op het dek kwamen telkens nog bloedverwanten en vrienden afscheid nemen, meest zwijgend
werd er een handdruk gewisseld, dan werd even stilgestaan
bij de bank met kinderen, die verlegen lachtten en wat
snoepten. En de vrienden en verwanten lachtten door hun
tranen heen met de kinderen mee. Een oude zeerob, geheel
wit bebaard gezicht, strompelt ook naar de bank. Zijn
lippen trillen, hij klemt ze opmekaar, moeizaam buigt hij
zich neer en wrijft het kleinste ventje over het roodblonde
hoofdhaar. De stoomfluit klinkt opeens, een lang scherp
geluid. Haastig keert een ieder naar wal terug. Het groepje
vertrekkenden staat geheel alleen. Ze staan kaarsrecht en
turen, zonder te zien, naar de dichte menigte. De boot
drijft reeds af. Handen worden gereikt... alleen vingertoppen
raken elkaar nog... namen worden geroepen, hongerige
oogen uit de menigte kijken, een ieder tracht nog een
persoonlijken blik te ontvangen van de vertrekkenden. En
ze staan daar nog altijd onbeweg elfij k. Het kleine kereltje
van vijftien jaar houdt het in eens niet meer uit en breekt
uit in een droef, droef gesnik. Slap, buikschokkend leunt
hij tegen een grooten schoorsteenwand en stopt zijn natte
gezicht in een groote groenzijden zakdoek.
Er klinken roepen, kreten uit de menschengroep.
Maar het wordt niet meer verstaan. De boot is reeds gedraaid en stoomt recht de zee in. De moeder van den
vijftienjarige staat nog roerloos naast haar zoon, met
doffen blik kijkend naar de ontkleurende kust. De middagzon valt in een lichte streep schuin over haar karmijnen
rok. De kade wordt steeds onduidelijker. De menschen-
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menigte lijkt een zwart gekrioel van stippen, enkele hoeden
worden nog gezwaaid, ook een paar witte zakdoeken ; maar al
slapper worden ze bewogen....
Langs de kust ziet men ineens een ruiter gebogen
over zijn paard in vollen galop voortjagen. Zijn verdriet
wegjakkeren P.. .
Twee grootmoeders varen mee tot Galway, waar nog
twee dagen gepleisterd wordt voor het vertrek naar Queenstown, een haven waar men inscheept naar de Nieuwe
Wereld. Nauwlij ks is het land uit zicht, of de grootmoeders
knoopen de nieuwe bouwen los. Deze vallen neer, de stof
is echter zoo stijf dat ze slechts tot de kniehoogte in mekaar
zakken. Voorzichtig stappen de vrouwen met een fikschen
hoogen stap uit de wolomheining. Het kostbare kleedingstuk wordt opgerold en in de witte zakken gestopt. Daarna
ploffen de vrouwen behaaglijk op den vloer neer.
De oude grootmoeder wil den moed er in houden ;
bedrijvig diept ze uit een der zakken wat snoeperijen,
daarna duwt ze den vijftienjarige een mondharmonica in
de hand en tilt het kleinste dreumesje in den kring.
De jongen speelt een eentonig, vlug triolen wijsje ; op
het dunne muziekje begint het dreumesje te schuifelen en
te trippelen met zijn kleine, dikke voetjes. Het is een „Irish
step." De Iersche nationale dans, 't is een ongelooflijk
vlug voetgetrappel, twee passen links, rechts opzij, achter
uit, stampen niet den éénen dan met den anderen voet, weer
trippelen, al maar zoo door. Behalve enkele vaste bewegingen is ieder vrij er passen aan toe te voegen.
Met inspannende belangstelling volgt de menigte ook
het dansertje dat, de handen in de zijde, zijn vroolij k getrippel-trappel uitvoert. Na elke groep van eenige triolen is er
even rust, soms wordt de voet opgelicht en een schijnstampvoetenbeweging in de lucht gemaakt.
Langzamerhand neuriën en schuifelvoeten alle omstanders mee.
Alleen de moeder staat nog op het bovendek en tuurt
over de wilde leege watervlakte. Heel ver, in de diepte
van den benevelden horizon is de kuststrook nog te raden.
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Het was wederom een dag vol zon, overvol zonlicht,
toen we uit Kingstown wegvoeren.
Op het water is het licht bedwelmend, de reizigers
trekken de hoeden en petten diep over de oogen, ze strekken zich uit in de lage stoelen en sluiten luiïg de oogen.
De wijde watervlakte schijnt zich naar alle zijden uit
te breiden, haar zustergebied, het luchtveld daarboven, in
haar geweldige omvangrijkheid nochtans overhuift de zeewij dten.
In de diepste luchtverte is het dat lucht en zee
elkaar ontmoeten, een aanraking onspeurbaar voor het oog.
De hooge hemel is blauw, diep-in blauw, slechts een enkel
witgekuifd wolkje drijft onbeschroomd voort in de blauwe
ruimte, die het van oogenblik tot oogenblik in zijn blauwte
opzuigt.
De zon stijgend naar haar middaggloed giet haar glans
over de lichtbewogen g lin stervlakte.
Boven ons zwenken in verrukkelijk evenwicht de
meeuwen, een spiersterke wiekslag doet ze omlaag, omhoog
en zijwaarts zwenken en zwieren ; de zon verguldt bij enkelen
het slanke lichaam en de scherpe sneb.
In de verte ligt Ierland.
Wegblauwend.
Zachtdroomende mistdonzen omhangen de heuvelen.
De turkooizen tinten der hellingen zakken weg in een
grijze kleur.
De blauwgrauwe heuvellijnen worden doffer.
Het Iersche eiland is nog maar een stip aan den gezichtseinder.
Wijdluchtig is de zee !

DE ZOOGENAAMDE MATABELEN- OORLOG
(Fragment van eene Levensbeschrijving van C. J. Rhodes)
DOOR
M.

P. C. VALTER.

„It would be a grievious sin in the eyes of
God to throw away the opportunity of spreading Christianity and Civilisation through a
great part of Africa." (Uit eene pleitrede van
H. G. graaf Grey in 1880 over Britsche gezagsuitbreiding.)

In de vierde paragraaf van het Charter van de Britsche
Zuid-Afrika Mij. was neergelegd, dat zij van Lobengula, den
Koning van Matabeleland en Mashonaland, cessies van
grondgebied en overdracht van het gezag mocht verwerven,
mits de desbetreffende Overeenkomsten en „Verdragen"
zouden zijn goedgekeurd door de Rijksregeering, die dan
aan de uitoefening van gouvernementeele functies hare
voorwaarden kon verbinden;
maar aanvankelijk had de Maatschappij, hare krachten
wijdend aan de exploratie naar goudmijnen in Mashonaland en aangrenzende streken, zich om gezagskwesties niet
bekommerd en in 't arme Matabeleland geenerlei vestiging
beoogd.
Het lijdt geen redelijken twijfel, dat Lobengula
ten allen tijde gemakkelijk tot afstand van zijn gezag te
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bewegen was, dat bestens toch niet meer dan een schijn
kon wezen. Na de sedert 1888 opgedane ondervindingen, bij
afwisseling gedreigd en gevleid wordende, mocht hij eens
wat „kopschuw" en „wijs" blijken, de Zwarte was zich
wel klaar ervan bewust geheel in de macht der Blanken
te zijn. • Aan onder contract te verwerven souvereine rechten
hechtte Rhodes evenwel slechts twijfelachtige waarde, daar
het met bijna zekerheid kon worden voorzien, dat het
Ministerie van Koloniën, altijd bemoeiziek en omstreeks
dezen tijd sterk geprikkeld door het invloedrijke Genootschap tot Bescherming van Inboorlingen, allerlei voor de
Maatschappij bezwarende voorwaarden stellen zou. Waarborgen mochten worden geëischt, dat geene belasting op
de kaffers gelegd werd en aan het Opperhoofd zekere
zelfstandigheid verzekerd bleef. Het Gouvernement zou dan
zoo getrouw mogelijk geregeld worden naar het voorbeeld
van het door de Rijksregeering zelve in Basutoland en
andere „naturellen-territoriën" gevoerd bestuur een
stelsel in Zuid-Afrika algemeen veroordeeld als een absoluut
beletsel voor commerciëele ontwikkeling. Werd daarentegen onder eene of andere omstandigheid een veroveringsrecht gevestigd, dan stond de zaak geheel anders. Dat
toch zou als concurrent met, indien niet overheerschend aan
het benioeiïngsrecht van de Engelsche Regeering moeten
worden erkend.
Nadat het in 1890 opgeschorte plan van Rhodes om
Lobengula te verjagen, in 1891 nieuw voedsel liad gekregen aangezien de kafferkoning toen van zijn „souvereine
positie" gebruik maakte om eene concessie te verleenen,
welke de door de Br. 'Z. A. Mij. gezochte belangen benadeelde, — deed zich in 1892 een heel sterke drang gevoelen om het aanvankelijk minderwaardig geacht Matabeleland in bezit te nemen. De ongezondheid van het klimaat
{hetwelk vooral in de eerste jaren vele offers eischte), gepaard
aan de zeer teleurstellende uitkomsten van het prospecteeren
in Mashonaland (tusschen 1890 en 1898 is letterlijk niets
dadelijk ontginbaars ontdekt), deden het oog slaan op nieuw
territoir, beter voor vestiging geschikt. Het gebied noordelijk
O. E.XV4
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van de Zambesi kon daarvoor niet in aanmerking komen.
Gesteld al, dat de Maatschappij geld had kunnen krijgen
voor een degelijke exploratie in dit zeer verre, voltropische
binnenland, dan was daar toch voor afzienbaren tijd nog
geene plaats voor de ongeveer 2000 man tellende bevolking
van Mashonaland, waarvan slechts een klein deel volhardend
naar goud bleef zoeken, op kosten der Maatschappij, echter
zonder goed resultaat- Met Matabeleland stond de zaak
echter anders. Het lag honderden kilometers dichter bij de
operatiebasis (Vrjburg) en zoo het al nog minder kans
dan Mashonaland bood op het ontdekken van waardevolle
ertsvelden, het klimaat was voor blijvende nederzetting van
Europeanen veel meer geschikt.
Aan eene „volksverhuizing" van Mashonaland naar het
Westen stond niets in den weg. Sedert in 1888/'89 met de
Transvalers ook de concurreerende Engelsche concessie-jagers
uit Matabeleland verdreven werden en de Imperiale Regeering Rhodes als het „Hoofd der Blanken" in het land had
aangewezen, voegde Lobengula zich geheel naar den wensch
van diens vertegenwoordiger te Buluwayo. Een klein aantal
prospectors van de Maatschappij, enkele winkeliers, een
paar zendelingen, mitsgaders eenige Boeren, die reeds jaren
met hunne gezinnen in Matabeleland woonden en van de
Maatschappij vergunning gekregen hadden om te blijven,
leefden er volmaakt veilig. Van de tientallen transportrijders,
die het verkeer tusschen Vrijburg en Mashonaland onderhielden en zonder bescherming Matabeleland doortrokken,
ondervond geen enkele ooit overlast. Trekkers zouden ongehinderd kunnen prospecteeren of het landbouwbedrijf uitoefenen op den grond, waarover de Maatschappij in 1891
de beschikking gekregen had.
Rhodes wenschte als alleszins natuurlijk was alvorens te koloniseeren, de souvereine macht in het land. Hij
heeft haar evenwel, zoomin als in 1890, niet willen verwerven
onder eene Overeenkomst, hetgeen zeer zeker had kunnen
geschieden, al mocht Lobengula, die geleerd had, veel
geld te kunnen vragen voor zijn kruisje hij ontving het
voor een kaffer enorme inkomen van X 1700 's jaars

.
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misschien weer een flinke vergoeding hebben bedongen.
De groote financier-politicus wilde een beteren gezagstitel
verwerven dan een contractueele, welke nog aan de door
de Engelsche Regeering te maken reserves onderworpen
zou zijn.
De toestand der Maatschappij was in 1892 zeer zorge lijk. Zij had nagenoeg het heele kapitaal van 11.000.000
in de exploratie van Mashonaland en nuttelooze militaire
toerusting tegen Portugal verspeeld. De oprichters moesten
in de behoefte aan kasmiddelen voorzien. Deze was zeer
groot. Want niet alleen, dat de administratie van de nederzetting, die in staat van verlooping was, ondanks de ingevoerde groote spaarzaamheid, van maand tot maand ettelijke
duizenden ponden sterling verslond, men was wegens het
Charter verplicht van Vrijburg een spoorweg te bouwen
naar Matabeleland. Honderden kilometers arm, schaars
door kaffers en gansch niet door blanken bewoond land
inoesten worden doorsneden. En zoo nu in het sedert een
paar jaar ijverig doorzochte gebied geen ertsvelden van
waarde waren aangetroffen, het uitzicht, dat men in Matabeleland gelukkiger zou zijn, was heel slecht. Immers ,
sedert de Duitsche ontdekkingsreiziger Carl Mauch de zeer
arme goudvelden bij Tati had gevonden, was een stroom
van prospectors er reeds vijf-en-twintig jaar vruchteloos
zoekende. Landbouw was ontwijfelbaar mogelijk; doch slechts
op kleine schaal, ter voorziening in de eigen behoefte en
de uiterst geringe vraag van de vermoedelijk weinige personen, die zich in ander bedrijf (als prospectors) zouden
kunnen handhaven. Van uitvoer kon, zelfs indien het land
zeer vruchtbaar ware geweest, geen sprake zijn. Zooals het
thans stond, kostte het transport van een ton goed van
Vrijburg naar het hart van Matabeleland ongeveer £ 50
(zegge vijftig pond sterling). Doch ook met het oog op
den grooten afstand zou er, als men een spoorweg had, van
export geen sprake kunnen zijn. Het vervoer moest daartoe veel te duur blijven.
In Zuid-Afrika, waar men de positie en de vooruit-

.
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zichten der Maatschappij eenigszins beoordeelen kon, voorzagen velen het failliet van de onder zoo groot staatkundig gerucht opgezette onderneming. Ter Londensche
Beurze werden desniettemin de aandeelen ver boven pari genoteerd omdat velen, hopend op groote hausse, niet verkochten : er was gering aanbod en de vraag werd sterk opgewekt, dank vooral de zeer optimistische rapporten van den
Besturenden Directeur. Rhodes heeft kennelijk geen oogenblik eraan gedacht om de zaak op te geven waardoor niet
alleen de promotors, die zich niet tijdig van hunne aandeelen ontdeden, groot verlies zouden lijden, maar ook
zijne eigene positie als politicus hevig geschokt, misschien
onhoudbaar gemaakt zou worden. Zijn groot-bedrijf hadde
dan tot niets geleid, dan tot verslechtering van de EngelschTransvaalsche relaties en, wat erger was, diepe verstoring
der voorheen zoo goede betrekkingen met Portugal.
Matabeleland, de aan de Zuid Afrikaansche Republiek
ontnomen invloedssfeer moest worden geoccupeerd. Dan
was op politiek gebied althans iets bereikt : de Engelsche
Regeering bevredigd. Tevens zou daardoor de belangstelling
van 't aandeelen-koopend publiek worden opgewekt. Dit
was van belang niet alleen omdat de Maatschappij, om
staande te blijven, dringend behoefte kreeg aan nieuw
kapitaal, maar ook dewijl Rhodes c.s., in den vorm van
aandeelen der Gecharterde Maatschappij, een miljoen pond
Sterling stonden te ontvangen, in betaling van hun inbreng :
de mijnrechtconcessie van zoo twijfelachtige waarde. Onder
leuze dat daardoor Britsche kolonisatie bevorderd werd,
kon het publiek genoopt worden om aandeelen te koopera.
Echter zou de Beurs 't commerciëele uitzinnigheid noemen,
indien daarmede begin gemaakt werd vóór de Maatschappij
het Gezag vast in handen had en de naturellen, door middel
van belastingen als anderszins, tot goedkoope dienstpraestaties,
ter bevordering van algemeene ontwikkeling, konden worden
gedwongen. Daarbij kwam, dat, zoolang Lobengula als
„Koning" werd erkend, de titels der Maatschappij, de landen mijnrechten, hoogst onveilig bleven. Hij toch kon de
verleende concessies betwisten en nieuwe verleenen, waar-
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door de belangen der Maatschappij ernstig geschaad mochten
worden. Met goede pleitredenen Ministers te overtuigen,
dat de Rijksregeering haar bemoeiïngsrecht moest prijsgeven,
althans sterk aan banden leggen en toestemmen in de
„onttroning" van den zwarten koning, was onbegonnen
werk. Met het oog op de stemming in Engeland, zou geene
Regeering dit aangedurfd hebben, ook al ware zij van de
wijsheid van zulke politiek overtuigd geworden. Het eenige
middel, om doel te bereiken, was het land te veroveren.
Alsdan had men een feitelijk hoogheidsrecht, beter dan dat
der Britsche Regeering, die nog steeds de fictie handhaafde,
dat de kafferkoning „onafhankelijk" was. Zouden de imperiale autoriteiten de verovering niet willen erkennen,
dan kon goedmaking vara de uitgaven gevraagd worden,
noodig geweest om het gezag van de blanken te handhaven.
De oudere zuster-onderneming, de British East-Africa Co.,
was in 1892 reeds werkzaam om voor hare diensten in dezen
betaling te krijgen : ontving later £ 250.000.
Naast de beurskwestie en gemengd mercantiel-politieke overwegingen, moeten ook de karakter-eigenschappen
van Rhodes sterk hebben aangezet tot den zoogenaaniden
oorlog, waarvan de treurige geschiedenis nu zal worden
geschetst : de zucht om zich te wreken op Lobengula (die
in 1888, onder den invloed van andere Blanken, onwillig
was geweest aan zijn agenten het Land af te staan, daar-

door oorzaak werd van een eindelooze reeks moeielijkheden
en verkeerdheden en die desondanks een aanzienlijk inkomen
van de Maatschappij trok), moet zich gepaard hebben aan
eene groote begeerte om den Veroveraar te spelen, zoomede
aan den vasten wil om ten slotte de occupatie van de
Transvaalsche invloedssfeer, het door hem steeds vooropgezette politieke doel, tot een feit te maken iets waarvoor
eene onder het knallen der geweerschoten ingeleide vestiging
heel wat beter waarborg beloofde, dan onzekere uitoefening
van concessierechten, die naar alle aanwijzingen weinig
waarde hadden, schenken zou.

Reeds in 1892 moet het plan om Matabeleland te „ver-
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o yeren" in Rhodes' geest tot vast besluit zijn gerijpt. Hij
voerde destijds groote hoeveelheden munitie en levensmiddelen in. Op het einde van dat jaar, toen hij aan zakenmenschen verklaarde : „ik heb niet de minste vrees voor eenige
toekomstige moeielijkheden met Lobengula" vertelde
het gerucht in Mashonaland reeds geruimen tijd met
tendentieuse hardnekkigheid : dat eerlang de Matabelen
zouden worden beoorloogd. Omtrent het „waarom" had.
niemand zekere inlichting kunnen geven, want men wist
van de transportrijders, dat de kaffers volmaakt vreedzaam
waren ; doch aan het aanstaande feit twijfelde geen mensch.
Het was slechts eene kwestie van tijd en omstandigheden.
Aan vang 1892 was wel, dringend noodige bezuiniging,
de staande strijdmacht, het zoogenaamde Politiecorps, van
500 man tot 40 ingekrompen; maar de Maatschappij had
toen kader voor de aanvoering van meer dan duizend man
gevormd en nagenoeg alle mannelijke inwoners in vrijwilligercorpsen georganiseerd. Geweren en ammunitie had men in
1893 voldoende om niet alleen de heele blanke bevolking,
maar tevens een groot aantal van de onder leiding der
witmenschen ten allen tijde tot onderling en strijd bereid

zijnde naturellen in het veld te brengen.
In Maart 1893, vóór nog eenige wrijving met de
Matabelen zich voordeed, waren reeds groote hoeveelheden
aan bederf onderhevige levensmiddelen opgeslagen, waarop,
naar de Directie in haar op het eind des jaars uitgebracht
jaarverslag erkende, groot verlies geleden zou zijn, indien
ze niet wat wèl toevallig was voor den Matabelenoorlog hadden kunnen worden gebruikt. Toen was ook de
zwaar bewapende „Politie", hoofdkader van de strijdbare bevolking, van de Portugeesche grens naar die van Matabeleland
verplaatst (te Victoria.) Zij was onder bevel gesteld van
een zekeren kapitein Lendy, hetgeen noodwendig heel
veel aandacht getrokken had, omdat deze officier geacht
moest worden door zijn temperament beter berekend te
zijn om moeielijkheden met de inboorlingen te provoceeren
dan ze te voorkomen. Te Salisbury, in Mashonaland, toch had
hij zich 't jaar te voren berucht gemaakt. Bij gelegenheid,
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dat een kaffer gezegd werd iets gestolen en eenen Blanke
een klap gegeven te hebben, ontbood hij diens hoofdman,
een der kleine nat urellenkapiteins, bij zich binnen het
uur. Toen de man zich mogelijk om goede reden —
niet tijdig had aangemeld, was Lendy erop uitgetrokken
en had, zonder eenige verdere waarschuwing of aanmaning,
het kafferdorp aan de vlammen prijs gegeven en van de
vluchtende inboorlingen zoovelen mogelijk doodgeschoten:
drie-en-twintig hunner hadden het beweerde misdrijf van
den eenen met hun leven geboet. De conclusie van de
enquête, welke de Hooge Commissaris moest laten instellen,
luidde : dat het optreden der Politie onrechtvaardig was
geweest. — Dat deze „houwdegen" op de grens van het
Matabeleland werd geposteerd, was zeker voorteeken van
kwade dingen.
In Juni 1893 werden de moeielijkheden verwekt.
Van wege de Maatschappij werd beweerd dat Lobengula's volk de telegraaflijn beschadigd had.
Het Opperhoofd was dadelijk bereid de schuldigen op
te sporen. Hij zond ook eene met assagaaiën gewapende
patrouille, 70 man sterk, welke een paar veedieven zou
vangen, die onder de Blanken te Victoria gevlucht waren.
Zulke arrestaties waren meer voorgekomen en hadden
nooit aanleiding gegeven tot moeielij kheden. Indien de
Br. Z. A. Mij. een humaniseerenden invloed in Matabeleland hadde willen oefenen, zou zij vroegtijdig Lobengula
gewaarschuwd hebben, om binnen het door de Blanken
geoccupeerd gebied geen arrestaties te doen, zonder medewerking hunner Politie, die dan over op te leggen straf
medezeggingschap moest hebben. De kafferkoning, die zeer
volgzaam was, zoude zich zeker daarnaar gedragen hebben. De Maatschappij trok zich echter van de rechtspraak der 11latabelen niets aan, liet den Koning
geheel vrij.
Lobengula die van de in Mashonaland ook onder de
kaffers loopende geruchten over een aanstaanden oorlog
der Blanken tegen zijn Volk gehoord had, leefde in
onrust, dat kwaad gebrouwen werd. Hij was op zijne hoede
i

40

DE ZOOGENAAMDE MATABELEN-OORLOG.

Op raad van J. W. Dawson, winkelier te Buluwayo, het
groote inboorlingen-dorp van Matabeleland, werd daarom
in een door dezen geschreven maar door den zwarten
heerscher met zijn kruisje onderteekenden brief, dd. 29
Juni 1893, gericht aan. den Magistraat of ander Gezaghebbend Officier te Victoria, gemeld :
Een impi („leger” ; in casu 70 man sterk) trekt uit
met het doel om eenige van Lobengula's mannen te straffen
die onlangs eenige stuks vee gestolen hebben. Het impi zal
vermoedelijk voorbij de witmenschen komen, die verzocht
worden te begrijpen, dat het niets met hen te doen heeft. Zij
worden ook verzocht het impi niet tegen te houden. Verder
om als de schuldige mannen bij de blanken zijn gevlucht,
hen uit-te-leveren voor bestraffing.

De Induna, die het troepje aanvoerde, had uitdrukkelijk last om niets tegen den wensch der Blanken te doen.
Kapitein Lendy weigerde volstrekt uitlevering. — Met
toe te staan, dat Matabelen-misdadigers asyl vonden, zou
het nu den Koning bijna onmiddellijk onmogelijk gemaakt
worden om de orde onder zijn volk te handhaven, hetgeen
toch beslist van hem verlangd werd.
Den 7den Juli rapporteerde Lendy aan Dr. Jameson,
den Administrateur te Salisbury, dat een paar Matabelen
in de straten van Victoria waren geweest (alsof zulks
eene daad van groote aanmatiging was) en verder : dat
in de buurt, op eenige mijlen afstands, een paar kafferkralen verbrand waren en een veedief door de Matabelenpolitie gegrepen en gedood werd. — In verband met voorvallen, die tien dagen later plaats grepen is officieel vastgesteld, dat de mededeelingen van Lendy's Politie geen
vertrouwen verdienen. Aangenomen echter, dat de nu
gerapporteerde feiten juist waren, dan bewijzen zij allerminst, dat de kaffers zich misdragen hadden : de op den
veedief toegepaste strenge straf was in het begin der
negentiende eeuw in Engeland nog gesteld op diefstal

van vee uit de weide.
Intusschen werden de zaken eenigszins verward. Zij
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het door verkeerde inblazingen, zij het omdat zijn gezag
reeds ondermijnd was, werd Lobengula tot het voornemen
gebracht om een paar zijner onderkapiteins te straffen, dus
eene expeditie op eenigszins groote schaal Mashonaland in
te zenden. 's Konings officieele raadsman was J. W. Colenbrander, tevens agent van de Gecharterde Maatschappij te
Buluwayo. Men heeft hem „one of the evil spirits of the
natives" genoemd. Uit niets blijkt, dat hij Lobengula heeft
willen terughouden van zijn plan. Hij zond echter, namens
dezen, een telegrafisch bericht aan Lendy (9 Juli), waaruit
duidelijk blijkt, dat de zwarte Koning geen kwade bedoeling en tegen de Blanken had :
„Ik wensch U te laten weten, dat mijne mannen, die gij
(reeds) ontmoet hebt, door mij gezonden werden om vee
terug te halen, dat van mij gestolen is door Mashona's en
ik wensch U en de menschen in uwe buurt ook te waarschuwen, dat ik dezer dagen een veel grooter macht zal
afzenden om Bere [onderkapitein] en anderen te straffen,
wegens diefstal van vee als anderszins ; maar ik wensch U en
Uw Volk niet te verschrikken en zend daarom waarschuwing,
dat mijne legers bij U voorbij zullen komen, doch order hebben
geen molest te doen aan de Blanken. Wij hebben geen twist.
Ik heb U de redenen gegeven waarom ik deze Mashona's wil
straffen en toch zullen de menschen zeggen, dat ik menschelijke
wezens zonder noodzaak dood."

Colenbrander voegde aan dit bericht de persoonlijke
mededeeling toe : „Ik hoop dat gij (Lendy) dit tijdig als
eene goede waarschuwing ontvangen zult".
Het telegram werd onmiddellijk doorgezonden aan
Dr. Jameson, die nog op denzelfden dag antwoordde. De
houding van den Administrateur was wel zeer vreemd. Hij
openbaarde evenmin als Colenbrander den wensch om den
Koning van zijne expeditie te weerhouden, doch gaf veeleer indirecte aanmoediging om misdadigers te straffen.
Terzelfder tijd bracht hij evenwel, op grond van nog onbekende gegevens, grieven te berde en stelde onduidelijke
voorwaarden, waaraan de Matabelen zich te houden hadden.
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„Dank den Koning" -- aldus ving zijn telegram van
9 Juli aan Colenbrander aan -- voor zijne vriendelijke boodschap en zeg hem, dat ik er natuurlijk niets mede te maken
heb, als hij zijn eigen volk straft. Maar" -- zoo ging het dan
voort -- „ik moet erop aandringen, dat zijn legers niet de
grens overkomen, welke wij hebben vastgesteld. Als hij (de
Koning) niet daar is, is zijn volk niet onder controle en
Kapitein Lendy vertelt mij, dat eenigen hunner in de straten
van Victoria zijn geweest en op eenige mijlen afstands kralen
verbrand en eenige Mashona's die in dienst van blanken
waren, gedood hebben. Verder, dat zij eenige stuks vee gestolen hebben van het Gouvernement (d w.z. van de Gecharterde Maatschappij) en van andere Blanken. Ik zend nu
instructie aan Kapitein Lendy om den Induna te spreken en
hem te zeggen, dat het vee dadelijk teruggegeven moet
worden. Zijn leger [het waren, volgens Colenbrander, die 't
weten kon, zeventig man, maar Jameson sprak later vrijmoedig van 200 man] moet terugtrekken binnen de tusschen
ons vastgestelde grens. Indien dit niet dadelijk geschiedt, zal
de Politie hem onmiddellijk verdrijven. De Koning zal de
noodzakelijkheid hiervan inzien. Anders is het mogelijk, dat
de Blanken boos worden en dan zou zijne (d. i. Lobengula's)
expeditie nooit in Buluwayo terugkeeren."
Wat de beschuldiging van veediefstal betreft - deze
is zeer vermoedelijk de vrucht van verkeerde informatie
of vergissing, welke, naar we zien zullen, in de voorgeschiedenis van den z.g. Matabelen-oorlog eene zoo groote
rol heeft gespeeld, dat men zou kunnen spreken van een
„tragedy of strange and terrible errors", indien men daarvan niet weerhouden werd door de bedenking, dat herhaaldelijk van onwil blijkt om begane dwalingen zooveel mogelijkk
te herstellen. Dat meer dan één veedief gedood zou zijn is
een verzinsel gebleken. En wat nu aangaat de grens —
welke Lobengula niet mocht overschrijden : Colenbrander
kon den Koning niet vertellen, waar zij lag.
Lobengula begrijpend, dat de grenslijn zich kon wijzigen
overeenkomstig de wisselende bewegingen van de Politie
der Gecharterde Maatschappij en onder deze omstandigheden
zijn menschen groot gevaar liepen om te worden aangeval-
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len, besloot wijselijk om geen strafexpeditie te zenden.
Het wrijvingsvlak bleef beperkt tot de patrouille van
de Matabelen in Victoria. Hierover nu seinde Jam eson
dienzelfden gen Juli aan Lendy : „Lees de boodschap van
den Koning en mijn antwoord daarop. Gij ziet, dat hij

zeer bezorgd, feitelijk bevreesd, is voor eenige moeielijkheid
met de Blanken ; maar gij hebt volkomen gelijk met alle
voorzorgen te nemen. Gij moest nu den Induna zoo spoedig
mogelijk spreken, hem van 's Konings boodschap en mijn
antwoord daarop mededeeli n g doen en zeggen, dat gij zoo
noodig dienovereenkomstig handelen zult met uwe politie,
ers en machinegeweren ... " De Administrateur
vrijwilligers
moet zich klaar bewust zijn geworden wat deze aanmoediging tot bedreiging, gegeven aan een man als Lendy, beteekende en dat zulks, waar deze officier wegens zijn „ongerechtvaardigd" optreden tegen de Mashona's in een zeer
kwaad gerucht stond, de Maatschappij zelve in moeielijkheden kon brengen. Hij moest nog finaal beraden met
Rhodes; vreesde voor overijling ; werd kennelijk eenigszins
zenuwachtig, nu hij op het punt stond datgene te verwerkelijken, waarvan het gerucht reeds lang gewaagde. Hij kwam
nu met zichzelf eenigszins in tegenspraak. Want nadat hij den
beruchten kapitein had aangemoedigd tot dreigend optreden,
liet hij onmiddellijk volgen : „Terzelfdertij d bedenk, dat
het van het allergrootste belang is hiervan niet te gewagen
(not to hint at this), indien het vermeden kan worden.
Van een financieel standpunt zou het [bedoeld wordt : oorlog]
't land achteruit zetten, God weet voor hoe lang. Kortom
gij hebt vrijheid uiterste maatregelen te nemen, indien
noodzakelijk, maar ik vertrouw op uw takt om van de
Matabelen bevrijd te worden zonder actueele botsing."
Lobengula's Induna te Victoria gaf het vee, hetwelk
hij als het van den Koning gestolene had herkend (en
kaffers vergissen zich daarin nooit), doch hetwelk nu
bleek, juister, beweerd werd, in handen van de Gecharterde
Maatschappij en „andere Blanken" te zijn overgegaan, terug.
Hij was ook gereed om dadelijk te vertrekken.
De „takt" van den kapitein, de onderworpenheid van
.
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den Induna, de voorzichtigheid van Lobengula -- waren
echter des Guten zu viel. Want den lien Juli, nadat
Jameson had kunnen raadplegen met Rhodes, seinde de
Administrateur aan Lendy : „Ik kom morgen naar Victoria.
Houd den Induna tot mijn komst daar. Zeg hem, dat ikzelf
hem een antwoord zal geven op de orders van Lobengula."
Niets kwaads vermoedende wachtte nu de vertegenwoordiger van Lobengula gehoorzaam op datgene wat hij
dacht een boodschap aan zijnen Koning te zullen zijn.
Tusschen 9 en 11 Juli moeten Rhodes en Jameson
besloten hebben om de aanwezigheid van de kleine Matabelenpatrouille als oorlogsaanleiding te benutten. De Administrateur heeft toen aan Kaapstad gemeld, dat „de rust (die
nota bene volstrekt niet verstoord was) niet zou wéérkeeren
vóór men Matabeleland was ingetrokken" ; verder : dat hij
„openhartig met de geestelijkheid gesproken" had en deze
dit met hem eens was. Inderdaad deed de zendeling Helm
al op den 14eri Juli aan Lendy weten : dat de menschen uit
zijn omgeving wilden komen helpen om de Matabelen -'t ging intusschen altijd nog maar om de 70 man, die alleen
bij Victoria bleven omdat zij op Jameson moesten wachten

—

te verjagen ; terwijl twee dagen later (16 Juli) een Ds. Sylvister, naar aanleiding van één gestraften veedief, den oorlog
tegen, feitelijk eene slachting onder de Matabelen predikte.
Rhodes moet toen besloten hebben het voor den veldtocht
noodige geld te zullen leveren hetgeen hij, naar we zien
zullen, heeft gemeend afhandig te mogen maken van lieden,
die niet wisten, dat hun geld voor oorlogsdoel zou worden
gebruikt doch, integendeel, op gezag van den besturenden
directeur der Maatschappij meenden, dat er geen gevaar
voor onlusten, doch bloeiend bedrijf in vooruitzicht was.
Den 17en Juli kwam Jameson te Victoria. Hij hield
toen nog een telegrafisch gesprek met den heer Rhodes te
Kaapstad. Het ging niet meer over de vraag of oorlog
gemaakt zou worden, maar over deze : of men al of niet
dadelijk den grooten slag zou slaan ? „Als eenmaal een
stoot gegeven is aldus seinde hij kan het nood
—
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zakelijk zijn aanvallend op te treden en dadelijk op Buluwayo aan te rukken."
Naar hijzelf acht dagen tevoren had erkend, was
Lobengula „bezorgd, feitelijk bevreesd" om met de Blanken
in moeielijkheden te geraken en sedert had men van diens
vredelievende gezindheid en de onderworpenheid van zijnen
Induna te Victoria afdoende bewijzen ontvangen, terwijl
het volk zeer rustig was : de transportrijders trokken op dienzelfden dag even veilig in Matabeleland als in de Kaapscb e
K arroo. Er was niet de allerminste grond „to strike a blow,
to assume the offensive and to march on Buluwayo".
In fact, it would be a blow under the belt, een verraderlijke daad althans, indien ook jegens kaffers regelen
gelden van eerlijk spel. Maar wie dit dacht, vergiste zich.
Toen Rhodes het telegram van den Administrateur
ontving zat hij in het Lagerhuis, waar op de ministerstafel
Het Boek lag, hetwelk niet alleen voor Christenen maar
ook voor ongeloovigen groote waarheden bevat. Hij sloeg
het open bij het Veertiende Hoofdstuk van Lucas en wel
ter plaatse waar, in enkele verzen, in breede lijnen de positie
zijner Maatschappij geschetst werd, die, zonder nog een
solieden grondslag voor haar bedrijf te hebben, een ontzaggelijk uitgestrekt gebied verworven had, waarvan nog niet
een klein deel ontiwikkeld kon worden, — verzen, waarin
ook de spot weerklonk, waaraan Rhodes zelf destijds bloot
stond : —
28 Want wie van U, willende eenen toren bouwen, zit
niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft
hetgeen ter volmaking noodig is.
29 Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd
heeft en niet kan voleindigen, allen die het zien hem beginnen te bespotten.
30 Zeggende : deze mensch heeft begonnen te bouwen
en heeft niet kunnen voleindigen.
Dan, doorlezende, was zijne aandacht gebonden gebleven
aan het daarop volgende vers, het een-en-dertigste, waarin
de vraag gesteld was, welke hem nu direct bezig hield :
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31 Of wat Koning gaande naar den kr2jg om tegen eenen
anderen Koning te slaan, zit niet eerst neder en beraadslaagt,
of hij machtig is om met tienduizend te ontmoeten dengeen, die
met twintigduizend tegen hem komt.

Toen seinde hij zijnen Administrateur te Victoria:
„Lees Lucas XIV vers 31".
En deze, nadat hij den misbruikten bijbel geraadpleegd
had, de bedoeling volkomen begrijpend, zich sterk genoeg
voelend om den weerloozen Matabelenstanl uiteen te drijven,
had, zijnen meester in kortheid nog overtreffend, zonder
bedenken teruggeseind
„All right."
Maar er was in waarheid gansch geen recht of orde in
Mashonaland.
Op den morgen van den l8den Juli, den dag volgende
op dien, toen in vrome beeldspraak van gedachten gewisseld was tusschen de plaatselijke bestuurders der Gecharterde Maatschappij te Kaapstad en Victoria, liet Jameson
den aanvoerder van „het leger van Lobengula", die al zes
dagen onderworpen had gewacht, bij zich komen. Aangezien
hij vernomen had, dat de Administrateur het recht van den
Koning, om misdadigers onder zijn eigen volk te straffen,
erkende (hetgeen trouwens Lobengula's plicht om den vrede
te bewaren ook medebracht) hoopte de Induna, dat de
veedieven ten slotte toch zouden worden uitgeleverd.
Maar het eenige wat hij te hooren kreeg, was een kort
bevel om binnen het uur over de grenzen te trekken en
den Koning te zeggen, dat als hij weer impi's stuurde, ze
zouden worden uiteengeschoten. Om dat te vernemen had
men hem zes dagen laten wachten. Het was een zeer vreemde
boodschap. Maar een verstandig kaffer bukt voor den blanken
Meester ook al spreekt deze niet wat recht en rede is.
Verschrikt beloofde hij te zullen gaan en stoof de deur uit.
Waar de grens lag ? Jameson had aan Colenbrander
gemeld : tusschen Victoria en Buluwayo, hetgeen, daar beide
plaatsen ongeveer 200 kilometer van elkander gelegen
zijn, wel wat vaag was. De Induna wist ook niet
waarheen te gaan en liet nu door een zijner mannen
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aan Jameson vragen, werwaarts hij zich begeven moest.
Het antwoord : „Zeg hem, dat hij het wel weet",
muntte door kortheid, niet door duidelijkheid uit.
Indien Jameson's horloge den juisten tijd heeft aangegeven, was het twee uur nadat de Induna bevel tot vertrek
kreeg, toen kapitein Lendy al aan het werk was. Zijn 34
bereden manschappen en de vrijwilligers hadden spoedig
de kaffers, die er niet aan dachten zich te verweren, onder
schot. Daar deze echter in alle richtingen een goed heenkomen zochten, konden slechts dertig van de zeventig worden
doodgeschoten. Of er ook eenige gewond zijn geworden —
hetgeen bijna noodwendig het geval moet zijn geweest —
en wat er van de stumperts werd, meldt de geschiedenis niet.
Toen kapitein Lendy van de kafferjacht was teruggekeerd, zond de Administrateur twee merkwaardige telegrammen.
Het eene, gericht aan den bogen Commissaris te Kaapstad, berichtte pertinent : dat eene botsing had plaats gehad,
waarbij de Matabelen het eerst geschoten hadden ;
het tweede was aan Colenbrander gericht. Op toornigen
toon werd ter informatie van den gedoemden Lobengula
bekend gemaakt, dat zijne patrouille, impi geheeten, was
verjaagd. Bijzonderheden daaromtrent werden niet gemeld.
De arme Koning was ten hoogste ontsteld. Wat hij
moest doen om de Maatschappij te bevredigen, die, naar
Jameson beweerde, was lastig gevallen en bedreigd ? Zijn
raadsman Colenbrander maakte het hen. duidelijk : schuld
bekennen. Want de Administrateur is rechtvaardig en straft
niet zonder reden. Lobengula zelf zou 't door zijn getuigenis
staven. Een volledige bekentenis werd afgelegd, ofschoon
het nog volstrekt niet bekend was, wat eigenlijk had plaats
gegrepen.
„Gij hebt groot gelijk" aldus „vertolkte" Colenbrander
de gevoelens des Konings, in een aan Jameson gericht
telegram dd. 29 Juli 1893 „Uwe menschen zijn waarschijnlijk boos geworden over het gedrag van mijne jonge
mannen. Ik hoop, dat mijne Induna's het gestolen vee al
hebben teruggegeven. Ik beken, dat het verkeerd van mij
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was om mijn impi zoo nabij de witmenschen te sturen... "
„Maar het was toch noodig voor mij om deze Mashonas
te stra ffen wegens diefstal van vee en andere misdrijven" —
liet hij eraan toevoegen, daar het hem steeds was ingeprent,
dat hij de orde onder zijn volk moest handhaven.
Toen de arme kaffers, die den Lendy'schen dans ontsprongen, te Buluwayo aangekomen waren en van hun
wedervaren hadden verteld, herriep Lobengula zijne in
onwetendheid afgelegde „bekentenis". Hij wendde zich tot
Moffat, den plaatsbekleeder van de Groote Koningin :
vroeg bescherming, nu verklarende zeer goed te doorzien,
dat de Maatschappij hem en zijn volk wilde vernietigen.
Moffat moest aandachtig luisteren, want naast Lobengula
stond Dawson, de eenige man, die in eene afschuwelijke
geschiedenis, een mooie rol heeft gespeeld. En de Hooge
Commissaris moest de zaak onderzoeken.
In het officieel rapport over deze episode uitgebracht,
wordt vastgesteld, dat Jameson zich vergist heeft, „verkeerd
was ingelicht", toen hij den Hoogen Commissaris berichtte,
dat de Matabelen het eerst op Lendy's mannen geschoten
hadden. Doch toen dit groote feit werd geconstateerd,
hetwelk niet verborgen kon blijven en in de Blauwboeken
moest worden vermeld, toen was Lobengula zelf al verjaagd naar eene plaats, welke men niet zeker kent, maar
van waaruit hij niet meer vragen kon, dat hem en zijn volk
dan toch alsnog eenig recht mocht worden gedaan.
Nu kreeg de Koning, als antwoord op zijn bitter
klagen en smeekera, niets beters dan een eisch van de
Koninklijke Gecharterde Maatschappij om „schadevergoeding" te betalen, welke 14 dagen later werd vastgesteld op
1000 stuks groot vee, meer waard dan al het geld tot
dusverre voor zijne concessies ontvangen omdat, naar 't
heette, door de vluchtende kaffers, het huis, inderdaad de
verlaten hut, van een witman was verbrand.
Nu maakte Jameson dreigende toebereidselen om aanvallend op te treden en op Buluwayo aan te rukken —
hetgeen evenwel toch niet zóó dadelijk kon geschieden, als
hij wenschte, omdat er nu eenmaal orde heerscht in der
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witmenschen land en, behoudens vergissingen, van niet
één kaffer een haar gekrenkt zou worden, zoolang de
Groote Heer te Kaapstad en de Koningin niet overtuigd
waren, dat daardoor het recht zou worden gediend en
Britsche beschaving bevorderd. Rhodes zelf was daarop zeer
gesteld geweest. Vooraf moest de Britsche Hooge Commissaris voor Zuid Afrika overtuigd worden van de uitmuntende bedoelingen der Maatschappij en van de noodzakelijkheid van eengin oorlog ; opdat de verantwoordelijkheid voor
wat stond te gebeuren mede door de imperiale autoriteiten
gedragen mocht worden. Deze moesten hun fiat geven,
vóór er werd aangevallen. Jameson, die onmiddellijk wilde
oprukken, begreep dit niet ; maar zijn chef, de Besturende
Directeur, hield hem thans, beter dan hij drie jaar later
heeft weten te doen, vast in de hand en nam intusschen
maatregelen, welke schenen aan te toonen, dat hij langzamerhand zelf geloof was gaan schenken aan het verdichtsel
van een gevaarlijke Matabele-macht, eenige jaren te voren
uitgevonden om concurreerende concessie-jagers uit Buluwayo te verdrijven.
Alle blanken in Zuidoost-Mashonaland werden nu voor
den veldtocht opgeroepen. De meerderheid sloot zich
reeds daarom bereidwillig aan, omdat het veiliger was
met een sterke kolonne te velde te trekken, dan eenzaam
aan vreedzamen arbeid te blij ven, als er oorlog kwam met
cie inboorlingen. En ook voordeeliger, daar met het prospecteeren naar gouderts droog brood verdiend was. De
„verovering" van Lobengula's land werd tot eene volkszaak
gemaakt. Elke deelnemer in de expeditie kreeg, benevens mijnclaims -- waaraan overigens niemand waarde kon
hechten —, een plaats van 3000 morgen in Matabeleland.
Het was verder nog verstaan, dat het Zuid Afrikaansche
buitrecht zou gelden, waaronder de helft van het aan den
vijand afgenomen vee of ander goed onder de commandoburgers wordt verdeeld. Voor de honderden, die in de goudgraverij in Mashonaland zelfs niet het karigste bestaan
konden vinden en die dan ook sedert bijna drie jaar goeddeels
direct of indirect op kosten van de Maatschappij hadden
O. E. XV 4
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geleefd, zou plaats gemaakt worden in 's „vijands" land.
Maar hoezeer de onderneming nu ook een materieel
karakter droeg, het ideale element werd toch niet verwaarloosd. Van den kansel werd de vechtlust, die in alle mannen
sluimert, aangewakkerd : de zonen van Cham, in Matabeleland, moesten verdelgd worden zoo luidde het uit weleerwaarden mond. Men sprak over het brengen van civilisatie
onder de wilde Matabelen en over de redding van Mashona's,
die onder hunne „wreede tyrannie" onduldbaar heetten
te lijden.
Vóór Augustus ten einde was stonden negen honderd
Blanken voor den inval in Mashonaland gereed, eerlang
nog versterkt met eenige honderden kaffers van Umtassi
en Gungunhana. Toen het conflict uitbrak had de Administrateur reeds paarden voor ruim 100 man, wat heel wat
zeggen wilde in een land als Mashonaland, waar paarden
niet konden leven en hun gemiddelde levensduur op hoogstens zes maanden mocht worden gesteld. Maar Rhodes
wenschte, dat allen bereden zouden worden en stuurde heele
kudden op. Hij wilde volmaakt zeker zijn van zijn macht
om „den anderen koning te slaan". Lobengula's feitelijk
weerloos volk moest met één slag verpletterd worden. Terwijl
Jameson zich met oversterke commando's gereed maakte
om van het Oosten op te rukken, verschafte de Besturende
Directeur te Kaapstad het geld om op de Westergrens nog
een Commando in het veld te brengen, zoomede de hulp-,
troepen van Lobengula's ouden vijand Khama, als in 1890,
bijna 2000 man sterk, waarvan de helft met geweren bewapend was. En als ware dit alles nog niet genoeg, werden,
wederom als vóór drie jaar — dit op kosten der Rij ksregeering drie honderd man bereden Bechuanaland-Politie, van
artillerie voorzien, onder bevel van majoor Gould Adams,
op 50 mijl afstands van Buluwayo, in Tati, geposteerd.
Lobengula beloofde de duizend stuks vee te betalen ;
verklaarde zich gewillig om alle genoegdoening te geven,
welke hij verschuldigd kon zijn ; verzekerde, dat hij niet

eraan dacht om zich tegen de Blanken te verzetten. Dawson
was voortdurend werkzaam voor hem. Ook de bestuurder
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van de Tati-Concessies (in Zuid-Westelijk Matabeleland),
die de naturellen als zeer vreedzaam kende, reeds van jaren
her, wendde zich tot den Hoogen Commissaris. Hij beschuldigde onomwonden de Gecharterde Maatschappij den oorlog
te zoeken. Die correspondentie kon niet geheim gehouden
worden, moest later in de Blauwboeken gepubliceerd worden. Het werd een moeilijk geval : een kaffer te gaan
bestrijden, die onder hevige provocatie aan geen enkelen
blanke leed deed, zelfs niet van het uiten van parmantige
taal beschuldigd kon worden en die ten slotte absoluut
niet wilde vechten. De negrophilisten in Engeland, die van
de zaken goed op de hoogte werden gebracht, protesteerden luide tegen datgene wat inderdaad een moderne Helotenjacht zou worden. En zoo nu de Britsche Hooge Commissaris al geheel naar den wil van Rhodes handelde en het
kwade doel der Maatschappij verdedigde, de Rijksregeering
verzette zich nog tegen den noodeloozen moord op dit
kleine kaffervolk. Zij gelastte : dat een onderzoek naar het
gebeurde bij Victoria moest plaats hebben, verbood 't
„vorderen van schadeloosstelling", dat niet beter was dan
een voorgenomen roof op groote schaal van het vee (dat
den kaffer bijna even lief is als zijne vrouwen, die hij daarmede trouwens ook koopt) en verklaarde, dat er, gelet op
a=re zeer onderworpen houding van Lobengula, geen grond

bestond voor „oorlog". Er scheen uitmuntend vooruitzicht te
zijn, dat het aan Rhodes belet zou worden om den veroveraar
te spelen. Maar deze had handige dienaren en was vast
besloten de zaak door te zetten. In den grond der zaak
spotte hij, de sterke man, met de wenschen van Britsche
Ministers.
Toen de kaffers, die aan den door Jameson gelasten
onverhoedschen aanval bij Victoria ontkomen waren, te
Buluwayo hun wedervaren berichtten, was niet alleen het
arme weeke volk van toorn wild geworden, ook de in de
kafferstad vertoevende blanken waren woedend, sommigen
omdat zij diep verontwaardigd waren over het wreede
onrecht den inboorlingen aangedaan, allen wegens het
schandelijk bedrijf om „den oorlog" te beginnen zonder
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dat zij vooraf ingelicht werden en gelegenheid kregen
de hoofdstad te ontvluchten. Het mag ook 'n wel wonder
heeten, dat de inboorlingen niet uit weerwraak voor wat
hun in Victoria was aangedaan, de blanken te Buluwayo,
hebben doodgemaakt. Jameson heeft de menschen eraan
gewaagd. Colenbrander klaagde bitter dat men hem in een
rattenval had gebracht en vroeg opzending van twee paarden om met zijne vrouw te kunnen vluchten. Inderdaad
hadden hij en de winkeliers mogen verwachten behoorlijk
te zullen worden gewaarschuwd. Het is wel begrijpelijk, dat
hij, onder den indruk van het benarde zijner eigene positie,
aanvankelijk niet alleen in naam van Lobengula, maar ook
persoonlijk, ten sterkste tegen het te Victoria gebeurde
protesteerde en van de vredelievendheid van het opperhoofd
getuigde. Dat was aanvang Augustus. Maar in de tweede
helft der maand was hij al van houding veranderd. Hij
zond toen een „Koninklijke Depeche" aan den Hoogen
Commissaris, zakelijk gezegd, van den volgenden inhoud :
Ik zal geen vee teruggeven en niemand schadeloosstellen
voor door mijn impi buitgemaakt vee, voordat Rhodes aan
mij alle schuldigen, met hunne vrouwen en kinderen en vee,
uitlevert, die bescherming hebben gevonden in Victoria. Indien
ik, toen ik een impi naar Victoria zond, geweten had, wat ik
nu weet, zou ik gelast hebben alles van de blanken te nemen
om mijzelf schadeloos te stellen.

Dit telegram werd onmiddellijk naar Londen doorgeseind. Het was inderdaad een sterk wapen tegen Lobengula.
Immers hij bekende hier vee te hebben buitgemaakt, voerde
een dreigender toon tegen de Blanken en eischte uitlevering
van vrouwen en kinderen. De „erkenning", dat zijn arme
uiteengedreven patrouille vee had buitgemaakt was feitelijk valsch en staat op eene lijn met de „bekentenis"
van schuld den 18den Juli afgelegd. De dreigende en
eischende woorden zijn wezenlijk wel van Colenbrander, niet
van Lobengula zelf. Want in alle „stukken" en boodschappen omtrent dezen tijd van Lobengula uitgegaan, verschijnt het Opperhoofd als een man, die zich bitter beklaagde
over het onrecht, dat hem werd aangedaan, als een pleiter
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en smeekeling, niet als een, die dreigt en eischt. Zoo in
zijn brief aan den grooten negervriend Rev. John Mackenzie
en in zijne boodschappen, vele malen door den eerlijken
Dawson en een enkelen keer door den winkelier Usher gezonden. Dat Colenbrander, toen hij eenmaal uit Buluwayo
veilig weg was, zijn Koning in nood niet heeft gediend,
blijkt ook uit zijn optreden tegen een „Gezant", die Lobengula te elfder ure naar de Koningin zenden wilde. Hij
meldde toen den Hoogen Commissaris: te vreezen, dat
onderhandelingen, besprekingen : would only be postponing
the evil day [of coming war] en verder : it is only [Lobengula's aim] to gain time.
De boodschappen van het bedreigde Opperhoofd, waaruit
bleek, dat hij bereid was om alles te doen en na te laten,
wat van hem verlangd werd, waren echter z66 talrijk en
dringend, dat toch een goede kans bleef bestaan, dat zijn
Volk zou worden gespaard. Maar in vierkante tegenspraak
met de feiten, zooals zij werkelijk waren, betoogden de
Besturende Directeur en de Administrateur der Gecharterde
Maatschappij, dat zoo Lobengula persoonlijk al van goeden
wil mocht zijn, een groot deel van zijn volk van eene zoo
strijdlustige gezindheid was, dat het een blijvend gevaar voor
de Blanken in Mashonaland opleverde, hetwelk alleen voorgoed bezworen kon worden door gewapend optreden. Een
groote virtuositeit werd ontwikkeld in het aanvoeren van
oorlogsmotieven. Indien er thans geen krijg kwam, zou de
Maatschappij, naar 't heette, voortdurend op verdediging
moeten zijn voorbereid, hetgeen boven hare krachten ging.
Practisch ging het om „de groote vraag of eene schoone
kolonisatie-arbeid zou kunnen worden voortgezet", dan wel
het land noordelijk van de Limpopo weer moest worden
overgelaten aan een wreeden Barbarenkoning, tegen wien
nu werd uitgespeeld, dat hij een jaar vroeger het Mashonaopperhoofd Chibe had aangevallen, tegen wien nota bene
de Britsche Zuid Afrika Mij. hoogst ernstige grieven had.
gehad, zoodat zijne vernietiging een aan den Directeur zeer
welkome gebeurtenis was geweest. Men dreef de fictie van
een zeer weerbaar Matabelen-Volk zelfs zoo ver, dat hun
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„military system" met dat der Duitschers vergeleken werd.
Officieel werd beweerd, dat groote legers in Matabeleland

gereed stonden om de Gecharterde Maatschappij te bestrijden. Doch toen Lobengula verzocht, dat de Hooge Commissaris dan toch iemand zenden mocht om zich van 't nietbestaan dier legerscharen te overtuigen, heette het, dat
het keurcorps van 6000 man in het verre Barotseland op
rooftocht was en nog op terugtocht om den oorlog tegen
de Blanken aan te binden. Het was alles verzinsel, pure
comedie — welke echter goed gespeeld werd. In de
couranten, welke innige betrekkingen met Rhodes onderhielden, werden „de meest geduchte Matabele-regimenten"
en hunne strijdlustige „Generaals" zelfs met name genoemd.
Tegen het eind vaan September was Lobengula verlaten. Colenbrander, de Agent der Maatschappij, die zijn
„Raadsman" was geweest, Moffat en de handelaars, behalve Dawson en nog twee anderen waren vertrokken. Het
beslissende oogenblik naderde. Moffat begaf zich naar
Lobengula's ouden vijand Khama te Palapije, vanwaar hij
den Hoogen Commissaris seinde (25 Sept.), dat naar het
oordeel van dezen kafferkapitein Lobengula niet vechten zou,
tenzij aangevallen, gedwongen. Dit nu behoefde hij niet van
Khama te hoorén. Hij toch wist meer ; moest althans geweten hebben, dat de zwarte stakker ook dan niet zou
willen strijden, als hij aangegrepen werd. Oppervlakkig
beschouwd had zijn bericht eene vredelievende bedoeling,
maar de feitelijke strekking ervan was Bene geheel andere :
een steun voor het pleit der Gecharterde Maatschappij, dat
oorlog moest geforceerd worden, omdat zij door de „afwachtende taktiek der Matabelen werd uitgeput en ten slotte
weerloos tegenover hen zou komen te staan". Khama,

Rhodes' vriend, beaamde dit.
Dawson alleen bleef trouw en goed den Koning dienen,
onvermoeid de vredelievendheid der kaffers en van hun
Opperhoofd in diens en eigen naam bepleitend.
Op den 5den October, had, naar beweerd werd, een
grensincident plaats, hetwelk den Hoogen Commissaris
die, n.b. drie dagen tevoren bericht had ontvangen, dat een
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groote kudde paarden in Victoria was aangekomen en de
Maatschappij voor den marsch naar Buluwayo geheel gereed
was vrijheid heeft gegeven om over alle bedenkingen, door
regeerders te Londen nog ingebracht, heen te stappen
en de verantwoordelijkheid voor aanval te aanvaarden. De
Commandant van de Bechuanaland-Politie, Gould Adams,
berichtte, dat op een patrouille van een onderofficier en
twee man geschoten was. Niemand was geraakt. Tóch wist
men 't zeker. Zonder nader onderzoek te laten instellen,
kreeg Jameson op denzelfden dag vergunning voor opmarsch.
Lobengula, van het beweerde grensincident en den
aanstaanden aanval onderricht, zond onmiddellijk een boodschap aan Gould Adams, dat er geen mannen van hem op de
grens waren geweest. Hij verzocht echter nadere aanwijzingen ; beloofde schuldigen te zullen uitleveren. Hij was in
doodsangst en zou, hadde men zulks geëischt, ten einde
zijn heelen stam te redden, wel honderd man hebben willen
laten hangen, als zoenoffer voor het ééne schot, dat gezegd,
maar niet bewezen werd te zijn gelost en waardoor niemand
getroffen was.
Drie postboden van Lobengula werden door de
Bechuanaland-Politie naar officieel verluidt, bij vergissing -- doodgeschoten ; maar de brief, waarin hij zijn
onschuld betuigde en om den vrede bad, is toch in het bezit
van de autoriteiten gekomen.
De Hooge Commissaris antwoordde streng : „de troepen
der Gecharterde Maatschappij onder Dr. Jameson zijn reeds
buiten het bereik der telegraaf en in dit stadium der zaak
kunnen onderhandelingen geen nut stichten". De bewindsman, die nu in telegrafische gemeenschap met Rhodes in
Mashonaland was, schreef wel wat deze hem voorzegde.
Het ware echter beter geweest over de telegraaf te zwijgen.
Zeer gemakkelijk toch had men den Administrateur van
Victoria uit een bode kunnen nazenden of wel hem via
Buluwayo onder de witte vlag kunnen tegemoet rijden om
hem te laten weten, dat Lobengula zijn onschuld beleed,
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den vrede wilde, volkomen bereid was om te doen wat van
hem verlangd mocht worden.
Lobengula — altijd nog hopend, dat men zijn volkje
hetwelk niets misdreven had, sparen zou, zond nu drie
zijner Induna's, waaronder een zijner halfbroeders, onder
geleide van Dawson, als gezanten tot majoor Adams, om
weer den vrede af te smeekera. Tijdenss nu hun blanke
vriend en eerlijke helper zich verwijderd had om met den
commandeerenden officier te spreken, werden de boodschappers volgens de officieele lezing wederom bij vergissing :
doordien men hunne taal niet verstond gevangen genomen. Toen zij, na mishandeld te zijn, trachtten te vluchten,
werden twee hunner doodgeschoten (18 October). Van
hetgeen de overlevende nog over den vrede stamelde, werd
geen notitie genomen. Dawson schijnt toen, eindelijk
strijdensmoe, ook het hoofd gebogen te hebben. Zijn goede
werk baatte niets. Hij had het onmogelijke beproefd.
Later mocht Lord Ripon, de Secretaris van Staat voor de
Koloniën, in verband met deze aangelegenheden over een
„reeks betreurenswaardige vergissingen" spreken, thans
hadden de gebeurtenissen hun leelijk verloop. Terwijl
de troepen van Jameson, den Gen October op marsch
gegaan, van het Oosten komend, de door vluchtende kaffers
verlaten kralen op hunnen weg verbrandend en veel vee
buit makend, langzaam Buluwayo nader kwamen, drongen
Rhodes' „vrijwilligers", de Bechuanaland-Politie en de onder
leiding van Blanken gestelde kaffers van Khama uit het
Westen en Zuiden Lobengula's land in.
De operaties aan deze zijden beperkten zich tot
dreiging beoogden, naar in de officieele stukken staat,
slechts : afleiding te veroorzaken, ten gunste van Jameson's
opmarsch. Als Gould Adams gewild had, zou hij binnen
twee dagen Buluwayo hebben kunnen binnengaan. De
„oorlog" had dan ook zonder bloedvergieten kunnen worden
ten einde gebracht ; want de inboorlingen verdedigd en
zich niet. Het zou echter allerminst gestrookt hebben met
de bedoelingen en belangen der Gecharterde Maatschappij,
indien een paar honderd imperiale soldaten in een paar
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dagen tijds de zaak beëindigd hadden. De inneming van
de „hoofdstad", welke de verovering van het land moest
bekronen, werd aan de troepen van Jameson, aan „het
Volk van Mashonaland", overgelaten. — Rhodes, de
gevleide financier, zoowaar de Napoleon van Zuid-Afrika
genoemd, was reeds den 18den September, van Kaapstad
via Beira, naar Mashonaland gereisd en volgde daar in de
achterhoede de Commando's van zijnen Administrateur.
Den 23sten October zond Lobengula, die intusschen
het doodschieten van zijn Gezanten had vernomen, in zijne
radeloosheid toch weer twee boodschappers, nu naar Jameson, met ongeveer duizend pond sterling in goud en een
brief, geschreven door een der nog te Buluwayo verblijvende
winkeliers, waarin hij den vrede afsmeekte en beloofde
alles te zullen doen, wat van hem verlangd werd. Deze zoendragers vielen in handen van twee manschappen der
Bechuanaland-Politie, die den brief achterhielden en het geld
in eigen zak staken. Ook zij vergisten zich ... met te meehen,
dat het niet noodig was de brengers nu ook dood te
schieten. Hun misdaad kwam alzoo uit. Zij zijn toen tot
zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld ; maar hun bedrijf
heeft op den loop der geschiedenis wel niet den minsten
invloed gehad. De rede verbiedt te veronderstellen, dat de
Gecharterde Maatschappij den gewilden „oorlog" ten slotte
voor een handvol gouds zou hebben laten afkoopen. Al zou
de Administrateur misschien het geld welwillend hebben
aangenomen, op afrekening van een te vorderen schadeloosstelling, dan had hij toch zeker, met een kleinen variant
het bescheid door den Hoog en Commissaris een paar weken
vroeger gegeven, herhaald : dat de tijd voor onderhandelen nog niet daar was en hij te Buluwayo den vrede
zou komen voorschrijven.
Jameson's troepen hebben in de eerste paar weken slechts
een betrekkelijk klein aantal kaffers neergelegd, daar de
kralen meestal lang voor de nadering der Blanken verlaten
waren. Eerst den 25sten October gelukte het om eene menigte
van het opgejaagde volk volgens Jameson ongeveer
5000 man — tusschen twee kolonnes en tegen de Shangani-
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rivier opgedrongen, onder vuur te nemen. Eene groote
slachting werd onder hen aangericht. Officiëel heette het dat
zij dapperen weerstand geboden, zelfs aangevallen hadden.
Het is bijna te hopen, maar moeilijk te gelooven.
Een week later, den 1 sten November, kwam men aan
de Bembesi rivier in aanraking met de werkelijk door
Lobengula afgezonden horde, die, terwijl hij vluchtte, Jameson's troepen tegen zou houden. De Administrateur heeft
opgegeven dat er 7000 man waren, waarvan 1000 zouden
zijn doodgeschoten. Deze opgave mag echter niet als juist
worden aangenomen. Te oordeelen naar meer vertrouwbare
berichten schijnt het waarschijnlijk dat Jameson's 800 van
machinegeweren voorziene Blanken gesteund door de uit
het Zuid-Westen getrokken paar honderd huurlingen van
Rhodes, het zoogenaamde vrijwillligercorps, en een paar
duizend „bevriende kaffers", ongeveer 3000 met assagaaien
gewapende, feitelijk weerlooze Matabelen tegen over zich
hebben gehad, waarvan een vijfhonderdtal waren gedood
toen hun „aanval" in een wilde vlucht ontaardde. Jameson
verloor van zijn mannen, die zich te veel vooruit waagden,
één doode en drie gewonden. Van de zijde der Gecharterde
Maatschappij werd de treurige zaak als een groote en
schoone overwinning op de keur-regimenten van Lobengula

voorgesteld.
Den 3den November hield Jameson zijn zegevierenden
intocht in wat eenmaal de kafferhoofdstad was geweest.
Zij was reeds den vorigen dag verbrand. In Napoleontische
beeldspraak — de Groote Keizer mag zich in zijn graf wel
hebben omgekeerd seinde Jameson, dat Lobengula een
Moskou van Buluwayo had gemaakt. Zeer waarschijnlijkk
echter hebben de „overwinnaars", die reeds den 2den bij
de stad kwamen, den boel in brand gestoken. Het is niet
de gewoonte van de inboorlingen om, als ze vluchten moeten,
hunne kralen in vuur te zetten; daarentegen hadden Jameson's mannen op den marsch geleerd, dat de verbranding
der kafferdorpjes tot het militaire bedrijf behoorde.
Het is wel eene zeer droevige geschiedenis.
Naast de rookende overblijfselen van de kafferstad,
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stonden de winkels van Dawson en van twee andere blanken, Fairbairn en Usher. Dawson, Lobengula's dappere
advocaat, had niet den moed gehad den onschuldigen
kafferkoning te zien „berechten" ; de beide anderen, die
den vreedzamen aard der Matabelen kenden, waren gebleven.
Niet het minste leed was hun aangedaan. Geen stuk van
hunne of anderer koopwaren was geroofd. De telegraaflijn
van welke beweerde beschadiging de lafhartige actie
van Rhodes had ingeleid, welke thans was volbracht —
bleek onbeschadigd. Ten einde toe had Lobengula de
orde gehandhaafd, van zijn Volk verlangd, dat het de
witmenschen en hun eigendom zou eerbiedigen. En hij was
gehoorzaamd.
Het weerzinwekkende optreden tegen de onderworpen
Zwarten zou echter toch niet zonder één tegenslag eindigen.
Er was Jarneson veel aan gelegen om Lobengula in handen te
krijgen, of hem voor altijd het zwijgen op te leggen. Order
werd gegeven den vluchtenden Koning n a te zetten. Een
patrouille van 32 man onder majoor Alan Wilson achterhaalde hein ergens aan de Shangani. En masse hebben toen
de mishandelde, van woede dol geworden Kaffers zich op
dezen troep geworpen en haar, ondanks het moorddadig
vuur, overmeesterd en tot den laatsten man afgemaakt. De
namen der gesneuvelden behooren aan de vergetelheid te
worden prijs gegeven, mogen niet genoemd worden op een

zoo zwarte bladzijde van de geschiedenis als die van den
„Matabelen-oorlog", want ontwijfelbaar waren onder hen
wel mannen, die gemeend hebben een noodigen en eerlijken
strijd te voeren, die niet wisten wat zij hielpen bedrijven.
Omtrent het lot van Lobengula is niets met zekerheid
bekend geworden. Misschien is hij door een van Wilson's
mannen gedood, mogelijk echter ook door een van zijn
eigen volk — zij bet omdat hij huns inziens verantwoordelijk was, dat de Blanken in het land gekomen waren,
zij het omdat hij wegens zijn dikte en de jicht op de
vlucht niet snel meekon. De meest verbreide meening, dat
hij aan ziekte bezweek, steunt als de andere veronderstellingen, op bloote gissing. Ondanks alle nasporingen
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heeft men omtrent zijn einde geen zekerheid kunnen
krijgen. Nimmer werd meer iets van hem vernomen.
Het is nu eenmaal 's werelds loop, dat, waar de Blanke
komt, de Staat der Barbaren moet ondergaan. Waar kaffers
zich verzetten, moet geweld gebruikt. Men mag het betreuren, van onrecht spreken — het kan niet anders zijn.
De moraal wordt door de natuur overheerscht. Zoolang
menschen menschen zullen zijn, zal het recht van den sterkste
zich doen gelden, slechts zwak getemperd door verdraagzaamheid. Hadde bij de Matabelen de wil bestaan meester
te blijven in hun land, verzet zich geopenbaard tegen den
wensch der Blanken, dan moest het in bloed worden gesmoord. Zoo niet heden door een Brit, dan morgen door
een Boer. Wie in het groote Boek der Geschiedenis trachtte
te lezen, kan niet geroerd worden door het bloote feit, dat
een zwakke naturellenstam door overmacht verpletterd
wordt. Het bittere van het geval ligt in de omstandigheid,
dat geweld hier niet meer noodig was. De Matabelen
waren reeds geheel aan den invloed der Blanken onderworpen. De Transvaalsche commandanten Potgieter en Uys
hadden hun vijftig jaar vroeger eerbied afgedwongen. De
verhalen van de kracht der Witmensehen waren sedert
dien van geslacht op geslacht overgegaan. En ook die van
den goedigen aard der Boeren, die, na groote en strenge
bestraffing, van hun overmacht geen hard gebruik hadden
gemaakt. Sedert hun onder Moselekats, Lobengula's vader,
de met bloed geschreven wet werd gesteld, hadden zij zich
niet aan eenen enkelen der Blanken vergrepen, die sedert
1847 voortdurend in hun land kwamen. Hun nieuwe
Koning Lobengula had zich naar den wil van het heerschende ras gericht ; heden dezen, morgen genen Witman
gehoorzaamd, totdat hij ten slotte deed naar Rhodes'
wensch. Nadien had hij twee jaar in alle rust doorgebracht.
Toen waren plotseling zijn politiemannen neergeschoten,
was zijn vee geëischt, waren zijn postboden gedood

—

zelfs ook zijn gezanten... Als een geslagen hond had hij
zich gekromd en nog de hand van zijn meester gelikt.
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Onder de zwaarste beproeving bleef zijn volk onderworpen,
werd aan geen enkelen Blanke eenig letsel gedaan. Het
was niet noodig, niet in het belang der Britsche Cultuur
om dezen Koning te verjagen en onder dit volkje eene
bloedige slachting aan te richten. Het was wezenlijk alleen
geschied in het commerciëel belang van de door Rhodes
bestuurde Maatschappij. Uit het oogpunt van beschaving
was 't eene gruwelijke misdaad en een ontzettende fout,
die, twee jaar later op onschuldigen verhaald zou worden,
toen de Matabelen gelegenheid kregen om zich in vereeniging met de „beschermde" Mashona's te wreken op de
Blanken, die onder den machtigen invloed van den financierpoliticus hunne beulen geworden waren.
In Engeland heerschte in breede kringen verontwaardiging over het gebeurde. Velen waren wel overtuigd, dat
de Besturende Directeur den „oorlog" had gevoerd met het
oogmerk om de in vele opzichten wankelende positie zijner
Maatschappij te versterken. De negrophilen smeekten der
Rijksregeering alsnog hare beschermende hand over het
overblijfsel der Matabelen uit te strekken. Ernstige politici
overwogen de noodzakelijkheid om een einde te maken aan
de macht der Maatschappij, die eerst de zwakke Portugeesche
grenswacht in Manicaland had overvallen, thans een vreedzame naturellenstam vernietigde en die wellicht over een jaar,
of twee, steunend op de bescherming, die de Rijksregeering
kon verleenen, de Duitschers in Oost- of de Belgen in
Midden-Afrika mocht aangrijpen... of de Transvaal. De
kans, dat het Charter zou worden ingetrokken scheen
groot ; hetgeen beteekend hadde, dat het „veroveringsrecht" van de Maatschappij aan de Britsche Regeering moest
overgaan. Rhodes heeft dit gevaar weten te bezweren,
door een buitengewoon stoutmoedig, dreigend optreden tegen
allen, die de belangen zijner Maatschappij zouden durven
aantasten.
Den 19den December 1893 werd de krijgsmacht der

Britsche Zuid-Afrikaansche Mij. te Buluwayo formeel ontbonden. Rhodes hield toen eene toespraak tot de immigran-
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ten, waarin hij heftig stelling nam tegen allen, die zijne daad

met strenge en ware woorden veroordeelden. Was de expeditie
in het Engelsche Parlement terecht eene genoemd van
„freebooters, marauders and murderers", hij verheerlijkte het
bedrijf als uitsluitend ondernomen voor het schoone doel
om veiligheid van leven te verzekeren in Mashonaland
en beschaving te brengen in Matabeleland. Verbazing
wendde hij voor, dat men in Engeland durfde spreken over
intrekking van het Charter — hetgeen hij vereenzelvigde
met den toeleg om „aan de veroveraars van het land de
vruchten te ontnemen van hunnen even gevaarlijken als
mooien arbeid" ; dat wilde zeggen : de 3000 morgen grond,
de verdeelde buit van vee en de mijnclaims, welke de
Maatschappij als toegift schonk.
Getrouw aan zijne taktiek om de Imperiale Leer tegen
de koloniale zelfstandigheid uit-te-spelen, of, omgekeerd,
de Koloniale Idee tegen de rijksbemoeiing, al naar gelang
het een of het ander aan zijne persoonlijke oogmerken
dienstbaar was, wraakte hij thans allen, die den oorlog
tegen Lobengula veroordeelden en zijne Maatschappij aan
korte banden leggen, haar macht beperken wilden. Hij
dreigde : „Ik ben zoo loyaal als men slechts zijn kan ; maar
critiek als thans over ons wordt uitgeoefend vervreemdt
kolonisten van het . moederland. Het is door een geest als
thans tegenover ons getoond wordt, dat Engeland Amerika
verloren heeft."
De Engelsche Regeering wist toen, dat niet onder alle
omstandigheden op Rhodes gerekend kon worden. Ook al
bracht hij dadelijk balsem aan op de geslagen wonde
door te getuigen, dat het groote resultaat van zijnen
arbeid verbreiding van Britsche Beschaving en vergrooting
van het Rijk was —, zoo waren velen in Engeland over de
woorden van den finaíicier, die tevens Eerste Minister van

de Zuid-Afrikaansche moederkolonie was, ten hoogste ontsteld. Echter men heeft gebukt. Gladstone, die in 1881
reeds zoo bezorgd zich toonde voor een opstand in de Kaap,
was thans meer dan ooit, niet zonder reden, overtuigd, dat
onder een krachtig leider Zuid-Afrika zich gemakkelijk uit
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het Rijksverband kon losscheuren. Hij moest zoo niet den
bestuurder van de Gecharterde Maatschappij dan toch den
Kolonialen Premier ontzien.
Want Rhodes wist de bevolking achter zich te krijgen.
In de beruchte rede van den 19den December beloofde
hij dat, indien de Maatschappij als Veroveraar erkend werd
en haar Charter gehandhaafd bleef, de deelnemers aan de
expeditie het recht zouden hebben om de hun toegewezen
plaatsen zelf uit te kiezen, terwijl de Directie zich verbond
om de aan haar resteerende, aldus minderwaardige „kroonlanden" niet onder de 3 shilling per morgen te verkoopes. —
Gegeven een zekere vraag naar land, zouden de plaatsen van
de leden der expeditie dus een minimum waarde van £ 450
kunnen krijgen. Het was een zeer ingenieuse zet van den
financier om de lieden te overtuigen, dat hun individueel
belang volkomen harmonieerde met het veroveringsrecht
der Maatschappij, aangezien verwacht kon worden, dat als
de Britsche Regeerin g het bestuur in handen nam, zij
vóór alles trachten zou om kolonisatie, vestiging harer
nationalen, te bevorderen en zichzelf nimmer eene dergelijke beperking van beschikkingsrecht over den grond zou
opleggen, (welke Rhodes zelf intusschen, in de praktijk
ook handig heeft weten te ontgaan). Inmiddels beloofde deze ook plannen te zullen ontwerpen „voor den
aanleg van spoorwegen en publieke werken ter bevordering van den nieuwen Staat" een vooruitstrevend
beleid, hetwelk, gelet op de enorme uitgaven, welke daartoe noodig zouden zijn, niet van het Imperiale Gouvernement kon worden verwacht. Tegen beter weten in, gaf
hij ook hoog op van de kans op waardevolle minerale
ontdekkingen. Zijn 800 à 900 menschen hadden nu bij
het door hem voorgestelde beleid : grond' van schijnbaar
aanzienlijke waarde ; aandeel in het op de Matabelen buitgemaakte vee en koren ; benevens mijnclaims. Zij hadden
echter geen geld, deze zeer berooide Mashonaland-trekkers.
Doch ook dit verschafte de Bestúrende Directeur hij verdeelde ongeveer £ 17000 onder hen. Wat hij wenschte,
wilde nu ook haast heel de kleine blanke bevolking van
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Matabeleland en Mashonaland, met welker inzichten de
Rijksregeering noodwendig rekening zou moeten houden. —
Daarop begaf hij zich naar Kaapstad om met den Hoogen
Commissaris over de erkenning van het Gezag zijner
Maatschappij te beraadslagen... .
Sir Henry Loch heeft gehandeld zooals zijn voorganger,
bij de wording der Br. Z. A. Mij. had gedaan naar den
wil van Rhodes : krachtig gepleit voor diens „goed recht".
En de vijfentachtigjarige Gladstone, de Grand Old man —
die twee jaar later hevig tegen de wreedheden van Abdul
Hamid zou fulmineeren, de mensch in wiep de grootheid
reeds volkomen door den ouderdom werd overschaduwd —
hij zag niet meer, wat er onder zijn eigen Gouvernement
in het eigen Afrikaansche land afschuwelijks was geschied.
Overtuigd geworden, dat de arme Lobengula een monster
van barbaarschheid was geweest en een gevaar voor de
Britsche Cultuur, zegende hij de straffende hand van Rhodes.
Den 18den Juli 1894 werd de Matabeleland Order in
Council uitgevaardigd, waarbij het Gouvernement in handen
werd gesteld van de Gecharterde Maatschappij.
De kosten van den „Matabelen-oorlog" zijn, na aftrek
van de opbrengst van het halve aandeel der Maatschappij
in de kudden buitgemaakt vee, finaal vastgesteld op £ 117.722;
inbegrepen de medailles, geslagen tot eeuwigdurende herinnering aan een schandelijk bedrijf.
.

Ten einde haar te helpen de Matabelen te verslaan,
heeft Rhodes midden 1893 dat was op een tijd, toen hare
financieele positie zeer zwak was aan zijne Maatschappij
100.000 geleend. Schrijvers, die den marsch op Buluwayo
als een heroïsch werk voorstellen, brengen deze transactie
bij als bewijs van 's mans opofferingsgezindheid voor de
publieke zaak. Deze opvatting is evenwel onder geen omstandigheden toelaatbaar. Hij heeft juist de risico der onderneming
op anderen afgewenteld. Het is een der onverkwikkelijke
incidenten uit Rhodes' private leven, dat echter niet onvermeld mag blijven, omdat het illustreert hoe sterk hij onder
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den invloed stond van de geldzucht, welke zijn politiek
bestaan steeds meer vergiftigd heeft.
op een tijdstip toen de
Den 29sten November 1892
Maatschappij reeds de ammunitie en levensmiddelen had
aangekocht, welke voor den marsch op Buluwayo zouden
worden gebruikt en het gerucht in Mashonaland al van de
aanstaande campagne te verhalen wist had Rhodes, ter
gelegenheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders der Britsche Zuid-Afrika Maatschappij, pertinent
verklaard : „ik heb niet de minste vrees voor eenige toekomstige moeielij kheid met de Matabelen". Deze geruststellende verzekering, gepaard aan laakbaar optimistische
beschouwingen over de vooruitzichten eener mijnindustrie
in Mashonaland, had tot resultaat, dat de aandeelen tot
boven de 200 % stegen. Aan den vooravond van een, naar
zijn voorgeven onvermijdelijken en in elk geval door hem
uitgelokten oorlog (waardoor de koers sterk moest dalen
en inderdaad tot ongeveer 70 % werd teruggebracht), heeft
hij toen 50000 aandeelen verkocht en de opbrengst ervan
geleend. Hij maakte gebruik van voorwetenschap ; bleef
in de zaak gëinteresseerd ; maar had nu zijne geen
dividend belovende £ 50.000 nominaal aandeelen, omgezet
in £ 100.000 6 % rentegevende vordering. De risico van
de door hem ontworpen krijgvoering werd niet meer mede
door hem als aandeelhouder gedragen, doch door het publiek,

hetwelk zijne aandeelen had gekocht, vertrouwend op zijne
verzekering, dat er geen moeielij kheden met Lobengula te
vreezen waren. -- In 1893 verstrekten naast Rhodes, ook
A. Beit, het door N. M. Rotschild and Sons gefinancieerde
diamant-monopolie, e.a. geld. Aller leeningen zijn aan het
eind van 't jaar afgelost met schuldbrieven, gedekt door
eerste hypotheek op alle de bezittingen der Maatschappij 1 ).
1) Informatie -bronnen : Blauwboeken; Jaarverslagen Br. Z. A. Mij.;
„Speeches" van Rhodes en diens Levensbeschr. door den overigens zeer onbetrouwbaren Lewis Michell; Leven J. H. Hofmeer door J. H. Hofmeyer; en
zelf beleefde dingen.
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OUË JANE
DOOR

P. RgESKIN.

VIII (Slot).
„Zeg nou's hoe je heet ?" .. .
„Zeg nou's ... Jane ... kleine Jane ... "
„Kan je alleen maar schreeuwen ?" .. .
,,Hoor nou toch 's an !" .. .
„Wat 'n verdriet over niemendal !" .. .
„Tè tè tè"..
en lieve woordjes uit kasronde lippen oefen-langzaam
vóórstamelend paste ouë Jane het ingespelde kindje, dat ze
op volwassen-manshoogte opgetild had, in den put van haar
schoot en trachtte het kleine huilmondje met zoenen te stillen.
„Gossie dan toch ! ... hebben ze jou ook al wat in
den weg gelegd ?" ... en fluisterend om den kleine stilte te
leeren ... „zeg 't mijn dan maar 's !" ... stond ze op, liep
billetjessussend naar een hoek van de kamer, hoorde
opnieuw uit, liet de dreumes in den zadel van haar arm
op- en neerruiteren, beproefde een list met het foppertje
dat ze in eigen mond bevochtigde, daarna in den suikerpot
verlekkerde, verraste de roodgeschreide oogjes met den
overvloed die buitenshuis te pronk stond, noemde op de
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vensterruit aanwijzend . .. de kippetjes die voor kleine Jane
eitjes legden ... de vogeltjes die, omdat Jaantje zoo
schreeuwde, wegvlogen ... de bloemen die alleen voor zoete
kinderen geplukt worden . .. tot ze, nieuwe middelen
opgevend, de pasgeborene uit het raamlicht overtilde naar
de bedsteedonkerte waarin het kind, door den plotsen overgang als geschrokken, dadelijk gehoorzaamde.
„Als-t-ie maar bij zijn moeder is !" plaagde de kraamvrouw die Jane uitlachte, op haar beurt óverzoende en
met droge wangen de tranen van het roode gezichtje
afdroogde.
„Die weet nou al z'n zin te krijgen !" schertste Jane
alsof het kind dat uit zonde kwam, slimmer was dan een
die een vader heeft.
„Schreeuw jij maar zoolang je niet praten kan" .
„Pas maar op," waarschuwde Jane 'n eitje voor Daantje
klutsend, „wat ze overdag hoort ... kon er vannacht wel
's uitkomen". . .
„Zeg jij je lesje maar op hoor !" ... stookte Daantje,
smoezend in de oorschelp van haar kleintje.
„Gaan jullie je gang maar ! ... toe maar ! ... mooi-op
weg bederven !" ... hitste Jane vriendelijk toe lachend terwijl
ze, om beter te zien, dichter bij was gekomen en naast het
bed voortklutste. Toen ze melk bij-ingeschonken had, hielp
.

,

ze Daantje, plukte zoolang de kraamvrouw dronk, van een
geschonden tros een nieuw druivensnoepje dat ze op een

schoteltje klaarzette en hervatte, zoodra moeder en kind
haar hulp 'n pooze ontberen konden, 't huishouden.
Ze had nog weinig tijd gehad aan Vaarthoeve terug
te denken. Den ochtend na haar vertrek had ze nog op
'n boodschap van Prins gehoopt alleen om haar hart
tegenover een vroegeren huisgenoot te kunnen uitstorten ;
toen niemand overkwam, ook den volgenden dag niet,
verwachtte ze nog alleen van de weduwe Zonnemans een
poging tot verzoening. Den eerstvolgenden Zondag had ze
het tentwagentje van Lindenhof na kerktijd zien langsrijden heel den dag uitgekeken of niet de boerin langs
het padje, dat gindschen boomgaard doorkruiste, de brug-
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wachterwoning kwam opzoeken en voorgoed alle hoop
opgegeven toen Mijntje en haar moeder in den namiddag
wegreden. Haar hoofdbreken was voortaan, begreep ze, op
de brugwachterswoning. Daar kon ze van nu af niet meer
worden gemist, kleine Jane riep om haar, bij dag en bij
nacht ; geschreeuw en gehuil en gedrens uit de wieg beteekende „Jane" ... „ouë Jane"... 'n enkele maal bracht
ze 't kind bij de zwakke moeder die veel ontzien worden
moest; van Zomeren vluchtte als hij waschwater, spons en
schoon linnen klaargezet zag ; ouë Jane verschoonde, verzorgde, bracht al groot, zag nu al bij den dag de kleine
vorderen, groeien, mans worden ! ... Ze noemde 't háár
kindje... mèt Daantje, die zoolang ze nog in bed lag,
ook 'n kindje, 'n kindje van haar... Jane... die aan alle
twee even veel naloop had ; geen van beiden kon zonder
haar hulp ; Jane hielp de kleine, gaf raad aan de groote,
Jane bakerde en dokterde te gelijk. Onvermoeid ijverde
ze en gunde ook in den nacht zichzelve geen rust. Kleine
Jane, die naar haar genoemd was, was ook haar kindje
omdat zij, maanden geleden, toen Daantje over wegmaken
fluisterde, voor 't behoud van de kleine gesproken had ; in
de maanden der zwangerschap had ze zoo dikwijls Daantje,
vooral toen die te rékenen begon, benijd en zich voorgenomen aan 't vreemde kindje goed te maken wat ze aan
eigen lichaam misdaan had; daarvoor had ze aan Vaarthoeve dure versterkende middelen ontnomen om de jonge
moeder te hulp te komen ; van diefstal was geen sprake
omdat Prins er toe verplicht was geweest en voor zoover
ze zonde bedreef zou God alleen haar en niet Daantje
bestraffen. Maar toen de pasgeborene een meisje was, geloofde ze niet meer aan een straf van God, die immers
haar zin had gedaan omdat zij, tegen van Zomeren in, om
een meisje gevraagd, een meisje voorspeld had. Als kleine
jongetjes groot worden, had ze gevreesd, konden ze wel
eens aarden naar Rinus en Prins; een jóngetje grootbrengen zou haar meer zelf beheersching hebben gekost ;
maar n il zong ze en haar versleten stem volgde met moeite
't hooge geluid van de kleine als die, voor haar oudte
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luidkeels, de kleine woning volschreeuwde ; nIi spotte ze
met den brugwachter die zijn jongen niet gekregen had
en voorspelde plaagziek dat kleine Jane die háár naam
droeg en háár mooie oogen had . . . háár sierlijken neus . . .
haar rijkelui's haardosch háár gebit. . . háár gevulde
buste . . . nog wel eens met een graaf trouwen zou die
Vaarthoeve kon afkoopen, en op de ruïne van de boerderij
een kasteel bouwen zou, waarin van Zomeren een eigen
zaal kreeg voor zijn boeken en voor zijn . . . bierfleschjes ! . . .
Dan hoorde ouë Jane onder den plagenden spot van van
Zomeren hoe leelijk ze was, zonder zich meer beleedigd te
voelen ; haar uiterlijk was voortaan gered door kleine Jane,
voor wier gave gestalte ook zij hoofdbreken, nachtwaken, ontbering, slooping van eigen lichaam geofferd had. „Gèk" heette
ze weer, maar nu mèt haar zin : gek op kleine Jane. Ze toonde
het kindje aan mans- en vrouwvolk dat de woning inliep en
noemde, om moeder en kind tegen lasterpraatjes in bescherming te nemen, den naam van den vader : zonder
geheimhouding op te leggen kwam zij er openlijk voor uit
de zegsman te willen zijn van wat er in het dorp gefluisterd
werd ; zij die Rinus vader noemden wisten 't van háár en
van niemand anders ; ze mochten haar naam als van degene
die het 't eerst verteld had gerust bijnoem.en ; ze stond voor
haar woorden in en was elk oogenblik bereid Rinus openlijk

te beschuldigen. In elk bezoek bij de kraamvrouw was ze
dan telkens in haar bedoeling, Rinus op Lindenhof bekend
te maken, een stap verder gevorderd ; wat ouë Jane vertelde
zou wel door den mond der dorpelingen tot de weduwe
doordringen ; ginds zouden ze dan nog wel eens ernstig
nadenken over haar beschuldiging tegen de beide boeren
in de pronkkamer van Vaarthoeve ; langzamerhand zou
dan Lindenhof zich wel terugtrekken maar na maanden,
na 'n half jaar, 't half jaar èver — en nog altijd kwam
Mijntje op Vaarthoeve. Wel wist Jane dat Prins 'la paar
maal van Zomeren gewaarschuwd en verantwoordelijk gesteld
had voor praatjes, die over zijn Rinus in omloop waren ;
dat hij zelfs op ontslag uit betrekking had gezinspeeld als
de brugwachter door Jane in huis te houden den laster nog
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langer begunstigen durfde ; maar van Zomeren had zijn
buurman te woord gestaan ; den boer die geen lid van den
raad meer was uitgedaagd ook maar iets, 'n ietsje te ondernemen tegen hem die een daklooze vrouw, een arme verschoppeling in huis had genomen. Over zijn optreden
had de brugwachter zijn afstraffing van den rijken boer
naverteld maar Jane wilde meer; zij wist beter dan een
ander dat de koude en onverschillige Vaarthoeve-bewoner
over eene hem aangedane beleediging niet langer natobde
dan hij zelf verkoos; misschien had van Zomeren met zijn
geleerde boekenzinnetjes hem niet verder geraakt dan aan
den buitenkant van zijn ooren ; had haar vroegere baas,
wie weet 't, geglimlacht tegen van Zomeren zonder dat
deze 't bemerkte ; zij kende beide mannen te goed, en
begreep dat de redevoerende vader van Daantje nooit de
man zijn kon om den voorzichtigen Prins zijn tent uit te
lokken, zelfs niet met scheldwoorden. Jane wilde verder
ingrijpen, aantasten den ongereptere naam van baas Prins;
Vaarthoeve te grabbel gooien tusschen de dorpelingen; de
praatgrage monden openen en ophitsen tegen den aanzienlijken en gevreesden boer die alleen getroffen kon worden
in zijn naam, in zijn bezitting, in zijn Rinus ; de geziene
boerenwoning uit haar vereenzaamde boomenbeschutting
naar voren halen, op straat zetten, over de tong halen, .. .
alleen dat zou den hardvochtigen boer, die den dood van
zijn vrouw misschien niet eens had gevoeld, kunnen doen
beven en sidderen ... sidderen ... voor Jane, ouë Jane die
met haar kleine naamgenoot haar wraakdoel bereiken kon.
Toen ze binnenshuis genoeg dorpelingen bepraat had, besloot ze tot 'n optreden-in-'t-openbaar.
't Was Zondag.
De najaarslucht zomerde effen blauw.
Bij de brug, waar een frissche koelte van den waterkant luwde, bleef 't volk dralen.
Ook vóór café Overbrug verteerden in de buitenverandah die aan de straat grensde dorpelingen hun drinkcenten.
Mannen en vrouwen zaten voor de smalle paadjes
van hun kleine vierkante voortuintjes.
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Bij de Roomschen eindigde de Vespers. De kerkgangers
bleven, alsof ze na de inspanning van 't gebed, verzet
noodig hadden in praatgroepjes staan, midden op den weg
of tusschen het lage groen der éénperkige tuintjes.
Jane tuinde tusschen de rijen boonenstokken die van
Zomerels achter zijn woning gezet had en beloerde uit
haar looverschen hinderlaag den overkant van het water.
Ze droeg de kleine, maar had er geen aandacht voor. Uit
haar ernstig gezicht kwamen geen liefkoozende woordjes,
geen lachjes die een lachje terugvroegen. Man-ernstig
tuurde ze en deed, als ze voor Jane 'n beweging noodig
had, 'n paar achterwaartsche stappen, om de oogen op den
overweg gericht te kunnen houden. Telkens als ze in de
verte een stofwolk zag vorderen, ontweek ze den waterkant,
trok zich naar de woning terug, studeerde langs een luchtopening tusschen takken en bladeren, tot ze eindelijk uit
stoomdriftigen stofnevel opwaarts-donkeren zag de zwartkop,
waar Rinus altijd mee uitreed. 'n Ontroering doorhuiverde
haar gebukte gestalte en haar bevende handen drukten 't
kind vaster tegen 't borstlooze lijf. Haar lippen fluisterden
alsof ze de takken, die 'n pooze beschut hadden, uitnoodigden J ane te volgen ; die sloop, zonplekken ontwijkend,
in schaduwveilige lommerdonkerte langs den zijgevel der
woning, haar langzame stappen met geduldig staan verlengend, tot ze de tilbury ingehaald had;... Rinus, zooals ze

verwacht had, naast Mijntje die in open wagentje met een
stadscostuum pronkte ! ... Druppelheldere gloed van hemelhooge zon weerkaatste uit gewreven houtronding en koperen
wagenbeslag ; 't gerij scheen in de stof stofvrij gereden te
hebben. Stapvoets stuurde Rinus over de brug en stap
voor stap vorderde Jane tusschen de heg die op den
straatweg opende. Haar oogen lieten de tilbury niet los ;
ze bemerkte niet den nakijk van oorstaanders, die haar
sluipend gedoe al 'n pooze gezien hadden. Toen Rinus aan
't eind van de brug wilde aanzetten stond Jane geen
mensch die haar onverwachtschen sprong had gevolgd
voor de zwarte merrie die ze aandurfde .. .
Volk schreeuwde en waarschuwde Rinus die, zonder
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gezien te hebben, trachtte de mannen te overzien die zijn
paard hadden gegrepen.
„Wou jij je eigen kind overrijden !" gilde Jane naast
het paard dat door een kring van menschen was ingesloten
„hier !" ... en 't gezichtje van de kleine die sliep naar de
tilbury-hoogte optillend „is dit jouw kind of is dit jouw
kind niet ? ... zeg nou nog's dat Jane 't liegt, schurk .
ja ! dat ben jij" ... en tegen de menschen die haar van de
weg afdrongen „dat rijdt met 'n ander... en daar in dat
ldge huissie zit zijn vrouw"... weer tegen Rinus die de
zweep had gegrepen ... „ja sla's als je durft... toe dan
lafaard ! ... niet ? ... niet?... zie je nou wel dat 't z'n
eigen kind is... z'n eigen bloed dat hij niet raken durft"...
't Rijtuigje ontkwam Jane over den vrijgekomen weg
e.n Rinus stuurde tusschen 't volk dat uit meelij met
Mijntje en uit meelij met onwijze Jane den jongen Prins
weggeholpen had. Maar voor café Overbrug stond de
tilbury opnieuw ; Rinus wenkte ; dadelijk was 't gedrang
opnieuw om 't gerij ; hulpvaardigen drongen door de
menigte, kwamen uit de herberg en overreikten Rinus
water, bevochtigden zakdoek...
Jane bijna alleen gelaten stond weer midden op den
straatweg en zag naar Rinus die Mijntje met zijn arm
ondersteunde en met de andere hand haar gelaat bette
ze kon door 't gedrang de tilbury niet meer zien en nu
scheen 't haar toe alsof het jonge paar gedragen werd op
de schouders der dorpelingen. Vloekend en 't volk beschul
digend rijke lui naar de oogen te zien, ... overstak Jane
naar de brugwachterswoning. Bij de deur keek ze nog even
over 't lage struikhout en zag Mijntje doodsbleek, overeind
getild door Rinus, ondersteund door 't volk... Bang voor
'n ongeluk vluchtte ze in huis en loerde in 't voorkamertje
tot ze de dochter van weduwe Zonnemans zelve den
zakdoek vasthouden zag; toen even later de tilbury voortreed naar 't witte hek dat naar Vaarthoeve leidde vertelde
Jane in de achterkamer aan Daantje wat ze gedaan had.
Van Zomeren sliep.
Buiten bleef 't volk voor de woning van den brug-
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wachter napraten ; 't relletje, dat zonder ernstige ongelukken
afgeloopen was, had in de loonre Zondag stemming een
verrassing gebracht ; ouë Jane werd bepraat en om haar
toovergezicht en toovermanieren gelachen ; jongens zongen
spotliedjes om Jane 't huis uit te lokken; zelfs degenen
die geloofden wat Jane van Rinus verklapt had gaven diens
vader gelijk dat hij zulk een huishoudster de deur had
gewezen ; ze verontschuldigden Rinus die in plaats van een
verstandige moeder een halfgare vrouw had gehad die hem
natuurlijk averechts opgevoed had; 't was nog 'n wonder
dat er zulk een flinke jongen uit hem opgegroeid was ! .. .
en wie weet wat Jane zich in 't hoofd had gezet!...
misschien had ze Daantje en Rinus willen koppelen, om
met van Zomeren, die in haar geest viel... praatjes gingen
dat die twee in 't wachthuisje samen zoogenaamd studeerden
en . proefden ! ... op Vaarthoeve te regeeren ! ... nog zoo
kwaad niet bedacht ! als een gek eenmaal nadenkt is-t-ie
'n wijs mensch te knap af ! .. , misschien had ze zich wel
in 't hoofd gehaald zelve nog knap genoeg te zijn om
baas Prins den kop op hol te brengen ! 't Gaf gepraat in
het dorp heel de week lang en den volgenden Zondag was
er weer bij de brug verzameling en gejoel voor de woning,
waarin Jane zich schuil hield ; telkens als ze zich vertoonde
ging er een gejuich op dat haar dadelijk weer 't huis
injoeg; 't meest pijnigde haar de zekerheid dat 't dorp op

de hand was van boer Prins ; dat zij niet geloofd en Rinus
vrijgesproken werd van de misdaad waarvan zij hem openlijk
had beschuldigd. Meer dan eens had zij om zich te verdedigen 't plan opgevat 'n volgenden Zondagmiddag 't volk
te woord te staan en Vaarthoeve, dat om zijn rijkdom
ontzien werd, te schande te maken ; maar van Zomeren
had 't telkens verboden ; toch had ze 'n keer haar zin
doorgezet; 'n kwajongen die 't voortuintje tot de achterdeur ingeslopen was gegrepen om den schijn te redden
alsof ze uit eigen beweging zich buiten vertoonde ; dadelijk
had ze den bengel losgelaten om de volwassenen die haar
omringden toe te spreken ; ze vroeg wie hen opgehitst
had,... ze waren opgestookt ... heel 't dorp was door geld
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omgekocht haar na te jouwen ! ... 't zelfde gebeurde
vroeger eiken dag toen zij nog op Vaarthoeve was ! ... de
lamme hinkepoot kreeg er van zijn baas een extra-belooning
voor ! ... als ze haar maar sarden en pestten ! ... en nou
't dorp haar uitjouwde had die rijke schurk weer eiken
Zondag er opnieuw z'n zinnigheid van ! ... zoo'n valschaard ! ... wisten ze wel dat-ie om den dood van zijn
vrouw alleen getreurd had om z'n fatsoen te houden
voor 't; dorp ? ... dat-ie al den dag na de begrafenis h, áár
niet met rust kon laten ? ... háár onder den naam van
huishoudster Vaarthoeve in getroond had alleen om zijn
lusten te vieren ? ... Geprikkeld door de spottende uitroepen van 't volk dat zich met haar opgewondenheid
vermaakte, ontzag Jane in haar behoefte om hèm zwart
te maken, zichzelve niet meer en waagde te spreken over
eigen toegevendheid, eigen jeugd ... die ze mèt eigen kind
voor zijn tyrannie opgeofferd had ! ... Luide barstte de
vroolij kheid los ; kerels telden dadelijk schoonheden op
die ze voor 't eerst op Jane d'r gezicht, d'r handen, d'r
gestalte ontdekten ; jongens maakten, meerderen tegelijk,
afspraakjes met Jane die de spotters ernstig te woord
stond en vrouwen die medelijden hadden konden zich niet
voordoen zooals ze wilden en moesten meelachen om de
stumperige onnoozelheid van ouë Jane. Enkelen waarschuwden van Zomeren in 't belang van zijn kleinkind ;
'n mensch als Jane was tot alles in staat ; 't was nou op
den bewusten Zondag met de tilbury van Rinus goed afgeloopen omdat er dadelijk volk bij de hand was geweest...

maar voortaan nog langer zoo'n klein kind in zulke handen
te laten zou een ongeluk-met-de-kleine in de hand werken
wezen ! ... De brugwachter aanhoorde zonder tegen te
spreken ; hij wilde Jane die uit liefde voor zijn Daantje
gehandeld had, niet verbieden ; 't mensch had voor 'nvrouw-alleen al genoeg doorgestaan ; toch achtte hij zich
genoodzaakt maatregelen te nemen ; een ongeluk met de
kleine zou zijn nieuwe huiselijk geluk onherstelbaar verwoesten en ... Vaarthoeve met onverwacht leedvermaak
bevoordeelen. Op 'n avond waarin Jane boodschappen had
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ln het dorp sprak hij er over met Daantje ; die had reeds
na het voorgevallene op Zondagmiddag geen rust meer
gekend ; ze kon den laatsten tijd, als Jane met 't kind
buiten was, 't alleen niet meer in de huiskamer uithouden
en verzon telkens een boodschap om in den tuin te kunnen
nakijken ... want nooit was ze zoo bang geweest voor 't
water als tegenwoordig ; ze had geen andere woning gekend en was van kinds-af gewend geweest aan de vaart
naast het huis ; als 't stormde en de golven 't waschvlondertje ondergespoeld hadden, als hoog water dreigde
en hoog water onnatuurlijk lang duurde, als 't roeibootje
dat vader gebruikte om middenwaarts den onderbouw van
de brug te kunnen naderen geslingerd werd, dat ze in de
huiskamer den doffen weerslag konden hooren ... had ze
nooit angst gevoeld, nooit gedacht aan gevaar; maar de
láátste dagen : ze ontroerde als ze 't water maar aanzag —
en hoe zachter 't weer, hoe kalmer de vaart duchtte
ze uit de verraderlijke stilte een onheil dat van den kant
van het water hun woning bedreigde ! ... Ze beschuldigde
zichzelve wreed te zijn tegenover Jane, die alles voor haar
en haar kind gedaan had en nog ze twijfelde er niet
aan alles voor haar over had ; maar 't was haar of na
dien Zondagmiddag een andere Jane om haar heen liep
en mede aan tafel zat, 'n mensch waarvoor zij bang was,
bang tot nog toe ; dadelijk al toen Jane, 't huis ingekomen,
haar vertelde wat er op straat was gebeurd had zij zitten
rillen bij de vloeken die ze uit den mond van de vroeger
zoo zwijgzame Jane niet had verwacht ; 't eenige wat haar
gerustgesteld had was de gedachte geweest dat 't kind
nog te klein was om mee te verstaan ; had ze met een
plotselingen angst voor de toekomst al maar zitten kijken
in de groote glasronde oogen, waarmee Jane verschrikkelijke dingen voor zich scheen te zien, rampen en ongelukken die 't arme mensch met haar mond uitbraakte
zonder 't misschien zelve te begrijpen ... en toch weer
wel ook, want, zooals ze daar zat, was ze bij kennis en
wist ze tegen wie ze sprak 1... Nooit had ze geloofd
aan de praatjes die over Jane in omloop waren ; maar
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nu. . . ze wist nu hoe een krankzinnige er uit kon zien en

tegelijk schijnbaar gezond voor je zitten ... telkens als nu
de jongens Zondags Jane op straat nazongen, was 't
haar of heel het dorp met haar meedacht en haar waarschuwde voor Jane ! ... en wat ze al niet gedroomd had ! .. .
dwaas en bespottelijk ... 't hoofdje van kleine Jane had
ze tusschen kaarsjes op 't water zien drijven ... dan ouë
Jane zien wandelen als een maanspook op 't water dat
niet losliet . ze had vader gezien met Prins onder de brug
en waar nu Vaarthoeve stond water, één-en-al water waarin
Jane reed in de tilbury van den boer ... Van Zomeren
trachtte zijn dochter gerust te stellen ; hij kon uit zijn
wachthuisje de vaart naar twee kanten overzien ... maar
had zoover niet gedacht ; Daantje overdreef; in den slaap
een brug zien, had hij in een droomboek gelezen, beteekende
rijkdom en geluk ! . . Voor het eerst had toen Daantje in
ernst rijkdom van de hand gewezen en zich tevreden gesteld met 't behoud van het weinige wat ze op het oogenblik bezat; ze was, als ze dat alles behouden mocht, rijk
genoeg, maar ze vreesde er voor omdat tegen het hoofd.

breken van eene die maalt geen oplettendheid bestand was.
Door de straatliedjes achterdochtig geworden bemerkte
ouë Jane al heel gauw dat ze ook door van Zomeren en
diens dochter niet meer vertrouwd werd ; als ze in de huiskamer kwam konden vader en dochter dikwijls zoo veelbeteekenend zwijgen, dat de plotselinge stilte haar even
pijnlijk trof als het geschreeuw-op-de-straat ; 't viel haar
op dat Daantje haar den laatsten tijd nooit meer vroeg de
kleine van de openlucht te laten genieten ; ze moest als
een dievegge de gelegenheid afwachten, een kans wagen,
de waakzaamheid van Daantje verschalken — en dan nog
had ze niet 'n paar stappen in het tuintje gezet of de
ander riep alweer om het kind dat. . . gevoed. gewasschen ... gewiegd worden moest ... of kou vatten kon en
ziek worden.
„Hebben jullie wat tegen me ?" vroeg ze 'n morgen
toen Daantje haar opnieuw nageloopen was om de kleine
in huis te halen.
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„Jij dan soms P" verbeterde ze zichzelve omdat de ander
haar niet scheen te begrijpen.
„Ik ? . . nou geloof ik toch stellig dat je niet goed
weet wat je zegt" schertste moeilijk Daantje terwijl ze de
kleine uit de opengespreide armen van Jane overnam.
„Of dat jij niet goed weet wat je nou doet !" verweet
Jane kalmblij vend en zelve het kindje op de armen van
Daantje toedekkend.
Daantje wist haar listige pogingen van den laatsten
tijd ontdekt en voelde zich, omdat Jane zoo bezorgd de
kleine toestopte, schuldig aan valsche en slechte gedachten.
Ze kleurde en liep als een gestrafte 't huis in.
Jane keek haar zwijgend na als een moeder die de
schande van haar kind niet bekend wilde maken ; 'n licht
hoofdschudden verried de ontroering van haar bezige
hoofd ; haar handen die de kleine getild hadden hingen
lusteloos ; haar verzet woèlde achter haar lippen die, om
gindsche moeder en kind te sparen, verwijten en verwenschingen afsloten ; woèlde in de gefronste oogen die onrustig
staarden en betraand volstonden, toen ze de woning waarin
Daantje verdwenen was den rug toekeerde. 'n Heimwee,
pijnlijker dan bij haar vlucht uit Vaarthoeve, doorziekte
haar geschokte lichaam dat alleen geleefd had voor nieuwe
.

huisgenooten, die zich nu zelven terugtrokken. De vriendelijke behandeling in de brugwachterswoning martelde haar

nu heviger dan de vroegere vernedering op Vaarthoeve.
Dat Daantje, die ongetrouwd bevallen was en wie de kroon
van 't hoofd gehaald bleef ; dat van Zomeren die opstand
predikte, naar drank stonk en dronkemanstaal uitsloeg
voor kleine Jane minder gevaarlijk waren dan zij ! De
kleine werd aan hare handen niet meer vertrouwd ; en als
de kleine groot genoeg was zouden moeder en grootvader
hun meisje waarschuwen tegen ouë Jane ! ... zou de brugwachterswoning dat haar ouderlijk huisje geworden was,
samenspannen met de dorpelingen die hun kinderen toestonden ouë Jane na te schreeuwen ! ... Prins wou 't ; ze
voelde 't maar al te goed ; zijn groote woning, zijn vee,
zijn land, zijn geld hield de gemeente in kruipende onder-

out
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danigheid voor zijn persoon ; wat hij misdeed, misdaan
had, . . niet een die 't hem zou durven verwijten ; hij kon
zondigen en zij werd er voor uitgejouwd ; heel het dorp
scheen in zijn dienst om haar te vervolgen ; zelfs van
Zomeren was, meende ze, bang geworden ; alleen de weduwe
Zonnemans durfde tegen hem op .
In een kouden wind dien ze niet scheen te voelen
maakte ze zichzelve blij met haar eerste succes en met de
vernedering van Vaarthoeve die ze in d'r eentje voorspelde;
de weduwe, beprakkizeerde ze, zou haar gelooven en Mijntje
dwingen den omgang af te breken met Rinus en haar 'n
onderdak gunnen op Lindenhof. Zoodra ze de hoeve bereikt
had, liep ze door naar het achterhuis en vroeg naar de
boerin. 'n Meid die haar niet kende waarschuwde ; Mijntje
kwam zièn en vluchtte zoodra ze Jane herkend had naar
de huiskamer, die ze dadelijk afsloot ; angstig smeekte ze
haar moeder dat vreemde mensch dat haar overal vervolgde
te laten wegjagen ; . .. die vrouw wilde haar en haar Rinus
kwaad doen ; ... wie weet wat ze bij zich had ;... ze had
weer diezelfde valsche oogen van laatst. . . gauw dan. . .
weg ... weg...
Haastig om den zenuwaanval, waaraan Mijntje den
laatsten tijd leed, te voorkomen gehoorzaamde de weduwe
en weigerde Jane den toegang.
Sprakeloos van verbazing keek Jane haar aan ; toen
viel 't haar in dat de weduwe op zijn bevel de hardvochtige
speelde en brutaal vroeg ze : „is hij soms binnen ?" .
„Hij ? ... hij ?. . ik weet niet wat je wilt .. ga nou
gauw heen... en kom nooit".. .
Plotseling huiverde door de woning een alarmheftig
gegil ; als eene open-straat zoekend ruzie-wijf kwam Mijntjee
de gang uitgesneld en liep toe op Jane die ze vlak in 't
gezicht uitschold, toeschreeuwde, kromgebukt onder de
angst die hair joeg en folterde, de handen gevuist en
stampvoetend gilde ze vloeken en verwenschingen uit .. .
ook nog toen Jane door 'n boerenknecht 't erf al afgezet was.
Wrokkend tegen Prins die haar de weduwe voor goed
.
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had ontnomen keerde Jane terug ; in haar verlangen zieh
te kunnen wreken benijdde ze Mijntje die door een razernij
aangegrepen 'n moord zou kunnen doen, zonder er de
wroeging van na te houden ; die hem ... aangrijpen ... de
nagels in zijn vleesch zetten ... den laatsten adem uit
zijn strot zou kunnen persen ... zonder dat iemand haar
er voor straffen zou ! .. .
Even later reed de tilbury van Lindenhof haar voorbij,
sloeg af bij een zijweg, hield stil voor de woning van
den dokter.
„'t Zal hèm . en Rinus . .. lekker den schrik aanjagen !" ... grinnikte ze.

IX.
Toen Jane de brug weer bereikt had, liep ze eerst 't
wachthuisje in.
„Heb je niks voor me ?" vroeg ze, wijzend naar de kast.
„Te deksel, daar doe je nou goed an !" bemoedigde
van Zomeren wien de verkoelde verstandhouding van den
laatsten tijd had gehinderd ; misschien dat de snoeplust
Jane weer zou veranderen.
„'n Oud mensch wil ook wel 's 'n hartigheidje ... as
je niks dan kouën wind hebt geproefd !"
„Wie gaat nou om dezen tijd wandelen ?" vroeg de
ander om uit te hooren.
„'k Hoor al dat jij niet op de hoogte bent ... cTe
deftigste dames in de stad gaan altijd op dit uur de straat
op ... en ik ben toch ook deftig ... wat heb ik nou te
doen ? ... vroeger had ik nog voor 'n klein kind te
zorgen... 'n naloop van belang man ! ... maar tegenwoordig hou ik 'n bode ... ha ... ha ... ha ! ... ze heet
Daantje ... net als jouw dochter . .. fijn hé ; ... en ga ik
wandelen ... en nou ik dorst heb, laat ik me inschenken !" .. .
Even loerde van Zomeren naar Jane d'r oogera ; die
glinsterden, meende hij ; juist zooals hij wel eens van
gekken gelezen had ; dadelijk ànders-besluitend bukte hij
..

.
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opnieuw in de kast, verborg fleschjes onder gereedschappen
en mompelde geen drank bij de hand te hebben.
Brutaal bukte Jane over hem heen en greep raak.
Geschrokken kwam hij overeind ; dit wijf, waarin hij
ouë Jane miste, was in staat hem z'n eigen flesch op zijn
hoofd stuk te slaan.
„Je hebt toch gezegd dat dat mijn plank is !" herinnerde ze hem om eigen optreden goed te praten. „Maar
Ik ben niet zoo gierig ... ben ik nooit geweest . weet jij
ook wel. . . ook niet toen Prins 't verboden had ... ik heb
me door dien schurk nooit de wet laten lezen. . . nooit .. .
vraag Daantje maar" ... en 'n lach uitstootend „niet mijn
Daantje die ik in mijn dienst heb maar de jouwe... jouw
dochter ! .. , die ook al onder de plak zit van hèm-daar ! . .
dat weet jij misschien zoo Dieet" sarde ze ...,,maar ik wel
daarom zet ik 't nou op 'n drinken vat-je ... want als die
tyran-ginds 't in zijn hoofd krijgt verbiedt-ie Daantje mijn
eten en drinken te geven ... daarom zet ik 't nou op 'n
zuipen ... ha ha ha ... dan heb ik wat in voorraad" .. .
Ze schonk driftig twee glazen in.
Van Zomeren tilde zijn glas zonder te drinken ; de
gulzige dorst van Jane verontrustte hem. Ze had als een
kerel 't glas voor d'r mond omgekeerd en in één langen
teug 't vocht ingezwolgen.
„Daar heb ik nou onderweg zoo naar loopen verlangen
hè !" ... kletste ze als in d'r eentje ... „hè ! ... dat smaakt
nou net . , . zooals ik gedacht had. .. "
„Zou je nou niet effe d'r bij gaan zitten ?" stelde hij
voor om Jane, die hij in haar opgewondenheid niet bij
zijn kleinkind vertrouwde, in eigen wachthuisje te houden.
„'n Invitatie ?" ... en als tegen zich zelve ... „die zijn
duur tegenwoordig !"
Van Zomeren voelde haar schimpen op hem en zijn
dochter maar veinsde, om haar te ontzien, haar spot niet
te begrijpen.
Even duurde een stilte.
Hij stopte om zich een houding te geven z'n pijp.
Jane staroogde langs hem en hield 't oog gericht op
..
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de vaart alsof ze er een ontmoeting van verwachtte.
„En nou kan je nooit raden," grinnikte ze, „waar ik
vandaan kom !"
„Van de brug !" grinnikte hij terug om haar speelsch
bezig te houden.
„Precies !" en Jane klapte zoo overdreven in de handen
dat de ander schrok van zijn scherts die b aar juist scheen
aangevuurd te hebben.
„Van de brug ... de brug... daar ... van jouw
brug !" ... en plots ernstig alsof ze zich bedacht dat hij
geen klein kind was dat ze met dwazen praat sussen
moest, „wil ik je nou 's zeggen wat me op jouw brug
inviel ?... dat jij, als d'r nou weer 'n schip komt" ... en
opnieuw loerde ze naar buiten ... „dan moet je mijn leeren
hoe 'k moet opendraaien ... jij kan toch ziek worden ?.
en Daantje ... jouw Daantje ... ha ha ... kan niet bij 't
snap je toch zoo wel !"
kind vandaan ! .
Hij haalde de schouders op.
„Mag ik je bruggetje ook niet meer aanraken ?"
„Waarom niet !" schertste hij om zich groot te houden
en lachende, om haar dadelijk weer af te schrikken : „niks
liever dan dat ... dan blijf ik als 't donker is en 't
stormt ... bij m'n kachel en kan jij . ."
„Juist ... kan jij ook 's rentenieren ... net als ik ! .
zie je wel dat ik 'n ander mensch ook wat gun ? . en
nou wou je weten waar ik geweest ben ?. .. ik ben nergens
geweest en overal ! ... je ken d'r navraag naar doen, maar
gezèten heb ik niet en toch hebben ze me overal gezien .. .
moest ik immers wel doen ... voor m'n fatsoen snap-je,
omdat ze eiken Zondag naar me vragen, weet je toch ook
wel ... ha ha ha ... zoo komen ze de kerk uit en zoo
zingen ze om ouë Jane ! ... beroemd hé ? ... nou hebben
ze me gezien ! ... en vriendelijk ... d'r ging me nou geen
een voorbij of-ie knikte en vroeg hoe 'k 't maakte ! . . 'k
had 't al veel eerder moeten doen ... maar jij hield me
altijd tegen ... welwaar, ik mocht van jou nooit ..."
„Omdat ik bang was dat ze je kwaad zouden doen."
„Weet jij, dan kwaad van mijn ?"
6
O. E. XV 4
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„Ik weet van geen mensch kwaad."
„Zoo mag ik je hooren! als je dit uit je boekies onthouden hebt, is 't lezen toch ergens goed voor ... wat nou,
ga je nou heen.. ."
„Komt 'n schipper" .. .
Jane had voortdurend naar buiten gestaard zonder het
schip te bemerken dat van Zomeren nabij wist, ofschoon
hij de vaart schijnbaar verwaarloosd had. Toen zij ook
gezien had ging ze mee.
„Je zou me je baantje leeren, hei-je beloofd !" .. .
Bang dat zij, als hij weigerde, naar zijn woning zou
gaan of voor het wachthuisje spektakel zou maken, berustte
hij en liep voor. Alsof hij alleen was deed hij zijn wer k
zonder zich moeite te geven een ander 't hanteeren van
zijn gereedschap duidelijk te maken ; maar Jane zag toe ;
geen stap, geen handbeweging ontging haar; alsof hij
proefdraaide, bespiedde zij hem ; zijn geringe krachtsinspanning stelde haar gerust ; terwijl hij draaide bleef hij rooken
en praten ; 't scheen geen moeite te kosten ; ... „als ze jou
zien werken krijg je nooit opslag !" spotte ze.
Zwijgend glimlachte hij achter z'n pijpekop en bad
alleen aandacht voor den schipper ; zoodra de brug gedraaid
vast-stond, bleef hij, op zijn draaistang leunend, op het
brugmidden den voorbijgang van het schip afwachten.
Jane stond voor de leuning om den inkijk van de kajuit
vlak voor zich te hebben.
De schipper schreeuwde 'n groet, paste in een bakje,
dat van Zomeren aan lang hengeltouw op dek mikte 't
bruggegeld, vertelde 'n nieuwtje en vroeg Jane brutaal
aanwijzend : „je meissie toch niet ?"
„Spoel je mond vuil'k ! hei je nog geen water genoeg !
schold Jane.
'n Keeshondje bedraafde langs dek de lengte van de
brug en blafte tegen de twee men schen die zijn schip
naderen durfden.
De schippersvrouw, die breiend het roer stuurde, knikte
vriendelijk.
Jane groette terug, schouwde even naar den gouden

.
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leeuw die poesrustig op 'n bocht van het roer 't schip
overzag... en aanvatte, zoodra ze de romp ver genoeg
wist, den hef boom waaraan van Zomeren de brug gedraaid
had.
„Je bent toch meer mans dan ik dacht !" lachte de
brugwachter die niet had verwacht dat Jane de brug aanzetten kon.
Jane draaide overdreven en stoorde zich niet aan zijn
waarschuwing ; ze wilde weten of zij met inspanning van
alle krachten de brug met 'n paar rukken ... vèr genoeg
afdraaien kon. Tevreden brak ze af en liet hem de brug
vastzetten.
„Komt er van als je te hard van stapel gaat !"
„We zullen jou leeren luieren !" lachte ze en ging hem
voor naar 't wachthuisje.
„Heb ik je al verteld" vroeg ze zoodra hij weer zat
„dat Mijntje van Lindenhof ziek is ?"
Van Zomeren beheerschte zijn nieuwsgierigheid ; met
heel 't dorp wist hij dat de dochter van boerin Zonnemans
den laatsten tijd zich vervolgd waande door ouë Jane en
aan angstziekte leed.
„En weet je ook wat ze scheelt ?" vroeg hij voorzichtig.
„Stadsmanieren, man . .. ze zal 't boerenland afwillen . . .
misschien hèt ze zinnigheid in een badkuur. ... ze is er

dame genoeg voor ... moet ze d'r centen bij mijn komen
verdokteren ... ik douw ze met d'r kop in de vaart. . .
ha ha..."
Weer flikkerden Jane d'r oogen alsof ze vochtig stonden
van licht ; van Zomeren durfde niet mee te lachen ; voor
hem was ouë Jane meer ziek dan Mijntje.
Buiten kraakte 't grint ; voorbij zijn raam ging een
man die niet inkeek maar de deur zonder te waarschuwen opende.
„Goeien dag ... stoor ik soms ?"
Blij ontving van Zomeren den daggelder, die ook Jane
kende en zonder tijd te hebben even ingeloopen was alleen
om 'n nieuwtje kwijt te raken ; dat was zijn gewoonte al
van jaren-hèr, legde hij uit, om Jane van zijn staande
..
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visite rekenschap te geven ; 't brugwachtershuisje was zooveel als zijn droge kroeg ; maar nu er toch geschonken
werd, sloeg hij niet af; hij was er niet vies van ; drinken
had-ie al gedaan vóór zijn zevende jaar en omdat-ie er na
dien tijd geen verstand bijgekregen had, had-ie 't nooit af
kennen leeren ! ... nou, in cafe Overbrug hadden ze 't 'm
verteld; als-t-ie loog, loog-ie in commissie ; Jane-hièr zou
er wel meer van weten ; ... 't praatje ging dat haar vroegere
baas zooveel als solliciteerde ... burgemeester wou worden !
.. ,hoorde Jane dat nou voor 't eerst ? .. , sting-hij van te
kijken ; ... meer dan 'n uur-vèr woonde hij weg en was hij
hou hên voor ?. . . dan zouden 't wel kletspraatjes zijn
ook ! . .. d'r had in-lang geen praatje meer over Vaarthoeve
geloopen, 't werd tijd dat er weer eentje verzonnen werd . . .
nou hèm even goed; hij vertelde maar na ; uit z'n-eigenverzinnen had-ie nooit aangedurfd, daarvoor was-ie te dom. . .
ha ha ... nou eentje dan nog ... dat liep-ie 'r buiten best
uit!...
Toen hij ver genoeg uit het gezicht was bedacht van
Zomeren een boodschap en liep even bij Overbrug in ; daar
vroegen ze hem wat hij dacht van het nieuwtje dat hij
zeker gehoord hebben zou, want ze hadden den daggelder
bij hem zien in gaan ; „nieuwtje P. . . nieuwtje ?" ... was
voor hem al oud nieuws had hij, om de geleerde man van
het buurtje te blijven, gepocht ; hij wist zelfs hoe de kansen
voor Prins stonden ; hij mocht geen namen noemen, maar
wel wou-ie loslaten dat er even hard vóór werd gewerkt
als tegen ; de benoeming was allesbehalve zeker nog ; als
hier 't dorp moest kiezen, dan kon 'n kind wel voorspellen ;
maar de beslissing lag in de Haag.., waar ze genoeg
mannetjes in voorraad hebben ... gestudeerde ambtenaartjes
die ze dáár kwijt willen ... en blij maken met een zilveren
ketting om ze koest te krijgen en 't boerenland in te
sturen ! .. •
Bij Jane terug waagde hij weer voorspellingen, luchtte
zijn hart over misstanden die door de regeering in de
hand werden gewerkt, over omkoopbare ministers, ongeschikte burgemeesters ... Maar Jane had er geen aandacht
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voor; of Prins slagen zou was haar van minder belang ;
waaraan zij hechtte en wat haar alleen boeide was de
zekerheid eindelijk een oplossing te hebben van veel dingen
die haar vreemd waren gebleven ; nu wist ze waarom Prins,
die altijd van Vaarthoeve had gehouden, den laatsten tijd
zoo'n haast had van zijn woning af te komen ; ... de boer
moest hoogei op en daarvoor inwonen op een ander
dorp ! ... nou kon Rinus z'n ronden stal krijgen als-t-ie
maar gauw 'n boerin inhaalde, aan wie de hoeve toevertrouwd worden kon ! ... en 't liefst een rijke dochter
waarvoor mijnheer de burgemeester zich niet zou behoeven
te schamen ! ... 'n struikelblok, 'n sta-in-den-weg voor die
toekomstige grootheid was zij geweest, zij, ouë Jane !
die ze daarom dan ook stil hadden laten afdruipen ... blij
dat ze uit eigen beweging gegaan was ! ... maar en van
Zomeren zag 't peinzende gezicht plots veranderen -- ze
zou weer teruggaan, den schijn aannemen spijt te hebben
over haar stap ; de boetvaardige veinzen om zich weer te
nestelen in Vaarthoeve en voor hem 't struikelblok-van
vroeger van voren-af-aan weer te worden !
Ze stond op en vertrok zonder te spreken, alsof ze
alleen in het huisje gezeten had.
Van Zomeren volgde haar en waarschuwde Daantje
op de kleine te letten. ; ouwë Jane stond 'm niks aan.
Tegen den avond sloop Jane naar den boomgaard ; ze
zag den kreupele en vroeg deemoedig den baas te mogen
spreken ; toen hij naar de woning ging, begreep zij te
moeten blijven staan aan den ingang van 't erf.
Even later kwam Prins ; hij wenkte haar niet, maar
liep als een ondergeschikte die in opdracht heeft 'n hek
af te sluiten.
Toen hij voor haar stond, bleef zij zwijgend, als een
schuldige die mèt bestraffing vergiffenis komt vragen.
„Wou je mij spreken ?"
„Als 'k mag".
„Wou je geld hebben ?" vroeg hij minder barsch.
„M'n kamertje" . . .
wat?"..
„Je.
.. .

..
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„M'n kamertje ... ik wil weer terug."...
„Da's uit... en voor goed... had je anders niks te
vragen?"
't Was haar of hij 't geheele dorp afsnauwde en voor
't eerst voelde ze hoe machtig boer Prins was voelde
ze plots haar liefde voor dien machthebber herleven ... en
miste den moed hem, toen hij haar staan liet, te verwijten,
te schelden ! ... Droevig staarde ze naar de woning waarvan ze de glazen keukendeur in zijn hand had hooren
rinkelen en 't viel haar op dat de hond vergat aan te
slaan -- of zou hij 't stomme dier hebben verboden ? .. .
Onbewegelijk wachtte ze of niet een van de huisgenooten
uitkomen zou!... Tevergeefs. Natuurlijk weer zijn dwang.
En toch kon ze 'm niet haten ; had hij haar maar geslagen, getrokken, gesleurd over den grond ! Ze dacht aan
andere vrouwen die in haar lijden de hoop op verzoening
behielden en wist zich verworpen ... voor altijd... en
door allen.
Terugkeerend naar het tuingrondje dat aan de brugwachterswoning behoorde, zag ze op het zwarte pad
tusschen de twee witte hekken den daggelder, dien ze uit
de verte aan z'n kreupelen loop herkende en Rinus.
Nieuwsgierig volgde ze en wachtte af achter 't lage hegje
dat 't vóórtuintj e van de brugwachterswoning van den
straatweg afsloot; ze hoorde 't klaphekje dat ze niet zien
kon en wist nu het tweetal 't land af; voorzichtig haar
eigen schaduw bewakend loerde ze langs de kleinste
openingen der herfsttakken en zag Rinus staan blijven ;
hinkepoot kwam alleen, overstak den weg, sloeg bij de
brug af naar 't wachthuisje dat hij, na met den deurknop gewaarschuwd te hebben, opende. Drentelend naderde
Rinus ; zijn oogen waren niet af van de brugwachterswoning, van de achter-huiskamer waarin hij Daantje wist,
wier schaduwbeeld hij misschien zag achter 't verlichte
linnen valgordijn ; Jane meende 'm te zien grijnslachen,
minachtend de schouders ophalen, 'm plots, toen de cafédeur van Overbrug openrinkelde, omdraaien alsof hij
bang was zoo dicht bij de woning van Daantje te worden
-
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gezien ; dadelijk bedacht Jane uit haar schuilhoek te
komen, nachtrumoer te maken en als heel het buurtje
en 't kroegvolk uitgeloopen was, dien rijken schurk z'n
gruwelen voor de voeten te gooien maar hinkepoot
overviel haar ; die liep, voor-z'n-houten-poot-ééns-zoo-vlugals-d'r-even, naar Rinus die den moeilijken loop van den
ander tegemoet kwam ; midden op den weg bleven ze staan,
fluisterden, wreven zonder te durven lachen in de handen, —
Rinus sloeg den daggelder op den schouder, gaf hem, als
in dronkemanskameraadschap, den arm -- ging 'm tracteeren
in Overbrug. — Moégebukt kwam Jane overeind -- reikte
bijna niet boven de heg en mompelde een vloek naar
de herberg, die in schaduwval van eigen verandah veilig
verdoken stond. Even nog wachtte ze ; ontliep, toen de
weg veilig bleef, 't vóórtuintje en ging naar van Zomeren.
„Wat had hinkepoot jou te vertellen ?" vroeg ze, zonder
te groeten.
„'t Ouwe-doen ! ... 'k mot en zal jou de deur wijzen !"
overtroefde van Zomeren haar overval met 'n eveneensonvoorbereide bekentenis.
Jane had 't vermoed ; had zelfs aan de uitgelatenheid
van het tweetal de weifelende houding van van Zomeren
geraden ; toch schrok ze van zijn kalmte en verdacht hem
reeds besloten te hebben — belóófd, omdat-ie eiken dag
zijn opslag verwachtte.
„En wat heb jij gezegd ? vroeg ze.
„Wat ik gezegd heb ?"

„Hou je leugens maar voor je !" schold Jane begrijpend
dat hij aarzelde o111 te verzinnen. Woest smeet ze de deur
en haastte zich naar Vaarthoeve. Nu Rinus afwezig was,
Rinus die tegenwoordig op Vaarthoeve commandeerde
omdat zijn vader al aan de woning ontwend was, hoopte
ze den boer vriendelijker gestemd te kunnen treffen. Brutaal
opende ze op het erf 'n schuurtje, waarin ze volk wist.
„'k Wou den baas e ffe spreken !"
„Is niet thuis !" snauwde 'n meid even-kortaf.
Jane hoorde aan den toon dat ook 't dienstvolk tegen
haar opgezet was, smeet de deur en haastte zich weg.
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Opnieuw door dat volk uitgelachen te worden hinderde
haar meer dan den boer te hebben gemist ; ... die natuurlijk
wel thuis was. . . haar misschien had zien aankomen .. .
maar van avond in opdracht had, misschien van mijnheer
Rinus, 'n bevel van zijn lieven zoon, voor Jane niet meer
te spreken te zijn ... nooit meer. . voortaan altijd voor
haar niet-thuis heette !
Op weg naar de brugwachterswoning zag ze in de
verte Rinus die naar Vaarthoeve ging en zonder den daggelder. Hij scheen haast te hebben Jane bleef in den
kouden wind die haar onder de dunne kleeren omrilde
stilstaan en mompelde verwenschingen die ze aan de windvlagen bestemde voor Rinus ; ze volgde hem tot aan het
witte hek dat opengedraaid werd... voor gerij ... Aandachtig schouwde ze en zag in den lichtval der tilburylantaarns Rin us instappen, de teugels overnemen, wegrijden. „Schurk" ... mompelde ze „je mag je wel haasten
als je j meid nog gezond zien wilt. .. ha ha. . heb ik
gedaan. . . is mijn werk ... had je niet gedacht ! .. , en jij
ontkomt ouë Jane evenmin ! ... schurk ! .. .
Afwachtend, alsof 'n willige windruk haar verwensching
zou opvangen en de tilbury doen kantelen, bleef Jane 't
rijtuigje nastaren; elke schokbeweging der opgezette kap
deed haar 't ongeluk verwachten ; maar, de zwarte draafde
met zijn lichte vracht alsof 't beest moeilijk de kap bij kon
houden, waarin 'n volle zeilwind 't lichte spannetje voort
te jagen scheen. Belust op 'n ramp die alleen den jongen
es die ze
boer treffen zou, volgde Jane de rijtuiglichtjes
tusschen de kale boomstammen op den straatweg vorderen
zag ; nou was-t-ie voor Overbrug. . . reed Daantje voorbij .. .
de brug op. .. de brug. . . Jane scheen nu 't onheil te verwachten, 'n plots afbreken . .. een ontploffing. . 'n hinderlaag waaraan ze medeplichtig was, zoo zéker van haar
succes grinnikte ze zoolang hij stapvoets over de brug
stuurde ;. .. da's nou voor 't laatst geweest „schurk". .
dreigde ze toen hij afslaande den kant naar Lindenhof
opreed, zoolang ze hem zien kon op den overkant van de
vaart bleef ze 'm nakijken, spande zich, toen ze de wielen
.

OUR JANE.

89

in donkerte niet meer onderscheiden kon, in om 't gerij
tusschen windvlagen door nog te hooren . tevergeefs. Ze
wist 'm nu buiten haar bereik en gunde hem z'n pret, z'n
avondpret met Mijntje, als die van den dokter lachen
mocht ! — verdroeg 't dat hij bij de weduwe zou pochen
op zijn vervolging van ouë Jane, pochen op zijn heerschappij
over zijn vader die in opdracht van den nieuwen, jongen
boer zich niet thuis houden mocht !
't Was na de wolken-sombere drijflucht die heel den
dag had geduurd een donkere avond gebleven ; 't zwart
dat donker en licht overdag langs den hemel gejaagd had
scheen eindelijk het landschap veroverd te hebben ; Jane
onderscheidde alleen lage lichtjes van arbeiderswoningen
en den wind dien ze hoorde ; dien ving ze met open mond
op, verteerde ze met afbijtende lippen, proefde ze koud
op de tong, liet ze blootshoofds jachten door de wanorde
van haar weinige haren ; de gure najaarswind was haar
welkom ; ze kon 'n pooze blijven stilstaan, 't hoofd 'n
weinig achterover om elke plek van haar gezicht aan den
wind bloot te stellen en gulzig, als een herstellende die
d' openlucht in mag, opademen de kou, de vochtige
ruling van windvlagen die uit donkere hoogten haar overvielen ; zij • verstond het loeiend windgerucht en knikte
soms instemmend. De wind scheen haar voor van avond
zijn hulp te belooven ; de wind, bedacht Jane, wist wat er
omging in haar hoofd, keurde haar plan goed, zou haar
bijstaan, de menschen in huis houden, de lucht met telkens
nieuwe wolken verdonkeren, zou elk hulpgeroep dat haar
verraden kon straks ongedaan maken ; stormwind was haar
weértje van avond en nachtdonkerte háJár mooie lucht ; 't
stond er nou goed voor !
Opnieuw ging ze naar het wachthuisje.
„Je dacht zeker dat 'k kwaad wegliep daareven I"'
groette ze, moeilijk de deur tegen dwarsen wind sluitend.
„Je liet me geen tijd om te denken !" schertste hij
blij dat zij overgehumeurd scheen.
„Ik was wel kwaad . . . zie je . . . maar alleen op dht
volk-snap-je ! . toen die gluiperige hinkepoot bij jou in
e
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was, sting die andere... je weet wel... je fijne schoonzoon buiten te wachten . was zeker bang dat je 'm weer
aanhalen zou, zoo ... streelen met je lekkere knuissies
ba ha ha!"...
Van Zomeren hoorde in Jane d'r spot partijtrekken
voor Daantje en kleine Jane, toonde 'n lachtronie en vermaakte zich in z'n eentje met de lachbui van Jane die,
als alle onnoozelen, met 't najaar 't meest sukkelden en
tegen geen windvlaag bestand zijn ; Jane had den wind
in d'r kop ; ze raaskalde en 't deed hem in den eentonigen
avonddienst goed haar gekkepraat te aanhooren ; 't was
maar 'n onschuldige bui die met 'n nieuw zonnetje wel
weer optrekken zou.
„06-oè-oè" ... bromde Jane boêman-langademig tegen
't kacheltje dat even fel opknetterde, alsof 't een verdwaalden ruk wind in zijn vuurholletje te pakken had.
„Da's geen wind !" hitste hij.
„Wat dan ?"
„Spoken ! ... d'r zitten er nog meer in de pijp !" .. .
„Zijn zeker spoken die 'n nattigheidje lusten als ze
bij jou op visite komen !"
„En jij zeker bang dat je vergeten wordt, hè ?" meteen
keerde hij zich om naar de kast.
„Laat nou ! laat mijn nou 's tracteeren !"
„Tracteeren ... en waarom ?" . . .
„Vraag liever waarop !" .
Verwonderd bleef hij haar aankijken.
„Omdat ik jarig geweest ben ... en ... enne ... geengageerd ... ja ... verloofd ... wis-je-dat niet ? ... ha ha
ha!. .. nou kijk nou, nou vraagt-ie geeneens met wie,
zoo'n loeris ! ... boe-oe-oe ... " en omkijkend naar de
kachelpijp waarbinnen 'n nieuwe windvlaag rumoerde .
„daar heb je mijn vrijer ! ... hij komt me halen ! windjewindje ik kom al !" meteen ging ze.
Van Zomeren volgde ; hij vreesde door 'n weigering
Jane te prikkelen en hoopte dat de warmte van drank en
kachel haar met een langen slaap beweldadigen zou ; van
avond durfde hij de brug wel alleen laten ; met dit nood.
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weer lagen de schippers die in de buurt mochten zijn wel
ergens aan eel] wallekant vast.
Hij ging naar huis, waarschuwde Daantje die om Jane
te pleizieren dadelijk servies klaar zette.
Jane kocht 'n dure flesch in café Overbrug en schonk
sterke punch-groc.
„Heb je je vrijer niet meegebracht P" schertste Daantje.
„Jawel . die zit hier op 't dak, hoor maar !"
„Zal je ook niet warm van worden !".
„Ik wel . . . ik kan 'm alleen hier niet inlaten omdat-ie
je heele boel omver blaast . . . maar ik heb afgesproken
met 'm dat ik nu en dan bij 'm kom ."
Van Zomeren en Daantje plaagden om Jane bezig te
houden en Jane speelde orn hen te misleiden de onnoozele ;
ook wilde ze niet dat Daantje de groc klaar maakte : zij
verdeelde de punch waarvan zij van Zomeren, wien ze den
drank opdrong, telkens een sterk gemengd glas bereidde.
„Nou ga 'k even m'n jongen . .. 'n zoen geven !".
besloot ze toen de avond ver genoeg gevorderd was.
„Niet te hard Jane, de schoorsteen kon wel eens verklappen !" . . .
„En val niet in de goot Jane !" . . .
Jane knikte tevreden, — begreep dat van Zomeren,
als zij weg was, zichzelven wel weer gauw inschenken zou
en haastte zich -- als 'n verliefde.
Buiten rilde ze van den kouden wind die haar na de
kamerwarmte plots overviel ; ze had opzettelijk den omslagdoek afgelaten om de handen vrij te hebben en trotseerde
blootshoofds de nachtkou. Dadelijk stapte ze naar de vaart
en spiedde in de donkerte of ze niet 'n lichtje onderscheiden kon. De lichtschijnsels aan den overkant kende
ze ; maar voorbij 't rijtje daggelderswoningen kleurde geen
vlammetje in de verte. Vaarthoeve zag Jane aan 't olielichtje dat langs 't gordijn van de opkamer kierde en
waarbij ze nu baas Prins geloofde. Luider dan overdag
rumoerde de wind die uit de wolken met de duisternis
meegedaald scheen naar de aarde, welke zonder daglicht
weerloos onder lag. Zonder last van den tegenwind te
-
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toonen haastte Jane zich naar de brug, onderzocht den
brandvoorraad van het seinlicht en den stand van de
draaikruk die ze aanstonds met vluggen greep van de
leuning moest lichten ; .. , alles liep goed ; de wind hielp
mee, 't licht seinde veilig, d'r wapen stond klaar —
zij was ook gereed;... gereed ook voor God, voor haar
geweten. Wat zij straks doen ging, moest, ze doen, omdat
anders de misdaad, de misdaden van Rinus ongewroken
zouden blijven;; moest zij doen omdat van de anderen
niemand hem aandurfde. Zij, met den wind boven zich,
met de donkerte om haar heen, met de brug die gereed
stond wachtte hem op, daagde hem uit!. Weer schouwde
ze naar 'n komend lichtje in de verte... nog niet... nog
niets . nog 'n paar oogenblikken gúnde ze Rinus .
zij
had tijd .. kon nog wel wachten ; de wind, de duisternis
en de brug zouden haar niet alleen laten. Zonder te
huiveren van de kou die ze in de warme kamer meebracht,
kwam ze kalm instappen.
„Wel?" vroeg van Zomeren 'n gevuld glas opnieuw
proevend.
„'k Heb 'n standje gehad ... da'k 'm zoo lang heb
laten wachten".
„Heb ik je altijd wel gezegd. .. je bent veel te kieskeurig ... dat wacht op 'n graaf... hi hi ... op... 'n...
hertog... en trouwt nou... met 'n ... mannetje-op-'t-dak
'n schoorsteenveger. .. hi hi..."
„Schei toch uit !" lachte Daantje die er pret in had
haar vader weer eens aangeschoten te zien zonder voor
zichzelve slagen te vreezen.
„Ik moet zoometeen weer naar 'm toe heeft-ie gezegd !"
Gewaagde scherts verzinnend vuurde ze den spot,
schonk in om van Zomeren die van drank stil werd, in
zijn luien stoel slaapvast te houden.
Na 'n pooze had hij al 'n paar keer mis-verstaan
z'n pijpje gelegd ... ze moesten 'm voor eventjes-màr stil
laten mee-zitten.
Daantje bukte over de wieg en tilde kleine Jane die
ze hielp.
,
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„Effen kijken of-t-er geen schip komt" fluisterde Jane.
Onhoorbaar sloot ze de kamerdeur — tastte voorzichtig tusschen klompen en gereedschappen die 't aangetimmerde portaaltje vulden — en opende.
Iláár windruk was er weer . . . was er nog ; samen
gingen ze door 't tuintje naar den vaartkant.
Heel in de verte meende Jane te hebben gezien !
Angstbenauwing hield haar plots aan den grond
vast, verlamde haar voeten.
'n Aarzeling waarop ze niet voorbereid was.
Ze was bang geworden voor de waarschuwing van haar
kloppend hart dat haar plots in den weg was gekomen.
Ze voelde haar lichaam inwendig verkrimpen van
schrik en bedacht geen krachten te hebben de brug te
hanteeren.
Ze had goed gezien.
Twee lichtjes. . . lantaarnen . waartusschen 'n wagenbreedte . . .
Zijn gerij.
De tilbury.
Onstuimig geruchtte een nieuwe windruk die Jane
deed omkeeren ; — ze moèst — ze werd geroepen, bevolen; —
de wind had in last haar te gebieden.
Gehoorzaam ging ze — overstak, zonder om te zien
den weg, volgde de brugleuning, vatte naast 't seinlicht
de draaikruk.
Ze onderscheidde de tilbury.
Wist dat haar door 't bruglicht rood geraakte gezicht
gezien worden kon door Rinus, dien ze in zijn kapdonkerte
niet herkennen kon.
't Lantaarnlicht bleef vóór de tilbury.
Toen ze 't koperen wagenbeslag bewegen, wentelen
zag, den afstand schatten kon, tilde ze de kruk uit den
haak van de leuning, liet de brugafsluiting onaangeroerd,
paste de kruk in de sponning die ze op het brugmidden
geopend had, hield de oogen op de tilbury gericht.
Uit Café Overbrug kwam volk — maar zij had de
deur niet gehoord.
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Hoorde niet meer het geluid van den wind.
nu ze hèm voor zich zag
alleen eigen
Hoorde
hijggeluid dat achter haar droge keel hitste ... dat ze
gehoorzamen moest ... dat ze de buurt verlossen moest
van het monster dat... vlak voor haar ... den brug opreed.. .
Driftig rukte ze de kruk achteruit...
wijken
Ze zag de leuning gaan
„Deed de wind die den onderkant van de brug
duwde"... bedacht ze om zichzelve op te hitsen.
Als 'n kerel draaide ze ... tot ze in de tilbury .
naast Rinus . , . Prins had gezien.
Om hèm te redden wilde ze de draaistang tegenhouden, maar vermocht niet dadelijk te remmen.
De brug vorderde.
„Help !" gilde ze.
Maar toen ze omkeek en mannen zag naderen wist ze
op heeterdaad te zijn betrapt en de kruk loslatend liep ze
waanzinnig naar het einde van de brug die dwars tusschen
de oevers open stond en viel.
De mannen hadden gezien — zonder te hoorera.
De wind had den val van Jane gedekt.
—

Prins was uitgekomen, hield de zwart die onrustig
sloeg bij den teugel en schreeuwde naar den overkant.
Eindelijk hadden de mannen hem verstaan, sprongen
in het bootje dat van Zomeren voor den onderbouw van
de brug gebruikte en stuurden naar 't midden.
Om niet voor den wind af te drijven hielden ze zich

aan den palen-schutting die tegen scheepsstooten rondom
de brugspil geheid was, tot één hunner, 't donkere water
tevergeefs overziende, op de brug klom, de lantaarn van
de leuning lichtte en bijhield; sprakeloos, alsof ze bang
waren dat Jane hun nabijheid weten en hun handen ontvluchten zou, loerden ze achter de lantaarn die een zwak
vloeirood schijnsel voor hen uitwierp; stil als misdadigers
verkenden ze de vaart, vonden Jane een bruglengte verder.
Prins liet dadelijk Rinus terugrijden naar den dokter
en beval de drenkelinge onder te brengen in Café Overbrug
waar meer hulp bij de hand was dan in de brugwachters-
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woning ; van Zomeren die blijkbaar niet in het wachthuisje
was zou, meende hij, wel thuis dronken liggen ; en hulp
van Daantje verlangde hij niet.
Zoodra de brug omgedraaid was volgde hij naar de
herberg.
Daar was een voortdurend gedraaf van weinig menschen die commandeerden, en tegen elkander in raadwisten ;
ze voelden den pols, hielden voor den mond van de drenkelinge een spiegeltje om aan vochtig-beademd glas leven
te ontdekken ; ze wreven boven en onder de kleeren die
ze vernieuwd hadden ; toen Prins ink wam waren ze eenparig van meening dat 't met Jane gedaan was ; kon
ook niet anders ! ze was den laatsten tijd toch al niet
veel meer geweest dan 'n geraamte ! en nu dit er nog
bij ! als ze dadelijk gegrepen had kunnen worden ! ze
was te lang drenkelinge geweest ! en toch weer 'n
geluk dat er zoo'n wind stond die golven gaande hield
waardoor Jane in beweging en drijvend gehouden werd !
zoo'n stakkerd ! nog maar 'n paar uur geleden had ze
hier voor de toonbank staan lachen, louter van blijdschap
dat ze d'r huisgenooten 's mocht tracteeren ! toen was
ze bepaald al niet meer in orde, lachen was haar gewoonte niet, ze wist toen al niet wat ze deed.
Prins was, zoodra hij Jane doodgestrekt had zien liggen,
de herberg uitgegaan en haastte zich naar de brugwachterswoning. Zonder te kloppen opende hij de achterdeur, rukte,
om van Zomeren te overvallen, aan de deur van de huiskamer.
Dadelijk sloeg Daantje, aan een windvlaag denkend, d'r
rok over kleine Jane om het kind tegen kou te beschermen.
„Vader !" riep ze den boer ziende.
Luid gapend rekte van Zomeren zich uit zoodat de
stoel onder 'm knakte . „hèt ze'm . te . . pakken ?" . .
stotterde hij zijn mond grappig verwringend ... „het . .
z'm . "
„Weet jij wel wat er gebeurd is ?" schreeuwde plots
de buurman die den ander met één ruk bijna den stoel
uitgetrokken had.
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Nog meer door de stem van den boer dan door diens
hardhandigheid wakker geschrokken, stond van Zomeren
voor zijn stoel.
„Jane heeft 'n ongeluk !" gilde opeens Daantje die
aan de zenuwachtigheid van baas Prins 't ergste wat
gebeuren kon begrepen had. Zonder verdere mededeeling
af te wachten, legde ze de kleine in de wieg, rende langs
de voordeur naar buiten.
„Is jouw schuld !" verweet de boer.
Van Zomeren zag hem kijken naar de flesch en de
glazen op tafel en voelde zich in de macht van den ander.
„Waarom was je niet bij de brug ?"
»Ik?"
„Jij juist niet dronkenlap !" en meteen keerde hij
zich om en ging; hij wist, had gezien wat hij noodig had.
Ook van Zomeren waagde zich buiten ; verbaasde zich
de heele buurt op den straatweg te zien, Café Overbrug
open en voor de open deur opeenhooping van volk.
Zoodra hij de gelagkamer inkwam, weken de omstanders
op zij en zag hij Daantje op den grond geknield naast
Jane die op 'n hulpbed toegespreid lag.
Dadelijk nam hij zijn pet af, schudde 't hoofd en 'n
zakdoek trekkend schreide hij staan-blijvend ... nou wist-ie
't ineens . .. 't was afgeloopen met hem ... gedaan met
hèm ! ... wat Jane gedaan had was 'm verteld . .. maar
niet dat was zijn ramp ! ... Prins had 'm bedronken gezien. .. zou hem aanklagen zijn plicht te hebben verzuimd ! .. .
nou was 't uit ... nou-d-ie z'n opslag zou krijgen ! .. .
Voor hem was er geen hoop meer;.. ook niet toen even
later de dokter na moeitevolle inspanning om levensgeesten
op te wekken geslaagd scheen en uit de herberg naar den
straatweg oververteld werd dat Jane nog leefde ... bleef
hij, als lamgeslagen, versuft ... „'t zal mij de brug kosten !"
woelde 't door zijn hoofd ... „zal mij de brug kosten."

X.
Eerst den volgenden dag was Jane, die heel den nacht
buiten kennis gebleven was, in staat antwoord te geven
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op vragen die de dokter verzon om haar geheugen te hulp
te komen.
„Hoe laat was 't toch weer ? zoowat 'n uur of elf?"
Jane knikte.
„Toen je buiten kwam was de brug toch dicht ?"
„Vast dicht".
„En jij was alleen he ?"
„Ja dokter".
„Wie heeft 'm dan opengedraaid ?"
„Ik en de wind ik draaide boven en de wind dauwde
van onderen zoo boe.. oe.. oe" .. .
„En waarom dee je dat ?"
„Om baas Prins te redden"
„Te rèdden ?"
„Ja wat-dan ? als Ik niet had opgepast had die andere,
die schurk, Rinus heet-ie, z'n vader verzopen".. .
„Nou, nou, stil nou maar !" suste de dokter die Jane
alleen latend den huisgenooten 't spreken met de zieke
verbood; rust, volkomen rust was de eenige redding ook
voor d'r hoofd ; 'n enkele opwinding zou de stumper
volslagen gek kunnen maken en de kleinste inspanning
haar dood kunnen zijn.
„Is u nog boos op me ?" vroeg Jane toen de geneesheer
weer in 't kleine ziekenkamertje terugkwam.

„Ik ben heelemaal niet boos geweest, maar als je nu
niet doet wat ik zeg, zou ik wel eens boos kunnen
worden !"
Toen beloofde hij haar dat ze weer beter kon worden,
maar alleen als ze zelve meehielp ; ze moest stil blijven,
rust houden, niet spreken, en niet overeind willen komen ;
ze was doodzwak, 't minste wat ze zou vergen van de
weinige krachten die ze nog over had, zou haar noodlottig
kunnen worden.
„U wil zeggen dat ouë Jane niet meer de brug

omdraaien mag ?"
„Ik verbied je zelfs", beval hij ernstig omdat zij met
zijn voorschriften te spotten scheen „ook maar 'n paar
stappen te zetten hier op den grond . laat staan buiten."
O. E.XV4
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„Dus U meent," hoorde zij uit, op haar beurt ernstig
kijkend, „dat als ik buiten kom . .. in de kou".
„Je zeker 'n nieuwe ziekte er bij opdoet !"
„'n Ziekte ?" vroeg zij.
„Voor 'n ander ja, maar voor jou zou 't je dood zijn !"
Z'n streng uiterlijk volhoudend ging de dokter de"
kamer uit.
Heel den dag was er aanloop in café Overbrug.
Ook voor de omliggende dorpen bleek ouë Jane 'n
goede bekende.
'n Paar dagen later stond de dokter Daantje van
Zomeren een kort onderhoud toe.
En Daantje vertelde, wat ze zichzelve beloofd had voor
Jane te zullen stil houden ; maar voor 't eerst naast 'n
ziekbed had ze zich onthand gevoeld, verlegen, gezocht
naar woorden en plots om 'n stilte, waarin ze zichzelve
onhartelijk en troostleeg toescheen ongedaan te maken,
had ze 't verklapt dat Mijntje Zonnemans, toen die hoorde
wat er in den nacht bij de brug was gebeurd, 'n aanval
gekregen had, van wat wist ze niet, de buurt sprak van
'n nieuwen aanval, de zenuwen kwamen er aan te pas
anderen zeiden 't verstand, 't zou dan heeten dat
Mijntje .. .
„Zeg 't maar gerust" hielp Jane „dat Mijntje gek is he ?
Daantje schrok.
„Schrik jij maar niet kind, jouw schuld is 't niet,
jij hebt niks gedaan en Mijntje is nog te jong om al
gek te worden, als ze nou mijn oudte had ! ha ! ha ! ha
en waar is ze nou?"
„Nog thuis."
„En dan ?"
„Gaat ze naar 'n inrichting .
weg. .
„Wanneer ?"
„Donderdag... en Prins met Rinus brengeíl haar weg !
„Weet je dat zeker ?"
Daantje was reeds opgestaan ; geschrokken van de
schittering die ze in Jane d'r oogera gemerkt had, weigerde
.
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ze langer te blijven.
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Weer alleen overpeinsde Jane, uitgeput en met toeoogen, diep in het hoofdkussen waaruit ze zich niet op te
tillen vermocht wat Daantje verteld had ;. . de ziekte van
Mijntje was voor Rinus verdiende loon . .. die had net zoo
lang gestookt en z'n eigen humeur uitgeleefd, tot-ie eindelijk
te doen kreeg met een hoogere macht die hem aankon en
hem in Mijntje Zonnemans aandurfde ; ... nou mocht-ie
mee-wegbrengen naar 'n gesticht ... meehelpen levend
begraven... nou konden ze met het geld van Vaarthoeve
en Lindenhof dure verpleging, professoren betalen, zilver
en goud uittellen voor de nukken van die meid, die met
ingebeelde zieke grillen rijke stadsdames wilde naäpen ! .
Voor wat had 'n boerendochter van 'n kapitale woning op
het platteland gek te worden ? ... Stadskuren, ... anders
niet ! ... Daantje zou voor Prins een veel goedkooper en
hartelijker schoondochter geweest zijn ; misschien dat Rinus
nog wel eens veranderde ! ... ze hoopte het voor diens
vader . .. voor den baas ! . háár baas ! ... toch maar gelukkig dat zij hem gered had... toen... de wind... d e.
wind de brug openrukte terwijl zijn tilbury aankwam
zóó in de vaart gereden had als niet zij . .. ja, ja ... zij
hèm had gered . háár baas ... Gered uit de handen van
Rinus die zijn vader te water had willen rijden ... juist .. .
dat was 't waar ze de paar dagen waarin. ze te bed lag
over geprakkizeerd had ! . .. Waarom 't zoo gewaaid had
dien avond .. , zij telkens uitgeloopen was om uit te
kijken ... waarom ze op de brug had gestaan ... was
geweest omdat hèm gevaar dreigde van den kant van zijn
jongen, en zij, ouë Jane, hem redden moest ! ... want zij
wist dat Rinus tot zoo iets in staat was ! ... 't nog weêr
zou kunnen doen ! ... Zoo'n schurk om eerst door den
kreupele, door hinkepoot van Zomeren om te koopen de
brug los te zetten, te dreigen met verlies van betrekking
als-t-ie weigeren mocht ! ... dan . .. ja, zoo was 't gegaan ..
Prins was vóór Vaarthoeve de vaart overgeroeid, had zich
door Rinus die later uitreed laten inhalen ... deed de baas
wel eens meer als-t-ie voor 'n langen zitavond eerst een
luchtje wilde scheppen ... en toen op Lindenhof warm
..

.

100

OUË JANE.

gezeten en warm gedronken ... misschien had Rinus sterke
groc klaar gemaakt om zijn vader buiten kennis ... dronken
te maken ... Ouë Jane is niet gek al zingt heel 't dorp
't Zondags na kerktijd ! .. , ouë Jane doorziet jullie streken
wel ! ... schurken ! ... Nu jullie toeleg pas is mislukt,
denken jullie later 't opnieuw te beproeven ! ... nou ik
ziek ben denken jullie de hand vrij te hebben ! ... maar
ik ben niet meer ziek ha ha ha . . Omdat jullie 'n dokter
omkoopen dacht je de huishoudster van Vaarthoeve, de
eenige die baas Prins waarschuwen en jullie op de vingers
kan kijken, uit den weg te kunnen ruimen ! ha ha ... dom
mansvolk ! ... Weten jullie wel wat ouë Jane, wat jonge
Jane, wat ik, toen ik nog mijn jonge lichaam had, heb
opgeofferd voor hem ? ... Hij zelf, mijn baas en jullie baas,
hij heeft 't zelf nooit geweten, nooit goed begrepen wat
ik heb weggegooid voor hem uit liefde ... en dachten
jullie nou mij te kunnen tegenhouden door 'n ziektetje .
door 'n kou-tje ! 'k hoor 't jullie door den dokter zeggen
dat Mn kuiertje in d'open lucht mijn dood zal zijn ! .. .
Als ouë Jane maar eerst van de straat is hè ? ... als eerst
ouë Jane maar niet meer waken kan om en rondom Vaarthoeve hè ? ... Maar ouë Jane komt ! ... zij laat jullie niet
met Prins alleen ... hij is van mij ... behoort mijn lichaam,
mijn bloed, mijn kind... mijn ziekte is om hèm... hij
alleen kan ouë Jane weer beter maken ! ..
Besloten tegen het verbod van den dokter in op te
staan en zich op het erf van Vaarthoeve te wagen, wachtte
ze den Donderdag af; Rinus mocht eens uit wraak zijn
vader opstoken ouë Jane den toegang te weigeren. Aan
tegenwerking van den boer zelven geloofde ze niet; ze had,
't stond voor haar eigen hoofdbreken vast, hem gered.. .
weêr gered. Den eersten keer, jaren geleden, toen ze om
zijn goeden naam niet in opspraak te brengen, haar uiterlijk
en haar kind voor hem opgeofferd had... Nu, haar gezondheid, haar leven gewaagd om zijn leven te redden . .
Prins zou eindelijk wel beseffen wie-en wat-voor-hem ouë
Jane gebleven was ; zou haar uit dankbaarheid weer toelaten
als huishoudster, ook in zijn burgemeesterswoning. Ze moest
.
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op Vaarthoeve zijn, voordat Rinus tusschenbeide kon komen;
als ze ver weg waren, op reis voor Mijntje, zou zij haar
stap doen ; en eenmaal weer daar. . . op de woning waar
zij zooveel jaren bestuurd had . .. zou ze wel weer den baas
winnen ... den boer bepraten geen maatregelen te nemen
tegen van Zomeren, dien hij om plichtverzuim en dronkenschap benadeelen kon !
Opgeruimd ontving Jane den dokter, die haar opgewonden stem niet goedkeurde ; als ze er wat sterker bij
geworden was, zou hij haar gefeliciteerd hebben ; nu heette
hij 't opwinding van zenuwen, na koortsen, te veel bezoek
gehad misschien ? toch niet over den vloer geweest?
't was nou Donderdagmiddag, kwam-ie morgen terug.
„Hoe laat dokter ?"
„Ik kom heel onverwachts ..."
„'Zeker om te zien of er bezoek is !" schertste Jane,
wier bleeke lachgezicht reeds doodsholten vertoonde.
Gauw ging hij heen en vermaande in de huiskamer de
bewoners van „Overbrug" vooral geen bezoek toe te laten,
de opgewektheid der patiënte stond hem niet aan ; ook zou
haar zwak gestel er wel niet lang tegen bestand zijn en
dan volgde misschien 'n reactie . .. 'n ander uiterste.
'n droefgeestigheid met totale inzinking van ... krachten
kon-je 't geeneens noemen meer ! ... 't arme schepsel leefde
louter op koorts ! .
Toen 't avond was en Jane de huisgenooten in de
gelagkamer wist, waagde ze zich 't bed uit ; dadelijk zocht
ze steun op den bedrand ; van eigen zwakte die ze voor 't
eerst voelde geschrokken, noemde ze haar verslapping
luiheid, napijn van de vacantie die ze de laatste dagen
onder de wol had doorgebracht. Met kleine woordjes
waaronder ze „de baas" ... „Prins". , fluisterde sprak ze
zich moed in, trok h aar weinige kleeren over 't nachtgoed,
greep om haar gezicht te verbergen den omslagdoek en
sloop langs 'n achterdeurtje naar buiten. „Goed opgepast"
prevelde ze, groetend den wind die haar afhalen kwam.
Ze volgde een tusschen schuttingen en schuurtjes openbewaard gangetje dat naar den café-achtertuin voerde en een
.
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uitgang had op den straatweg ; 'n afsluithek was er niet.
Voorzichtig bespiedde Jane de verandah die aan de straat
grensde, verruimde den omslagdoek om beter te kunnen
afluisteren of er geen onraad dreigde van buren, van
wielen, stak, toen ze alleen den wind dien ze vertrouwen
kon hoorde, den weg over naar de brugwachterswoning.
In het achtertuintje van van Zomeren liep ze naar de bank
die aan den vaarakant stond. Zoodra ze zat, hoorde ze de
klopping van haar hart en vreesde Vaarthoeve niet meer
te kunnen bereiken ; zoo zwak had ze zich in bed niet
gedacht. Toch bleef ze, uit vrees hier te moeten sterven,
twijfelen aan de kunde van den dokter; als ze maar eerst
'n pooze gerust had zou ze wel, tegen zijn voorspelling in,
in staat zijn een inspanning te doorstaan. Verdoken onder
den doek, waarin ze zich als in een omgeslagen rok wegwoelde,
tuurde ze over het water; vóór haar lichtte het oliezwakke
schijnsel van de lamp waarbij nou van Zomeren.. .
studeerde ... ; zag ze onder de brug de weerkaatsing van
het roode seinlicht op dezelfde plek waar zij in de vaart
had gedreven, gegrepen was, toen ze hèm redde !
Geruchtte de achterdeur van de brugwachterswoning.
Jane zag Daantje langs de woning wegloopen naar
den straatweg.
Zal naar d'r vader gaan ! dacht ze en plots 'n opwelling volgend stond ze op, haastte ze zich naar 't open
portaaltje, doorliep de huiskamer naar de wieg en zoende
kleine Jane die uit d'r slaap gehaald, luidkeels te schreeuwen begon.
Bang overvallen te worden vluchtte Jane en verdween
tusschen lang kreupelhout, dat haar boven het hoofd reikte.
In den boomgaard van Vaarthoeve bleef ze nog even
staande herademen ; den omslagdoek, die haar op 't uitgeteerde hoofd te zwaar werd, liet ze vallen op den grond
en hield zich tegen den wind vast aan den dunnen stam
van een vruchtboom. In de korte luwte die tusschen windvlagen duurde waagde ze zich los en vorderde telkens 'n
boom verder.
Plots sloeg de hond aan.
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Blafte onradig lang.
Jane hoorde de deur van 't achterhuis en zag 'n meid
met hinkepoot uitkomen.
Toen die twee haar gezien en aan de kleine gestalte
ouë Jane herkend hadden, verhaastte de daggelder zijn
stap en beval Jane terug te gaan dadelijk — dreigde
met geweld.
Maar de meid had Jane in 't gezicht kijkend hem
verweten : „zie je dan niet dat de stumperd haast niet
meer staan kan!"
„De báás wil 't niet !" snauwde hij en stak om zich
gehoorzaam te toonen de handen in de zak.
„De bá-á-á-á-s !" ... hoonde zij, Jane 'n arm gevend . .
„zal jou 'n zorg zijn wat de baas wil... als jij maar eerst
op de brug zit ... de báás !" .. •
„Hij ... op-de brug !" ... hijgde Jane, Daantje en
kleine Jane verloren wetend.
„Zeggen-ze". . . verbeterde de meid gauw.
Tevergeefs.
De magere hand van Jane ontgleed aan haar arm.
Dadelijk bukte de meid en beval den daggelder, die
onwillig meedroeg.
Omdat in de opkamer licht brandde, werd Jane daar
in de bedstee getild.
Hinkepoot nam de lamp uit het hangornament en
lichtte bij.
Door den plotsen overgang van bedstee-donkerte in
lichtvolte misten ze even 't gezicht van Jane . .. dat ze in
het kussenwit wit terugvonden.
Om tegenover de meid moed te toonen raakte hij met
z'n vrije hand aan Jane d'r voorhoofd, trok, als had hij
zich gebrand, dadelijk terug en mompelde, „afgeloopen !"...
„Je zal toch wel eerst den dokter halen ?"
Onwillig in te spannen beloofde hij heengaande hulp
te halen en kwam terug met volk uit Café Overbrug.
Ze wreven, betastten, tot ze Jane overal koud wisten.
Toen bleven ze voor de open bedstee in druk gepraat.. .
over Jane ... de gekke dingen die ze zich van ouë Jane
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herinnerden en schertsten luidruchtig
als waren ze in
de gelagkamer.
„Nou kon ze vannacht wel 's effetief komen spoken !"
voorspelde er een, om de meid bang te maken met eendoode-in-huis.
't Bleef in den volksmond spoken op Vaarthoeve,
voortaan de woning van „ouë Jane" geheeten, alsof er
geen andere boerin had geleefd.
Nu.. . spookte Prins. . . baas Prins die, zooals Jane
vroeger gedaan had, menschenschuw rondom zijn woning
kon loopen, strak voor zich uitstarend.
„De burgemeestersgeschiedenis zit 'm altijd nog dwars!"
spotten de dorpelingen die na de benoeming van een ambtenaar uit den Haag zich over de teleurstelling van den boer
vroolij k maakten.
„Mijnheer de burgemeester houdt nog altijd gesloten
vergadering !" schertsten ze, als ze voorbijgaand elkander
de toeluiken aanwezen, die ze den laatsten tijd niet meer
geopend gezien hadden.

DE VOORAVOND VAN VENUS' FEEST
(Pervigilium Veneri8)
DOOR

Dr. N. J. SINGELS.

Da ihr noch die schöne Welt regiertet,
An der Freude leichtem Gängelband
Glücklichere Menschenalter führtet,
Schöne Wesen aus dem Fabelland !
Ach, da euer Wonnedienst noch glänzte,
Wie ganz anders, anders war es da!
Da man deine Tempel noch bekränzte,
Venus Amathusia!
Met Schiller's hooggeroemde Venus, de verleidelijke,
de verlokkelijke, van welke hij in zijn „Götter Griechenlands" de bovenstaande verzen zingt, is de Grieksche
Aphrodite bedoeld, de godin, die eerst later, na vele lotswisselingen, overging in de gestalte der Romeinsche Venus,
met welke zij dan vereenzelvigd wordt en aan welke zij
haar rol in de wereld van Rome overdraagt.
De Grieksche Aphrodite heeft Grieksche zoowel als
Oostersche elementen in zich. Veel nam zij van de Phoenicische Astarte over. In het Chaldeeuwsch beduidt haar naam
„Duif" en wijst daarmee op één der oudste symbolen van
de godin, aan wie „allerlei beestjes van verliefde natuur",
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zooals professor Viirtheim in zijn voortreffelijke „Mythologie
der Grieken" opmerkt, „als duif, haas, geit, gewijd zijn".
Herodotus wijst als haar stamplaats Askalon in Syrië
aan, van waar haar dienst met den Phoenicischen wereldhandel naar Cyprus en Cythera (aan Griekenlands Zuidpunt)
overging. Van daar deed zij haren zegevierenden intocht
in het zonneland, waar alles zoo blijde lacht, te midden
der schoonheidvoelende Grieken. Over Corinthe, door
Boeotië vindt zij haren weg naar Attika, verovert dit land,
dat voor elken indruk van vreugd en jolijt ontvankelijk
en geopend is.
De veelbeduidende sage van Aphrodite en Adonis
omsluit de symboliseering van het optreden der levensprankelende godin in den jubel der voorjaarsheerlijkheid. Zij
is de symboliseering van de vergankelijkheid der jeugd,
tevens van de herleving daarvan. De schoone jonkman,
door een wild zwijn getroffen, sterft een smartelijken dood
in den bloei zijner jaren. „De terugkeer van Adonis tot de
hem hartstochtelijk minnende Aphrodite wordt in het voorjaar herdacht. De scheiding, het afsterven van dienzelfden
Adonis herdenkt de vrouwenwereld onder teekenen van
droefheid steeds, ieder jaar op nieuw. Een met bloemen
gesierd en op een lijkbaar gelegd beeld dat den doode
voorstelt, wordt onder klaagzangen zeewaarts gedragen.
Dan geeft men het lijk aan de golven prijs". (Viirtheim).
Dat dit in den herfst afstervende leven in de lente
weer kan opleven, niettegenstaande het door de ruwe kracht
van het everzwijn geheel werd vernietigd, kenmerkt
Aphrodite's macht en tevens haren hartstocht. Deze, die
door den barren winter kan verstarren en schijnbaar kan
vernietigd worden, herleeft steeds weer, omdat hij niet te
dooden, niet uit te roeien is.
De liefde is voor Aphrodite een behoefte. Een levens-

behoefte zouden wij bij menschen zeggen. Liefde, die zij
ook bij anderen wil wekken. Haar toovergordel, van alle
bekoringsmiddelen voorzien, verleent haarzelve aantrekkingskracht, maar is ook in staat die aan anderen te
verschaffen.
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Hare vereeniging met den god Hephaestus is de meest
aanvaarde verbintenis. Misschien wel om het verrassende
en pikante der verschijning van de schoonste en liefelijkste
van alle godinnen aan de zijde van den leelijken, misvormden, hinkenden god, die als „repoussoir" dienst moest
doen, om háre bevalligheid meer te doen uitkomen.
Maar ook de minder verhevene eigenschappen, de
lagere hartstochten worden haar niet ontzegd. Is zij als
Aphrodite Urania een reine, heerlijke, hemelsche vrucht-.
baarheidsgodin, als Aphrodite Pandemos is zij de onreinhartstochtelijke. De verhevene zijde van haren dienst gaat
gepaard met de laag-bij-de-grondsche.
Op den Olympus is Aphrodite ingeburgerd na hare
Aziatische eigenschappen van Phoenicisehe Astarte, van
Assyrische Mylitta afgelegd, verzacht of verfijnd te hebben.
Zij doet op de verblijfplaats der Grieksche goden hare
intrede als dochter van Zeus en Dione, met welken laatsten
naam Venus zelve ook dikwijls wordt aangeduid.
Als eene uit den vreemde ingevoerde godin werd
Aphrodite in Griekenland door geen, of wellicht door een
enkel inheemsch geslacht als stammoeder of stamgodin
aangenomen en vereerd 1 ). Bare gunstelingen Adonis, Anchises (de vader van Aeneas) zijn buitenlanders. Eveneens
de Thracische Ares en de manke Hephaestus, van Lemnos
afkomstig.
Hare strijdbare eigenschappen (van den oorsprong is
zij deda: „de oorlogszuchtige, dappere") verliest zij. Gedeeltelijk ten bate van Pallas Athene, de met helm en speer
gewapende, gedeeltelijk ook aan de Hemelskoningin Hera.
Als vertegenwoordigster van het bewogene natte element
in het havenrijke Hellas is zij de Ei)n2ola (die een gelukkige vaart verleent) en gold zij als de dochter der zee.
Vandaar dat zij werd voorgesteld zittende in een schelp.
Maar ook van dit gebied moest zij wijken, verdrongen door
1) Prof. Dr. Kuiper maakt mij er welwillend opmerkzaam op, dat
Aphrodite wel van enkele geslachten stammoeder kan geweest zijn. Immers
Aeschylus noemt haar in zijn "En- Tot gn-i ei0x;: yivous Irpopecitray, als
moeder van Harmonia.
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den zeegod Poseidon en de dartele schare der Nereïden,
de personificatie van het bewegelijke golvenspel.
Ook op het derde terrein, in het aardleven, werd zij
in haar macht geknot door het optreden van Demeter, die
zich meester maakt van de vruchten des velds; door de
verschijning van Bacchus, die de gave van den wijn beheerscht ; door den arbeid van Pan en Hermes, die het
vee, de weiden, het leven in bosschen en op berghellingen
onder hunne hoede nemen.
Slechts in de meest intieme betrekkingen van het
physieke menschenbestaan vond de Semietische godin toegang en wist zij zich duurzaam te handhaven. Het gansche
gebied van het hartstochtleven en de geslachtelijke liefde
blijft aan háár. Zij is daar meesteres. In die hoedanigheid
is zij niet de strenge beschermster van den echt als Hera;
niet de helpster bij geboorten, niet de handhaafster van
maagdelijkheid als Artemis, maar wèl : de opwekster van
de natuurlijke drift, ja, ook van den ongebreidelden, wilden
hartstocht. De teederste voelingen van het hart staan
onder hare werking evengoed als de bevrediging van den
onbeperkten wellust.
Eros, de Griek (als Romein Amor), is op dit gebied
in het land, waarin zij baren intocht houdt, haar mededinger. De vreemde godinne-vrouw dwingt hem echter haar
dienaar, haar schildknaap, haar ondergeschikte te worden.
Hij wordt haar zoon, haar gewillige, machtige, schalksehe
helper. Zij zelve behoudt de haar eigene betoovering, „ses
troubles et ses ravages". De groote bekoringen van de
eerzame huisvrouw af, tot de schaamtelooze en veile straatdeerne toe, blijven hare kracht en macht.
De kunst doorloopt mede al deze trappen van de
Grieksche karakterontwikkeling der godin. De menschwording der godin en de vergoding van de(n) mensch zijn
in al de gestalten, aan welke de kunst, ten einde haar uit
te beelden, leven ingoot, op het hoogtepunt gekomen. Van
geheel gekleed tot gansch naakt, van rein-schaamtevol tot
wulpsch-verlokkend strekt zich de kunstverbeelding uit,
zooals die, hoofdzakelijk in marmer, tot ons gekomen is.
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Reine vreugde aan het ideaal „mit Anmut und Wonne",
gaat over in trots, hoogheid, zelfbewustheid, aanmatiging,
machtsgebruik, ja ook machtsmisbruik.
Als Venus Genetrix, de Almoeder, treedt de uit
Griekenland overgekomene en gaarne overgenomen godin
Aphrodite in Italië, in Rome op. Voor háár stichtte
Julius Caesar, als afstammeling van Aeneas' zoon en Venus'
kleinzoon Iulus ( Ascanius), een tempel. Haar kennen
wij in die hoedanigheid door een munt, waarop zij gekleed
staat afgebeeld, met een Amor op haren schouder, een
schepter in de linkerhand, een weegschaal in de rechter.
Deze Venus Genetrix, deze Almoeder, tevens de godin
der schoonheid, was bij de Romeinen de godin der Lente,
wier feest gevierd werd in het begin van April, de maand
van het opengaan ( = aperire) der bloemknoppen, het uitbotten der planten, het ontluiken van bloesem, struik en
boom. Wat wonder, dat zij in den loop der tijden, toen
Griekenland zijn invloed op de Romeinsche wereld geldig
maakte, vereenzelvigd werd met de Aphrodite der Grieken
en aldus ook in Rome de godin der liefde werd ; dat zij
zoowel de rol ontving der Venus Coelestis (de Hemelsche),
als die der minder verhevene, van de Venus Vulgivaga,
de onder het volk rondwarende ?
Op den len April begonnen de vrouwen te Rome het
feest te vieren te harer eere. En wel van Venus bijgenaamd
Cloacina, wellicht met dezen eenigszins vreemden bijnaam
genoemd (cloaca = riool) omdat haar tempel zich bevond
in de buurt van de beroemde Cloacae Maximae, de boogvormige riooluitmonding in den Tiberstroom, in overoude
tijden aangelegd en nog heden bestaande, of ook met dien
bijnaam genoemd in den zin van de Reinigende.
Vermeldden wij hierboven, dat sommige diersoorten in
Griekenland om hun verliefden aard aan Aphrodite gewijd
waren, in Rome zijn het bovendien planten, die de bescherming genieten der oude lentegodin. In herinnering uit
haren vroegeren werkkring zijn de mirt en de roos, de
appel en de papaver haar heilig, terwijl ook de lindeboom
met haren bedwelmend zoeten bloesemgeur zich in hare
.
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bescherming mag verheugen. Dit laatste kan ons geen
verwondering baren. Worden niet tal van verliefde gebeurtenissen ook in onze middel-nederlandsche letterkunde
afgespeeld onder den invloed, althans in de omgeving
van den zoeten geur eener bloeiende linde ? Behoeft
dan zulk eene wijding aan Venus in de oudheid ons te
bevreemden ?
Venus' invloed was op de Romeinsche maatschappij
niet minder groot en machtig dan die, welke zich in de
Grieksche wereld had doen gelden. Reeds vóórdat het politiek overwicht van het geslacht Julia met Julius Caesar en
diens aangenomen zoon Keizer Augustus aan de stammoeder van hunne familie een licht te begrijpen overwicht
schonk, vonden de dichters in Venus' alles doortintelende
werking aanleiding om de machtige godin in hunne verzen
te verheerlijken.
Aan Lucretius, den zanger van het leerdicht : „De
natura rerum" (Over de natuur), werd de gedachte ingegeven
in den aanhef van dit gedicht de machtig werkende godin
aan te roepen. Zij toch is door Iulus, Ae n eas' zoon, de
stammoeder der Romeinen, de stammoeder van het voorname geslacht der Julii, dat weldra in de Romeinsche
wereld zulk een overwegende rol zal spelen. Zij is de oorsprong van alle leven, van vruchtbaarheid en bevalligheid.
Laat ik de beginregels van het werk, den aanhef van
het eerste boek, den aanroep tot de Godin, in vertaling
geven :
Moeder der Aeneades, gij wellust van mensch en van godheid,
Weldoende Venus ! die onder de sterren aan 't uitspansel schittrend
En de bevarene zee, èn d'aarde vruchtdragend vervullend,
Met uw aanwezendheid siert : daar alles wat leeft door uw toedoen
Adem ontvangt en uit U ontsproten het zonlicht aanschouwde :
Voor U vlieden, godinne, de winden, de wolken des hemels,
Bij uw verschijnen alléén ; bontkleurig brengt d' aard' u haar bloemen
Heerlijk van schittring aan 't licht. U lachen de waatren der zee toe,
't Hemelsche zwerk, thans tot kalmte, blaakt onder den gloed van
[den zonglans.
Want wanneer éénmaal zich slechts het lentegetijde ontplooid heeft,
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En, van zijn boeien bevrijd, des Zephyrs verkwikkende adem
Kracht krijgt en leeft, dan verraadt wel het meest uwe komst, o
[godinne,
't Luchtige koor van 't gevogelt', in 't harte geraakt door uw invloed.
Dartlend doorspringen de kudden de lachende, malsche landouwen,
Zwemmen door frissche rivieren ; geboeid door uw rijke bekoring
Volgen zij gaarne uw roepstem, waarheen gij haar immer wilt lokken.
En op de zee, in de bergen, niet minder in bruisende stroomen,
Ook in het loofrijk verblijf van de vogels, op groenende beemden,
Wekt gij bij allen in 't harte het smachtend gevoel van de liefde,
Maakt dat zij vol van begeerte verlangen 't geslacht voort te planten.
Daar gij de éénige zijt, die den aard van de dingen kunt leiden,
En zonder U nimmer iets in de schittrende oorden des lichts treedt,
Niets zich verheugt in ontwikling en niets zonder u minnenswaard is,
Dáárom waardeer ik het hoog dat gij mij bij het dichten wilt hijstaan,
Nu ik ga trachten te spreken van 't wezen, den aard van de dingen.
Eene aanroeping in dezen toon getuigt wel van de
hooge en verhevene vereering, die men in de Romeinsche
wereld Venus toedroeg. Zij getuigt van de meening, dat
men in haar ziet : de verpersoonlijking van het levensbeginsel, dat alles bezielt, van hetwelk alles uitgaat, en
alles zijn oorsprong neemt. Mogen vele andere goden
en godinnen hun nuttigen werkkring vinden, hun macht
en invloed op verschillend terrein doen gelden : Venus is
de bron van alles, van haar ontspruit alles, zènder haar is
niets, bestaat niets, leeft niets. Mèt haar vermogen allen alles.
Niettegenstaande deze krachtige overtuiging verslapt
in den loop der tijden ook dit religieuse gevoel. De
Romeinsche Keizerwereld is in het godsdienstig-onbevredigde
tijdperk. Of in dat der oververzadiging. Isis- en Mithrasdienst, ze gaven geen vergoeding voor het te loor gegane
heidensche geloof; de Christelijke godsdienst had nog
niet ver genoeg om zich heen gegrepen en deed zijn
invloed nog niet algemeen en merkbaar gelden.
In de eerste helft der 2e eeuw is het noodig, dat
Keizer Hadrianus (die in 138 n. C. sterft) den eeredienst
van Venus opfrischt, hare feestviering nieuwen luister
verleent. Hij voelt, dat Rome godsdienstigen steun behoeft
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en hij zoekt zijn rijk langs den weg, dien hij voor den
rechten houdt, te leiden naar het doel : opheffing, idealiseering. In het bijzonder werkt zijn streven in déze richting : het doen herleven van het Grieken dom, het verheffen
van het Grieksche ideaal der oudheid, 66k van de Grieksche
eenheid uit vroegere eeuwen.
Deze ideëele eenheid was gegrond geweest op de vereering der goden van den Olympus en had een stevigen
steun gevonden in de viering der op vaste tijden terugkeerende feestspelen.
Dáárop nu richtte zich de aandacht en het streven
van den dwependen practicus Hadrianus, den reizenden
Keizer, den globe-trotter op den troon.
Een aanwijzing van die richting was de eerste-steenlegging voor een nieuwen Venustempel. Dit geschiedde op
den 21en April van het jaar 121 n. C., op het feest der
Palilia, den stichtingsdag van Rome, den 875-jarigen herdenkingsdag van dit feit. De tempel werd gesticht op de
plaats, waar eertijds het kolossale beeld van Nero had
gestaan in de nabijheid van het Colosseum. De bezoeker
van Rome kent de Santa Francesca Romana, ingebouwd
in de ruïnen van dit Templum Veneris.
Daarna ving de Keizer de onafgebroken tochten aan
door zijn regeeringsgebied. Door Gallië, Germanië, Brittannië,
Hispanië reisde hij, overal tot in de kleinste bijzonderheden
alles persoonlijk regelende.
En toch was hij een man : „viele Talente übend und
in keinem Meister". Dilettant was hij in alles ; in het
schrijven : een lange redevoering tot zijne soldaten is van
hem in Afrika gevonden ; in het dichten 66k. Zij, die een
vergelijking maken tusschen hem en Frederik den Grooten
en overeenkomst meenen te ontdekken, vergissen zich. Al
had Hadrianus evenals zijn Brandenburgsche ambtgenoot
soms uitstekende en vernuftige gedachten, in de schaduw
van diens ontwikkeling kan hij niet staan.
De dichterlijke wensch, om van een hoogen berg als
den Aetna, van een Egyptische pyramide de zon te zien
opgaan en zich dan verheven-poëtisoh gestemd te voelen,
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stempelt iemand nog niet, zonder meer, tot dichter !
De litterator Florus, met wien de Keizer op bijzonder
goeden voet stond, die hem nu en dan duchtig de waarheid
durfde zeggen, benijdde zijn keizerlij ken meester niet en
voegde hem eens toe :
ik zou niet graag Caesar wezen,
Reizen door het land der Britten,
Koude bij de Scythen lijden...
waarop Hadrianus hem met deze versregeltjes zou hebben
getroefd :
Ik wou niet graag Florus wezen,
Gaan van d' ééne kroeg in d' andre,
Mij verbergen in bordeelen,
Muggebeten te verdragen... .

Aangezien wij in den loop van ons betoog melding
zullen maken van de mogelijkheid, dat het door ons te
bespreken gedicht uit de pen zou kunnen gevloeid zijn
van den dichter Florus, mogen wij over dezen hier het een
en ander zeggen.
Vooral in verband met Hadrianus' optreden en
diens verhouding tot den dichter. Deze toch, vlijmend
scherp soms, doch altijd geestig, vergezelde als gewaardeerde reisgenoot den Keizer en een paar zijner gedichtjes
mogen bewijzen, dat Hadrianus in hem een opgewekten
en vermakelijken „compagnon de voyage" zal hebben gehad :
Moeilijk is het: geld te hebben ; 't niet te hebben lastig óók.
Moeilijk is het : steeds te wagen. 06k : bescheiden steeds te zijn.
Moeilijk is het: steeds te zwijgen. Spreken altijd, moeilijk óók.
Lastig is 't : een lief te hebben. 0ók : een echtgenoote thuis.
Niemand loochent deze waarheên, waaraan niemand zich ooit stoort.

Dat Florus zich als dichter voelde, kan men eenigszins
proeven uit het volgend distichon, waarin hij keizers en
dichters (als Hadrianus en hemzelven) over één kam scheert,
in éénen adem noemt:
Consuls en proconsuls worden ieder jaar op nieuw benoemd,
Maar een keizer of een dichter, die wordt jaarlijks niet beroemd.
O. E.XV4
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Een paar aardige versjes mogen nog vóór Florus
spreken ; al is het eerste der twee ook niet naar het hart
der ridders van den blauwen knoop, die het er zeker niet
eens mede zullen wezen:
Juist als Bacchus zien w' Apollo in der vlammen flikkerschijn.
Beid' ontspruiten uit een vuurbron en haar gloed heeft hem gebaard.
Als de zonnestraal de warmte schenkt de wijnstok warmte óók ;
Als de zon door duistre wolken, breekt de wijn des harten leed.
En ten slotte dit fij ngevoelde :
Ik plantte een jongen appelboom, een pereboom daarneven.
'k Heb in den teeren kust van bei mijn liefjes naam geschreven.
En sinds dien tijd kon nooit de glans van 't liefdevuur vervloeien,
De boom neemt toe, de liefde wast. Den naam : ik zie hem groeien.
Het pleit voor Keizer Hadrianus, dat hij smaak vond
in den omgang met een fijnbesnaard dichter en ontwikkeld
man als Floras, hem zelfs als reisgenoot gaarne bij zich
zag op zijn verre tochten. Ook al zeide deze gezel hem nu
en dan duchtig de waarheid. Doch Hadrianus was blijkbaar
op dit punt niet kleinzeerig.
Dit valt te meer te waardeeren, omdat Hadrianus bezield was door een dwepend gevoel van eigenwaarde als
keizer, dat hem hoog verhief boven het gewone menschenpeil. En hoe Zuidelijker Hadrianus reisde, hoe meer dit
gevoel ontwaakte.
In de koude nevelstreken van Gallië, Germanië en
Brittannië was het meer zijn plichtsgevoel als keizer, rijkshervormer, staatsman, dat hem dreef. Maar weldra gaat hij
naar het Oosten. In het jaar 128 reist hij naar Egypte, waar hij
regen medebrengt. Na een langdurige, moordende droogte
van jaren stort bij zijn komst de weldoende regen neer :
men vereert dankbaar in hem een gunstig gezinden God.
Daarna richt hij zijn koers naar Griekenland, naar Azië
(waaronder men in de oudheid Klein-Azië verstaat). Athene,
een stad van welke hij reeds lang eereburger was, verwacht
hem in spanning. Hij zal deze schoone slaapster wekken
uit de verdooving, waarin zij sedert lange tijden verzonken lag.
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Hij wil Athene leven inblazen, de wetten der oude
Grieken herstellen. De oude gebruiken moeten hernieuwd
worden. Doch deze berustten op de vereering der lang
veronachtzaamde godheden van het land. Alle verhalen en
sagen en mythen van elke stad worden opgehaald en opgerakeld. Als een nieuwe Pisistratus, een tweede Theseus
denkt hij Athene tot middelpunt te maken van de geschiedenis. Den ouden Heroën, verstard en niet meer
begrepen, wordt frisch leven ingeblazen. Althans Hadrianus
tracht dit te doen in zijne idealistische stemming. Of hij
niet bespeurd zal hebben, dat het in het menschenledige land
overal dezelfde feestvierders waren, die achtereenvolgens
medetogen om de nieuwe heiligdommen in te wijden en de
Heroën op de voor hen bestemde plaatsen te herstellen ?
Bouwwerken werden afgemaakt, die eeuwenlang onvoleindigd hadden gestaan en reeds aan het vervallen waren
geraakt, bouwwerken, die, wanneer ze voltooid werden, tóch
bestemd waren, om weldra opnieuw ineen te storten, bij
gemis aan handen ter verzorging en (wat nog gewichtiger
is) uit gebrek aan geld voor onderhoud.
Tempels, zuilengaanderijen, wier bestemming sedert
eeuwen vergeten was, voor welke de godsdienstlooze, of
liever, naar godsdienst tastende menschheid te vergeefs
naar eene bestemming vroeg, verrezen als nieuw, werden
met feesten ingewijd, feesten, waarvoor geregeld wederkeerende tijdstippen werden bepaald, doch die gedoemd waren
spoedig te verloopen uit men schepgebrek, zooals ze uit gebrek aan belangstelling en aan schouwlustig publiek verloopen waren.
Het Helenen-graf was niet te maken tot een plaats
van vroolij kheid en leven. Onvervalschte Cariërs en Lydiërs
en dergelijke half- of driekwartbarbaren vervullen de plaatsen der uitgestorven Grieken, die de herleving van hun
oud vaderland niet meer konden bijwonen.
Nog spreken in Griekenlands hoofdstad de enkele reuzenzuilen van het door Hadrianus gestichte Olympieion van
de verwezenlijking van een deel zijner grootsche plannen. Dat
er op vele plaatsen aan zijn wil en wensch uitvoering werd
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gegeven door de bewoners dier streken, al waren ze dan
ook geen echte Grieken, had zijn oorzaak in de gelijkmatige Grieksche beschaving, die allen beheerschte, in den
Griekschen zuurdeesem, van welke allen gemeenschappelijk
doortrokken waren.
Men voelde, men sprak Grieksch, men wilde Grieksch
zijn ook al was men dit niet. Men stelde er een eer in,
het Olympieion te beschouwen als het centrale middelpunt
van de Helleensche wereld en den Romeinschen Keizer,
in dit geval den hun zoo sympathieken Hadrianus, als de
apotheose en tevens de menschwording van de heerschersmacht.
Wat voor de Grieksche wereld de hoogste God Zeus
voorstelde, in zijn Olympieion vereerd, dat vertegenwoordigde
in Rome Venus.
Was Venus niet de stammoeder van de gens Julia,
het geslacht, dat de keizermacht had geschapen ? Waren
niet de Romeinsche keizers, zooal niet de rechtstreeksche
familieafstammelingen, dan toch de heerscherskinderen van
dat roemruchte geslacht, van wie Venus als de stammoeder
werd geëerd ?
En zoo wekt het geen verwondering, wanneer wij in de
hoofdstad van het rijk steeds, sedert Keizer Augustus
vooral (± 30 v. C.), een bijzonderen drang zien naar de
Venus-vereering.
Ook bij Hadrianus leefde die drang, welke zich uitte
in de stichting van den bovengemelden Venustempel, terwijl
deze stichting op haar beurt weer aanleiding gaf tot godsdienstige feestvieringen. Deze bezielen de dichters. Schreef
niet Horatius zijn „Carmen Saeculare" (Eeuwdicht) als
feestcantate in het jaar 17 v. C. bij Rome's eeuwfeest ? Zóó
heeft ook Venus' lentefeestviering een dich ter, zij het ook
in wat lateren tijd, naar de lier doen grijpen, om een lied
te zingen ter eere van Haar, wier heilsij ken en alles ontwikkelenden invloed men altijd en overal, in het verleden
en in het heden, in het heerlijke voorjaar zag en ziet
werken en bloeien, zooals ook wij dien zullen zien werken en
bloeien, zoolang de dieren- en plantenwereld bestaat en leeft.
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Het Pervigiliunn Veneris heeft vele pennen in beweging
gebracht, om zijn schoonheid van vorm en inhoud ten
allen tijde velen van gedachten doen wisselen.
Het is een merkwaardig dichtstuk. Het is recht origineel. Een hymne is het aan Venus, de moeder van alle
wezens, de lentekoningin, de bloemenvorstin, tevens de
beschermster van het Romeinsche rijk en de stammoeder
van het keizersgeslacht.
Het is blijkbaar een- lied, gezongen aan den vooravond
van een Venusfeestviering. Het bevat een honderdtal verzen,
verdeeld in ongelijke strophen; ongelijk, zonder twijfel ter
wille van de verschillende ritueele plechtigheden, die de
deelnemers aan het feest, de officianten, bij afwisseling
tusschen de coupletten te vervullen hadden.
De Hymnus vangt aan met een verheerlijking van de lente.
Als Venus ten tooneele verschijnt zendt zij de nymfen
en Amor in het boschje, waarin Diana zich bevindt, met de
bede, dat zij, de Jachtgodin die door hare wapenen stoornis
zou kunnen brengen in het vreedzame feestgenot, zich zal
terugtrekken.
Wanneer aan dit verzoek is voldaan, zet Venus zich
ten troon en de eigenlijke hymnus wordt ingezet.
De Romeinen worden w61-bevoorrechte kinderen van
Venus genoemd, maar deze laatste zorgt niet alleen voor
hèn, zij gebiedt en heerscht overal. Over dieren en planten
voert zij heerschappij, niet minder over den mensch, die aan
haar machtigen wil onvoorwaardelijk onderworpen is en
gaarne zijn slavenketenen om harentwille torst.
Laat ons eerst dit kleine meesterwerk lezen, om dan ten
slotte na te gaan, aan wiep men meent dit origineele, fijne
kunststuk te danken hebben 1 ) :
1) Gevolgd i8 (in de vertaling uit het Latijn) de door F. Bücheler in
zijne Teubner-uitgave gegevene rangschikking der verzen.
Ik mag hier de vertaling, zooveel mogelijk getrouw naar het oorspronkelijke, niet geven, zonder met bijzondere waardeering melding te maken
van de schoone en dichterlijke vertaling of bewerking van het gedicht door
Balthazar Verhagen. Deze gaf in zijne „Nachtwaken" (uitgave H. Prakke,
Nijmegen, zonder jaartal) een zeer vloeiende, berijmde Nederlandsche bewerking van het Latijnsche dichtstuk.
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NACHTFEEST VAN VENUS.
Morgen mint die nimmer lief had, wie geliefd hééft, minne wéér 1).

Jonge lente, melodievol, lente, 't aardrijk is herleefd

2).

In de lente bruist de liefde, paart zich het gevogelte
En het woud ontplooit zijn loover door 't bevruchtend hemelnat.
Morgen vlecht der liefde wekster in der boomen schaduwen
Om de loofhut met zijn takken, 't ranke rijs der mirtenstruik.
Op verheven troon zich heffend spreekt Dione 3 ) morgen recht.
Morgen mint die nimmer lief had, wie geliefd hééft, minne wéér.

Morgen wordt de dag des huwlijks van God Aether 4) blij herdacht,
Dat der Lente Vader rijklijk met zijn bloemen overstrooit.
In den schoot van zijne eega viel hij neer als regenstroom :
Pontus 5) deed uit 't bloed des Hemels, uit het bruisend schuim
[der zee,
Onder blauwe Nereïden, onder viervoetrosgespan,
Venus, golfontstijgend, rijzen, wieg'lend uit der golven vloed.
Morgen mint die nimmer lief had, wie geliefd hééft, minne wéér

.

En terwijl haar adem 't bloed in d' aadren en 't verstand verteert,
Stelt van binnen in het harte heimlijk de Godin haar wet.
In den hemel en op aarde, in de diepten van de zee
Heeft z' in alles hare teelkracht, naar heur voorbeeld, ingeplant.

En zij wilde dat de wereld kende der geboorten werk.
Morgen mint die nimmer lief had, wie geliefd hééft, minne wéér

.

Zelve bracht zij Troje's goden over naar 't Latijnsch gebied,
Zelve schonk zij uit_ Laurentum 6) aan haar zoon 7) een vrouw tot
[bruid,
1) In het Latijn luidt het refrein :
Cras amet qui numquam amavit, quique amavit cras amet.
Bürger, in zijn melodieuze, doch zeer vrije bewerking van het Pervigilium, geeft als refrein :
Morgen liebe, was bis heute
Nie der Liebe sich gefreut !
Was sich stets der Liebe freute,
Liebe morgen wie bis heut.
2)
3)
4)
5)

Sauppe : Ver, renatus orbis est.
Dione = Venus.
Aether = de Hooge Bovenlucht, huwt de Aardgodin.
Pontus = de Zee(god).
6) Dus : uit Italië, eene in het land geborene bruid.
7) Aeneas.
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En een kuische maagd van Vesta 1 ) gaf z' aan Mars tot echtgenoot'
Om de Ramnes en Quirieten 2) en (tot schut voor 't nageslacht)
Romulus, u, voort te brengen en ook Caesar, Venus' kroost 3).
Morgen mint die nimmer lief had, wie geliefd heeft, minne wéér.
Weelde maakt de beemden vruchtbaar, 't veld voelt Venus' macht[gen drang.
Amor zelf, de spruit van Venus, werd geboren op het veld.
Toen z' in barensnood verkeerde nam hem d' akker in zijn schoot,
Zelve voedde zij hem troetlend met der bloemen weeldekus.
Morgen mint, die nimmer liefhad, wie geliefd heeft, minne wéér.
Venus teekent 't jaargetijde kleurig met den bloementooi,
Zij is 't die het rozenknopje, bottend' hij des Zephyrs luwt'
In gespannen vorm doet zwellen. Zij is 't, die kristallen dauw,
Door de nachtlucht neergedruppeld, sprenkelt over bloem en gras.
Morgen mint, die nimmer liefhad, wie geliefd héé ft, minne wéér.
Zie : daar glanzen tranen, trillend, die 't gewicht straks vallen doet,
Maar de droppel die in paarlvorm vallen wil, hij houdt zich vast.
Merk, hoe 't blozend rozenpurper zóó 't gevoel van schaamte toont,
En het vocht dat de gesternten spranklen in den heldren nacht
Sluit het maagdlijk knopjen open in het vroege ochtenduur.
Morgen mint die nimmer liefhad, die geliefd héé ft, minne wéér.
Zij óók wil dat in de vroegte 't rozenschoor zich kuisch onthul',
Voortgekomen uit de kussen Amor's en uit Cypris' bloed 4),
Uit 't kristal en uit de vlammen en der zonne purpergloed,
Zal zij morgen zich niet schamen, voor den haar bestemden vriend
Al den glans ten toon te spreiden, thans gedekt door 't schittrend

[kleed.
Morgen mint die nimmer liefhad, die geliefd Mgt, minne wéér.
't Is Dione die de nymfen wandlen laat in 't mirtenbosch.
Amor vergezelt de meisjes. Toch vertrouw men niet te zeer
Dat men werkeloos hem aantreff' zoo hij pijlen bij zich draagt !
Ny ►nfen, komt nu ! Amor legt zijn waapnen neder en rust uit.
Ongewapend te verschijnen, zonder pijlen, was 't bevel,
Dat geen boog, noch pijl, noch vlammen iets of iemand schaden kart.
1) Zij, die later moeder werd van Romulus en Remus, de stichters
van Rome.
2) Oude namen voor de Romeinen.
3) Julius Caesar, afstammeling van Iulus, die de zoon van Aeneas en
dus de kleinzoon van Venus was.
4) Cypris = Venus, naar het eiland Cyprus (K6n-pos), één der voornaamste zetels van haar eeredienst.
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Niettemin.... Weest op uw hoede, nymfen, want.... de God is
[schoon
Amor is en blijft gevaarlijk, ook al is hij ganschlijk naakt.
Morgen mint die nimmer liefhad, die geliefd héé ft, minne wéér.

Maagden, rein als gij in kuischheid komt Dione thans tot u.
Dit slechts is het wat wij wenschen : wijk, Diana ! gij uit 't woud 1).
Dat het bosch van bloedbezoedling vrij zij van 't gevelde wild,
En het spanne donkre schaduw van een geurig bloemendak.
Zelve wil u Venus smeekes (of zij u, zoo rein, verbidt !)
Dat gij komt. Zij hoopt van harte dat 't u, kuische jonkvrouw, voegt.
En dan neemt g' een drietal nachten onze reien dansend waar,
Zult met blij verzaamde scharen door uw woud ons trekken zien,
Onder bloemrijke festoenen, onder groene mirtentwijg.
En noch Ceres, noch ook Bacchus,g och der dichtren God 2 ) ontbreekt.
Laat de nacht geheel met zangen, u gewijd, zijn dóórgebracht.
In het woud heerscht slechts Dione ! Gij, Diana, wijk terug.
Morgen mint die nimmer liefhad, die geliefd héé ft, minne wéér.

Zij beval : „met geur'ge bloemen sta versierd mijn hooge troon".
Zij zal recht gaan spreken troonend met de Gratiën aan haar zij.
't Bloemenland strooi' rijklijk kleuren, die het jaargetij verschaft,
't Bloemenland draag' bloesemtooisel zoover zich Sicielje strekt 3 ).
Nymfen van de bergen en ook die van 't veld verzaamlen zich,
Al wat leeft in bosch en wouden, al 't geen bronnen leven schenkt,
Allen gaf Cupido's moeder hier te komen het bevel.
0ók vermaande zij de meisjes : „Neemt voor Amor u in acht"
Morgen mint die nimmer liefhad, die geliefd hééft, minne wéér.

Zie, hoe onder 't groen der bremstruik zich de stier ter neder vleit.
Elk is veilig door den echtband die beschermend hem verbindt.
Hoort het blaten van de kudden in de schaduw van 't geboomt',
En aan 't klankvol vooglenjublen stelt Diana paal noch perk.
Reeds weerklinkt 't gezang der zwanen langs des vijvers watervlak,
Onder 't populierenloover kweelt de nachtegaal zijn zang,
Zóó, dat liefdetonen klinken uit de heldere vogelkeel
En geen droeve klanken klagen om de wreedheid van haar man `l).
.

1)

Diana, als de godin der jacht.

2) Appollo.
3) Sicilië het bloemenland bij uitstek, vooral bij Enna, het middelpunt, waar Proserpina, Ceres' dochter, bij het bloemen plukken in de kleurenzee door Pluto werd geschaakt. Zij werd meegenomen naar de onderwereld als echtgenoote van den God.
4) Tereus, gehuwd met Prokne, verborg zijne echtgenoote op het
land, want hij wilde haar zijne ongeoorloofde betrekking tot hare zuster
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Hij mag zingen, wij, slechts zwijgen.... Wanneer komt
Ook voor óns de blijde lente? Wanneer zal 'k een zwaluw zijn
En mijn zwijgen luide breken in een dartlen vreugdekreet?
'k Heb de Muze door mijn stilzijn diep gekrenkt. Apollo wendt
Thans van mij zijn blik en ziet mij met welwillendheid niet aan.
Zóó is ook Amyclae zwijgend ééns tot ondergang gedoemd 1).
klorgPn mint die nimmer lief had, die geliefd hé(fft minne wéér.
Bij aandachtige beschouwing, bij lezing en herlezing
komt men tot de slotsom, dat het gedicht niet is een zoogenaamd „amoeboeum", een beurtzang, waarvoor men het
wel heeft gehouden, doch dat het eerder is een uitnoodiging,
een opwekking tot het Venusfeest, aan den vóóravond van
den grooten dag op den len April, den Romeinschen
bloemendag.
Het lied bezingt de heerlijkheid van de verjongde
lente, juist passend in het kader van Venus' levenwekkenden
werkkring. Het wijst op de rooskleurige schakeeringen,
die de tot nu toe doode of slapende natuur in het leven
terugroept en met kracht en schoonheid, met dauwparels
en schitterglans alles overstraalt en overgiet. Het verheerlijkt de viering van Venus' feest en bezielt de vroolijke
koren van de voorjaarsgodin en de haar vergezellende
Grati6n.
Zóó brengt het de algemeene gedachte naar voren : de
lente is verschenen, roert den steeds wederkeerenden
herinneringsdag van Venus' geboorte aan, gaat over tot
de liefelijke schildering van het ontluiken der rozen als de
schoonste en rijkste voorjaarsbloemen, met mystieke duiding
Philomela niet laten merken. Hij sneed aan Philomela de tong uit. Deze
werkte enkele woorden in een weefsel, waardoor Prokne het gebeurde te
weten kwam. Bij de vervolging der beide zusters, die vluchtten, werd Prokne
in een nachtegaal, Philomela in een zwaluw veranderd. Tereus ging over in
de gedaante van een havik.
1) Amyclae, een overoude stad in den Peloponesus werd in ± 750 v. C.
ingenomen, omdat de inwoners, dikwijls door loos alarm verschrikt, verboden
hadden verder é®nig bericht over naderende vijanden te verbreiden. Door een
plotselingen overval werden zij ten slotte overrompeld. Van daar het spreekwoord : Amyclis taciturnior, stilzwijgender dan Amyclae.
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op den bloeitijd van het menschelijk geslacht, zijn huwlijk
en zijn liefdesuitingen.
Het feest wordt door Ceres', Bacchus' en Apollo's
tegenwoordigheid opgeluisterd, machtige goden, voorwaar !
van voedsel, drank en kunst, zonder welke de wereld niet
kan bestaan. Voor Amor (mede aanwezig zooals van zelfsprekend is) en zijne wapenen worden de meisjes schalksch,
doch tevens met ernst, gewaarschuwd. Dione wordt toegesproken, zooals zij, gezeten op haar bloementroon, in den
kring der Gratiën, recht spreekt over alle levende wezens,
almachtig heerschend, vruchtbaarheid en leven verspreidt
en in het bijzonder den Romeinschen staat beschut en in
hare machtige hoede neemt.
Eindelijk besluit de dichter met een weemoedige uiting.
Hij betreurt het diep, dat zijne zwakke krachten niet toelaten te zingen op een toon, zooals die voor Venus zou
passen. De nachtegaal mag zijn lied uitjubelen, de zwaan
is in staat zijn zang te doen hooren. De dichter echter
moet zwijgen. Hij benijdt de vogels die mogen zingen.
.... Wanneer komt
Ook voor eins de blijde lente? Wanneer zal 'k een zwaluw zijn ?

Weemoed ligt in deze vraag opgesloten. Een melankolieke stemming wordt door déze woorden aangegeven :
Hij mag zingen. Ik moet zwijgen.
Wie is die weemoedig gestemde ik? Wie is de dichter
De beantwoording van deze vraag is nog onopgelost
en zal zich vermoedelijk steeds laten wachten.
Evenwel — het doet er weinig toe wie het lied dichtte.
We bezitten deze kleine parel en dat zij ons genoeg. Wij
mogen echter wel enkele oogenblikken besteden met na te
gaan, aan wie het vaderschap van het „Pervigilium Veneris"
wordt toegeschreven.
Het moet een man geweest zijn met een vroom-godsdienstige levensbeschouwing, universalistisch gevormd en
onder wijsgeerigen invloed. Een man tevens met Grieksche

?
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beschaving, 66k op de hoogte van Romeinsche litteratuur,
zooals o.a. de versregel bewijst :
„Reeds weerklinkt 't gezang der zwanen langs des vijvers watervlak"
welke een onmiskenbare herinnering draagt aan Vergilius'
regel 458 uit het lle boek der Aeneïs :
„Dant sonitum rauci per stagna loquacia cycni."
De geest, van welken de verzen van het „Pervigilium
Veneris" doortrokken zijn, is wel die van den door ons
reeds hierboven genoemden dichter Annius Florus. Hij zou
althans de vervaardiger kúnnen zijn. Maar het bloote feit,
dat ons gedicht zich bevindt in hetzelfde handschrift als
Florus' andere gedichten, legt niet genoeg gewicht in de
schaal, om hem bepaald tot maker te stempelen. 06k, al
zijn verscheidene dier gedichten geschreven in dezelfde
trochaeische tetrametri.
Even zwakke gronden voor een toewijzing doet ons de
omstandigheid aan de hand, dat men bij een anderen dichter
eveneens een „refrein" aantreft. Het mag daarmede aan
den Carthaagschen dichter Nemesianus herinneren, deze
verwerft daarmee nog niet het recht op het vaderschap
van het bloeiende, mooie kind, het liefelijk lachende wicht !
Afdoende is het bewijs zeker niet. Immers we vin den
méér dergelijke refreinen. Het volgende bijv.:
„Tolle thyrsos, aera pulsa, iam Lyaeus advenit"
„Hef den thyrsus, sla de bekkens, want God Bacchus is op komst"

of dit (66k aan Florus toegeschreven) :
„Quippe malim unum Catonem quam trecentos Socrates"
„Lie ver wil ik éénen Cato, dan drie honderd Socrates"

Maar
omdat de Génestet Leekedichtjes schreef, zijn
alle „leekedichtj es" nog niet van de Génestet !
Aangezien Nemesianus de meest in het oog vallende
dichter van zijn tijd was (het midden van de 3e eeuw),
„le poète le plus distingué dans cette Pléiade Africaine
„du troisième siècle" 1 ), wordt veel wat men elders niet
1) Paul Monceaux. Les Païena.
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kon thuis brengen, op zijn naam geschoven. Hij wordt
steeds de Carthaagsche dichter genoemd en het gedicht
zou dus van Afrikaanschen, speciaal Carthaagschen oorsprong wezen, omdat het in een Carthaagsche bloemlezing
prijkt. Men moet toegeven (al is het ook weer geen afdoend
bewijs), dat aan de taal van het Pervigilium vele Afrikaansche
bijzonderheden in uitdrukkingswijze eigen zijn en dat de
inhoud hier en daar werkelijk overeenkomst vertoont met
passages uit andere dichtwerken van Nemesianus. Ook hij
werkt vaak met een refrein, zonder dat wij dit als een
bewijs mogen aannemen voor zijn auteurschap.
Ook Catullus uit Verona ( ± 87 ± 55 v. Chr.)
ontkomt niet aan het vermeende vaderschap alwéér,
omdat hij ook met refreinen dicht en omdat het Pervigilium gevonden wordt in een oude uitgave van de liederenverzameling van dien dichter. _ Owen, in zijn fraaigedrukte,
van mooie plaatjes voorziene Catullus-uitgave, overigens
van weinig beteekenis, gaf het gedicht daarin uit, blijkbaar
met de bijbedoeling het onder Catullus' vlag binnen te
loodsen.
Eveneens werd ook Lucius Annaeus Seneca als de
dichter gedoodverfd, om dezelfde reden als Catullus.
Of het exemplaar, dat Aldus Manutius, de geleerde
vriend van onzen Erasmus heeft gekend „in antiquissima
Galliae bibliotheca repertum" en dat Erasmus en Gyraldus
hebben gezien, reeds den titel heeft gedragen van „Pervigilium Veneris", meent men te mogen betwijfelen. Evenmin
weten wij, of de titel, dien Erasmus en Gyraldus aan het
gedicht gaven : „Ver" of „De vere", Lente, wellicht alleen
maar naar het beginwoord is genomen we staan
alweer voor onbeantwoorde vragen.
Ja, zelfs is er één geleerde (in Fleckeisens Jahrbücher
105 pg. 494), die zóó nauwkeurig op de hoogte is, dat hij
het gedicht durft te stellen in Maart 476, daar hij vast
overtuigd is den regel:
Romulus, U voort te brengen,
te mogen toepassen op de moeder van Romulus Auustu-
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lus, keizer van 475-476, den vóórlaatsten keizer van het
Westersch Romeinsche keizerrijk, den voorganger van
Odoacer.
De grond lijkt ons „drijfzand."
Bernhardy, de schrijver van een Romeinsche litteratuurgeschiedenis, een man van gezag, heeft de meening te
berde gebracht, dat het gedicht eene bewerking zou wezen
van een Grieksch voorbeeld, ja zelfs een vertaling uit het
Grieksch zou kunnen zijn. Ten onrechte, dunkt mij. Een
blijde en toch eenigermate mysterieuze viering aan den
v66ravond van het feest strookt geheel met Romeinsche
gewoonten. De mystieke, heilige plechtigheden, aangebracht
door buitenlandsche volkeren, bloeiden in Rome en in de
provinciën aan Rome onderworpen. In het bijzonder werden allerlei godsdienstige gebruiken doorééngemengd. Reeds
eeuwen was dit in Rome in zwang. Isis en Mithras e.a.
vonden in Rome een méér dan gastvrij onderkomen. De
luidklinkende sistrum of Isis-bel werd overal bcmarne vernomen.
Doch de samenstelling en strekking van het lied,
benevens ook de cultus, waarover het gaat, passen bij uitstek in het kader van de ontwikkeling der Romeinsche
dichters, die in den Antonijnentijd leefden en werkten
± 140 — 200).
Bovendien géén enkel der latijnsche verzen wijst op
een Grieksch voorbeeld.
Men zal natuurlijk wel gedachten vinden, die vroeger
66k wel eens gezegd zijn door Grieken. Doch men herinnere zich dan tevens het gezegde uit de komedie van
Terentius :
(

„ Denique nuliumst jam dictum, quod non dictum sit prius".
„Om kort te gaan : daar is geen woord reeds vroeger Diet gezegd".

Zoo kan men, dunkt mij, den veiligsten weg bewandelen, wanneer met dit merkwaardig gedicht, orgineel van
vorm en opvatting, dichterlijk van samenstelling, een meesterwerkje van natuurgevoel en waarneming, met eenigszins
moderne, bij de ouden veelal ontbrekende sentimentali-
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teit, voorloopig toeschrijft aan den Carthager Nemesianus,
die althans de meeste rechten kan doen gelden, al zijn ze
niet onaanvechtbaar.
Per slot van rekening
wat doet het er toe wie een
kunstwerk wrochtte ?
Wij bezitten het en kunnen er van genieten en het
schoon vinden.

NIEUWE BOEKEN
DOOR

G. F. HASPELS.

Carry van Bruggen. Het Joodje. Amsterdam. Van Holkema ea
Warendorf.
Herman Robbers. Helene Servaes. Amsterdam. Jac. G. Robbers,
MCMXIV.
Anna van Gogh—Kaulbach. De Sterkste. Amsterdam. L. J. Veen.
P. H. van Moerkerken. De Bevrijders. Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon.

Edelmoedig willen we zijn tegenover boeken, vóór
alle dingen edelmoedig. Want boeken, levende boeken
althans, geven zich zonder eenig voorbehoud. Openhartiger
zelfs dan argelooze menschen leggen ze hun ziel bloot en
openbaren de diepste roerselen daarvan. Wat de vriend
nauwelijks aan zijn boezemvriend in een vertrouwelijk
oogenblik vermag te zeggen, uiten zij onbeschroomd en
onherroepelijk. Wat wij voor elkaar verheimelijken, uit
menschenvrees of conventiedwang soms, vaak ook uit
deernis om het leven niet nog verwarrender te maken dan
het reeds is, zij bekennen het vrijuit, onbedeesd. Zij kunnen
eerlijk zijn zonder te kwetsen, en tot geestdrift opvoeren
zonder op te winden. Omdat zij overplaatsen in de andere
wereld, in die der kunst, kunnen zij zich geven met die
verbluffende eerlijkheid, die zich nooit opdringt. Juist hun
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eerlijkheid en hoe ge ze verder kenschetsen moogt, ge
zult van onze nieuwe boeken meest hun eerlijkheid moeten
roemen juist hun eerlijkheid ontwapent ons. Zij zijn
echte weerloozen. Ze geven zich geheel, zonder zich op
eenige manier te kunnen verdedigen. Zij bedoelen niets,
handhaven niets, vallen niets aan ; zij zijn er alleen, een
stuk leven dat het uwe zal verrijken, want bij alles wat
gij kent, kent gij het leven het minste. Deugden en gebreken zullen zij hebben, als ieder leven, doch de bezinning
daarover is reeds afgesloten, zoodra zij zich aandienen.
Zooals zij komen, zijn ze te aanvaarden of te weigeren.
Doch hebben wij ze eenmaal aanvaard, dan keerera de
rollen om. Hun voorrechten maken hen overmoedig. Mogen
zij, de boeken die als levende menschen zijn, meer zeggen
dan gewone menschen, wel waarom dan niet alles ? Zijn
zij beveiligd tegen bedillers en vitters, waarom zouden zij
het er eens niet van nemen en nieuwe wetten en decreten
uitvaardigen, als echte vorsten ? Waarom niet stuivertje
verwisselen in de waardeering van levensuitingen, waarom
niet de dingen onderste boven zetten, als hervormers in
smoking ? Dit brengt leven in de brouwerij. Dit verfrischt
de mufste sfeer en zet over in de vrijheid. En dit zoo
frank mogelijk, zonder andere verdediging dan die van
het oud-koninklijke placet : car tel est noire bon plaisir.
En zie, daar zijn wij de weerloozen geworden. Wat
wij in onzen levenshof met de grootste moeite hebben gekweekt, zij zullen het uitrukken mogen, omdat zij er de
waarde niet van kennen ? Het zeldzame kruid dat eindelijk
wortel schoot, begint te bloeien en oogst belooft, zij zullen
het zijn plaats mogen ontnemen, omdat daar juist hun
kegelbaan moet komen ? Mogen wij door wildebrassen
laten verroekeloozen, wat waarde geeft aan het leven ? En
dit van hen nog waardeeren moeten ook ?
Gramstorig wenden we ons van hen af, boozer dan op
gewone menschen, want die verontschuldigen, verdedigen
zich tenminste. Maar die boeken, die als levende menschen
zijn, gaan als onverantwoordelijke dommekrachten maar
hun roekeloos gangetje. Hen derhalve maar niet op een
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afstand stilletjes laten passeeren, hen die het eerste en het
laatste woord hebben
Edelmoedig zijn tegenover een boek beteekent dus
anders niet dan edelmoedig zijn tegenover een mogelijken
vijand. Dit te zijn tegenover een nieuwen mensch, die
zich misschien als vijand ontpopt, kan slechts hij die zichzelf is, zichzelf wordt in rustig zelfbezit. Want zonder
zelfkennis, zelfbezit elk nieuw boek, elk nieuw mensch
aanvaarden ter verrijking van het eigen leven is niet
slechts een Danaïdenvat vullen een geliefkoosd spelletje
van boekenverslinders die nog niet kunnen lezen -- maar
is ook de zekere weg om nooit te leeren lezen.
Daarom oefent de kritiek zich in dit rustige zelfbezit,
noodig om edelmoedig te zijn tegenover vriend en vijand.
Zij streeft er naar, niet omdat edelmoedigheid zoo deftig
staat, maar omdat zij weet dat daardoor lezen een kunst
wordt en een genot. Dan wordt lezen inderdaad telkens
nieuwe menschen leeren kennen. Een hooge kunst en een
onuitputtelijk genot ; een gevaarlijk spelletje slechts voor
wie ten eenenmale verstoken is van zelfrespect, dat berust
op zelfkennis en zelfbezit.
Het Joodje van Carry van Bruggen neemt in haar
oeuvre een zeer eigenaardige plaats in. Dit eenvoudige,
gave werkje schijnt me een ontwikkeling in de kunst der

schrijfster af te sluiten, de ontwikkeling van realistische
tot psychologische kunst. En daar deze ontwikkeling een
der werkelijke overwinningen is onzer laatste litteratuur
trachten wij deze hier wat dichter te benaderen.
De poging hiertoe lokt te meer aan omdat Het Joodje
in zekeren zin een reprise is van haar eerste werk In de
Schaduw (1907), waarin zij het ellende-leven van arme

joodsche jongens en meisjes beschreef 1 ). In haar laatste
werk is zij teruggekeerd tot haar eerste liefde. Et l'on
revient toejours à ses premiers amours. En ook aan haar
ouden wapenkreet is zij getrouw gebleven, die luidt : guerre
aux chateaux ! paix aux chaumières ! Maar toch is haar
1) „Onze Eeuw" I909 bi. 428 ----431.
O. E. XV 4

9
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laatste werk voller, dieper, atmosferiger geworden, omdat
het zooveel psychologischer is dan het eerste.
Oppervlakkig bezien zou men dat niet zeggen. Hoeveel
kleuriger zijn de negen schetsen van den bundel In de
Schaduw dan het verhaal van Bennie's jeugd uit de novelle
Het Joodje. Die schetsen gaven naast het platte realisme
de warme symboliek van het joodsche feestleven, met zijn
k-nauwgezet ritueel. Al die kleurrijke détails de
pijnlijk-nauwgezet
sabbathsviering, de paaschmaaltijd, de seiderdienst in den
plechtigen nacht ; al die onzegbare narigheden van de
sabbathsverveling, als de kachel onverhinderd gaat gloeien
en het petroleumstel ongestoord walmt, en het hoofd
tegen de brandende lamp te stootes een zonde wordt,
omdat niemand vuur mag aanraken, volgens het „dikke
boekie, bij vader op et rekkie, 't boekie van de zes-honderddertien gébods en vérbods" (bl. 76) ; ook die statig-onderworpen berusting waarmede die sjovele joodjes zich houden
binnen de staketsels van het splinterig ritueel, halfgeloovend
in hun verschrompelde traditie en hun vermummiede
uitverkiezing ; en niet minder die opstandig-onderworpen
jaloerschheid van die jodenkindertjes tegenover de benijde
en gehate christenkinderen deze en dergelijke tot zoovele facetten geslepen détails, deden den lezer van In de
Schaduw het arme-Joden-leven zien als een overouden edelsteen op verrafeld en besmoezeld brocaat, doch als een
edelsteen plotseling door betoovering onecht geworden,
terwijl het verrafelde en besmoezelde brocaat echt bleef,
o zoo grenzeloos weemoedig ! Welnu, al deze den bundel
In de Schaduw belichtende détails missen we in de novelle
liet Joodje. En toch zien wij ze hier. Doch niet afzonderlijk,
niet als aparte verschijnselen van schoonheid, maar in hun
geheel, synthetisch, in een visie des geheels. Dus niet van
buitenaf en van bovenop, maar van binnenuit. Dus niet
door de woordkunst, maar door de zielkunde, waarvan
het ons als vanzelf sprekend niet opvalt dat zij over het
juiste woord beschikt.
Het antwoord op de vraag : vanwaar dit verschil ? geeft
Heleen haar laatste, hier het vorig jaar besproken roman (O. E.

,
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1914 bl. 423-430). Heleen noemde ik toen minder een roman
dan een psychologische kroniek van een biechtende tijdgenoote. Eer een aangrijpend dan een aantrekkelijk boek.
Omdat het te zeer psychologisch relaas van een solipsistisch
menschwezen, te weinig een zielkundige uitbeelding van een
eenzaam mensch was geworden. Omdat het psychologische
hier zoozeer de leiding had, dat het al het andere overwoekerde, zoodat beschouwingen over het leven meer aandacht vroegen en verkregen dan het leven-zelf. Terwijl
bovendien dit psychologische geteekend werd in een intellectueele, die naar den trant onzer dagen met alle problemen
tegelijk zoowat worstelde, waardoor Heleen meer had van
een psychologischen krachttoer dan van een mooien roman.
Doch wat Heleen ons onthouden hebbe, aan de auteur
heeft die roman ervaring geschonken in het psychologisch
behandelen van een gegeven. En daarvan heeft zij uitnemend
gebruik gemaakt in hare kleine, zuivere werk Het Joodje.
Want van hem uit zien we het leven. Van hem uit zijn
armelijke, joodsche omgeving : de altijd ruziënde tante
Rebecca, de schrale, sjovele oom Jozef, de stille moeder,
de verlegen-deftige vader, het brutale zusje Bekkie en het
morsige Saartje, allen even smoezelig, groezelig en vet als
hun Jiddish. Van hem ook uit zijn rijke, jaloersch-be-

.

glunderde christelijke omgeving van de buitens op het
villadorp. We zien van hem uit die ons vreemde joodsche

omgeving, doordat we bemerken hoe hij daar boven uitgroeit en er zich voor gaat schamen ; evenzoo die ons
bekende christelijke omgeving, waartegen hij eerst met
jaloersche verbazing aanstaart, waar hij dan met extatische
bewondering inkomt, geïntroduceerd door zijn artistieken
aanleg, doch die hem spoedig, als zich deze sentimenteele
bevlieging schamende, weder uitstoot.
De brug tusschen deze twee werelden wordt hem gelegd
door een ietwat zonderlingen, idealistischen onderwijzer die
hem op het gymnasium weet te krijgen en het schuwe
ventje wat zelfvertrouwen weet te geven tegenover stand
en rijkdom.
Als aankomend dichtertje, die reeds verzen in een
,
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tijdschriftje plaatste, wordt de gymnasiast in die bewonderde
wereld ontvangen. Een lief kind vindt het dol een arm
dichtertje op zich verliefd te maken om met hem in een
hutje op de heide te gaan wonen, en eerst als hij voor
haar gril het gymnasium verlaten en zijn toekomst vergooid
heeft, bemerkt ze haar vergissing, terwijl hij tevergeefs in
de stad groot en beroemd zocht te worden door zijn kunst.
Hij heeft zoo goed als gebroken met zijn familie en wint
nauwelijks zijn kost met een kantoorbaantje. Diep ongelukkig
vindt hij echter troost bij de lieve, eenvoudige dochter van
zijn huisbaas, aan wie hij niet tevergeefs zijn ontroostbaar
leed vertelt, en dit slot van ingehouden humor geeft een
goede afronding aan dit werkje.
Toch blijven hier vragen te doen. Voor mij, die met
proevende aandacht In de Schaduw las en daarvan de talrijke
Mails van het symbolieke, religieuse joodsche familieleven
niet kan vergeten, leefde in Het Joodje de weemoedige
schoonheid van dat verschrompelende idealisme weer op.
Al die realistisch geteekende trekjes van die oude traditie
en dat symbolieke ritueel werkten voor mij mede om de
joodsche atmosfeer van Het Joodje inniger, dieper, voller te
maken dan ze hier wordt geteekend. Zal echter iemand,
die niet In de Schaduw las, de teekening dezer joodsche

omgeving wel anders kunnen vinden dan een hoonende
uitfluiting daarvan ? Doch laat hij dan eens de vraag beantwoorden : hoe de schrijfster die omgeving zoo zuiver en
doorzichtig heeft kunnen teekenen ? Toch zeker, omdat zij
die liefgehad heeft ? Toch zeker, omdat zij de ontroerende
détails daarvan zoo alle gekend heeft dat ze daarop en
daarvan en daarmee het hier zoo gelukte geheel kon teekenen ? Zoodat voor mij vaststaat dat zij deze psychologische
schildering niet had kunnen geven zonder de voorstudie der
realistische détailteekeningen van vroeger, maar ik tegelijk
wel gevoel dat dit voor een ander lezer geen klemmend
bewijs is.
En de tweede, hiermede samenhangende, vraag is of
voor Bennie, het joodje, de overgang van de eene naar de
andere wereld ook beteekenis heeft ten opzichte van zijn

NIEUWE BOEKEN.

133

gemoedsleven. Bennie is een droomerig, gevoelig, eerlijk
kereltje, schuw en trotsch, zich altijd den pols voelend,
en terwijl hij anderen kritiseert zichzelven niet sparend.
Als tante Rebecca van baar spaarduifjes hem een eigen
zolderkamertje heeft ingericht en hij zich toch voor haar
blijft schamen :
verwarde zich zijn hart in dankbaarheid, schaamte, berouw.
En weer, weer nam hij zich voor : nooit zou hij zich van
haar, zoo min als van de anderen, vervreemden (hl. 56).

En als de idealistische meester vertrouwt dat hij boven
den dwazen eerbied voor rang en geld is verheven, en hij
weet er heelemaal niet boven verheven te zijn, en dit
heimelijk ook van den beminden meester vermoedt :
vroeg hij zich af ... en spelen we nu komedie voor elkaar,
nu en voortdurend 2
Het denken ontroerde hem, hij kreeg ineens lust, bij den
ouden man zijn hart uit te storten en van den ander belijdenissen uitlokkend, zich met hem in dezelfde beschaming te
vereenzelvigen (bl. 83).

Dit bij de christenjongens zijner omgeving ontbrekende,
diepere gemoedsleven schijnt mij dus een erfenis zijner
joodsche traditie, hoewel dit niet uitdrukkelijk wordt gezegd. Schijnt mij een prinsair le ven wel, niet aangeleerd
of met bewustheid overgenomen, maar toch opgegroeid uit
een moederbodem, gedrenkt van trouw-bewaarde religieuse
tradities. Nu breekt hij met die omgeving ; of liever hij
groeit er uit. Nu komt hij in de wereld der christenen,
hoogst-correcte, min of meer artistieke menschen, die
echter geen christenen zijn, houden we ons aan de definitie : een christen is een mensch die een christen, een
volgeling van Christus, wil worden. Hoe zal zich zijn gemoedsleven ontplooien in die nieuwe omgeving ? Uiterlijk
en intellectueel heeft hij zich mooi ontwikkeld, is hij zelfs
aardig vooruitgegaan, het weemoedige, sympathieke Joodje,
waarmede we wat dit betreft niet zooveel medelijden behoeven te hebben, vooral na het fijne slottafereel van ingehouden humor. Doch hij heeft die vooruitgang soms
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niet gekocht ten koste van zijn innerlijk leven ? Geen
antwoord. Het gewone antwoord van de realistische literatuur. Dit zal toch ook niet het antwoord worden van een
psychologische, die wel van binnen uit, synthetisch, het
leven beschrijft, maar daarbij den factor overslaat van de
primaire gevoelens, waar het religieleven onuitroeibaar
wortelt ? We vragen en vreezen.
En Helene Servaes brengt ons ook aan het vragen.
Deze roman is het nieuwste, knappe werk van Herman
Robbers. Het zou mij niet verwonderen, of het is een van
die boeken waarmee de auteur veel meer ingenomen is dan
het publiek. De auteur toch zal als kenner het faire ervan
hoog aanslaan en er trotsch op zijn, als op 't meest geacheveerde van zijn oeuvre het publiek zal dit alles
wel willen gelooven, maar zich te vreemd voelen in deze
atmosfeer. En begrijpelijk, want dat ik onwillekeurig van
auteur en niet van schrijver sprak, is volkomen in den
haak, daar Helene Servaes naeer fransch aandoet dan hollandsch maar fransch van een vorige phase. Hoewel niet
zoo ouderwetsch, pittig en druk als b. v. Flauberts' Educa-

tion Sentimentale, daaraan toch meer herinnerend dan
aan een franschen roman van de jongste phase als b. v.
Romain Rolland's Jean Christophe. Stel bovendien de mogelijkheid dat de kritiek, gelijk hier inderdaad het geval is,
zich noch onvoorwaardelijk aan den kant van den schrijver,
noch aan dien van het publiek kan plaatsen, omdat zij
beider visie op dit werk beurtelings en van harte deelt,
dan verstaat ieder welwillende dat de kritiek door deze
erkenning zich in den hoek weet geduwd der halfslachtigen, der karakterloozen, terwijl zij uit zelfrespect toch
maar besluit in dien hoek te blijven.
Werkelijk is er verbazend veel te prijzen in Helene
Servaes.
Vooreerst de voor een kunstwerk onmisbare eenheid
van inhoud en vorm. Naar den inhoud geeft het de liefdesgeschiedenis van Helene en Luuk van der Marel, den
pasbenoemden directeur eener provinciale bank. In deze
woorden belijdt hij haar wat zij voor hem is:
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Nooit had hij een meisje als haar gezien, zoo mooi, slank,
elegant, zoo warm temperamentvol, en tegelijk zoo helder,
intelligent, geestig, van zoo'n verfijnde, nee -- hij zocht het
woord
zoo'n veredelde, vergeestelijkte verleidelijkheid, ja,
dát was het. Aspasia wist ze wel, Pericles' vrindin, dié moest
zoo geweest zijn (bl. 144).
—

Helene echter bekent hartstochtelijk te houden van
den industrieel Fokkema, een ouderen, getrouwden man,
vader van vier kinderen. Eerst als Fokkema, wiens vrouw
van geen scheiding wil weten, haar loslaat, geeft zij zich
aan Luuk, en geeft zij zich geheel. Doch als zelfs deze
uiterste zelfovergave haar niet verlost van haar liefde voor
Fokkema, ontvlucht ze stil naar Buenos-Aires en springt
onderweg over boord. Deze verweesde Helene woont als
lectrice, eigenlijk als kind aan huis, bij de adellijke weduwe
mevrouw Haardtsen, die in haar rijke salons liever artiesten
ontvangt dan de deftigheden der stad, en in vroeger jaren
niet afkeerig was van een doorgevoerde flirtation. Terwijl
Luuk in de provinciestad twee oude studievrienden terugvindt, die variaties op zijn levenservaringen met hem doormaken.
Dit wereldje, waarvan Helene het middelpunt vormt,
wordt hier voortreffelijk geteekend. Niet zoozeer door mooie
détails als deze : „de teer-blanke oogleden met de lange,
zwarte wimpers knipten vlinderig tegen den zonneschijn
(bl. 149) ; met den middag begint de weemoed (bl. 154) ;
wat oog-knippend, geheimzinnig-ernstig, als een kat" (bl.
191) als wel door de passie, waarmede deze correct-mondaine sfeer wordt verheerlijkt, en met breed gebaar wordt
verdedigd tegenover het societeitsgeklets en het saaie
braafheidsvertoon der duffe provinciestad.
Een zekere culte voor deze vroolijke, zelfbewuste libertins, een zekere culte ook voor hun diepe melancholie over
het gecompliceerde, zich steeds vergissende leven, geeft niet
slechts aan dit kunstwerk zijn eenheid van inhoud en vorm,
maar geeft er ook zijn eigenaardige schoonheid aan, een
vreemde schoonheid, meer fransch, dan hollandsch.
Maar, zal menig lezer wi en ik dan bijval, vinden : onze
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bewonderde schrijver is, en blijft gelukkig, nu eenmaal
Hollander en is het zelden iemand gegeven zich los
te maken van zijn moederbodem, gelukkig gaat het dezen
knappen, hollandschen auteur niets goed af franschman te
worden.
Wel heeft Helene Servaes iets van een internationalen
roman, die wellicht ook vertaald zal worden. Doch dan
vermoedelijk eer in het duitsch dan in het fransch. Want
hoe voortreffelijk de luchtige toon van mevrouw Haardtsen's salon is weergegeven, zoodra de ernst aan het
woord komt, wordt het boek germaansch zwaar, degelijk,
en hollandsch. Die ernst zelf echter heeft weer iets uitheemsch, onhollandsch, komt met een levenswaardeering
aandragen, waarmee wij evenmin weg weten, als met de
volgende waardeering van „geestelijk" :
Luuk ... ging met hen (eenige kennissen) naar Brussel.
Daar vonden ze wat ze zochten : smakelijke eethuizen en
lichte vrouwtjes bij de vleet. Luuk wond er zich op tot een
dolle, soms haast woeste fuifstemming, slaagde er in, een paar
dagen en nachten achtereen, te leven als in een roes. En het
was inderdaad met een gevoel van geestelijk opgefrischt te
zijn, verlost van allerlei zwarigheid, dat hij terugkeerde
(bl. 185).
Het bekijken van de boot, die vreemd en zoo onnoodig
ontzaglijk leek bier in het kanaal... Het tot beprijpelijke
afmetingen komen van de boot in zee het eenige geestelijk
bevredigende (bl. 379).
vergeestelijkte verleidelijkheid (zie boven).
In het laatste citaat is bij Luuk de goddelijke razernij
der verliefdheid aan het woord, en die heeft van nature
neiging de conventioneele banden te verbreken en de conventioneele woorden te revolutioneeren. Derhalve vinden
we met een glimlach Luuks teekening van zijn liefde wel
echt. Maar als we den schrijver hooren vertellen van
Luuks geboemel en hem dit hooren waardeeren als een
geestelijke opfrissching, dan verstaan we hem niet meer.
Of we het prettig vinden of niet, een feit is het nu eenmaal, dat onze cultuur, taal en kunst ontstaan zijn onder
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invloed van een christelijke gedachtensfeer en dat wie
zich daar ten eenenmale buiten plaatst verwarrend werkt.
Wie voor Luuk's doen de waardeering geestelijk over heeft,
geeft misschien het ware woord voor artiesten-slan g maar
een onverstaanbaar woord voor een hollandsch oor ; en
we willen toch echt-hollandsche schrijvers als Herman
Robbers gaarne blijven verstaan.
Dezelfde verwarring treft ons bij dat afgeven op die
conventioneele kringen met hun braaf heidsvertoon. Laat
Luuk, de verliefde, daarop afgeven. Dat is zijn recht, ik
zou haast zeggen : zijn plicht. Maar laat de schrijver in
dezen zich intooren, niet sentimenteel worden ; want de
schrijver kan de maatschappij en hare conventies niet
missen, omdat de botsing van persoonlijke neiging en
maatschappelijken plicht aan zijn figuren bun dramatisch
en tragisch karakter geeft.
Zooals hier bizonden sterk blijkt. Immers dat de amant
Fokkema den strijd opgeeft tegen den liefhebbenden vader
Fokkema, terwijl Helene toch trouw blijft aan haar hopebooze liefde, maakt haar tot een tragische figuur.
Nu erkent de schrijver dit ook, maar hij wreekt zich
over die erkenning door ze te overdrijven, sarcastisch, met
wreeden spot. Immers na Helene's sterven verschrikt hij
ons met deze mededeelingen over Luuk en Fokkenha.
Vier jaar later trouwde hij. Een der jongere freules van
Bottevelde, vijf-en-twintig jaar, niet onknap van uiterlijk en
ook niet zoo kolossaal van postuur als haar oudste zuster,
die Luuk indertijd eens bij de kolonelsfamilie ontmoet had
bij welke gelegenheid hij haar een roode roos aanbood, gróót
feit in haar leven ! De Botteveldes waren een van de aanzienlijkste families in de stad en zoo steeg ook zijn aanzien door
dit welberaden huwelijk. Hij verkeerde thans met de voornaamste families der provincie, adellijke grondbezitters en
groote industrieelen.
.. En (Fokkema) gold nu voor een van de koningen der
Nederlandsche industrie ... Zijn oudste dochter, zeer jong
getrouwd met een jonker Aertsen, kwam in den Haag te

wonen en verkeerde aan 't hof (bl. 408).
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Zeker, denzelfden middag dat Luuk kennis maakte
met Helene, ontmoette hij de kolossale baronesse van
Bottevelde, een even saaie, stijve plechtstatigheid als haar
dikke dochter we herinneren het ons uitstekend. En
ja, Fokkema liet Helene los voor zijn oudste dochter
vooral we herinneren het ons niet minder. Moest Helene
dus ondergaan, opdat Luuk een freule van Bottevelde zou
trouwen, en Fokkema's dochter aan het hof zou komen ?
Is zoo de humor van het leven ?
Neen, dit is geen humor meer ; dit is onnoodig sarcasme, rauw-schrijnende spot. En bovenal : dit ontneemt
aan de culte van Helene's trouw aan haar liefde en van
Luuk's strijd om haar bezit veel van haar diepen, ons
eerst zoo aangrijpenden ernst. Al tracht de schrijver deze
gedachten weg te nemen door aan het slot te zeggen dat
Helene's „onsterfelijke heugenis", bij Luuk en Fokkema
heimelijk en sterk blijft leven, de lezer zal hierbij wellicht
een vraagteeken plaatsen. Neen, die twee laatste bladzijden
hadden moeten wegblijven. Dan zou de met zulk een passie
geschreven culte van Helene's trouw dieper, blijvender
indruk hebben gemaakt.
Daarom zou het mij niet verwonderen of de gewone
lezer zal zich in Helene Servaes minder thuis voelen dan in
vorige werken van Herman Robbers als De Bruidstijd van
Annie de Boogh of ' De Roman van een Gezin, terwijl de
schrijver zelf wellicht Helene Servaes hoogex zal stellen,
omdat dit kranige, geacheveerde werk meer de der door
hem zoo geliefde fransche auteurs benadert dan een van
zijn vorige werken.
Geen vragen echter schijnt ons de nieuwste roman
van mevrouw Anna van Gogh—Kaulbach op te geven. Hier
is alles klaar, doorzichtig en volkomen begrijpelijk. Het
blijft alles even eenvoudig als in deze beginzinnen :
Lente was aangezwierd.
In de heidestreek groende de vale grond en de paarse
berkstruweelen droegen hun kantwerk van broze takjes met
openluikende, teer-groene blaadjes, waartusschen de groene
katjes bengelden. Ernstig en nurksch-donker rezen de dennen-
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bosschen, doch de kleine bruine knopjes borgen beloften van
bloei en in den zonneschijn wademden de boomen warm harsachtige geur uit (hl 1).

Doch in deze eenvoudige bewoordingen en verbeeldingen wordt een tragisch levensgeval verhaald.
De heer Hoevendaal, hoofd van het groote effectenkantoor eener provinciestad, heeft twee zonen. Herbert, de
oudste, lijkt op zijn moeder, indertijd 'n stille werkzame vrouw,
en op hem, die nog leeft om te werken. Bart, de jongste,
is daarentegen meer een idealistische flaneernatuur, heelemaal
het kind zijner moeder, Hoevendaal's tweede vrouw. Deze,
een zwak, aesthetisch aangelegd vrouwtje dat liefst sprak
„over dingen „die je niet zien kunt" zooals ze 't noemde",
(bl. 40) voelde zich bij haren practischen zakenman, „als
een opgesloten vogel", en weet aan hem haar zenuwziekte.
Toen zij gestorven was, nam Hoevendaal zich voor aan
Bart goed te maken wat zijn moeder was tekort gekomen.
Zoo wordt Bart een verwend kindje, terwijl Herbert jaloersch,
stug zich opsluit in zijn ironische zelfzucht. Zoo gaat Bart
reizen, terwijl de daarnaar niet talende Herbert op kantoor
zit. Bart verlooft zich met Wiesje Termolen, een Amsterdamsch meisje, aan wie hij op reis reeds voortdurend zijn
poëtisch-getinte gemoedservaringen had geschreven. Barn
houdt van het genot, minder uit zelfzucht, dan omdat
genieten het leven mooi maakt en hij tracht Wiesje
zijn idealistischen kijk op het leven mede te deelera. Dit
gaat maar half; en Wiesje heeft toch meer aandacht voor
hun te bouwen eigen huis, dan voor hun aanstaande reizen,
waar Bart het altijd over heeft. Herbert weet dan haar
aandacht te trekken. Zij ziet hem, den noesten werker,
grooter en sterker dan den weeken droomer, die maar van
genieten spreekt. Zij worstelt tegen, maar Herbert wint.
Deze laat aan Bart zijn victorie voelen, die dit echter niet
kan, niet wil gelooven. In een laatste poging aan Bart
trouw te blijven liegt zij tegen Herbert dat het tusschen
haar en Bart reeds te ver gekomen is.
Doch dan wijst Bart dit offer af, doet vrijwillig
afstand van haar en zendt Herbert tot haar. Zoo blijkt
.
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dat niet deze maar Bart de sterkste is ; en Wiesje zal dit
nooit vergeten, ook al gaat zij nu Herbert huwen.
Wies wist dat ze hem gelukkig zou maken ; in haar zou
altijd iets blijven schreien, omdat dat andere geluk haar
ontging, het geluk dat Bart haar geopenbaard zou hebben.
Eerst sinds den vorigen dag had ze begrepen, dat hij een
schat in zich omdroeg, die zijn leven op hooger niveau
bracht ... Hare plaats was naast Herbert, maar zij oogde
Bart na met stil verdriet (bl. 268/9).
Als hiermede het verhaal besluit, vinden we het een
knap inelkaar gezet, duidelijk romannetje. Is hier niet
bereikt wat immers Verga eischte van een roman dat hij
zou zijn : „essersi facta da se" ? Werkelijk is het alsof dit
romannetje zichzelf schreef en vertelt ; ook alsof het zichzelf
leest. Maar zei Ruskin niet „a book is essentially not a
talked thing, but a written thing"? Is deze gladde, nooit
overrompelende taal nog persoonlijk ? Is deze doorzichtige
tragedie niet wat erg duidelijk voor ons verwarde leven ?
Doch voor geen enkele vraag stelt ons het nieuwe
verhaal van P. H. van Moerkerken De Bevrijders. Met
inderdaad verrassende vlugheid volgt dit verhaal op de
indertijd ook hier besproken De Dans des Levens (1912) en
De Ondergang van het Dorp (1913) van denzelfden schrijver.
Nieuwe kanten van zijn talent openbaart dit jongste werk
van hem niet. Wel geeft het een schoone afronding aan de
vroeger reeds geprezen kwaliteiten daarvan.
De Bevrijders geeft een historisch-romantisch verhaal
onzer verlossing uit de fransche overheersching. Het eerste
hoofdstuk brengt de oude truc der romantiek : een vondst
in 1868 van een paar geheimzinnige papieren, ontdekt bij
de boedelscheiding eener op drie-en-tachtig jarigen leeftijd_
overleden eenzame freule. De schrijver weet wat die vergeelde dingen voor haar in haar jeugd beteekenden, en hij
vertelt dit op aangename, persoonlijke manier.
Wij maken zoo kennis met patriotten wier geestdrift
voor de bevrijders, de Franschen, aardig bijtrekt; met echte
en namaak-Franschen ; met menschen onder wier driekantig
steekje bewondering voor den grooten held of verguizing
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broeit voor den tiran Buonaparte ; met meisjes die zich
verloven met fransche officieren en met moeders die
weenen omdat hun kinderen als conscrit meemoeten met
den Corsicaanschen Geweldenaar.
Wij zijn in een Keizersgrachthuis, dat als te duur
verlaten wordt voor een ietwat verwaarloosde hofstede
Wijckervelt onder Heemstee, maken den tocht naar Rusland
mee en den slag bij Waterloo en twijfelen geen oogenblik aan de werkelijkheid dezer tafereelen.
Zeker, die David van Wijck, de tabakshandelaar die
in de dagen der regie zich vasthoudt aan zijn geloof:
„zonder tabak kan de mensch niet leven", (bl. 106) en
onder het pijprooken en wijndrinken door aan poëzie doet,
en met schuwen eerbied opziet tegen Mr. Willem Baderdijk, terwijl hij indertijd toch een echte patriot was en
blijft dwepen niet Helmers en onzen Rotgans hij is
buitengewoon goed geteekend. Evenals zijn goede, te weeke
vrouw, en zijn zelfgenoegzame zoon, even leeg van dieper
zieleleven als zijn vader. Evenals de freule Fabian van den
Uienhoek in de Graafschap waar Staring van den Wildenborch wel te gast komt evenals de menschen uit het
toen nog weinig ontwaakte volk. En dit alles in het kort
bestek van een twee-honderd-zeventig, groot-gedrukte,
typographisch keurig verzorgde bladzijden.
Eer een klein dan een groot boek, doch dat verplaatst
in een wijde atmosfeer. Dit komt omdat het zoo persoonlijk is geschreven en met zulk een weloverwogen, hollandsch-bezonken inzicht.
Eer herinnerend aan den luchtigen toon van van Lennep
dan aan het breede pathos van Bosboom-Toussaint, maar
ernstiger, werkelijker dan van Lennep en hoewel heel wat
minder breed en diep dan Bosboom-Toussaint toch even
persoonlijk als deze, zij het op andere manier.
Het persoonlijke van dezen stijl is dat hij met een
zekere zwierigheid in enkele zinnetjes niet slechts die
menschen en toestanden maar ook een geestelijk verschijnsel
als Thomas à Kempis' Navolging typeert, en dat hij met
een deftig woord, doch dat het ironisch doet, vroolijk licht
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laat vallen over de plechtstatige Hollanders, die hetzij zij
revolutietje spelen of poëzie brallen, altijd duitendieven
blij ven.
Die stille humor van een vroolijken geest maakt de
lezing van De Bevrijders tot een wel niet groot, maar
onvermengd genot. Want er zit te weinig passie in, het is
te weloverwogen, te leuk, te hollandsch, dit boek, dat in
het slothoofdstuk de lezers aanraadt niet in Heemstee naar
Wij ckervelt te zoeken omdat de hofstee gesloopt is, te
leuk vooral, dan dat het ons heftig zou ontroeren. Die
leukheid doet ons denken, niet dat de schrijver veel heeft
van Hildebrand, maar toch zeker veel van Hildebrand houdt..
In die leukheid ligt, zooals ieder voelt, een gevaar
voor dezen stijl. Waar hij die een weinig aandikt, als in
de weeë dominees-woordspeling van Schepper en ... .
schipperen (bl. 148), laat hij ons leelij k uit de koets vallen.
Want zwierige leukheid en gemoedelijke ironie, zijn almee
de mooiste wandelwegjes voor den hollandschen geest;.
intusschen, die laantjes loopen langs slooten, mooi om te
zien, maar leelij k om in te belanden.
Doch dit zijn weinige en kleine vlekjes in een prettig
verhaal, waarmee wij den schrijver en onze lezers van harte
gelukwenschen.

SON N ETTEN
DOOR

MIEN LABBERTON.

OVERGAVE.
Daar is een stille weemoed in mijn hart,
Om wat verloren ging en niet zal keeren,
Om 's levens droefenis, niet af te weren,
Om 't eigen lot, in raadselen verward.
Wee wie tè lachend 't groot Gebeuren tart,

Alsof geen onheilschicht zijn hoofd kon deren ;
Hem treft te feller 't allerdiepst ontberen,
Schier doodend weegt hem 't zware wicht der smart.
Ik heb wel lang gevoeld die wonde schrijning
Nu wordt der wilde golven bitterst branden
Door U ter rust gewiegd in zachte deining.

...

Gij hebt in mij een nieuw geluk ontvouwd ;
Mijn innigst leven leg ik in Uw handen,
't Verleden, 't heden, 't zij U gansch vertrouwd.

.

WINTERMORGEN
Zie, hoe het al in feestkleed wordt getooid !
Een donzig-blanke milde vlokkenregen
Komt vallen als een rijke hemelzegen,
Heeft spelend zich om tak en twijg geplooid.
In winterpracht nog duizendvoud vermooid
Lachen mij bosch en hei nu vroolij k tegen,
Omhoog, omlaag heerscht twinkelend bewegen,
Natuur voelt zich met reinheid overstrooid.
In blij bewond'ren staat het beekje stil ;
't Staart vragend op naar d'eeuwenoude eiken,
Die zonneschitt'ren als in nieuwe jeugd.
Z66 voelt mijn ziel zich eindeloos verheugd.
Kon slechts mijn dankend loflied Ti bereiken,
Die met Uw liefdekracht mij steunen wil !

NIEUW LEVEN.
Een vreemd bewegen gaat door 't stille bosch,
Een h eimlij k fluistren en een wonder zingen,
Als verre stemmen sprekend van de dingen,
Die tooien zullen 't woud in lentedos.
Reeds bloeit met zachten vreugdevollen blos
Een jonge lariks en een machtig dringen
Doet hier en daar de knopjes openspringen
Van anemonen, sierend tusschen 't mos.
Nu is 't alsof met nieuw en blij geluid
Hoor, hoe een merel fluit !
Mij 't leven roept.
Een vlugge vlinder dartelt vroolijk rond.
Dit heil maakt weer de kranke ziel gezond ;
De tijd van moeizaam wachten gaat voorbij,
Herleving wenkt en nadert ook voor mij.

o

E. XV 410

ZONSONDERGANG.
Nu staar ik stil, in schoonheidsmacht geboeid,
Naar 't vlammend westen, wail• in gouden lonken,
Als badend in een zee van purpervonken,
D'algoede zon in vuur'ge branding gloeit.
En zacht, zooals een kleine golf vervloeit,
Verdrijven, nu zij stralend is gezonken,
De gulden glansen, die haar teer omblonken,
En sneeuwen wolkjes glijden, licht-besproeid.
En roerloos stil in 't stervend avondrood
Aanbidt de hei .... Ik dool in 't schemer-blauwen,
Niet eenzaam, schoon elk lachend leven vlood,
Want in die stilte zie 'k Uw lief gelaat,
Dat vrede brengt en eindeloos vertrouwen ;
Gij zijt mijn Zon, die nimmer ondergaat !

ZOMERVREUGDE
Het zoet gedroom van zoelen lentenacht
Is nu vervuld ; vallei en heuvel bloeien,
Het wuivend loof doet duizend tinten vloeien
Door 't welig woud, met zomergeur bevracht.

De paarse hei, die 't bijengonzen wacht,
Laat honing-biedend 't lokkend purper gloeien,
En boutgewiekte bloemevlinders stoeien
In 't spranklend licht, dat in hun kleuren lacht.

In gouden glanzing wiegelt 't rijpe graan,
Al golvend op de zonbeschenen velden,
Welhaast zal 't schoovend daar gebonden staan.
't Is levensvolheid, wáar mijn oogen turen
O roode rozen, die zijn komst verzelden,
Waarom kan Zomer's weeldebloei niet duren
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Indië, wij. . . . en anderen.
Voor Nederland zal het jaar 1915 nog in ander opzicht belangrijk zijn dan wegens het voortduren van den oorlog. Immers
zijn, te midden van het geweld daarbuiten, in de maand Maart
een drietal maatregelen betreffende Indië genomen die, als mijlpalen in onze koloniale geschiedenis, gedenkwaardig dienen te
heeten.
Daar is een Indische leening uitgeschreven.
De gedwongen koffiecultuur is ten doode gedoemd.
Het recht van vereeniging en vergadering is, principieel, voor
Indië, in gelijke mate als voor Nederland erkend.
Een „Indische" leening van 62 1 /2 millioen, op de markt gebracht terwijl deze door den oorlog geheel overhoop ligt en vlak
nadat zij bezwaard is geworden met eerre Nederlandsche van 275
millioen ! Was het geen waagstuk ?
Nog kort geleden scheen het onmogelijk. Zoowel in de Eerste
als in de Tweede Kamer werd den Minister van Koloniën verweten dat hij te zeer had getalmd met het uitschrijven van een
Indische leening toen het nog vrede was, omdat er thans wel niet
aan zoo'n leening te denken viel. En de heer Cremer, iemand
wiep men zeker allerminst het bezit van een scherpen kijk op
zaken van handel en financiën zal ontzeggen, vooral niet waar het
Indië geldt, zei dan ook op 5 Maart, bij de behandeling van het
ontwerp:
„Toen wij onlangs in deze Kamer een academisch debat hielden
over een Indische leening 1) en daarbij meeningen uitten op welke
wijze deze het best zou kunnen worden gesloten, had ik werkelijk
niet gedacht, dat wij zóó spoedig zouden staan voor een daad."
Het feit dat men thans, onder zulke hoogst ongunstige om1) Op 30 Dec., bij de behandeling

van de Indische begrooting.
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standigheden, de baan schoon genoeg heeft gezien voor een Indische
leening, is zeker verblijdend maar wettigt te meer het vermoeden,
dat dezelfde „daad" in vredestijd, bij wat meer activiteit ten
departemente, al lang had kunnen zijn gedaan. En dat men dan
geen betere voorwaarden zou hebben kunnen krijgen, gelijk de
Minister met veel vrijmoedigheid beweerd heeft, is toch hoogst
onwaarschijnlijk — om het zacht uit te drukken. Als men geld
meent te kunnen krijgen tegen 5 % tot een koers van 97 % in
een tijd als dezen 1 ), zou men dan diezelfde cijfers moeten hebben
neerschrijven b. v. in Juni toen eendags geld zelfs tegen 2 percent
was te bekomen ? Het schijnt wel alsof de fortuin den heer Minister
wat naar 't hoofd is gestegen.
Het vermoeden ligt voor de hand, dat de groote overteekening
van de Staatsleening den Minister van Koloniën op het denkbeeld
heeft gebracht om het nu ook maar eens te probeeren met een
Indische leening. De kans scheen mooi om van al die millioenen
die immers nog beschikbaar schenen te zijn — de kruimkens van
de tafel des rijken — ook voor Indië wat binnen te halen. Een
leening van 621/ 2 millioen, noodig tot aflossing van de vlottende
schuld aan Nederland, haalde immers nog lang niet het overschot
van de inschrijvingen op de Nederlandsche leening.
Zulk een redeneering schijnt in elk geval aannemelijk. Zelfs
lijkt de koers van uitgifte, 97 %, vrij laag als men bedenkt dat,
al is de leening eene geheel zelfstandige, zonder eenig onderpand
of zonder eenige formeele garantie van het moederland (wat zou
daarover in normale tijden zwaarwichtig zijn geredeneerd in de

Staten-Generaal) zulk een garantie feitelijk nochtans even goed
bestaat. Het is immers zoo waar wat Mr. Van Nierop eenigen tijd
geleden in de Eerste Kamer eens opmerkte : met of zonder formeele
garantie blijft het precies eender ; wij zouden, als de financieele
nood aan den man kwam, Indië toch niet in den steek kunnen laten.
Maar de financieele adviseurs van den Minister zullen wel
goede redenen hebben gehad om den koers van uitgifte niet
hooger te stellen, daarbij misschien lettend op het feit dat de
Nederlandsche leening ter beurze — voor haar is de AYnsterdamsehe Beurs heropend, op een kier! -- zich niet geheel à pari weet
te handhaven. Over eenigen tijd, als Indië op de buitenlandsche
geldmarkten wat meer bekend is geraakt — in de prospectussen
van leeningen zal veel daartoe zijn bij te dragen — zullen de
voorwaarden wel gunstiger worden. Mededeelingen omdat Indië's
1) En hoe schitterend heeft de uitkomst deze meening bevestigd !
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rijkdom, door den Minister in de Tweede Kamer gedaan en becijferingen als mij dezer dagen door een Haagsch financier werden
voorgelegd, volgens welke de heele 621/ 2 millioen gedekt konden
worden alleen reeds door de suikerwinsten van 1913, zullen allengs
het crediet van Indië wel vestigen en doen rijzen. De schaduwzijde ervan is.... dat ze ook begeerten kunnen wekken !
Voor de Nederlandsche financiën is de Indische leening van
rechtstreeksch belang omdat ze ons in staat zal stellen, drie maanden langer van het Nederlandsche leeningsgeld te teren dan zonder
aflossing van de Indische vlottende schuld mogelijk ware. Anderzijds zullen de beleeningsaanvragen bij de Nederlandsche Bank,
waar de beleeningen na de uitgifte der Staatsleening toch al geducht zijn gestegen, opnieuw hooger worden.
Voor Indië echter beteekent deze eerste zelfstandige leening
de eerste stap op den weg der financieele zelfstandigheid waarvan
het hek is geopend door de wet van 29 Juni 1912 waarbij Indië
rechtspersoonlijkheid kreeg. Het toen nog leege hulsel heeft thans
den eersten inhoud ontvangen.
Er zal nog wel meer in komen.
* *
Binnen tien jaar na dezen zal de gouvernements-koffiecultuur,
laatste overblijfsel van gedwongen cultures van den G. G. van den
Bosch, hebben opgehouden te bestaan. Zoo kan men lezen in de
Memorie van Toelichting bij het door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp tot „geleidelijk opheffing" van de koffiecultuur
zooals het in den considerans of tot „intrekking van Art. 56 van
Regeeringsreglement" zooals liet in het intitulé heet. Het zal dan
juist bijna een eeuw geleden zijn dat het stelsel door Van den
Bosch bij den Koning werd bepleit tegenover den Minister en werd
aanvaard -- ten koste van het ministerieele leven des Ministers.
Met de financiën van Indië ging het destijds niet schitterend. In de
„Memorie" over de grondslagen en de werking van het Cultuurstelsel die de G. G. van den Bosch aan zijn opvolger J. C. Baud
overhandigde, deelde hij mede dat op 1 Jan. 1830 de gelden in
kas slechts bijna 5,4 millioen gulden beliepen tegenover een schuld
die dringend afdoening vereischte van ruim 4 millioen en dat, ook
zonder schuld, de uitgaven toch de inkomsten „aanmerkelijk te
boven gingen". Hij schreef dat toe ten deele aan de hooge oorlogskosten maar ten anderen deele aan een verkeerd stelsel van „liberalismus" in nijverheid, handel en landbouw. Daar tegenover hield
de Minister staande, dat het stelsel van vrijen arbeid en vrijen
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handel nooit een waarlijk fair trial had gehad. Maar de Koning
werd aangelokt door het schoone financieele perspectief van het
stelsel — Van den Bosch en :
„Overwegende dat in de gegeven omstandigheden dàt stelsel
van nijverheid zich het meest aanprijst, waardoor met inachtneming
der algemeene gronden van bestuur door ons bij hetzelfde Regeeringsreglement vastgesteld, de Koloniën worden in staat gesteld
om derzelver geldelijke verplichtingen jegens den moederstaat op
de spoedigste en zekerste wijze te kwijten", keurde hij de door
Van den Bosch medegedeelde maatregelen „tot uitbreiding der
teelt van handelsvoorwerpen op het eiland Java" goed en sanetionneerde daarmede het stelsel van dwangcultures 1 ).
Het hoofdbeginsel van het stelsel was — men kan dat lezen
op blz. 426 der Memorie van Van den Bosch in de uitgave van
1864 — dat 1 5 van de rijstvelden per dessa kon worden aangewezen voor de teelt van andere producten van minstens gelijke
opbrengst, waartegenover de dessa dan van het betalen van landrente werd vrijgesteld. De dessa had één man per dag en per
bouw te leveren.
Het stelsel heeft de begeerde financieele uitwerking stellig
gehad. Van den Bosch kon aan het slot van zijn Memorie constateeren dat het deficit „waardoor de Kolonie sedert ongeveer een
halve eeuw een lastpost voor het moederland geweest was", vervangen was „door een aanzienlijk batig overschot, zoodat reeds
over 1832 ruim 5 millioen en over 1833 ruim 10 millioen guldens
hebben kunnen worden geremitteerd, terwijl er over 1834 ruim 10
millioen aan het Departement van Koloniën is verzekerd, met het

vooruitzicht bovendien, dat de remise voor dit jaar merkelijk meer
zal bedragen en van jaar tot jaar zal toenemen, zoodat na het

o verstrij ken van dat jaar veilig kan gerekend worden, dat een
kapitaal van 28 à 30 millioen naar het moederland zal zijn overgemaakt, welk zoo aanzienlijk excedent is verkregen zonder invoering van nieuwe of vermeerdering van de bestaande belastingen, zijnde integendeel eenige van de drukkendste onder dezelve
geheel afgeschaft en weder andere gematigd."
De gulden tijd was aangebroken. De stroom der batige sloten
begon te vloeien en zou, dertig jaar lang, de Nederlandsche schat-

1) K. B. van 25 Maart 1831 No. 1, opgenomen in de „Bijdragen
betrekkelijk Koloniale en andere aangelegenheden", getrokken uit de nagelaten papieren van den Minister Elout.
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kist vergulden totdat, in 1864, Wintgens zijn beroemd afscheidssaluut er aan bracht.
Maar toch, hoe vast Van den Bosch overtuigd was van de
heilzame werking die het cultuurstelsel ook voor Indië en voor den
Javaan zou hebben -- want men doet hem groot onrecht wanneer
men hem slechts motieven van stiefmoederlandsche inhaligheid toeschrijft en de sociale bedoeling van zijn stelsel miskent — voor
Indië heeft het cultuurstelsel, in 't algemeen, niet gunstig gewerkt.
Al kan men met den heer Fock die dit uitsprak op 5 Maart j .1.,
van oordeel zijn dat het stelsel „in betrekkelijk korten tijd een
enorme uitbreiding van de productie op Java" ten gevolge heeft gehad, de verleiding tot eon vexatoire en fiscale toepassing was inhaerent aan het stelsel en heeft onder de bevolking op Java slecht
gewerkt. Was er niet, nog in 1892, een directeur van Financiën
te Batavia die adviseerde dat men den dwang op de bevolking zoo
streng mogelijk moest handhaven en dat de stelregel moest zijn
„Zooveel mogelijk koffie voor zoo weinig mogelijk geld ?" En dat
zonder tegenspraak van Minister of G. G. !
De sedertdien opgekomen „ethische koers" heeft dergelijke
begrippen weggevaagd. De dwangcultuur ware daarmede ook
principieel onvereenigbaar. De particuliere ondernemingsgeest is

gelukkig zoozeer vaardig geworden over Java dat het gouvernement
ook niet uit commercieel oogpunt eenige dwangculture meer behoeft
te handhaven waarvan de laatste enkele tonnen 's jaars opleverde.
Met het opheffen van de gedwongen koffiecultuur en het
intrekken, dientengevolge, van Art. 56 van het Regeeringsreglement,
is een mijlpaal in onze koloniale geschiedenis bereikt.
De commercieele koers is geheel verlaten. De ethische koers
wijst thans den weg. Denzelfden dien de Minister van 1830 uit
wilde — hoewel die aan een ethischen koers toen nog niet denken
kon.
En eindelijk is, met de wijziging van Art. 111 van het
Regeeringsreglement, principieel een derde mijlpaal geplaatst in
onze koloniale historie. In Indië is de baan geëffend voor dezelfde
politieke vrijheid welke Nederland geniet.
Er is, bij de behandeling van het ontwerp in de Tweede
Kamer, betwijfeld of de verandering wel van heel groote practisehe beteekenis kan worden geacht. Misschien is die beteekenis
inderdaad niet groot. Ten eerste omdat men niet weet, hoe de
ordonnantie er uit zal zien die in Indië de plaats van onze Ver-
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eenigingswet zal vervullen (de Minister zei dat ze zich zoo na
mogelijk bij deze zal aansluiten, wat echter tevens inhoudt dat er
eenig verschil zal zijn). En ten andere omdat het verbod van
Art. 111, althans wat de politieke vergaderingen betreft, toch al
lang onhoudbaar was geworden en niet werd toegepast. Maar
principieel is de verandering niet minder dan een totale ommekeer. Een vervangen van het stelsel van principieel verbod betreffende politieke vereenigingen en vergaderingen door het stelsel
van principieele vrijheid. Het is de politieke meerderjarigheidsverklaring van Indië.
Merkwaardig is het, dat bij het korte debat in de Tweede
Kamer weer iets is opgekomen van den ouden strijd tusschen
conservatisme en liberalisme in de koloniale politiek, al voelde
het conservatisme zich te zwak om tot het eind toe haar stelling
te verdedigen zoodat het ontwerp zonder hoofdelijke stemming
werd aangenomen. Doch vooraf had het amendement-Bogaardt
doen zien, waar het koloniale conservatisme gevoed werd. Uitsluitend bij de rechterzijde die, met uitzondering van drie christelijk-historischen, in haar geheel stemde vóór een amendement dat,
ook blijkens de toelichting, was geboren uit dat typische gemis
aan vertrouwen in nieuwe vrijheidsmaatregelen dat te allen tijde
het kenmerk van het conservatisme is geweest.
Het was een opmerkelijk politiek-psychologisch moment.
*
Het economische debat heeft ons, ook in het Parlement, weer
even herinnerd aan het feit dat er in Europa nog altijd oorlog is.
En het heeft tevens doen zien, hoe weinig beseft wordt, óók in
het Parlement, welk een ontzettend verschil er is — ja wel ontzettend! — tusschen den toestand in ons land en dien in andere,
oorlogvoerende rijken. Men heeft in de Tweede Kamer eenige
dagen achtereen schier hartstochtelijke klaagredenen en verwijten
kunnen hooren aan 't adres van de Regeering, omdat deze er niet
voor wist te zorgen dat wij onze levensmiddelen kunnen koopen
tegen prijzen precies zoo alsof er geen oorlog was. De een riep
om uitvoerverboden en maximumprijzen. De ander (een vrijzinnigdemocraat maar een agrariër) wilde niets van zulke staatssocialistische maatregelen weten en bleek in deze opeens een vurig aanhanger van het laisser faire. Mits de Regeering maar zorgde voor
aanvoer!
Alsof de Regeering, gesteld dat zij ad libitum kou doen aanvoeren -- de scheepvaartverhoudingen zijn er waarlijk niet naar! —
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ook baas zou wezen over den prijs dien zij bij aankoop heeft te
betalen en of die prijs niet mede den verkoopprijs bepaalt.
En wat de uitvoerverboden betreft, toonde Minister Posthuma
overtuigend aan, dat deze zoo gevaarlijk kunnen zijn als een mijn,
waarvan men nooit recht weet naar welken kant zij springen zal.
De verbruiker kan er door worden gebaat. Maar als zulk een
absolute maatregel ze is uitteraard absoluut : alles of niets —
de prijs zoozeer doet dalen dat de producent het bijltje er hij neer
moet leggen (de stagnatie van de varkensfokkerij heeft het dreigende van dat gevaar doen zien) dan krijgt de verbruiker ... in
't geheel niets. Is het dan niet beter om maar wat duurder te
moeten koopen ? Of is de Regeering verantwoord wanneer zij,
door een uitvoerverbod betreffende artikelen waarvan hier een overvloed wordt geproduceerd, oorzaak is dat het surplus hier ongebruikt verrot terwijl men in andere landen tekort komt en zóó,
dus, dat de producent hier ontzaglijke schade lijdt?
En leven wij nu waarlijk zóó buitensporig duur?
De Minister van Landbouw heeft aan de Tweede Kamer eenige
staatjes overgelegd die evenwel goeddeels groothandelsprijzen betreffen en dus geen zuiver beeld geven van wat men bij den winkelier betaalt. Alleen de prijs van aardappelen wordt per H.L.
opgegeven wat niet zoo heel veel verschil zal maken. Het blijkt
dat men voor Eigenheimers betaalde in Februari 1913 11,40—f 1,60,
in dezelfde maand van 1914 f 2,80 — f 3,10 en in Februari 1915
f 2,90—f3,19. Vóór en na den oorlog dus weinig verschil.
Van een aantal kleinhandels-artikelen vindt men in de Jaarcijfers de prijzen over de laatste tien jaren opgegeven. Daar deze
echter slechts tot 1913 loopen, heb ik mij door de Coöperatieve

Winkelvereeniging (vroeger van) „Eigen Hulp" te 's-Gravenhage
een vergelijkend staatje doen geven van Maart-prijzen over 1915
en de twee voorafgaande jaren, alles per half K.G. Helaas kan ik het,
wegens plaatsgebrek, hier niet opnemen. Er blijkt echter uit dat
inderdaad, op enkele artikelen na, alles duurder is geworden, n.l.
van 0 tot 45 procent. De gemiddelde prijsstijging beloopt ongeveer
16 %. Maar wanneer men de Jaarcijfers weer eens opslaat, ziet
men dat sommige hooge prijzen ook in 1912 werden betaald.
Bruine booreen waren ook toen (niet in Maart; de gemiddelde jaarprijs wordt daar opgegeven) 16 cent per pond, zoetemelksche kaas
kostte ook toen 60 cent, basterdsuiker 27 cent, witte zelfs 28, beide
thans 2711 22..
Boter is thans niet duurder dan in Maart 1914: f 0,85 per pond.
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Wat de vleeschprijzen belangt heb ik mij door een groote
slagerij in Den Haag de volgende prijsvergelijking per K.G. doen
geven over Maart 1914 en Maart 1915 :
1914
1915
Rundvleesch (groot)
f 1,50 f 1,50
„
Kalfsvleesch
„ 1,80 „ 1,80
„ 1,30 „ 1,60
Varkensvleesch „
„ 1 30 „ 1,30
Rundvleesch (klein)
1,60
„ 1,50
Kalfsvleesch
1 10 „ 1,30
Varkensvieesch
De broodprijs .... ja, die is hoog -- dank zij de vriendelijkheden van Engeland en Frankrijk en de desorganisatie van de
graanmarkt door de isolatie van Rusland. In de jaren van 1908
tot en met 1914 (eerste halfjaar) schommelde de prijs van gebuild
melkbrood tusschen 17 en 18 cent per K.G., die van ongebuild
brood tusschen 13 en 15 cent. Thans zijn die prijzen : 25 à 26 en
21 à 22 cent. De broodpolitiek der Regeering die minister Posthuma
aanduidde als duur wittebrood bij goedkoop bruinbrood, heeft, wat
dit laatste belangt, haar effect dus zeker nog niet bereikt.
Maar .... wat mogen wij klagen wanneer wij lezen, welk
IKriegsbrot vlak over onze grenzen de arme drommels daar moeten
eten — en hoe weinig dan nog ! Een rantsoen van 200 gram meel
per dag, waaruit dan, met bijmengselen, een onsmakelijke broodmassa van 250 gram wordt gebakken.
Twee honderd vijftig gram per dag en per hoofd (alleen nog
;

„

„

,

maar : per hoofd van volwassenen !) Terwijl het dagelijksch broodrantsoen voor onze soldaten wordt gerekend op 650 gram.
Is er reden tot klacht of — tot dankbaarheid ?
De omstandigheden die den aanvoer beheerschen, worden er
inmiddels niet beter op. Op het Duitsche dreigement met duik-

booten en mijnen antwoordden Engeland en Frankrijk met een
prijsverklaring, bij voorbaat van alle Duitsche goederen, ook wanneer die in neutrale schepen zouden worden gevonden. Terwijl het
Duitsche dreigement tot nu toe geen enkel Nederlandsch schip
heeft getroffen, moet het Engelsch-Fransche onvermijdelijk weer
een zwaren slag aan onzen handel toebrengen. Het is in deze
evenals in alle optreden van de twee partijen tegenover Nederland :
van Duitschland schrikwekkende verklaringen --- maar vriendelijke
daden. Van Engeland en Frankrijk poeslieve woorden — maar
benadeelende daden. Van den aanvang van den oorlog af heeft

156

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

Duitschiand ons voor geen halven cent benadeeld en is alle schade
ons toegebracht door Engeland en Frankrijk. Doch men schijnt bij
ons voor deze feiten blind te zijn 1).
Gelukkig dat onze Regeering hare kalmte bewaart en althans
niet meer let op woorden dan op daden. Toen de Duitsche nota en
het antwoord van onze Regeering bekend waren geworden, schreef
mij een hooggeplaatst persoon :
„Nu had een gewichtige mijlpaal geplaatst moeten worden en
had men te Berlijn zoo al niet moeten zeggen dan toch doen
voelen en flink doen voelen, dat bij bet eerste Nederlandsche
slachto ffer van deze zeerooverij, ons leger in België zijn voldoening
zou gaan eischen".
Men beschouwe een houding, als in dit schrij ven gewenscht
werd, nu eens in het licht, niet van de woorden der Duitsche
nota, maar van hare uitvoering !
Als wij aanstonds, tegen de Duitsche woorden, met ons leger
hadden gedreigd, wat zouden wij dan nu tegen de EngelschFransche daden wel hebben moeten doen ?
Dreigen.... met onze vloot ?
17 Maart.
C. K. ELOUT.

.

1) Toen dit werd geschreven, was het aanhouden en opbrengen van
Nederlandsche schepen door Duitsche duikbooten nog niet bekend. Echter
doet Duitschland daarmee nog slechts wat Engeland en Frankrijk reeds in
't begin van den oorlog hebben gedaan.

B U ITEN LA N D.
Nog steeds sleept de heillooze wereldoorlog zich voort, nog
steeds blijft het pleit tusschen de Entente en den Driebond onbeslist. Even onbeslist als de telkens weder opgeworpen vraag : wie
heeft de schuld aan het uitbreken van dien krijg te dragen tegenover de menschheid van thans en die van de toekomst? Die laatste vraag brengt nog altijd pennen en gemoederen in heftige beweging. Zij, die in Duitschland, in het Duitsche militairisme den
eenigen schuldige zoeken, putten uit de veelkleurige boeken allerlei
materiaal, onvolledig en daarom onvoldoend materiaal natuurlijk,
om hun stelling te bewijzen. Zij vermengen daarbij herhaaldelijk
de kwestie van den eersten werkelijken aanval het is overbekend,
dat Duitschland dien deed — en van de verantwoordelijkheid voor
den toestand, die dien aanval uitlokte. Het is thans -- en voor
vele jaren in de toekomst zeker nog — niet mogelijk deze laatste
kwestie uit te maken, want het materiaal, waarmede men hare
oplossing zou moeten beproeven, is hoogst verdacht, daar het met
geen ander doel wordt verstrekt dan om aan te toonen, dat de
publiceerende mogendheid doodonschuldig is aan het noodlottige
geval. Alle pogingen om met het voorhanden materiaal een deel,
laat staan het geheel van het mysterie op te lossen, zijn dan ook
weinig meer dan verspilling van scherpzinnigheid : slechts enkele
welonderrichte diplomaten zouden het kunnen weten, maar zij
hullen zich in olympisch stilzwijgen of in wolken van nationalen
rook. Een enkele maal komt er plotseling eenig licht, zooals in het
merkwaardige artikel van de gewoonlijk welonderrichte Times,
waarin gespot wordt met de nog dagelijks van de Engelsche
regeeringstafel zelve luide opklinkende leus, dat Engeland ten
oorlog is gegaan wegens de schending der onzijdigheid van België,
in het algemeen belang der „kleine staten". Neen, zegt de Times,
wij moeten ronduit erkennen, dat Engeland ten oorlog is gegaan
om de Engeland, Engeland's politieke, industrieele, commercieele oppermacht bedreigende macht van Duitschland te knotten.
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Dat hadden menschen, die Engeland's geschiedenis meenden te
kennen, al gedacht, in weerwil van de herhaalde verzekeringen
van de regeeringstafel ; het verbaasde hun eenigszins, dat dit nu al
door het leidende Engelsehe persorgaan werd erkend ; zij hadden
gedacht, dat dit eerst na den oorlog erkend zou worden, en meesmuilden over het „enfant terrible", dat nu eens geen terechtwijzing
kreeg — hetgeen te denken geeft!
Er komt intusschen eenige teekening in den toestand van den
oorlog. En die teekening ziet er voor Oostenrijk niet zeer bemoedigend uit. De val van de dapper verdedigde vesting Przemysl
voor de taaie volharding der Russische belegeraars levert geheel
Gallicië aan Rusland over en maakt nieuwe troepen vrij voor den
woesten strijd in de zwaarbesneeuwde Karpathen, waarover de
toegang naar Hongarije loopt. Aan den anderen kant doet Duitschland zijn best om Italië weder voor den Driebond te winnen door
het onwillige Oostenrijk te wijzen op de noodzakelijkheid om
Italiaansch Tirol (Trentino) eindelijk over te geven en aan de
grensrivier de Isonzo veelbegeerd gebied tot „grensregeling" aan
Italië af te staan. Maar Italië wenscht nog meer : Triest, Istrië .. .
en dàt kan Oostenrijk thans onmogelijk geven zonder zelfmoord te
begaan — thans ! ook straks ?
Nu Griekenland zijn keus heeft gedaan, de partij van zijn
koning kiest tegenover den met vurigere lust tot toegrijpen bezielden
Venizelos en geweigerd heeft met zijn zwakke krachten den aanval
der Entente op de Dardanellen te steunen, hangt voor den loop
van den oorlog veel af van Italië, eveneens dringend door de
Entente om steun in de Dardanellen gevraagd maar dat — als
altijd — zijn kansen overweegt en onderhandelt aan beide kanten,
schijnbaar zonder voorkeur. Want Italië, dat ongaarne de andere
mogendheden in de Dardanellen, in Constantinopel zelf zou zien,
is vanouds den Tedesco wel bitter vijandig gezind maar, als deze
hem tegemoet komt met rijke en lang begeerde geschenken in de
hand, zal het zich gereedelijk laten inleiden, tenzij de verleiding
van den anderen kant te groot wordt. Zoo schijnt het, maar de
onderhandelingen zijn nog aan den gang en verrassingen allerminst
uitgesloten. Dat de Entente steun voor de Dardanellen noodig beeft,
is wel gebleken, toen de Engelsch—Fransche vloot met groote
verliezen werd teruggeslagen door de onder Duitsche leiding
prachtig verdedigde Turksche forten. Bulgarije geeft dien steun
zeker niet, tenzij het zelf Constantinopel krijgt; en dat zou Rusland
niet dulden ! Italië dus? Vedremo, mompelt de diplomatieke Italiaan,
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schijnbaar rustig visschend in het zeer troebele water en afwachtend, tot een der reuzenvisschen bijt.
En wat moeten wij, Nederlanders, doen ? Moeten wij Engelsche
kranten-wenken opvolgen en ons met onze versehe troepen aansluiten
bij de Entente, den Duitschers aan Rijn en Maas en Schelde in
den rug vallen of door Engeland in den rug laten vallen, opdat de
oorlog fluks eindigt? Het plan lijkt aardig bedacht, maar de uitvoering is minder zeker van succes ! En wat voor reden zouden
wij moeten opgeven voor zulk een optreden tegen Duitschland ?
Dit laatste begint nu inderdaad het ons lastig te maken met onze
op Engeland handelende schepen op te brengen. Maar hoe lang
hebben wij hetzelfde al van Engelsch—Fransche zijde moeten ondervinden ? Dat kan dus geen reden zijn, al is de zaak zelve verre
van aangenaam ! Wat dan wel ? Het belang der menschheid ? Wie
zegt, dat de menschheid belang heeft bij een Duitsche nederlaag
van beteekenis ? Ja, er zijn er zoo ten onzent, maar geven zij er
zich wel voldoende rekenschap van, dat dit de overwinning, de
volkomen zege der Entente zou zijn? En is de menschheid daarmede wèl gediend? Of zouden wij de Duitsche zijde moeten kiezen,
met opoffering onzer koloniën en Engelsche blokkade op onze
kust? Geen der beide keuzen ziet er aanlokkelijk uit.
Neen, voor ons zou „partie remise", zooals de geoefende schaker, de heer Van Houten het uitdrukt, de beste oplossing zijn van
het helsche wereldschaakprobleem. En voorloopig schijnt het probleem in die richting naar de oplossing te gaan. Duitschland leeft
uiterst zuinig van zijn voorraad voedingsmiddelen en zal daarmede

den oogst wel halen ; het is nog ver van uithongering en financieele of lichamelijke uitputting, al lijdt het zware tijden, en verliest het honderdduizenden zijner beste mannen ; bet handhaaft met
succes zijn stellingen aan den „muur van ijzer en steen" in Frankrijk, al gaat de strijd hier en daar soms wat op en af ; het sloeg
de overmachtige Russen totnogtoe telkens terug uit Oost-Pruisen ;
het blijft op zijn beurt Warschau bedreigen ; het helpt naar vermogen de zwakke Oostenrijksche legers in de Karpathen ; het
steunt Turkije aan de Dardanellen ; het maakt met zijn duikbooten
de Noordzee, het Kanaal, de Iersche zee onveilig ; het maakt
front naar alle kanten. En de Entente doet evenzoo haar best.
Engeland veegde met zijn overmacht ter zee de Oceanen schoon
van de enkele Duitsche schepen, die er den Engelsehen handel
ernstig bedreigden ; de Dresden zonk bij Juan Fernandez, de Eitel
Friedrich en de Kronprinzessin Cecilie moesten neutrale havens
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opzoeken. Engeland en Frankrijk hopen door vernieuwde krachtsinspanning te land in de lente den Duitschen muur door te breken
en in het ongelukkige België te dringen, dat geducht door de
Duitschers versterkt wordt om, in het ongunstigste geval, der Rijnprovincie tot schild te dienen, wat vooral de taak van de Maaslinie zou zijn. Rusland doet in Polen en Pruisen telkens opnieuw
wanhopige pogingen om met overmacht van troepen den weg naar
Berlijn te openen. Van alle kanten is men, naar men zegt, zeker
van de zegepraal.
En nog steeds bloedt Europa uit tal van wonden, zien grond
en water rood van het bloed van millioenen strijders. Miserere nobis !

LEESTAFEL.
Dr. J. D. Bierens de Haan. Dante's mystische reis.
Amsterdam. S. L. van Looy, 1914.
De smaakvolle schrijver van zoo menige studie is in dit zijn
jongste geschrift op zijn allerbest. Ik kan mij geen onderwerp
voorstellen waarover hij met meer voorliefde zou schrijven, dan
misschien nog over Spinoza. En, indien kennis en liefde, de Eros
waarover hij ook hier opzettelijk handelt, ons tot de gemeenschap
met de wereld en de menschen leiden, dan is Dr. B. d. H. bij
uitstek de man dien wij gaarne over Dante hooren.
Dante's mystische reis; opmerkelijk hoezeer zij gelijkt op
's schrijvers eigen Levenslefr, indertijd in aansluiting aan Spinoza
beschreven. Uit geheel andere omgeving komen wij hier op dezelfde
grondslagen van 't leven terug. De „Danteske" opvatting en de
„Spinozistische" gelijken merkwaardig op elkaar, de eerste rijker
en dichterlijker, de tweede meer in den vorm van 't begrip. Zij vertegenwoordigen beide het mystische inzicht waarvan onze schrijver
een overtuigd en welsprekend voorstander is.
Om het vóor en tegen dezer opvatting in haar toepassing op
Dante te wegen, daartoe is een korte aankondiging de plaats niet,
stel dat de recensent zich daartoe al bevoegd achtte. In elk geval
leidt dit boekje ons diep in de wereld van Dante, en kan niemand
het zonder geestelijke winst lezen. Menig schoon gezegde, diepen
blik in gedeelten en op 't geheel van de Divina Commedia draagt
de lezer van zijn lectuur mede. Ik zal er hier geen bloemlezing
van geven. Alleen wijs ik op de ongetwijfeld juiste behandeling
van Dante's gedicht als een geheel, waarvan Inferno maar een
gedeelte is, niet de hoofdzaak, maar een faze in het proces der
opstijging. De mystische verklaring van die opstijgende reis der
ziel wordt hier ontvouwd, en op rijkelijk polemische wijze. Bij de
afdaling in eigen ziel, waarbij het bewustzijn in schrikbeelden
ontwaakt, komt men door de I1el over den Louteringsberg tot het
Paradijs. Over de kosmische en de erotische, de afdalende en de opstijgende liefde die dit bewerkt, over de leiding door Virgilius en
0 E. XV 4
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Beatrice en over veel meer, bevat het boek schoone bladzijden.
Doorgaande stelt zich de hier gepredikte mystiek tegenover het
historische, dogmatische, kerkelijk christendom. De zonde is een
voorbijgaande toestand, geen macht. Voor strijd treedt loutering
door bewustworden, voor verlossing de opgaande levensrichting in
de plaats. Dante is in zijn wezenlijkheid niet christen, maar
„mystisch denker" (p. 48). Bij dit alles rijst de vraag of de hier
zoo sterk geuite tegenstelling althans aan Dante niet opgedrongen
is. Hier liggen problemen, die noch naar de eerre noch naar de
andere zijde door eenvoudig affirmeeren of negeeren zijn op te
lossen. Zeer zeker kan men, allerminst bij het licht dat de godsdiensthistorie verspreidt, eenvoudig de mystiek bij de christelijke
theologie inlijven. Wij gevoelen wat hierin niet samenstemt. Maar :
gaat het aan zoo diep de kloof te graven tusschen het theologische
en het psychologische ? Ik erken dat het fraaie geschrift van Dr. B.
d. H., een verrijking onzer letterkunde is, ons verder leidt dan
de bekende twee boeken van den ouden Prof. J. H. Gunning.
Maar : vragen blijven open die ook onze schrijver niet oplost.
1. S.
Prof. Dr. K. Kuiper. De ontwikkelingsgang der Grieksche Letterkunde tot aan den aanvang der Macedonische
Overheersching. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zn., 1914.
„Een zeldzaam en kostbaar bezit voor de geheele menschheid
„is voorwaar door dat volk gewrocht, dat zijne litteratuur aanving
„met Homerus, om die met Plato en met Demosthenes te voltooien."
Onze schrijver, die dit aan den beschaafden lezer doet zien, heeft
een nuttig werk gedaan. En : een noodig werk. Het is zeer aangelegen te doen erkennen, te midden der overstelpende drukte
van het moderne leven, niet slechts hoeveel van dit moderne zijn
oorsprong, zijn wortel heeft in de oude klassieke wereld, maar
evenzeer hoeveel die Grieksche litteratuur nog heden voor onze
vorming beteekent. Zij telt van Homerus tot Plato een tiental
namen van den eersten rang, meer dan eenige andere nationale
letterkunde ter wereld. Zij opent, zooals de schrijver in zijn inleiding zegt, een „uitgestrekt perspectief", ook op de geheele beschavings-geschiedenis, op het ontstaan en de typische gestalte der
litteraire genres, op het levend verband tusschen litteratuur en
nationaal leven. Dit alles met zooveel kunde en talent als waarover
deze schrijver beschikt geschetst te zien, verschaft den lezer een
fijn en zuiver genot. De echte geleerdheid spreekt hier niet de
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taal van het onderzoek maar van de heldere expositie. Wij worden
ingeleid tot de meesterwerken der oude tragedie, van Plato's
dialogen, van de rhetoren (om de glanspunten van zijn werk te
noemen). Hij boezemt ons doorgaande groot vertrouwen in, ook waar
zijn houding, gelijk bij de Homerische questie, min of meer een
andere is dan die, welke heden door velen wordt aangenomen.
De beperking tot de „klassieke", nationale periode der Grieksche
litteratuur, zelfs met uitsluiting van Aristoteles, is in de Inleiding
verklaard. Een andere reden daarvoor, die 's schrijvers bescheidenheid hem deed verzwijgen, ligt ook wel daarin dat hijzelf elders
(in de deelen over het Hellenisme in de serie van A. Pierson's
Geestelijke Voorouders) uitvoerig het Hellenistisch tijdvak heeft
1. S.
behandeld.
Suze La Chapelle Roobol . Weelde-drang. Roman (2 deelen).
Amsterdam. Van Holkema en Warendorf. 1914.
,Weelde-drang" is de heel juist gekozen titel van dezen tweedeeligen roman, want niets dan dat drijft Carla van Stavenvoorde
door haar jeugdig leven en tot in den dood. Zij is een meisje van
zeer eenvoudigen „kom-af" in den Haag (vader : rustend boekhouder
met o zoon bescheiden inkomentje). Haar ouders, in onverstand
wedijverend, zijn niet gelukkiger dan wanneer Carla met meisjes
boven haar stand verkeert; zij doen haar voor half geld op een te
duur en te deftig school, waar zij bevriend wordt met Meta de
Bie, die zij voor het geld van den beer de Bie op een Brusselsch
kostschool vergezelt. De schrandere lezer begrijpt nu al dat dit
mis moet loopen, al weet hij nog niet hoe. Het gaat dan ook scheef
met de op weelde verzotte Carla ; zij trouwt met den jongen van
Bergvoort en denkt dat diens vierduizend gulden jaarlijks haar
tot allerlei weelde-uitgaven in staat stellen. Maurits tracht wel zijn
vrouwtje van het tegendeel te overtuigen, maar hij is al een even
slappe opvoeder van Carla als haar ouders, van wie ze meer en
meer vervreemdt. Zelf met schulden bezet en van haar man hoorend
dat hij met ongelukkige speculaties een groot deel van zijn kapitaaltje verloren heeft, zoekt zij nauwere relaties tot hun huisvriend,
een bankier, al weet zij wat de prijs voor diens hulp zijn zal. Nu
nadert de catastrophe : Maurits ontdekt toevallig de verhouding,
lost een (niet doodelijk) schot op den bankier, nadat hij Carla van
zich gestooten. heeft. Deze, in den Haag door het schandaal onmogelijk geworden, ontvlucht haar huis met den ouden heer de Bie,
die reeds van 't begin af op 't vriendinnetje van zijn dochter
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geloerd had en van wien zij een geweldigen afkeer heeft ; haar
leven, steeds buiten Holland, aan de zijde van den verfoeiden man,
is trots alle nu bereikte weelde ellendig. In Ostende loopt zij op
zekeren avond van hem weg en ontmoet dan Maurits, die, uit de
gevangenis ontslagen, administrateur aan een Belgische bioscope
is geworden. Zij verzekert hem dat ze altijd van hem en alleen
van hem heeft gehouden en hij zegt ook haar nu nog lief te
hebben. Dus ... zullen ze, door het groote leed gelouterd, een
nieuw leven beginnen ? Neen ; hij oordeelt dat zij het verleden niet
ongedaan kunnen maken, dat ze niet meer samen leven, wel samen
sterven kunnen. „In algeheele overgave, in overtuigend weten dat
hun wederzijdsche liefde in die laatste oogenblikken alles louterde
en alles wat laag en slecht was geweest te niet deed, gingen zij
den eenigen weg, dien zij konden gaan."
Zoo kan het wel afloopen met zulke meisjes, die zonder
leiding opgegroeid als een schip zonder roer ronddobberen. Toch
treft in het gegeven geval de onwaarschijnlijkheid dat een kind
uit zóó nederigen kring door een familie als de de Bie's zoozeer
als een gewenscht vriendinnetje voor Meta wordt beschouwd, en
dat dit kind daarna zulk een huwelijk doet zonder dat Maurits'
vrienden en kennissen dit als een mésalliance schijnen af te keuren.
We hebben daarom wel eenige moeite om aan de gebeurlijkheid
van deze romantische geschiedenis te gelooven ; onze belangstelling
moet overigens alleen levendig gehouden worden door de lotswisselingen, want van karakterteekening komt in deze twee deelen al
bitter weinig voor of althans er komt niet veel van terecht ; wij
merken niet dat verschillende overigens vaak uitvoerig geteekende
episoden (dood van Carla's grootmoeder, van haar vader, geboorte,
ziekte en dood van haar kindje) haar wat levenswijsheid brengen
of tot nadenken stemmen. Zij houdt van haar man — zoo wordt
ons verzekerd —, ook van haar kind, maar zij wordt en is en
blijft beheerscht door weelde—drang; andere roerselen kent zij niet.
Deze eenvoudige opzet maakt het heele geval niet zeer belangwekkend.
Wat is dit boek slordig geschreven en gedrukt ! Men behoort
waarlijk zoo iets het publiek niet voor te zetten. Drukfouten zonder
tal! De oude dame, die op blz. 110 mevrouw van Vreesenburg
heet, draagt bij de eerstvolgende gelegenheid dat haar naam weer
wordt genoemd, (blz. 115) dien van „van Vriesendorp" en blijft
verder daaraan trouw. In het tweede deel (blz. 88) wordt ,,Guy
de Meaux Passant" als Fransch romanschrijver vermeld. Dit is
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meer dan door den beugel kan ; zulke drukproeven vorderen nog
een revisie.
H. S.

Dr. H. Th. Obbink. Oostersch Leven. Eerste deel. Nijkerk.
G. F. Callenbach, 1914.
„Een der meest noodzakelijke voorwaarden voor het verstaan
van den Bijbel is wel de kennis der zeden en gewoonten, der
levensvoorwaarden en sociale verhoudingen in Palestina zelf, in
den tijd waarin de Bijbelsche verhalen ons verplaatsen." Doch aan
deze kennis, erkent verder het Woord vooraf, ontbreekt nog al
heel wat en daardoor is de Bijbel dikwijls onverstaanbaar.
Om mede daarin te voorzien wilde de uitgever een Hollandsche
bewerking geven van het in 1913 verschenen Everyday life in the
holy land, een werk met tal van gekleurde platen versierd. En voor
die bewerking wendde hij zich tot professor Obbink -- wel mede
het beste adres hiervoor ten onzent. Want deze geleerde
zag dadelijk dat Neil's werk te typisch Engelsch en ook te apologetisch was. En zoo gaf hij bij de mooie, duidelijke platen van Neil
een eigen tekst, waarin een jarenlang bijeenverzameld materiaal
voortreffelijk en zelfstandig is bewerkt.
Dit eerste deel verhaalt ons vooral van de dorpsbewoners, de
felláh's en van de bedoeïenen, terwijl we dan zeker in een volgend
deel wellicht meer van het leven der stadsbewoners zullen vernemen.
Nu treffen deze beschrijvingen dadelijk door hun frischheid. Die
op haar beurt hiervan een gevolg is dat deze geleerde nooit de
dingen van een studeerkatnerstandpunt beziet, ja, daarmede soms
zelfs een loopje neemt. Zoo, als hij lacht om de onnoozelheid die
verkeerd vindt te spreken van een juk ossen, als van een stuk
land door een man met één juk ossen in een dag om te ploegen.
Alsof niet onze boeren evenzoo spreken van een „dag maaien" of
van een „sehepelzaad", en alsof ze dan niet precies weten hoe groot
zoo'n stuk land is. (bl. 179). Soms ook illustreert hij het Oostersche
leven door er op te wijzen in welk opzicht het van het onze verschilt. ,,Jachtwetten, hetzij tot bescherming van het wild, hetzij
tot bescherming der jagers, kent men in Palestina niet, zooals in
Nederland, waar wel het wild en de jagers wettelijke bescherming
ondervinden, maar de boeren, van wier vruchten en arbeid de
dieren leven, nog altijd onbeschermd staan tegen overlast van
wild en jagers" (bl. 202). In het begin beschrijft hij ook de kleeding
der stadsbewoners en voegt daar dan bij : „Een der schrikkelijkste

166

LEESTAFEL.

martelwerktuigen van het Westen, het corset, heeft nog zoo goed
als geen ingang gevonden" (bl. 28).
Zoo ook verhaalt hij dat de bedoelen tijden van overvloed
kent in zijn sober leven, nl. in den tijd dat de kameelen „nieuwmelkt" zijn geworden — en geeft ons door dat ééne dialect-woord
„nieuwmelkt" ineens een intiem kijkje in hun leven.
Op deze wijze heeft deze geleerde zijn goed-beheerscht materiaal weten te gebruiken om ons daarmede te geven een populair
boek in den besten zin des woords.
Moge het tweede deel niet te lang op zich laten wachten.
G. F. H.
Lieder aus Holland von Else Berner. Amsterdam P. N.
van Kampen en Zoon z. j.
Meer dan een menschenleeftijd liggen de dagen achter ons,
waarin een Nederlander vreemde oogen noodig had om de schoonheid van zijn eigen land te zien. Maar een gastheer hoort zijn erf
graag roemen door vrienden uit den vreemde en aanschouwt met
nieuw genot de lang geliefde landouw als zij die prijzen. Zoo zal
het den lezer van dit kleine beminlijke bundeltje gaan. Met aandacht volgt hij eerst wat de duitsche dichteres hem aanwijst als
het meest door haar bewonderd, het smaragd van zijn weiden, liet
blond van zijn duinen, de paarlmoeren glans zijner wolken. Maar
weldra boeit hem de zangeres. Wel hoort hij in haar liederen iets
meer idyllische, germaansche romantiek dan hem noodig voorkomt —
wèl denkt hij soms even aan een „Schaufenster" met „Raritäten
aus Holland," maar die indruk is voorbijgaand. In de liederen die
Hollands natuur beschrijven vindt hij die natuur zelve terug, gezien door de oogen van een gezonde, ongeveinsde en fijngevoelige
duitsche dichteres. K. K.
Herman Middendorp. Via dolorosa. Apeldoorn. C. M. B.
Dixon en Co., 1913.
In keuriger vorm dan een tijdschrift geven kan, verschijnt hier
het fijn geweven gedicht van Middendorp, dat het eerst werd
afgedrukt in den dertienden jaargang van „Onze Eeuw". Het ligt in
den aard der zaak dat wij in onze leestafel geene aanprijzing of
beoordeeling geven van gedichten, in ons eigen Tijdschrift verschenen; doch deze natuurlijke zelfbeperking behoeft ons niet te verhinderen om te verklaren dat bij de herlezing van Via dolorosa de
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reine klank van Middendorps poëzie ons op nieuw heeft bekoord
en de gekuischtheid zijner woordkeus nog sterker dan te voren den
wensch bij ons opwekte, dat deze dichter, die den rijkdom onzer
Nederlandsche taal zoo goed kent, zich moge leeren wapenen tegen
de gevaarlijke bekoring van uitheemsche termen. K. K.
Just Havelaar. Strijdende Onzijdigheid. Haarlem. De
Erven F. Bohn, 1915.
Het is een gelukkige gedachte van schrijver en uitgevers
geweest uit den voorbijgaanden stroom van oorlogslitteratuur deze
opstellen te redden, door ze in een bundeltje te bewaren.
De schrijver behoort tot die zeer zeldzame gelukkigen die
door dezen ellendigen oorlog rijker zijn geworden, en nu anderen
rijker kunnen maken. Juist doordat hij de ellende er van zoo
uitermate heeft geproefd, heeft hij met hartstocht aangegrepen wat
ons in deze debacle nog restte. En die hartstocht heeft aan zijn
reeds vóór dezen zeer persoonlijk woord en pittigen stijl een ongekende kracht gegeven. Omdat hij met geestdrift ging uitroepen
wat nu nog waarde gaf aan het leven. Terwijl hij toch Hollander
genoeg, en dus leuk genoeg, bleef om zijn geestdrift te temperen,
nooit te laten overslaan in lawaai, doch ze wist levend te houden
en vruchtbaar te maken door een geestig-sprankelende ironie.
Typeerend voor zijn inhoud en vorm is de titel van dit
bundeltje. Daarin sluiten zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord
elkaar volkomen uit — want de onzijdige strijdt niet, en de strijder
is niet onzijdig. Juist deze vereeniging echter van het op het
eerste gezicht onvereenigbare maakt dit woord en dezen stijl zoo
persoonlijk, zoo paradoxaal, zoo diep en wijd. Hier spreekt een
mensch, die het mysterie des levens heeft gezien, en dus geen
partijman is, en wars van alle goedkoope recepten en etiquetten.
„Kregen (de pacifisten) hun zin, dan zou de wereld een enorm
catechisatie-lokaal worden. En de arme menschheid had zich dan
zoo deerlijk ingekluisterd, dat zelfmoord de eenige verlossing zou
zijn. Een ontmande vrede is geen levensideaal" (bl. 16)
„Wij waardeerden eindeloos .... wij voelden ons 's ochtends
Nietzscheaan, 's middags discipel van Marx, 's avonds een soort
Christen-Boeddhist. En wij zeiden : nooit was 't historisch inzicht
zoo zuiver, nooit was de historicus zoon gezagvol leermeester der
menschheid; noch was ooit de kritiek zoo blank-onpartijdig; nooit
was de al-begrijpende kriticus zoo hoog gerezen en zoozeer in
aanzien ! ... Het is goed : begrijp en waardeer naar de volle
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ruimte van uw gemoed en uw verstand, maar laat uw geest, uw
ideëele Ik, niet in het meer uwer waardeeringen verzinken" (bl. 33).
„Ik heb mij niet verbaasd over den gang der zaken. Het was
overeenkomstig het materialistisch wezen der huidige sociaal-democratie het geloofsleven uit te moorden en te smalen op wat zweemde
naar „mystiek". Het leven is niet een zaak van berekening en
wetenschap alleen. Het is een eindeloosheid en een wonder ; het is
een zaak van geloof en gevaar. Wij hebben helden en geloovers
en geestdriftigen noodig. Wij hebben niet noodig menschen van
pap, maar menschen van vuur, menschen, die wijs zijn en nochtans
gelooven" (bl. 29).
Zeker, deze dingen zijn meer gezegd en blijven toch eiken
dag nieuw, als zon en voedsel, onontbeerlijk en altijd welkom.
Doch aan den anderen kant is ook waar : de krachtigen zijn
dit door hun eenzijdigheid. Mij trof dit hier sterk b.v. bij het citaat van
Luther uit diens Vrijheid van den Christen : Een Christenmensch
is heer en meester over alle dingen en niemand onderdanig (bl. 51).
Dit is toch slechts de halve stelling ; de tweede helft luidt : Een
Christenmensch is dienstbaar en knecht in alle dingen en iedereen
onderdanig. En zonder deze tweede met de eerste balanceerende
helft zou Luther de eerste, als onwaar, fel hebben verworpen. Een
muntstuk moet aan beide kanten gemunt zijn — en een mensch
loopt op twee beenera en heeft twee oogen. Dus géén eenzijdigheid
en een alles-waardeering? Natuurlijk niet! Doch — hier redeneeren
we niet -- Ik wilde alleen maar zeggen dat Strijdige Onzijdigheid
van Just Havelaar een mooie, symphatieke herinnering zal blijven
aan dezen ellendigen oorlog. G. F. H.
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DAVID EN JONATHAN
DOOR

G. F. HASPELS.

I

.

„Nou, dat tref ik !" riep Lodewijk Utenhag e, ineens
voor Karel van Renkum stilstaande.

„Dat is niet waar !" besliste Karel, Lodewijks toegereikte hand schuddend.
„Niet waar '" verbaasde zich deze. Zijn lange, iets
voorovergebogen gestalte rechtte zich ; zijn droomerige
vergeet-mij-niet oogen openden zich groot, en door zijn
verwondering verdween het wazige van zijn geheele verschijning voor scherper belijndheid. Had hij niet daarnet,
op het Haringvliet komend, het hoofd laten hangen, dat hij
gerust in de Hoflaan had kunnen blij ven, daar zwagerman
natuurlijk weer op kantoor of vergadering zou zijn ? En
trof hij hem nu niet vlak voor zijn deur ?
,,Neen !" schudde Karel het hoofd. Er tintelden sterretjes in zijn donkere oogen, en zijn kleine figuur zette
zich schrap, van geen wijken wetend.
Het gouden licht van den Septemberavond lag vredig
over het wijde havenvlak en op de oude, hooge gevels van
het Haringvliet ; en in dat gouden licht stonden de twee
() }^ XV 5
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vrienden elkander gretig op te nemen, als ging er waarachtig wat gebeuren.
„Niet waar, dat-ik-het-trèf ? Wanneer is meneer ooit
thuis ?"
,,Toch niet waar ! Want Ik tref het !" triumfeerde Karel.
Bedaard zocht hij den huissleutel uit zijn sleutelbos en
vervolgde : „Toevallig kom ik even iets halen vijf
minuten eerder of later, en de vogel was gevlogen ! Tref ik
het dus niet ?" knikte hij nog eens, de deur voor Lodewijk
openduwend.
„Flauwert !" lachte Lodewijk smalend, toch tevreden
dat Karel, als gewoonlijk, er zich weer uitredde. „De brief
van Otto is er", berichtte hij, zijn hoed aan den kapstok
hangend.
„O zoo", knikte Karel droog, kortaf, niets nieuwsgierig naar de wijsheid van zijn oudsten zwager, die het
hier te bont had gemaakt en in Indië zijn geluk had moeten
zoeken. Bespottelijk toch dat Lodewijk en Em dien Otto,
den nu oudsten baron Utenhage, trouw bleven eerbiedigen
als the head of the family ! Maar ook ridderlijk ! En zoo
vervolgde hij milder : „laten we dan maar dadelijk naar
Em gaan, die is zeker in de salon."
Uit de marmeren vestibule, rosig verlicht door den
laten zonneschijn, gingen ze een korte, schaduwige trap
op en kwamen in de hooggewelfde marmeren gang. Uit
hooge zijramen eener binnenplaats viel stil licht langs witte
muren met ondiepe nissen. Koel, rustig, voornaam ontving
hen de onversierde gang, en onwillekeurig vertraagde
Lodewijk zijn schreden om te langer den vrede dezer wellekomst te genieten. Hij wierp zijn hoofd, met hooge
blonde kuif, in den nek en ademde diep. Hoe graag kwam
hij in dit goede huis van Em en Karel ! Uit den storm
der Rotterdamsche straten gleed je hier binnen als in een
vluchthaven ; vandaag vooral, nu ze voor zulk een gewichtige beslissing stonden. Nergens dan in den wijden vrede van
dit oude huis kon die beslissing vallen, en natuurlijk niet
in zijn nauw quasi-villatje aan de Hoflaan.
Ook Karel haastte niet. Zoo'n gangwandeling vond hij
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uitstekend om alle beslommeringen der buitenwereld van
je af te werpen en daarna weer frisch de kamer binnen
te treden.
Lodewijk schreed uit de gang een paar wit marmeren
treden op, en opende de salondeur. Voor een hoog-open
raam zag hij Em zitten bladeren in een illustratie. Achter
haar, boven het plantsoen der rumoerige Oosterkade, blonk
de Maas, roerig door elkaar voorbijschietende stoombooten, vol wisselende blinkingen van het voortdurend
doorsneden watervlak. Tegenover dit levendig tafereel deed
de achttiend'-eeuwsche kamerbetimmering — wanden beschilderd met de geschiedenis van Abraham en een plafond
met wolken en engelen met haar gestileerde rust wel
vreemd, maar niet onbehagelijk. Want ze herinnerde hem
altijd aan De Geere, die ook in de achttiende eeuw verplaatste ; maar dan in de stilte der bosschen.
Em, de flinke, gevulde gestalte in engsluitend, grijslaken kostuum lenig bewegend, kwam haar broer vroolij k
met uitgestoken handen tegemoet, en zei iets. Doch dit
bleek niet verstaanbaar. Want door het open raam kwam
vaag-luid stadsgerucht, en daar door heen rumoerden
bootengefluit en treingerommel over de Maasbrug, ineens
overdreund door het verre basgeluid van een zeeboot uit
den Waterweg.
Glimlachend liep Karel hen voorbij, en sloot het raam.
In de weldoende stilte, die nu neerstreek, klonk Em's stem
zangerig : „Prachtig, dat jelui komt. Ik dacht er juist
over misschien bij Charlotte van Buurse te gaan theedrinken. Op je ééntje theedrinken is net medicijnen innemen."
„Schiet Betsy goed op met haar schoolwerk ?" vroeg
Karel.
„Vlak vóór je kwam, riep ze van haar balcon hier
vlak boven dit raam" verduidelijkte ze Lodewijk : ,,,,moeder,
je kunt gerust gaan ; ik heb geen sommen en geen taal !"
Maar nu maak ik geen gebruik van haar permissie, en gaan
we heerlijk theezetten."
„En familieraad houden onder presidium van den on-
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zichtbaren Otto", dacht Karel, voor Lodewijk en zichzelven
een leunstoel aanschuivend.
Zwijgende of pietsjes zeggend volgden ze Em's bewegingen. Met haar welig blond haar, blauwe oogen en witte
tanden in den rooden mond en met haar stevige gestalte
had Em iets van de eenvoudige bekoring van een Achter-hoeksch landschap. Voor Lodewijk verdwenen de wandschilderijen van Abraham, en hij zag Em zich bewegen tegen
De Geere als achtergrond : tegen het bosch, langs den vijver,
vóór het oude huis. Een zachte lach zweefde om zijn meisjesgezicht. Ook Karel zag in haar De Geere, maar niet als
natuur, eer als cultuur. Em was de echte Utenhage, precies
papa, dien ze toch wel voortdurend misten. Zooals Lodewijk
een echte van Cothen van Stede was, precies mama.
Vreemd dat hij zich van mama steeds 't eerst herinnerde,
dat ze altijd gepoeierd scheen, hoewel ze nooit poeier gebruikte. Mama kwam regelrecht uit de achttiende eeuw,
en had de onbeschrijflijke gratie en eigenzinnigheid en
domheid van zoo'n oude pastel. Lodewijk had haar onweerstaanbare charme in zijn optreden, maar in plaats van haar
eigenzinnigheid :papa's jongensopvatting : dat je in het leven
niet altijd moest willen, willen, maar wel eens wat moest
wagen en veel hopen. Terwijl Em zich van elke levensopvatting ontslagen had, een Utenhage pur sang, Geldersch vóór
alles. In haar vroomheid, in haar distinctie, in haar liefde
en moederschap, in alles natuurlijk, op het boersche af, en
toch een baronesse, ja, een echte Utenhage.
Nauwelijks had Em de thee rondgediend of Lodewijk
haalde Otto's brief te voorschijn. Hij las het document, en

Em, op de canapé gezeten, luisterde er naar met een devotie,
alsof hiermede de zaak van hoogerhand was geschikt. Karel
knikte even met een herkenning slachj e : ja, iets willen, beslissen, en dit bovendien in een eigenhandigere brief neerschrijven was voor een Utenhage zulk een opperste
geestesuiting, dat ze in diepen eerbied daarvoor het hoofd
bogen.
In de stilte, die inviel na het voorlezen, luisterden ze
lang naar eigen gedachten en naar het stads- en Maas-
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gerucht, nu weer hoorbaar. Toen veerde Em op en Ong naar
de theetafel, terwijl Lodewijk en Karel even opstonden en
het raam uit staarden. Nu kwam de Maas nog dichterbij,
die met haar levendig en luidruchtig verkeer zich langs
de grijze overkapping van het Maasstation naar boven
wendde, naar de van gouden zonnegloed brandende boomen
der Oude Plantage. Ze zagen voorbijvarende booten
en schepen, en heele waterstraten vol Rijnaken tegen
Feyenoord aan, het veelvensterige nieuwe menschenpakhuis
Feyenoord, en dit alles gedrenkt en verzadigd van den oudgouden, vredigen zonneglans. Beiden vervuld van eigen
gedachten bleven zwijgen, ook toen ze, weer neergezeten,
de theekopjes in de hand hielden, tot ineens Em's zangerige
stem kwam : „Ik geloof, dat Otto gelijk heeft."
„Ja, natuurlijk heeft Otto gelijk", glimlachte Karel : „'t Is
maar de vraag of ons duidelijk voor den geest staat, wat
Otto wil."
„Juist," knikte Lodewijk. „Otto heeft de zaak prachtig
uiteengezet, maar niet beslist." Hij vond dit ook niet meer
dan natuurlijk — want wie hunner kon over De Geere
iets beslissen ? Het familiegoed was immers zóó een met
hun geslacht, dat ze dan evengoed konden beslissen hun
karakter te veranderen.
„En ik vind het zoo duidelijk, als 't maar kan !" streed Em.
„Dat is het ook", kwam Karel haastig, bang dat Em
zich zou vastpraten. „Otto schrijft dat hij er niet aan denkt :
noch De Geere in gemeenschappelijk bezit aan te houden,
noch zelf die uit den boedel over te nemen voor den
taxatieprijs, al vindt hij dien ook bespottelijk laag. Let wel :
bespottelijk ládg ! Verder, dat hij echter geen bezwaar zal
maken als Em dit doet, of Lodewijk. Van Em verwacht
hij het evenwel niet, omdat die voor haar ééne meisje
niet zoo'n rompslompig buitenverblijf zal wenschen ; en
van Lodewijk betwijfelt hij het evenzeer. In dit geval rest
alleen : De Geere te verkoopen, hoe jammer het blijft het
oude familiegoed in handen te spelen van 'n rijkgeworden
spekslager of krententeller. Is het zoo niet ?" vroeg Karel
luchtig, zijn ergernis verhelend dat Otto hem niet eens had
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genoemd. Die vlerk, met alle ondeugden der Utenhage's
en der van Cothen van Stede's zonder één van hunne
deugden ! Door zijn dolle verspilling had Otto de aftakeling
der familie begonnen, en bleef toch aldoor hem, den domineeszoon, negeeren als hunner onwaardig !
„Natuurlijk is het zoo. Maar hij laat de beslissing aan
ons ;" zuchtte Lodewijk, zijn lange, bleeke hand door de
blonde kuif halend.
„Vin-je ? Hij heeft wel zeker beslist."
„Dat kan ik ook niet inzien !" schudde Em het hoofd.
„Kijk dan ; hij noemt de taxatie van De Geere bespóttelij k láág. Daarmee snijdt hij jelui den pas af ze
tegen taxatie aan te houden. Immers deed een van jelui
het toch, dan nam die De Geere te goedkoop, en benadeelde
daardoor hem en de andere. Bovendien beslist, dat Em
niets heeft aan zoo'n rompslompig gedoe, en dat jij, Lodewijk, er nog minder aan denkt. Weet hij al, dat je waarschijnlijk
k in Wyckmans en Co. gaat ?"
„Dit kon hij toen nog niet weten; ik heb hem dit
later geschreven."
„Oh," knikte Karel, nu werkelijk boos dat Otto ook
met Lodewijk reeds geen rekening meer hield.
„Maar heeft hij niet gelijk ? Is het niet bespottelijk
laag ?" ijverde Em.
„Honderd dertig mille laag ? Zooals je het neemt.
Toen Otto naar Indië ging, was De Geere zeker veel meer
waard. Maar toen moest papa de twee grootste boerderijen
van de hand doen, om Otto's schulden te betalen. Dat
schijnt hij telkens te vergeten. Dat was hij ook al vergeten
toen hij na mama's dood overkwam, en papa hem moest
bewijzen dat hij zijn moeders versterf al ontvangen had.
Maar is dat al bijna weer zeven jaar geleden ! Waar blijft
. d! ".
de tijd
peinsde Em : „Mama is in Maart acht en tachtig
overleden, Betsy was net acht geworden."
„Precies ; in dat najaar kwam Otto ; dus juist zeven
jaar geleden. En sindsdien kregen we de vermogensbelasting
en de enorme daling in de waarde der landgoederen.
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Rekent Otto daarmede ? Of denkt hij nog aan vroegere,
betere tijden?"
„Hoe kun je hem dit op zoo's afstand duidelijk maken !
Was hij maar hier !" zuchtte Lodewijk.
„Zou niets veranderen, Lodewijk. Hij heeft nu eenmaal
de idee : De Geere is veel meer waard. Zoo'n idee laat je
niet los voor wat algemeene opmerkingen. Ook hier zou
hij blijven bij zijn advies : De Geere veilen ; en ik geloof
dat we ons daaraan moeten houden. Ik zou tenminste
ongaarne zien dat Em, tegen Otto's advies in, het goed
tegen taxatie wilde aanhouden."
„Neen, ik denk er niet over," verzekerde Em.
„Dus De Geere veilen ? !" riep Lodewijk angstig, opstaande en uit het raam kijkend. Hij zag niet het plantsoen,
waar op de banken mannetjes zaten te praten en te rooken,
noch het laden en lossen van de booten aan de Oosterkade,
noch de woelige Maas, maar de Geere. Hun voorvaderlijk
huis, tusschen de hooge boomen, achter de weiden, de
vijvers. Hij zag zich met Louise en de kinderen op het
terras, onder de linde, en zich plots tot Karel keerend :
„Weet je het nog, van den zomer? 's Ochtends bij je
moeder in de pastorie, 's middags en 's avonds op De Geere.
Weet je nog het vlot, dat we voor Charley timmerden in
den grooten vij ver ? Het ligt er nog net zoo !"
En of!" glimlachte Karel. „Toen ik van Parijs terugkwam, waar ik Em en Betsy gebracht had, bij mademoiselle
de Pereille."
„Ja, die zoo aardig was, en wie het zoo speet dat ze geen
kostschool meer hield, om Betsy te kunnen perfectioneeren !"
j uichte Em.
„Jawel, maar toen juist dat landelijke van De Geere,
na Parijs. Die morgens met zon, en avonden met maan, en
alles zoo bekend", knikte Karel. „En zoo eenvoudig" verzweeg hij. Want toen papa nog leefde werd De Geere
opgestoomd tegen dat de kinderen en kleinkinderen
kwamen. Dan werd er een maandpaard aangeschaft en
moest mevrouw Hassert met verdoken zuinigheid weer de
luxe-gewoonten van mama ten toon spreiden wat den
„
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armen papa in het geheel niet convenieerde. Naar nu deze
vacantie ! Lodewijk en Louise met hun ongelooflijken eenvoud op De Geere, waar de paden niet meer geschoffeld
en de vijvers niet meer schoongehouden werden, in afwachting van Otto's beslissing, dat was één feest geworden.
Hoe hadden Lodewijk en 14 met de kinderen geravot, zij en
samen door de bosschen gedwaald, alsof hun jongensjaren
waren teruggekomen !
„En nu wil je De Geere veilen," klaagde Lodewijk in
zijn stoel terugvallend.
„Ik wil het niet. Otto wil het. Tenzij jij De Geere
aanhoudt."
„Ik ? Allemaal samen bedoel je, als familiebezit !"
„Pardon ! Dat heeft Otto stellig afgewimpeld. En terecht.
Wie De Geere neemt, moet ze ontginnen, productief maken.
En zoo iets doe je alleen, op eigen risico en verantwoordelijkheid. Maar, waarom zou jij De Geere niet aanhouden ?
Otto zal het goedvinden, als je het doet."
„He, ja, Lodewijk. Doe jij het !" overreedde Em, met
diepe stem : „Otto zegt zelf dat hij het niet in handen wil
spelen van rijkgeworden spekslagers en krententellers. Dat
zou papa toch ook verschrikkelijk vinden."
„Makkelijk gezegd. Maar Karel weet evengoed als ik
dat ons heele kapitaaltje nauwelijks voldoende is om me
in Wyckmans en Co. te koopen. Waar haal ik dan het
geld voor De Geere vandaan ?"
„Karel kan jou toch geld genoeg bezorgen van zijn bank !"
„De Bataafsche Bank heeft geld genoeg," glimlachte
Karel. „En goedkoop ook, te goedkoop. Neen, geld is een
ondergeschikt artikel. De kwestie is: wil je De Geere ?
Maar in één adem zeg ik er bij : wil je De Geere productief maken?"
„Zie je daar kans voor?"
„Gemakkelijk. Kijk, ik heb er nog geen studie van
gemaakt, maar in groote lijnen staat het me zóó voor den
geest. De dure schoffelpaden en het inproductieve hakhout
vervalt ; en dan lanen met opgaand hout, langs uitgestrekte

weiden ..."
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,,En dat kost?"
„Ja, de eerste jaren. In plaats van rente te ontvang-en,
stop je nog heel wat geld in die ontginningen, maar al
heel gauw maak je rente en hooge rente ook."
„Dus Lodewijk, waarom zon je het dan niet doen ? Nu
Karel het je aanraadt ? Weet je niet meer, dat papa hein
altijd noemde zijn „minister van financiki ?'"
„Ja, en papa niet alleen," knikte Lodewijk veelbeteekenend, Karel met zijn blauwe oogen kinderlijk-dankbaar
aankijkend. Want Karel had hem altijd, en met alles geholpen. Hem door zijn examens gehaald. Hem geïntroduceerd bij Luders en Veldig, toen Karel hem er bracht al
mee het beste advocatenkantoor hier. Hein gewezen op
Louise. Hem nu, I) a de plotselinge debacle van Veldig, het
vennootschap geopend iii Wyckmans en Co.
„Ik weet zeker dat papa het heerlijk zou vinden,"
zong Em, met haar vol, sympathiek geluid : „Juist omdat
Karel het aanraadt, en Lodewijk het zou doen mèt Karel",
overreedde ze, met vochtige oogen zich fierinnerend hoe
papa in vertrouwelijke momenten zoo dankbaar en geroerd
van hen kon spreken, als van David en Jonathan.
„Nu, lieve kinderen : in de eerste plaats Inc niet pedanter
maken dan ik al ben. En ten tweede : of papa het nu zoo
heerlijk zou vinden ? Een ontgonnen en productief gemaakte
Geere is wel een andere, dan hij kende," aarzelde Karel,
want hij zag genoeg bezwaren. Otto's ontstemming- nu eens
niet meegerekend, bleef primo : het financieele bezwaar. Hij
kon Lodewijk wel voorschotten geven, maar deze laadde
dan met de ontginningskosten en rente op rente zich
leelijke lasten op den hals. En secundo : kon Lodewijk het
aan ? Zou hij, van huis uit geen zakenman, op zijn veertigste
jaar niet reeds de handen vol hebben zich in te werken
in Wyckmans en Co., in een tabaksfabriek, iets hem totaal
vreemd, met een compagnon als Kouwenberg ? Kon Lodewijk daarbij nog De Geere productief maken ? Zou hij, de
poëtische droomer, in koelen bloede De Geere ook kunnen
revolutioneeren, er geld uit kunnen slaan ? Nooit — noch
het een, pooh het ander ! En toch; het zou mooi zijn
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„maar, ik doe m'n woord gestand. Als je wilt, kun je De
Geere behouden, op voorwaarde van dadelijk ontginnen."
„Ja, behouden op voorwaarde van dadelijk ontginnen",
herhaalde Lodewijk, verlegen een uitweg zoekend. Hij
voelde zich door iedereen aangekeken. ; door Karel en Em
en Otto, verder door mevrouw van Renkum en Louise,
ook door zijn ouden compagnon Veldig en zijn nieuwen
Kouwenberg, door de confrère's van de balie, en eindelijk
door De Geere-zelve. En die allen vroegen hein of hij
waarlijk De Geere wilde aanhouden om te ontginnen P
Vroegen ze het met aanmoedigende belangstelling, dan wilde
hij dit vroolij k beamen en vertellen dat Karel het hem
aan de hand had gedaan. Verbaasden of verontwaardigden
ze zich er over, zoo ging hij zich verschuilen achter de verontschuldiging het alleen te willen doen uit eerbied voor
zijn geslacht. Maar dit hielp niets, integendeel. Hij voelde
dat die verontschuldiging hem nog bespottelijker maakte,
en hij zich niet op Karel mocht beroepen, omdat deze
toch blijkbaar niet dorst aandringen op deze gewaagde
onderneming.
„Behouden, op voorwaarde van dadelijk ontginnen",
knikte hij nog eens, al onzekerder wordend.
„Conditio sine qua non !"
„Laat je nu niet in de war brengen door dat Latijn,
Lodewijk. En doe het nu maar !"
„Zeker, dat zeg ik ook," lachte Karel met Em mee : „De
zaak prettig aanpakken, businesslike, dat beteekent : vroolij k !
Net als je in Wyckmans en Co zult stappen. Of ben je
daarover nog niet beslist?"
„Natuurlijk. Dat is hét. Als ik daaraan denk, wordt het
ineens ruimer om me, krijg ik wijder perspectieven. Het
is of ik nu eerst mijn vleugels ga uitslaan, mijn bestemming bereik."
„Zoo is het ook. Je weet het van den koopman ? : „Ich
wüsste nicht wessen Geist ausgebreiteter ware", en ernstiger,
nadrukkelijker vervolgde Karel : ,,,,aus-ge-brei-te-ter sein
m isste, als der Geist eines echten Handelsmannes".
„Dat is mooi. Maar waarom zeggen ze dit nu niet in
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het Fransch ? Dat Duitsch bederft het !" kwam Em. „Zeker
weer van Schiller ! Daar vervolgen ze Betsy ook altijd mee".
„Zoo ongeveer," glimlachte Karel met onmerkbare ironie :
„'t Is van Goethe uit de Lehrjahre."
Lodewijk peinsde : „ausgebreitet en ontginnen ; ja, dat
hangt wel samen, maar ik zie het verband niet."
Dacht hij aan Wyckmans en Co., dan zag hij wel bezwaren, voelde hij zich wel bekneld, maar tegelijk vol
energie die bezwaren op zij te zetten, vol kracht de beknellende moeilijkheden te overwinnen.
Dacht hij aan De Geere, dan zag hij alleen lokkende
heerlijkheid, ademde hij in de vrijheid, maar voelde nog
sterker onberedeneerden angst, vrees voor mislukking niet
alleen van zijne ontginningen, maar van zijn geheele leven.
Het gesprek begon te stokken.
Karel beweerde nog iets over Goethe, waar Em met
vuur tegen opkwam, doch Lodewijk hoorde het niet meer.
Vaag vernam hij hun stemmen, nog vager zijn eigen
vragen, verzekeringen en twijfel.
Mocht hij De Geere wel laten glippen ? Vooral nu
Karel hem zoo aangeraden had die aan te houden. Of
had Karel dit hem wel aangeraden
Plots overviel hem het verlangen alles met Louise te
bespreken. Hij streed er nog tegen en trachtte weer in
het gesprek te komen, maar het hielp niet.
Hij moest naar Louise.
Opeens stond hij op en nam afscheid van Em en Karel,
die hem niet tegenhielden. Lodewijk had weer dat innige
lachje om zijn mond en dat verlangende in zijn oogen, dat
ze zoo goed van hem kenden. Hij liep weer te droomen
met zijn ziel, wie wist waar?

II.
Het knarsen van den sleutel in het slot deed Lodewijk
ontwaken.
He, daar was hij heelemail van 't Haringvliet hierheen
gewandeld, zonder iets te zien dan de beelden zijner ge-
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peinzen. Als wilde hij dit verzuim nu nog goedmaken,
keek hij, de hand aan de geopende deur, even rond.
Hoe stil lag daar de Hoflaan, rustig als de hoofdstraat
van een polderdorp, op uren afstand van Rotterdam. Aan
weerszijden stonden de door enkele lantaarns verlichte,
oude iepen schuin boven het slootje, waarover witte bruggetjes door miniatuur tuintjes leidden naar optrekjes en
villaatjes. Het leek of de menschen hier villaatje-bewonen
speelden, en hij had indertijd wel zoo'n knus huisje willen
huren. Maar Louise, met het oog op de kinderen wat
angstig voor dat slootje, had de voorkeur gegeven aan dit
huis, waarvoor en waarachter het water was gedempt. Een
gewoon villahuisje uit een moderne stadsbuurt, maar door
de omgeving toch landelijk. Hij hield van Kralingen, en
wandelde graag met Charley en Tini den Ouden Dijk en
's Gravenweg. Wandelend langs die oude buitens, met hun
witgeverfde ophaalbrug of draaibrug tusschen breede sloten
gelegen, naast een „werf" waarop het krioelde van popperige huisjes voor werklieden of naast een hof waar een
warmoezenier, ouderwetsch in blauw baaien borstrok en
onderbroek en op klompen, zijn vredig bedrijf uitoefende,
leefde hij heelemaal in de romans van Wolff en Deken.
Hij hoopte dat het lang zou duren, voor Kralingen in cultuur genomen werd. Het water rook wel eens onfrisch, en
het kon wel eens rommelig wezen op die als op het water
drijvende wegjes, veel te nauw voor het toegenomen verkeer, maar Kralingen bleef nog echt 'n dorp, al heette het
Rotterdam. Was het water eenmaal gedempt, het oude
buiten vervangen door een modern huizenblok, het niet
oude olmen beplante, op het water drijvende, wegje door
een breeden boulevard met stakerige boompjes, wat bleef
er dan over van de knusse poëzie van een oud-hollandsch
landschap ? Hoe had de intimiteit daarvan hem bekoord !
En hoe bleef hem die bekoren, zelfs na Gelderland. Een
wandeling om de Kralingsche plas, met die wijde uitzichten over het breede water en de onafzienbare polders, tuswhen die kleuterhuisjes door, werd onder eiken hemel een
openbaring.
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Nu du wde hij de deur open en trad het gangetje binnen,
waar het naar petroleum rook van het koperen lampje. Op
den lionten met looper belegden vloer klonken zijn voetstappen dof, en hij haastte zich langs de trap naar Louise.
De huiskamer binnentredend zag hij haar in de
veranda zitten, bezig met een handwerk, onder een gasarm.
Ze hief haar gezichtje, buitengewoon blank en omkranst
door het hoog-blonde, van het gaslicht goudelend haar tot
hem op, en groette hem met haar nieuwsgierige, reebruine
oogen.
„Zoo heel alleen, Louise ?"
„Maar Lodewijk ! Juf is al een uur weg, en Charley
kwam zooeven goeden nacht zeggen."
„Laten we dan binnen gaan zitten — we moeten eens
praten."
Ze pakte dadelijk haar werk bijeen, bang dat de keuken
of de buren door de openstaande veranda hen zouden
kunnen beluisteren, en dribbelde met haar kleine, vlugge
kinderfiguur naar binnen. Hij plofte de gaskraan boven de
tafel aan, en deed het licht in de veranda uit.
Ze gingen op hun gewone plaats zitten ; hij in zijn
leunstoel niet den rug naar het tuintje, waaruit een vochtige
aardgeur naar binnen kwam; zij tegenover hem, tusschen
de deur en haar Louis-seize bureautje met renaissance
klokje van schildpad en koper, oude familie-stukken van
de van der Waele's en, met eenige pastellen, de eenige luxe
der huiskamer.
„Em en Karel thuis getroffen ? Maakten ze 't goed?"
„Ja, Karel ook ! Wel 'n wonder ! En nu raadt-je nooit
wat zij wilden !"
„Wat dan ?" zei ze, een klein rimpeltje tusschen de
glansrijke, nieuwsgierige oogen.
„Dat wij De Geere zouden aanhouden."
„Wij De Geere aanhouden? Maar Lodewijk, hoe komen
ze aan zulk een dwaasheid !"
Haar lippen trokken wat weg, zoodat de onberispelijke,
witte tanden even bloot kwamen — een onbewuste tic van
haar, als ze zich ergerde.
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Want dit was niet aardig van hen. Zoo ruw-weg te
vergeten, wat haar geen uur bijna uit de gedachte ging,
dat zij Lodewijk niets had meegebracht in haar huwelijk,
terwijl ze indertijd een goede partij heette en ook was !
Omdat, terwijl zij hun huwelijksreis maakten, haar arme
vader hun aller vermogen had verspeculeerd. Zoodat hij met
de aan weelde gewende zusjes nu door de familie onderhouden werd. Daar mocht natuurlijk nooit over gerept,
maar daarmede moest wel gerekend worden. Dit deden Em
en Karel ook altijd, hen nooit opzweepende tot dingen die
hen niet convenieerden ; slechts een enkele maal schenen
ze het even te vergeten. Maar zoo grof als zij het nu vergeten hadden ! Zij De Geere aanhouden ! Ja, als Rustoord
in Bloemendaal nog aan vader toebehoorde want Rustoord was wellicht even mooi en zeker veel meer waard dan
De Geere. Maar nu neen .. .
„Wel natuurlijk ; naar aanleiding van den brief van
Otto."
„Van Otto ?"
Ze zocht, zocht, maar geen Otto vond ze. Wel vlakbij :
Charley, die zoo aardig had zitten vertellen van het gymnasium, dat zoo meeviel. Verderop : juf, met wie ze de
kinderkleertjes had nagekeken. Dan de kinderen zelf: Tini,
haar evenbeeld en vol van haar eigenzinnigheid ; Gertrude,
precies Lodewijk, die Tini over het hoofd groeide, maar
zoo droomerig-zacht bleef; eindelijk den rond door het leven
rollenden Bert, die misschien nog het meest op Em leek.
Nog verder terug ... niets ! Of wacht : vóór den eten .. .
Lodewijk met een brief ... ja ... van Otto ... waarop ze
niet lette, omdat ze Otto ontweek, sinds ze jaren geleden
geschrokken was voor dien pafferigen Indischman, met die
blauwige weerglanzen in zijn gitzwarte oogen. Die bovendien zoo parmantig had gedaan tegen hen allen, zelfs tegenover papa.
Zeker, een brief van Otto ; door Lodewijk met zoo'n
eerbied behandeld ; door Em nu zeker ook, want een
Utenhage erkende gemakkelijk eigen fouten, maar kon die
onmogelijk veronderstellen in een anderen Utenhage.
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„Dien brief heb je toch gelezen, Louise !"
„Ja, maar ik herinner me niet, dat Otto 6ns aanraadt
De Geere aan te houden. Trouwens, die raad zou . ."
„Neen, niet direct, maar wel indirect. En dit vonden
Ern en Karel ook."
„Het schiet me niet zoo te binnen."
„Je herinnert je toch, hoe verschrikkelijk Otto het
vond dat De Geere in handen kon vallen van den een of
anderen parvenu, die in een oogenblik zou kunnen verwoesten, wat papa met moeite heeft in stand gehouden ?"
Ze knikte, maar met het rimpeltje tusschen de oogen
en de kleine tanden even ontbloot. Want was Rustoord
niet in handen gevallen van een bouwspeculant, die zooveel
verdiend had aan den gedeeltelijk verkochten grond, dat
hij nu voor niets woonde in hun huis, en beschikte over
hun meubels !
Lodewijk, die wel • haar ergernis-ticje zag, doch niet
begreep, overreedde, hulpzoekend : „Niet waar, je zoudt
het ook ontzettend vinden als De Geere geschonden werd
Wat hebben wij en de kinderen er dezen zomer genoten !"
Tegen dien hulpzoekenden toon van Lodewijk kon
Louise zich niet schrap zetten. Als vrouw, door haren man
te hulp geroepeE, liet ze alle eigen aangelegenheden liggen.
Hem echter tegemoet willende komen, overviel haar geregeld het zelfverwijt, dat zij hem nooit kon helpen, integendeel altijd in den weg stond. Wat had zij Lodewijk meegebracht dan een ouden, en nu al niet meer ongehavenden
naam ? Wat kon zij hem, en in benauwende mildheid,
anders geven dan kinderen, die ze toch veel meer zichzelve
gaf en die met den dag meer gingen kosten, wat hem in
zorgen stak ? Neen, Lode wijk had een andere vrouw moeten
hebben ! Die zou middelen gevonden hebben de aandacht
op hem te vestigen. En dan zou Lodewijk, met zijn karakter
en naam en kundigheden, nog veel meer geaccepteerd zijn
in de Rotterdamsche kringen, dan nu Karel.
En niet alleen hem, ook de kinderen had zij onrecht
gedaan door niet dadelijk het geopperde plan toe te
juichen. Want het w(ts waar : de kinderen hadden dezen
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zomer enorm genoten op De Geere. Hoe leelijk van haar
dit te vergeten, en, al was het alleen om de kinderen,
niet dadelijk Em en Karel bij te vallen !
„Ja, natuurlijk ! Ik was er straks niet bij. Let er maar
niet op. Trek het je niet aan, dat ik alles zoo schandelijk
kon vergeten".
„Kom, z66 is het nu ook niet. 't Blijft een heel ding :
De Geere aanhouden. Want dan móéten we ze productief

maken, ontginnen".
„O, op die manier", knikte ze, nu begrijpende hoe Em
en Karel dit konden aanraden : „Misschien een groot . . .
hoenderpark . ." waagde ze.
„Maar Louise !" proestte hij. „Dan nog liever 'n sanatorium ! Neen, het blijft een buitengoed ; alleen minder
schoffelpaden en meer weiden — zei Karel".
„Maar, dan is het prachtig ! Weet je niet dat dezen
zomer bijna alle schoffelpaden dichtgroeiden, en wij de
enkele die we gebruikten, zelf schoon liepen, precies als
een heidepaadje P En weiden is ook mooi — en geeft veel,
nu de boter zoo duur is."
„Maar ontginnen is 66k duur !"
„En je zei juist : het was productief maken ! Dit vond
Karel toch ook r
„Ja, zeker, maar eerst biter. Een paar jaar kost dat
veel geld, waarvan je Idter rente maakt, en hooge rente ook."
„Maar dan zijn we er !" jubelde ze. Want nu bedacht
ze ineens, hoeveel gezonder de kinderen konden opgroeien
in die eenvoudige omgeving, en hoe Charley altijd met de
boeren mee wou, echt als een aanstaand landheertje.
„Dat zie ik nog niet," lachte hij, toch verrukt over
haar enthousiasme,
„Waarom niet P Wat is er tegen r Dan boog ze over
tafel naar hem toe, en fluisterde, volgens haar gewoonte
als ze geldzaken aanroerde : „Hoe hoog was ook weer de
taxatie r
„Honderd dertig. Zonder de boerderijen zoowat vijf en
zeventig. En die laten we schieten. Dus vijf en zeventig,"
„Vijf en zeventig," berekende ze. Lodewijk zou zestig
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moeten storten om in die tabakszaak te komen. En zou
dat iets voor hem zijn ? Zij hield er een zwaar hoofd in.
Hij was geen koopman, zou het misschien nooit worden.
Zij had het niet durven afraden, nu het kantoor ontbonden
werd, en hij binnenkort zijn werkkring zou missen. Maar
zij bleef zich afvragen of deze nieuwe vennootschap niet
op nog grooter mislukking ging uitloopen dan de vorige?
En nu voor ruim dezelfde som iets, wat hem zooveel meer
leek ! Was dit niet een vingerwijzing van. God, die immers
altijd wegen opende, waaraan zij nooit zou gedacht hebben?
„Vijf en zeventig, plus de kosten van het productief
maken, plus rente op rente," knikte hij bedenkelijk.
„Maar, dit is niet zooveel meer dan je hier zoudt
storten in Wyckmans en Co. ! Neen," besliste ze, haar
blanke, blonde gezichtje vroolij k in het licht heffend : „het
eenige wat ik me nog afvraag is : zijn daar goede scholen
in de buurt ?"
„Scholen ? Wyckmans en Co.? Wou je dus dáár gáán
wónen ?"
„Natuurlijk ? Wat anders ? En het zou zoo heerlijk
voor je zijn."
„Hoe kói.n je daarop ? Eindelijk zal ik eens flink in de
verdienste gaan, en nu die gelegenheid opgeven !"
„Toe Lodewijk, laat ik je nu niet weer in den weg
staan ! Als jij een andere vrouw hadt, zou alles ..." probeerde ze, haar licht-bruine oogen smeekend opslaande,
terwijl haar onderlip begon te beven.
Hij schrikte op, begreep, kwam op haar toe, en streelde
haar over het hoofd :
„Louise, dat mag je nu nooit meer zeggen ! Hoor je ?"
Zijn groote hand tusschen haar kleine handjes tegen
de borst drukkend, prevelde ze : „Toch is het zoo ... maar
ik zal het nooit meer zeggen... en die scholen. . ik zal
de kleinen les geven ... en Charley kan wel ... "
Een wondere kalmte kwam over hem. Zij schonk hem
meer dan geluk, zij schonk hem rust, en wil en inzicht.
Een vraag van haar hielp meer dan honderd eigen overwegingen, of betoogen van een ander. Die ééne vraag naar
.
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de scholen heeft alles opgeklaard. Nu ziet hij ineens wat
hij kan en niet kan. Hij kon misschien de dingen zelf
doen, nooit ze door een ander laten doen. De Geere ontginnen beteekende voor hem : er zelf wonen, de dankbaar
aanvaarde vennootschap roekeloos opgeven, Charley uit
huis doen, voor het gymnasium verlies alle kanten ! Dat
had hij niet gezien ; Em en Karel evenmin ; zij wel.
„Lief, lief vrouwtje", fluisterde hij, zijn hand terugnemend en een stoel bijtrekkend naast haar : „wij blijven
samen hier, en bouwen een mooie toekomst voor onze
kinderen."
„Maar Em en Karel hebben het toch ook aangeraden,"
smeekte ze, haar hoofd tegen zijn schouder geleund : „ik
mag je toch wel even lief hebben als je broer en zuster ?
„Asjeblieft nog een beetje meer," lachte hij, haar
handjes streelende.
„Zij hebben het toch aangeraden ! En het zou zoo
heerlijk voor je zijn."
„Aangeraden ? Ja, Em deed het uit familiezwik, en
Karel omdat hij dan weer een gelegenheid kreeg mij in
het zaal te zetten. De goeie kerel wou me de heele som
voorschieten ; die trouwe Karel !"
„Maar jij zoudt toch het werk moeten doen ... en
dan die nieuwe zaak hier ... jij zoudt je dood werken .. .
zoo sterk ben je niet. Neen, laten we nu gaan ; je zult
zien, ik zal je niet meer ... "
„Ja, dat zeg ik ook," lachte hij : „laten we nu gaan ;
laten we nu gaan slapen ; 't is al over elf geworden. En
er is veel werk aan den winkel. Morgen het laatste bandje
met Luders en Veldig doorknippen ; met Karel en Kouwenberg nog eens confereeren over Wyckmans en Co. ; dezer
dagen als testamentair-executeur weer eens naar De Geere,
die geveild zal worden ... "
„En dan is je kans verkeken, en komen we te laat
met onzen spijt," fluisterde ze angstig.
„Wie heeft nu spijt als hij zijn plicht gedaan heeft !
En zulk een mooien ! Want het is eenvoudig een prachtzaak. Niet te groot, maar buitengemeen levenskrachtig.
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Daarnaast is die heele ontginning een gewaagde speculatie.
Het eenige wat me spijt is dat ik niet eerder koopman
ben geworden. 'n Koopman is een koning, terwijl een
advocaat hoogstens de diplomaat is van zijn koning. Ik
wed dat Charley koopman wordt. Karel had er nog een
mooi citaat over vanavond ;" zei hij opstaande, en de kamer
op en neer stappend : „ik herinner het me niet precies
meer, maar het kwam hierop neer, dat een koopman regeerkracht en veldheersblik moet bezitten. Trouwens, je ziet
het aan Karel."
Glimlachend keek ze tot hem op. Hij was nu zoo heerlijk zeker van zichzelven, en ze begreep hem niet te mogen
tegenhouden. Als ze hem nu maar niet in den weg stond...
Hij moest dus koopman worden, en zij haar angst daarvoor vergeten ... Aardig, zijn gewone gedweep met Karel...
En toch waren ze in alles bijna anders, die twee vrienden.
Zij mocht Karel ook wel, maar begreep Lodewijk's uitbundige bewondering voor hem niet. Karel kon charmeeren,
had voor vrouwen iets zeer aantrekkelijks, maar daarom
begreep zij niet dat een man, als Lodewijk, zoo opzag tegen
den kleinen Karel.
„Zoo blijft het dus afgesproken ! En nu gaan we slapen.
Maar uitdoen ?" vroeg hij, de hand aan de kraan der gaskroon.
Met zijn forsche, blonde gestalte en het wazige gezicht,
waarin de hel-blauwe oogen schitterden als turkooizen,
stond hij in het volle licht, rustig en vroolijk.
Even nam ze hem op met haar nieuwsgierige reeënoogen, blij en dankbaar dat hij zoo zeker was van de
overwinning, greep haastig haar sleutelmandje en handwerk, knikte : „klaar !" en ging hem voor, de kamer uit.

„11 vindt, geloof ik, nèg dat Karel dominee had moeten
worden !" glimlachte Lodewijk, mevrouw van Renkum
hoofdschuddend aanzien de.
In zijn stem klonk gemeenzame eerbied, de inheemsche
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toon in deze huiskamer der pastorie, zoolang hij zich kon
herinneren. Dezen toon had hier ieder aangeslagen : papa
en zijn vriend, dominee van Renkum ; mama in haar statigheid zoo goed als Marietje, het jongste van Renkumpje;
Karel even goed als hij zelf. En nauwelijks was hij hier,
weer tusschen die ouderwetsche meubels, alles mahonie tot
de pendule toe, en weer op dat onverslijtbare smyrna-kleed
van mille couleurs, of hij had ze allen zien binnenkomen
en hoorera spreken.
Papa, de goedronde landheer, die zoo gezellig door
het leven kuierde, bracht zijn fransche gemeenplaatsen hier
het best te pas. En hier bewees hij aan zijn vriend op
het allergenoegelijkst dat aristocraten incapables bleken de
gagner leur vie. Liep toch niet elke decisie, die hij nam,
uit op een mislukking ? Had hij niet, om evenals zijn fortuinlijke zwagers, die van Cothen van Stede's, in den staatsdienst te reüsseeren, zich behoorlijk op den Bezuidenhout
geïnstalleerd ? Maar was, toen hij juist flink had ingeschreven
op de verkiezingen voor de Blauwen, niet de victorie der
Witten gekomen, plotseling als een explosie ? Wat zat er
toen anders op dan de gedwongen fraaiigheid op den
Bezuidenhout met sch& van de hand te doen en hier den jager
zijn congé te geven ? En repareeren, wat werd het anders
dan het gat vergrooten ? Dan deed-je grondaankoopen, vlak
voor die drommelsche daling der grondprijzen begon, die
maar niet tot staan scheen te kunnen komen.
Waarop dan de voortreffelijke dominee, een mengsel
van gewichtigheid en deemoed, zijne zwierig op de gekleede
jas neerhangende lokken schudde, en guitig glimlachte
dat van Renkum de Xe ook niet meer, als wijlen van Renkum de IXe, heel Haalthem regeerde en De Geere er bij,
maar chapeau bas moest spelen, bij de boeren niet minder
dan bij den baron.
Ja, die titulatuur had Karel in zwang gebracht, toen
hij ontdekt had, dat sinds de Reformatie altijd één van
Renkum de kerk diende. Natuurlijk nog vóór hij, reeds
candidaat cum laude, in de rechten overging. Waarin de
dominee nog eerder dan mevrouw had kunnen berusten.
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En nu allen waren heengegaan Karel eerst getrouwd
en toen zijn zusje Marietje, mama overleden, gevolgd door
den dominee en eindelijk door papa hield mevrouw
van Renkum nog de atmosfeer van de pastorie vast. Het
éénige legaat, door papa reeds in het begin van zijn huwelijk
gemaakt, waarbij hij de op grond van De Geere gebouwde
pastorie aan de kerk van Haalthem vermaakte, doch eerst
na het overlijden der tegenwoordige bewoners : Ds. Willem
van Renkum en diens echtgenoote Elisabeth van Renkum,
geboren mejonkvrouwe van Eversdijk, hadden zij allen vanzelfsprekend gevonden ook mevrouw van Renkum zelve.
„Ja, nu je het zegt... misschien zou het dominee worden
hem ook ..." verschrikt verzweeg ze : „gered hebben."
Want zij mocht en wilde Lodewijk's geloof in Karel
niet ondermijnen. Daarvan verwachtte ze immers nog
alles voor haren oudste. Zij oefende geen invloed op hem.
Zij wist hem in de wieg al aan haar ontgroeid en nog
niet volwassen. Zij wist, ach zij wist... Want de menschen
vertrouwden zich niet toe aan wie hen doorschouwden.
Dit bleef haar schuldelooze schuld tegenover haar jongen.
Dit verzwakte haar gebed voor hem. Zij kon hem niet
zonder reserve aan God overgeven, omdat zij wist dat God
hem zoo niet kon aannemen. Lodewijk echter wist niet, bewonderde ; Lodewijk alléén kon hem redden. Em kon dit
evenmin als zij. Minder doordat zij verblind was door zijn
inisleidenden voorspoed, als wel omdat Em, als een echte
Utenhag e, er niet aan dacht een ander te corrigeeren.
Trouwens, Karel liet geen vrouw toe in zijn binnenste. Alleen
voor Lodewijk's bewondering boog hij het hoofd. Die ontroerde
hem altijd, maakte hem wel eens klein. Daaraan in 's hemels
naam niet raken ! En dus legde zij het handwerkje op tafel,
richtte haar bleeke gezichtje met de donkere, doordringende
oogen op Lodewijk en zei, terwijl haar kleine, sprekende
rechterhand een verontschuldigend gebaar maakte en de
linker het dunnen gouden halskettinkje in de borstplooien
van haar zwarte kleed zocht : „Och, moeders maken zich
altijd bezorgd. Als jij maar niet vindt dat Karel te hoog
stijgt. Wat werd hij nu ook weer, zei je P"
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„Gedelegeerd Commissaris van de Rotterdamsche Petroleum-Compagnie," herhaalde hij met waardeerenden nadruk,
als een juwelier die een collier paarlen toont, elke afzonderlijk en allen tesamen onberispelijk van grootte en kleur.
Zij had weer haar werkje genomen en Lodewijk wilde
zich herinneren wanneer dat kapsel van witte en zwarte
kant voor het eerst op haar grijzende, gladde haren was
verschenen. Maar neen, het scheen dat hij haar altijd zoo
gekend had. Zoo, over haar handwerkje gebogen, vocht ze
de moeilijkheid voor zichzelve uit en maakte met de overwinning anderen gelukkig. Altijd en iedereen.
Zoo had ze de klachten van mama, door haar met een
tikje van een révérence en met een stem alsof Gertrude
haar ideaal was verwelkomd, aangehoord. De klachten
over Charles' niet-reüsseeren, en over het wel-reüsseeren
der van Cothen van Stede's, de klachten over Otto's mislukken, niettegenstaande zij hem in de maskerade een
hoofdrol had laten vervullen en zulke goede vrienden
bezorgd had, en eindelijk de klachten over haar eigen
gezondheid. Doch als dan mevrouw van Renkum een enkel
woord van gouden vrede sprak, klaarde mama's horizon op
en behield zij nog lang een zonnig humeur.
En papa behoefde haar slechts te zien, en te hooren :
„dag Charles, waar ben je zoo lang gebleven ?" of zijn
gewone zucht : „dat een touw ook altijd twee einden moet
hebben !" verdween voor een bon mot, of een op z'n Haalthems verteld grapje van de boeren.
Maar het meest nog hielp zij den dominee. Die voortreffelijke, die alleen zoo gemakkelijk abdiceerde, in twijfel
of hij er wel mocht zijn, hernam in haar bijzijn zijn geestelijk overwicht en milden humor. Naast haar kreeg de
anders te week-welwillende man dat vuur in stem en houding
waarmee hij week in week uit de blijde boodschap van
den éénigen Zaligmaker aan zijn gemeente verkondigde.
Ieder gaf zij het verlorene terug -- alleen Karel niet.
Misschien omdat hij nooit iets verloren had, altijd overwon ?
Neen, het lag niet aan die toelage van Karel, voor haar
en voor Marietje, gehuwd met luitenant Delhave. Em maakte
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die toelage ééns per jaar over, zooals hij toevallig had
gemerkt, want gesproken werd daarover nooit. En mevrouw
van Renkum was eenvoudig genoeg om die zonder misbaar
van dankbaarheid aan te nemen en aan Marietje door te
zenden. Neen, het zat dieper. Karel en zijn moeder dat
waren soms die : twee conincskinderen, si hadden malkander
so lief, si conden bi malkander niet comen . . het water
was veel te diep.
„En kom je nu li eelemaal van Rotterdam naar Haalthem, om me te vertellen dat Karel al weer een overwinning heeft behaald?" glimlachte ze, op haar beurt hoofdschuddend, en zich recht zettend in de mahony armstoel
om te zien een oud miniatuurtje in pastel ; om te hooren
een rechter van instructie.
Lodewijk herkende ook dezen toon en wilde aan den
Lodewijk
ervan ontglippen door luchtig voort te gaan : „Neen,
maar om u te vertellen, dat ik een nieuwen naam gekregen
heb, en dat ik" -- hier brak zijn stem even onder zijn
ontroering „ik misschien De Geere ga verkoopen."
„Wat ? ... Ik begrijp het niet goed ...," aarzelde ze
op den toon van een allervriendelijksten rechter van instructie, die besloten is geen duimbreed van zijn plicht af
te wijken.
„Ja, Wyckmans en Co. !" jakkerde hij door, om te
ontsnappen vóór de nog openstaande val zou dichtslaan :
„Wyckmans en Co. ! Een geheide naam in Rotterdam.
Klinkt daar veel beter dan Mr. Lodewijk baron Utenhage.
Dat vinden ze daar een naam die geld kost, geen geld
má ákt. Maar Wyckmans en Co., je weet wel dat oude
tabakswinkeltje uit het Hang, nu die groote zaak van de
Geldersche Kade met winkeldebiet, die heel Overijssel bedient, dat is een naam die geld maakt. Met zoo'n naam
kom je in den hemel !"
„Een nieuwen naam !" klaagde ze ontgoocheld, bitter,
smadelijk, met de groote, donkere oogen op den grond
starend. Den naam Utenhage opgeven voor dien van een
Rotterda,msch pakhuis ! Den naam, dien zij als haar kroon
zou gedragen hebben, was dat ongeluk met vaders kantoor
,
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niet gebeurd... Ja, dien avond toen zij, jong als Charles,
met hem terug drentelde naar De Geere ! ... Vader had
zelf er haar gebracht en met den ouden baron academieherinneringen opgehaald. Zij kwam bij Mary, haar kostschoolvriendin, logeeren, maar reeds den eersten dag had
Charles' goedhartig pleiten voor een arbeider haar aangetrokken. Vanzelf zochten zij elkander en aldra stond vast
zij zou op De Geere blijven. Zij, eenig kind van jonkheer
van Eversdijk, den rijken bankier van de Heeren gracht,
zou Charles in staat stellen De Geere onbezwaard te aanvaarden . . , Dien avond hadden Charles en zij zonder één woord
te spreken elkaar alles beloofd ... Het dierbare huis stond
vredig tegen den rooden avondhemel ; uit het bosch kwam
de schemer op fluweelen voeten . . en plotseling de oude
baron, Charles' vader, een telegram in de hand ! Hoe
nadrukkelijk knerpte het kiezel onder zijn zwaren stap !
Hoe stug, stroef, schor klonk zijn verzoek ! Ineens ging
Charles heen -- haar wereld viel in. Zij, een arme wees
geworden, bleef wel op De Geere maar Charles ging
reizen. Zijn moeder leidde haar zachtjes naar de pastorie,
waar ze Charles' vriend Willem ontmoette, toen juist
predikant van Grijpskerke geworden. Nog in rouwkleederen
besliste ze over haar leven in vollen vrede : haar hart gaf
ze aan den Heiland, haar hand aan Willem. Zij trouwde
van De Geere en werd dien dag evenzeer Willems liefhebbende vrouw als de trouwe vazal der Utenhage's.
„Een nieuwen naam !" schudde ze het hoofd, bedroefd,
beleedigd. Had ze niet telkens opnieuw haar levensoffer
moeten brengen, om dien naam hoog te houden ? Toen ze
in deze door Charles voor hen gebouwde pastorie kwam, vond
zij de lieve, statige Gertrude op De Geere, die er wel een
een grooten train de vie maar niet de daarvoor noodige
sources gebracht had, en dan den armen Charles tevergeefs
opzweepte daarin te voorzien. Maar ook haar o ffer had
vruchten gedragen. Zij had alle Utenhage's mogen steunen,
zoo goed als haar Willem mogen liefhebben en haar kinderen leeren bidden. God had haar alles doen gelukken.
Mevrouw Hassert doen vinden, om na Gertrude's heengaan
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het bezuinigingssysteem in te voeren, wat Charles en Em
te moeilijk zou zijn gevallen. Willem leeren steunen die,
na Karels omkeer en Marietjes huwelijk, de nieuwe toestanden niet meer begreep, zoogoed als Charles, die ook
eenzaam achtergebleven haar vriendschap meer dan ooit
behoefde . . .
„En, ja, De Geere verkoopen," haastte Lodewijk, wien
het onbehagelijk werd onder haar zwijgend, wanhopig
protest : „of laat ik zeggen : De Geere misschien verkoopen,
want beslist is nog Diets. Ja, prettig is het niet, maar wie
zijn equipage niet meer kan gebruiken, doet wijs ze op te
ruimen. „C'est adorable comme une loi de la nature," zou
papa gelachen hebben. Weet u nog ivel ?"
„Neen, Lodewij k ! De Geere verkoopen . . dat zou
Charles . ., pardon, dat zou je papa nooit hebben gedaan,
nooit hebben ktinnen doen !"
Want juist daarvoor had zij baar offer gebracht, had
Charles gestreden, en Willem hem gesteund. Zoolang toch
De Geere stond, stond de pastorie en de naam Utenhage;
met het Mile viel het andere.
„Ja, ik herhaal, prettig is het allesbehalve, wanneer. ."
„Waarvoor dan al die moeite ?" verweet ze, hem met de
donkere, doorborende oogen:aanziende: „Als ten slotte toch.."
maar bang reeds te veel verraden te hebben, klemde ze de
lippen op elkaar, en boog zich over het handwerk.
Lodewijk staarde verlegen door de open deuren naar
buiten. Daar lag De Geere, veilig tusschen zijn beuken.
Dat was de achttiende eeuw, toen de Utenhage die met

Willem III in Engeland was geweest, dit grijze huis had
gezet voor den rooden middeleen wschen burcht.
En die beuken en eiken waren van alle eeuwen, van
de oudste tot op nu. En dat alles leefde. Het huis leefde,
het bosch, de vijver, en de tuin, de wijde tuin om in te
verdwalen, tesamen één levend wezen, en een groot geheel

van levende wezens. Hij hoorde het kikkergekwaak, het
boomengeruisch, het merelgeroep, het kraaien van fazantenhanen en het geklikklak van hotsende boerenwagens op
zandwegen. . .
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Onwillekeurig maakte hij een ongeduldig-wegduwende
beweging. Mevrouw van Renkum had gelijk : dat was niet
te verkoopen, zoomin als een moeder haar kind of een
man zijn gedachten kan verkoopen. Wie had hen op die
dwaasheid gebracht
Maar ineens zat hij bij Louise en besloot door haar
en toch tegen haar in wèl in Wyckmans en Co. en niet
naar De Geere te gaan, en hij voelde nog de zekerheid
waarmede hij dit den volgenden dag aan Em en Karel
had verteld.
Die rust had hij hervonden, toen hij mevrouw van
Renkum aanzag en toeknikte : „Ik geef u toe, het schijnt
een faux pas dat 'n Utenhage in de tabak gaat . ."
„Maar waarom doe je het dan ?"
„TT weet : Luders en Veldig zijn ontbonden. En nu
heeft Karel mij in Wyckmans en Co. geloodst. Buitengemeen handig ! Kouwenberg, mijn compagnon, wou als
eerste bediende de zaak van zijn overleden patroon van diens
weduwe overnemen, kwam op de Bataafsche Bank om geld,
en toen ried Karel hem zich liever met mij te associeeren . .
En om het ergste u het eerst te zeggen : onze firma doet
in inferieure soorten : pruimtabak en shag en rooktabak.
Ik verzeker u, toen Kouwenberg me de fabriek liet zien,
kreeg ik hoofdpijn van de benauwde lucht."
„Zie je wel, het mág niet ! Denk toch aan je vrouw
en kinderen !"
„Daarvoor doe ik het juist. TT weet, als de kinderen
grooter en de tijden duurder worden . . En 't is een prachtzaak ; ik ben van plan een ,,handelsvorst" te worden. Zoo
heet dat immers ? En dat luchtje, och, dat went wel."
„Is het idee De Geere te verkoopen soms ook van
?

Karel?"
Hij zweeg verschrikt, niet wetende dat het zoo diep
bij haar zat. Hij wilde eerst haar vragen dit woord liever
terug te nemen, maar bezon zich, en zei rustig : „Van Otto.
Die vond de taxatie veel te laag. De Geere onschatbaar !
Hij blijft toch een echte Utenhage !"
Zij keek hem aan, als ironisch-vragend of hij dit niet bleef?
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,,Karel is nuchterder dan een Utenhage," verklaarde
hij. „Toen papa voor het eerst het biljet der vermogensbelasting moest invullen, bracht Karel hem met moeite tot
de helft van waarvoor hij De Geere had willen aangeven."
„Zoo was hij," knikte ze, glimlachend.
„Maar het nuchtere inzicht is toch het ware ?"
Zij knikte, zich over haar werk buigend, als in zelfvermaan.
„Het blijft pijnlijk, als we op Otto's voorstel ingaan.
En wellicht valt het tegen, ook nog. Alles trekt naar de
stad, de landgoederen zijn gedeprecieerd. Enfin, ik moet
eerst van Velderman hooien, hoe het met de pachten zit,
vóór ik met den notaris begin. Ik mag straks komen
eten ? Op den gewonen tijd ?"
Zij knikte zonder op te zien, als zou ze dit niet kunnen.
„Prachtig !" rumoerde hij om de benauwende stilte te
breken : „Het rijtuig voor den trein bestelde ik om half
acht. Dus tot straks dan !"
Maar zij bleef zwijgend op haar handwerk turen.
De stilte werd pijnlijk, en haastig ging hij de kamer
uit, de gang door, naar buiten.
IV
Den bruinen flaphoed in de hand, ademde Lodewijk
diep op, de pastorie verlatende.
Langzaam drentelde hij naar het witte pastoriehek,
nu eerst alles herkennend ; want bij zijn komst was hij te
vervuld geweest van zijn boodschap om iets te zien.
Achter zich wist hij de huiskamer, waaruit mevrouw
van Renkuni hem zeker naoogde. Op dit pad was hij ter
catechisatie gekomen, later met zijn dictaten, om met Karel
te repeteeren. Zie, de linden aan weerszijden van het witte
huis hadden al rond den stam hun geel blad tot een tapijt
gespreid, en de oude boomen stonden met hun schralen
bladerentooi ontroerend-schoon tegen den stil-blauwen
Octoberhemel.
Voor het pastoriehek bleef hij op den grintweg van
Haalthem naar De Geere staan, aarzelend, vreezend de hem

e
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omvarende sereene pracht en weemoedige glorie te verbreken.
't Hooge October-azuur, vol zonnige rust, de paden en
wegen geplaveid met rood en bruin en oud-goud blad, het
park met week-gloeiende, wegdeinende herfstkleuren, alles
scheen verzonken in een gewijden zelf-inkeer, dien hij niet
dorst te verstoren.
Doch De Geere riep hem. Grijs en donkerpaars van
verweerden zand- en baksteen school de oude huizinge,
met bet viefe, slank-gewaande hoektorentje half weg tegen
gouden en roode beuken en blauwige eiken, maar strekte
tegelijk den oprijweg, helkleurig van herfstblad, lokkend
naar hem uit, door het ijzeren inrijhek met de witte vazen
op de hooge postamenten, tot vóór zijn voet.
Hij kon niet weerstaan, wandelde op, langzaam met
weer in bezit nemenden eerbied, en voelde : dit was zijn
schepping. Deze schoonheid werd voortdurend geschapen
door zijn liefde, door zijn verwonderend oog. Hij zag de
ontroerende schoonheid van elk onderdeel, van de stoere
eiken, de teer-gouden larixen, van den hulst, die zich in het
lichter-wordende bosch forsch oprichtte, van de vijvers,
verzonken in roerloozen droomvrede, en van de boerderijen
met de hooge hooibergen, zoo rustig in hun welverdienden
rijkdom. Hij zag ook de schoonheid van dit onveranderbaar
geheel als geen ander hij was de schepper hiervan.
Omdat hij begreep dat dit alles een ziel bezat. Die

karpers, die zoo statig dreven door het klare kristal, om
dan speelsch met hun mummelmonden cirkeltjes te kringelen op het spiegelende water, die karpers een ziel, zoo
goed als die geweldige koetshuis-abeel, die nu eens niet
met zijn eeuwig-wiebelend blad klaterde als 'n verre waterval, maar stil zijn gouden blad liet neerwiegelen alles
een ziel ! Hoe heerlijk, dat Fechner hem die waarheid gewezen had ! Want waarheid scheen altijd aangewezen te
moeten worden, drong zich niet op, moest gezocht, gevonden worden, op aanduiding. De weelde, toen Fechner hem
gewezen had, dat in al het geschapene een ziel leefde, een
bewustzijn, tenminste een streven daarnaar ! Dat ook de
aarde leefde, ademde, veranderde, zich ontplooide. Die als
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elk psychisch individu — want plant en dier, ieder had.
zijn eigen psyche — afhankelijk was van uitwendige invloeden, en daarop reageerde. Zoodat de mensch, zoo goed als
het kleinste insect en de geweldigste woudreus, uit de
moederaarde ontsproot, en met en door haar leefde en zich
ontplooide. Het bijbelsche scheppingsverhaal wist van die
eenheid, zoowel als de grieksche mythologie — alleen de
prozaïsche modewetenschap, met haar gecijfer, kon er niet bij.
Waarlijk geen verdienste, dat hij dit op aanwijzing
van Fechner zag — alleen vreemd dat hij er volkomen
blind voor bleef, tot mevrouw van Renkum hem op Fechner
wees ; en dat de meesten er steeds blind voor bleven. Zelfs
een knappe kop als Karel. Die lachte : „Fechner 'n
Hybride ! Te poëtisch voor wetenschap, te wetenschappelijk
voor poëzie ; 'n interessante vergissing."
Doch welk een bron van troost en vreugde opende dit
inzicht ! De mensch één met de aarde. Niet toevallig er
op gezet, maar er uit gegroeid ! Deel der moederaarde, toch
haar orgaan gebleven. Hij even ondenkbaar zonder baar,
als zij dood zonder hem. Hij evenmin mogelijk in Mars,
als het hart van een paard in een walvisch, of de ziel van
een bloem in een mensch. Hij werkelijk de reus Antaeus,
de onoverwinbare, zoolang hij slechts in aanraking bleef
met de moederaarde.
Ervoer hij dit niet zelf in zijn Rotterdamsche ballingschap P Dat hij zich daar onthuis voelde, lag niet aan
Rotterdam. In den Haag of Amsterdam zou hij zich nog
minder thuis gevoelen. Rotterdam was rommelig, maar
vooreerst had hij daar Karel en Em ; en om de Maas en
de havens was schoonheid te vinden van den eersten rang.
Toch voelde hij er zich onthuis, omdat De Geere bleef zijn
eenig tehuis.
In slapelooze nachten, of in oogenblikken van vrede en
zalig vergeten nam De Geere hem in haar armen en suste
zijn smarten weg. Dan wandelde hij door haar stille laantjes,
over haar lieven bodem, luisterend naar het suisgezang
der palmende dennen, die fluisterden van eeuwige rust.
Dan stond hij aan een harer vijvers, waarin alle levende
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schoonheid van aarde en hemel zich weerspiegelde. Of
betrad een slingerpaadje, bruin en zwart van opveerenden
boschgrond, dat zich deemoedig ontrolde, plaveide voor
zijn voorzichtige schreden, terwijl struweel van akkermaalshout met zijn stoere, stijlvolle bladeren of een
altijd verrassend berkje met de luchtige draperie zijner
neerhangende takjes hem streelde. Soms zag hij zelfs
kleuren, rook hij geuren. Lichte, blijde kleuren van de
lente, klaterend zomerkoloriet dat bij het heengaan
zich verinnigde in gulden herfsttinten, in kleuren om kinderen en engelen mede te kleedgin, in kleuren als gekristalliseerde muziek, als verklankte poëzie en zichtbare
vroomheid. De vage geuren van de lente, het volle zomeraroom, de stoere reuken der najaarseiken en de weeïge
bitter-zoete van gevallen abeelenblad, waarvan je dronken
werd als van wijn.
Alles streefde hier naar bewustzijn, zocht dit te benaderen door hem. Door de aanschouwing van hem, die,
onder God, schepper was dezer schoone wereld zocht deze
haar volmaaktheid te bereiken. Door zijn eerbiedige bewondering was het nu hier zoo wonderschoon. De Geere kon
evenmin buiten hem als hij buiten De Geere. De vacantie
hier gaf hem kracht om de woestijn van den stadswinter
door te komen, en De Geere bleef hem hier opwachten als
hij ginds in verbeelding wegvluchtte om aan De Geere
uit te rusten van zijn doodelij ke vermoeienis. Zoo min de
mensch de aarde, en de aarde den mensch kon missen,
zoo min zouden De Geere en hij van elkaar kunnen vervreemden.
En toch De Geere verkoopen ?
Hij De Geere verkoopen ?
Hij het sein daartoe geven ? Als testamentair-executeur
De Geere executeeren, in stukken verdeelen, en als prooi
voorwerpen aan iederen barbaar die maar geld had ?
Gehaast, gejaagd begon hij voort te ijlen, als om zich
te overtuigen, dat nog niets was geschonden. Langs de
vijvers door het Lijsterbosch naar de Kaatsbaan, onder het
poortje in de tuinschutting den tuin dwars overstekend,
.
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weer terug naar de Iemptenbelten en het oude Jagthuis,
langs den Duivenslag over het Eksterbosch naar de heide —
gelukkig, alles was er nog, herkende hem nog.
Hij stond stil, en wischte zich het zweet van het
voorhoofd. In de verte sloeg de klok van het huis vier
slagen. Hij was hier op de grens van De Geere ; hier begon
de markegrond, het Haalthemer-Veld.
Rond hem gloeide de nog bloeiende heide, warmte uitstralend. Hij ademde diep, tot rust komend.
Vóór hem een oneindige vlakte, een zee van paars,
in de verte links afglooiend in de Duivelsmarsch, het lage,
vale broekland, wild als de heide.
Vlakbij vlamde het paars vurig, uitbundig, hartstochtelijk aan jonge heide. Verderop schitterde aan oude, reeds
houtige heidestruiken een zacht, oud paars dat nog kleuriger
deed dan het nieuwe. En daarnaast paars, dat naar het
wit en dat naar het karmijn zweemde, en al die tinten
gaven aan deze zee van paars levende schoonheid.
Hier en daar golfde deze zee en op enkele dier bodemrimpelingen stonden eenzame dennen wijdgetakt, of in
kleine groepjes bij elkaar gedrumd als dwergjes.
Hij ademde in warmen, zwoelen honinggeur.
„Honing" prevelde hij glimlachend : „is de echte, vrome
spijze. Eten wordt licht heidensch, barbaarsch ; honing is
het ware, vrome eten. Er moet, me dunkt, ergens een
secte van honingeters zijn. Die bij hooge feesten wijn
drinkt, die naar rozijnen ruikt."
Gelukkig dat papa, als markerichter van Haalthem,
die aanvragen om ontginning der markegronden maar
geregeld had afgewimpeld. Hij vertelde dan altijd dat het
een voorstel van de revolutie was geweest van het Haagsche
Bosch aardappelveldjes voor de citoyens te maken.
En toch De Geere ontginnen, de eenige manier om
De Geere nog te behouden ! Dat zei Karel, die het altijd
bij het rechte eind had !
Bruusk wendde hij zich om, en drentelde mismoedig
terug. Hij voelde nog den gloed van het paars, ademde nog
in honinggeuren en dennenlucht, doch nu als een benauwing.
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Deze schoonheid verscheurde hem het hart, zooals de
teringblos van haar kind dit een moeder deed.
Hij zocht toevlucht onder de eiken en dennen van De
Geere, maar hun schaduw bood geen bescherming. Overal
vond hem de onrust en jaagde hem voort. Dan maar naar
de pastorie !
„Zee ! Doar hef wie den jonker ok. En de navrouw
hef 't good, en de kinders?"
„Hé, Velderman, waar kom jij vandaan ? Neen, dek je,
houd je gedekt !" haastte hij, omdat de werkbaas de pet
in de hand bleef houden, wat hem altijd verlegen maakte.
Nu, met de pet op het dikke, door de vrouw bijgeknipte haar, warrelig als duivelsnaaigaren, was Velderman
weer echt, weer de autochthoon. Niet groot, eer klein,
maar vierkant. Bonkig als zijn klompen ; onkleurig en
veeltintig als boomschors, waarvan zijn verruwde buis en
bokse wel schenen gemaakt. Tenminste ze waren van dezelfde
kleur, echt een dekkleur, zooals het wild die aanneemt om
niet gezien te worden op den bodem. Trouwens Velderman
met z'n reuzenhanden aan slungelarmen, taai als eikentakken, met het donkere, diepgevoorde gezicht waarin
blauwe oogjes schichtten, fel als van een vogel of een
konijn, met de van tabaksap bruine tanden, gezond als
boomwortels, wat was hij anders dan een stuk van De
Geere ?
„En wat zeg jij er nu wel van, Velderman ? Of," bedacht hij zich : „je hebt misschien nog niet gehoord dat
De Geere mogelijk verkocht wordt ?"
„Gepeurd ? Geheurd ? Neej, da' kan 'k neet zeggen,
jonker. Geheurd hê'k niks."
„Dan verwacht ?" Want natuurlijk had hij van alle
kanten berekend wat er met De Geere en met hem kon
gebeuren, maar wilde hij, naar gewone Haalthemsche omzichtigheid, niets loslaten.
„Verwacht ? Neej jonker, 'k zol leegen as 'k da' most
getuugen."
„Je hebt er toch wel eens aan gedacht ?"
„Wisse : prakkezoazies hef 'n mins umsgeliek."
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„En wat denk je er dan van ?"
„Wa'k er van denke, jonker ? De genieïgheid veur
kastcelen is d'r bie de grootheid kats af. De Geere is 'n
mooi spul, da' wi'k oe neet afstrieën, heelegoar 'n olde
heerlijkheid moar d'r is vuile slimme grond bie. Den
hêf 'n dikke buul neudig, dee 't wil anvatten !"
Lodewijk glimlachte om Velderman's Haalthemsche
ondoorgrondelijkheid, en probeerde met zwijgen verder
te komen.
„De jonker steet er 't noast toe," begon Velderman
eindelijk te visschen. „Veur de navrouw en de kinders het
geëigenste um 'n pleizierigen vakanstied deur te brengen."
„En welke opbrengst krijgt dan de jonker ?"
„Da' kump umsgeliek overeen-uut. De pachten betoalen
den warkboas en de daggelders veur de schoeffelpoaien, de
vievers en den hof; en het meiholt betoalt belasting en
woaterschap. Mot 't kasteêl gerippereerd, dan holden wie
'n h oltverkoopinge."
„Wat blijft er dan over ?"
„Toe de olde b'rones nog lèèfde, niks. De b'ron
stuurde 't er op an de pachten vrie geld te holden —
zonder daggelders en ik deej zoowat van all's. Moar de
schoeffelpoaien leek wel grusgrond en de pachten loopt
overal terugge. Harmelink hef mit Sunte-Petri zien pacht
umme en wil neet up de olde pacht blieven wonnen. As-ie
wilt verkoopen, dan noe derekt ! Noe liekt 't nog wat, met
die slim-hooge pachten."
„O ja, ik moet die pachten nog noteeren. Loopen ze
allen af met Sint Petri ? Volgens de contracten ?"
„All's, de lösse weidens oek."
„Weet je hoe hoog die zijn ? Wacht", en hij haalde
de portefeuille uit zijn zak : „ik noteer ze even."
„'t Harmelink zes honderd vieftig gulden, mit 'n toepacht van een speenvarken mit Sint Silvester. 't Oelengoor
vief honderd twintig, mit een gans up Sint Maarten.
't Leuske twee honderd veertig, mit twee kalkoenen up
Sint Petri, en de lösse weidens zeg ma' : honderd 't negentig !"
Lodewijk noteerde, flapte de portefeuille dicht en gaf
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den werkbaas de hand : „Nu Velderman, ik zal je niet
langer ophouden. Je hoort nog wel nader. Tot ziens !"
Da s vanzelfs, jonker. Wel thuus en de groetenisse
oan mavrouw en de kinders !"
Lodewijk liep terug, op den grond starend.
De zon school rood weg achter een nevelbank en het
scheen reeds te willen gaan schemeren.
Onbewegelijk en stil stonden de boomen in het bosch,.
waar het voorbarig begon te donkeren. Geen vogel verbrak
de stilte, zelfs geen kikker. Er was iets onrustigs in deze
ontijdige donkerte, iets valsch en vijandigs
digs in deze vroege
schemering na den stralenden herfstmiddag.
Loom, lusteloos ging hij verder en vóór hij het wist
stond hij voor het pastoriehek, dat spookachtig-wit uit
den schemer kwam.
„

'

V.
Terugleunend in haar stoel zag mevrouw van Renkum .
met innig genoegen hoe opzettelijk-langzaam Lodewijk zijn
peer schilde.
Hij genoot dus, evenals zij, dit zalig heden, en wilde
het zoo lang mogelijk rekken, evenals zij huiverend voor
donker-dreigende toekomst.
Zij begrepen elkaar altijd ; maar deze onontwarbaar
dooreengevlochten vreugde en vrees had hen dichter bij
elkaar gebracht dan ooit.
Uit zijn ontdaan thuiskomen had ze dadelijk opgemaakt dat hij het offer reeds gebracht had en De Geere
zou veilen.
Zij begreep het nog niet, maar om hem te laten voelen
dat zij zijn onbegrijpelijk offer niet zou afkeuren, had zij
het middageten zoo feestelijk mogelijk gemaakt.
En Hanna, het blauwe, saksische servies, het oude
kristal en de laatste flesch muscaat -- ieder had zijn best
gedaan.
Lodewijk haalde weer grappige histories op over mevrouw
Hassert, onlangs in de vacantie reeds telkens verteld, en .
.
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zij dischte de oude, hem lang-bekende verhalen op over
Grijpskerke en Haalthem van vóór dertig jaar. En daartusschen, als nog-onzekere, tusschen de welbeproefde gerechten bracht hij nieuwtjes ter tafel uit Rotterdam en zij
van Haalthem. Zij glunderde genoegelijk over hun nieuwen
dominee ja, er was al weer een nieuwe ! --- die ongek ouderwetsch preekte, tegelijk op zijn christelijk
looflijk
gemengd reciteergezelschap radicaal brak met alle boerentradities en dan zich bij haar kwam beklagen over de
geringe medewerking van den kerkeraad ! En had Lodewijk
hun doktertje nog niet gezien ? Een alleraardigst jongetje,
met een korten broek, op een fiets -- en ongetrouwd !
Maar knap, knap !
Doch over De Geere en Wyckmans en Co. was niet
gerept, hoewel ze beiden zich daarover alleen bekommerden.
Toen hij het dessertmesje neergelegd en de vingers
in het water gedoopt had en afdroogde, verraste hij : „en
nu komt het fijnste nog."
„Neen, er komt niets meer. Zelfs geen koffie omdat
ik je maar direct een kop thee wou geven."
„Niettegenstaande de thee komt het mooiste nog,"
hield hij met groote oogen vol, diepte uit zijn zak de
portefeuille op, opende die omstandig onder haar nieuwsgierige blikken, doorstond, zonder zijn gezicht te vertrekken, de pijn daar zijn pacht-aanteekeningen te vinden
voor de veiling, en reikte toen een foto in kabinet-formaat over.
Zij hield die onder het lamplicht, zag dat ze een bekend portret weergaf, pruttelde met baar zonnigsten glimlach : „ik moet er de fok bij opzetten," doch riep, uit haar
zilveren beugeltasch de lorgnet opdiepend : „ik herken
hem toch al ! Maar hoe kom je er aan, Lodewijk ! Hoe
kom je er aan !"
Toen het gouden, vonken schietende lorgnet eenigszins potsierlijk op den kleinen, rechten neus stond te
wiebelen, fluisterde ze met binnenkamer-stem, als zich niet
meer bewust van Lodewijk's tegenwoordigheid en aldoor
op de foto starende :
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„Ben je het, of ben je het niet ? Ja, dezelfde mooie,
witte, lange haren en dezelfde rustig-afloopende schouders,
en hetzelfde kalme platte-boordje. Zoo heel anders dan
die vierkante watten schouders en die hooge, witte halsmuur, waaruit het kortgeknipte hoofd van onzen nieuwen
dominee komt kijken ; alles even onnatuurlijk ! En deze dunne,
besliste lippen kunnen ook wel een grapje, nooit een leugen
zeggen, en nog minder een halve leugen maar die bril !
Neen, Lodewijk, die geweldige bril, die zware machine om
te zien ! Je herinnert je toch ook hoe mijn man altijd met
zijn lorgnet speelde en dan deze diepliggende oogen,
in de donkere oogholten zoo heelemaal weg -- neen, de
dominee had niet zulke oogen om er bang voor te zijn.
Maar hoe kom je er toch aan, Lodewijk ?"
„Gustav Theodor Fechner."
„Fechner ? Neen Lodewijk, Fechner ? Heusch ? Fechner ?
Ik had me den man van Nanna heel anders voorgesteld
toch blij dat hij zoo is."
Hoe hadt u zich hem dan voorgesteld ?"
„Veel jonger, nieuwerwetscher. Eigenlijk heel onredelijk
van me. Ik was jong toen vader me Nanna, über das Seelenleben der Pflanzen gaf. Juist toen ik . . " haar lag op de
tong : „naar De G-eere ging", maar nog bijtijds vond ze
den uitweg : „toen ik voor het eerst goed buiten kwam.
Rousseau, moet je weten, was een heimelijk afgodje van
vader, en hij vermoedde dat Hanna op Rousseau's lijn zou
liggen, zoo'n beetje : „retournons à la nature. "
„He ja, dat is een nieuw gezichtspunt."
„Nu, vader kon zich in Fechner niet thuis vinden. Ik
eerst ook niet ; toen scheen hij me zoo iets als Rousseau.
Later werd Nanna me veel meer. Een van die boekjes,
waar je j eigen ziel inlegt en dan alles uithaalt, terwijl
niemand je smaak begrijpt. Eigenlijk geen boek meer,
maar een mensch, een ideale kameraad met wien je je
eigen geheimen oplost. Zoodoende hield ik hem voor jong,
ben nu toch blij dat hij er zoo uitziet. Maar hoe kom je
er toch aan, Lodewijk ! ! Veertig jaar heb ik naar hem gevraagd, maar niemand kende hem !"
„

DAVID EN JONATHAN.

205

„Och, het heel gewone : hij moest eerst deugdelijk
dood zijn, vóór hij beroemd werd."
„Al lang ? 'k Herinner me niet het ergens gelezen te
hebben."
„Een jaar of acht. In zeven en tachtig is hij gestorven.
Toen gaf Wundt spoedig een herdruk van zijn Elemente
der Psychophysik, en dit heet nu de nieuwe wetenschap."
Hoe noemde je dat ? Psycho .. "
„Psychophysik. Aan den eenen kant zuivere physica,
exacte wetenschap ; aan den anderen kant enkel psychologie
en besliste ontkenning van elk materialisme. Fechner is
heraut en initiateur van een nieuwe wetenschap, en een
nieuw geloof. Vondt u dat ook niet altijd ?"
Nieuw geloof? Waarom ? 0 neen ! Ik las Nanna toen
als kind, maar als een kind dat voor een levensbeslissing
staat. Ik zocht er de natuur en vond er de menschen, de
menschen in hun geestelijken omgang; ik vond er de praktijk van Christus : dat het offer de levenswet en de heerlijkheid van het leven zelf is."
Lodewijk peinsde, niet goed begrijpende, en schudde
toen het hoofd : „Ik heb meer aan zijn Zend-Avesta. Daar
heeft het leven eiken dood overwonnen. Alles leeft en leeft
met een ziel, zoowel als met een lichaam. Dood is geen
scheiding van lichaam en ziel. Zulk een scheiding bestaat
eenvoudig niet. Dood is slechts overgang van ons lichaam
in een grooter lichaam, en van onze ziel in een hoogere
ziel. Dat is de onsterfelijkheid van lichaam en van ziel. Is
dit niet prachtig ?"
,,,,Prachtig" is misschien het goede woord," glimlachte
zij. „Maar het evangelie noem ik niet „prachtig". Trouwens
groote proporties verschrikken mij altijd. . . zeker, omdat
ik zoo klein ben. Net als zijn groote brilleglazen," schudde
ze 't hoofd tegen de foto : „Anders is hij zoo rustig."
„Hij had zich ook blind gewerkt maar is genezen
door geloof en geduld. Hij geloofde dat God hem had uitverkoren tot iets groots."
„Dat kun je hem aanzien. Daar ligt een kinderlijke
„

„
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vroomheid over zijn gezicht
precies als mijn man dat
kon hebben."
„H.ij komt ook uit een oud domineesgeslacht, net als
de van Renkums. Daar is wel eens meer nieuw leven uit
de pastorie gekomen, niet waar?" knikte hij haar toe,
denkende aan Karel.
Maar zijn bedoeling ging aan haar voorbij. „En mag
ik hem behouden, Lodewijk ? Ja ? Je weet niet, hoe rijk
je me daarmee maakt ! 't Is of ik een stuk van mijn jeugd
terug krijg."
„Mavrouw, ik heb al tweemaal getikt," verontschuldigde zich Hanna, in gesteven paarsch jak met floddermuts
de kamer binnenzeilend, de theestoof in de hand : „De
jonker mot over 'n steutjen hin, en de tied schut op."
„Is het al zóó laat, Hanna ? Wacht, neem nu alleen
mijn bord maar weg, en geef me het theeblad hier. Straks
ruimen we wel op."
Bedrijvig zette ze thee, om haar opgetogenheid, die
dreigde weg te ebben voor het naderend afscheid, vast te
houden. Ze begon over Charley, nu al gymnasiast, en over
haar petekind Betsy, zoo groot en ontwikkeld voor haar
jaren, doch Lodewijk antwoordde moeilijk. Toen ze hem
het eerste kopje aanreikte, schoot haar te binnen : „O, en
nu heb ik nog vergeten je te vertellen van Mannes KleinVelde. Verbeeld-je, die kwam de olde mevrouw weer eens
opzoeken en vertellen dat hij de vee-tentoonstelling te Zutphen had bezocht. En raad eens hoe hij zijn verhaal
besloot : „Mevrouw, ik zeg u, het leverde een schitterenden
aanblik op, al die exemplaarsche beesten. "
Het leverde een schitterenden aanblik op, lachte hij,
knikkende : „Haha, als de boeren hoog-Hollandsch gaan
spreken, zullen wij aan het Haaltheinsch moeten !"
„Ik denk er hard over op mijn ouden dag nog een
muts op te zetten, nu je eiken Zondag een mooie muts
minder en een leelij ken hoed meer in de kerk ziet. Maar ... "
hief ze haar wijsvinger op.
In de luisterstilte kwam duidelijk het geknoerp van
naderende wielen over het grint, toen hoefgestamp zóó
"
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vlakbij alsof het paard in de kamer stond en daarna, weer
verderaf, de voordeurschel die een mager geluid door de
gang klingelde.
Ze zagen elkaar met groote oogen aan, als ging er
iets schrikkelij ks gebeuren. 't Was als hoorden ze van
elkander de weeklachten, den ganschen middag verborgen
gehouden : „Ach, De Geere ! De Geere !" „Wee Utenhage !"
en zagen dan beschaamd voor zich uit.
Zij herstelde zich het eerst, zag hem met de donkere
oogen zonnig aan en knikte, met een zijblik op Fechner's
foto : „Je weet niet, Lodewijk, hoe goed je me gedaan
hebt, met je komst en met hem. En we houden altijd
goeden moed -- nietwaar ? Kom, geef me 'n arm, dan
breng ik je naar het rijtuig."
Toen hij haar handje op zijn arm voelde, keek hij
dankbaar op het kleine vrouwtje neer. Hij wilde iets antwoorden maar kon niet, en streelde, even maar, bij wijze
van huldigenden groet, haar handje.
De deur ging open. In de gang stond Hanna met de
keukenlamp hen op te wachten : „Het gevoar is 'r mavrouw,
veur den jonker".
Ze voelden dat ze beiden glimlachten om dat „gevoar"
van Hanna en volgden haar lamp in feestelijk-weemoedige
stemming.
Maar toen de voordeur openging, deed het lampje niets
meer. Groot, donker stond het rijtuig tegen het maanlichte
landschap. Blank strekte zich het gazon, afgelijnd door
het fel-witte hek. Onwillekeurig zochten ze beiden waar
rechts De Geere moest liggen. Ja, over de nevelig witte

weide blonk in maneglans de groote vijver en daarachter
schitterde onder de droomende boomen, waarin De Geere
lag verscholen, een raam van teruggekaatst maanlicht. Hun
hart bezweek van weemoed.
„Ie treft het !" riep Hanna tot den koetsier: „As de
groote lanteern schient, kun-ie de kleine thuusloaten."
„Joa, hierbuuten !" riep deze terug, van den kop van het
paard. „Moar ien stad neet ! Doar bekeurt-ze oe umsgeliek."
„Heb-ie dan zwevelhöltjes bie oe ?"
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„Wisse."
„Noe, dan is 't niks," berustigde Manna.
Lodewijk gaf haar de hand, stapte in, mevrouw van
Renkum nog eens bedankend, die hem bleef toeknikken.
Het paard trok aan, maar zij bleef het wegrollende rijtuig
nastaren, ook toen Hanna reeds van de stoep, noodigend
haar te volgen, was binnengegaan.
Het rijtuiggeratel verminderde, verstierf, kwam even
terug, doch was dan voorgoed weg.
Onbewogen lag daar haar wereld, zoo vreemd, zoo vreemd
in het krijtwitte maanlicht, met de doodsche schaduwen.
Zou ze dan toch eindigen met alles te verliezen ?
Of zou het, wat misschien erger was, van haar vervreemden, zooals Karel ?
En toch zoomin als ze Karel opgaf, mocht ze dit opgeven.
Het mocht dan door allerlei catastrophen heengaan,
het zóú goed gaan.
Ze keerde zich beslist om en prevelde bij het binnentreden : „Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en er
geene vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des
olijfbooms liegen zal, en de velden geene spijze voortbrengen ;
dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en er geen
rund in de stallingen wezen zal ; zoo zal ík nochthans in
den Heer van vreugde opspringen ; ík zal mij verheugen
in den God mijns heils."
Hanna liet haar schuw voorbijgaan en dacht haar

volgende : „Ze hêf d'r wisse spiet van da'-ze veur den
jonker in z'n eenigheid zo'n spul gemoakt hef. Bename
met die flenskes, noe de eier zoo betuun zint. Ze hêf d'r
wisse spiet van. Zee ze 't noe moar, dan kon Hannoa
zeggen : gin noarigheid mavrouw ! Met zuunig h eid lup
alles rond en 't kump krek overeen uut. Moar die groote
luu prakkezeeren zich eerder zeek, als da'ze 'tugen : „wie
hêf d'r spiet van !" Noe, als de mavrouw docht : één
kan meer zwiegen as twee, dan zou Hannoa de ketel neet
over 't vuur hangen."
(Wordt vervolgd.)

JAN VAN SCOREL,
zijn leven en persoonlijkheid.
DOOR

Dr. G. J. HOOGEWERFF.

I.
Als Carel van Mander in zijn „Schilder-boeck" het
leven van Jan van Scorel terstond op dat van den ouden
Pieter Brueghel laat volgen, behandelt hij tij dgenooten.
Tijdgenooten tenminste in zoover beide meesters in hetzelfde decennium der 16de eeuw zijn overleden : Scorel in
1562, Brueghel in 1569 ; maar in leeftijd was de NoordHollander een vol menschengeslacht van dertig jaar de
oudere van zijn Noord-Brabantschen kunstbroeder.
Of ze ooit met elkander in betrekking hebben gestaan ?
Denkelijk wel niet. Gelegenheid en aanleiding zullen daartoe wel hebben ontbroken. In elk geval zijn de twee van
aanleg te verschillend geweest, om nadere aanraking te
zoeken. De wegen ook, die elk bewandelde, liepen wèl uiteen.
Het lijkt bijkans al te vermetel, om bij den aanhef
van een studie, die over Jan van Scorel zal handelen, den
geest van den Boeren-Brueghel op te roepen. Zoo zal
tenminste menigeen denken, die gewoon is de kunst van
den eerstgenoemde van zeker Duitsch standpunt te beschouwen en te veroordeelen. Men kan niet zeggen, dat

210

JAN VAN SCOREL.

Brueghel „kleurig" is geweest, maar toch verbleeken naast
zijn werken sommige kruisigingen en tot wanstaltigheid
verteekende Madonna's, die Scorel's naam plegen te dragen,
ten eenenmale.
Dit zou op zich zelf nu niet zoo heel wonderlijk en
verontrustend wezen : naast de ontroerende concepties van
den „Viezen Brueghel" wordt zooveel onbeduidend ; doch
in het geval van den met het Kaïnsteeken van het Romanisme wel wat al te grif voorzienen Scorel is het criterium
op zijn minst genomen onbillijk. Het pittige portretje van
Agatha van Schoonhoven in de verzameling Doria te Rome,
de vier merkwaardige werken in het Rijksmuseum, de
vooral uit coloristisch oogpunt zoo hoogstaande „Doop van
Christus" in het Frans Hals-museum te Haarlem zouden,
naast de beste werken van Brueghel geplaatst, geenszins
verbleeken, integendeel : het heel goed doen en in hun
eigenaardigheden slechts te beter uitkomen. Waarmede
vooral niet gezegd is, dat Scorel de gelijke van Brueghel
zou wezen. In de kunst is hoogstens overeenkomst, gelijkwaardigheid alleen in zekeren zin ; gelijkheid nimmer.
Indien wij den ouden Brueghel, al heeft hij te Antwerpen zijn leven gesleten, voor een oogenblik krachtens
zijn geboorte èn krachtens zijn inborst voor de Noord-Nederlandsche school mogen terugvorderen, dan komt ons onwillekeurig een driemanschap van grootheden voor den
geest : de boerenzoon van Breda in de eerste plaats ; naast
hem Jan, die naar zijn dorp „van Scorel" genoemd werd
en almeê een „homo novus" is in de kunst ; naast deze
beiden het wondere genie van Lucas, het vroegrijpe schilderskind van Leiden.
Onwillekeurig komt hier Scorel in het midden, doch
waar van een rangorde niet te spreken
als men wilde zou
is de opstelling te verdedigen zijn. Brueghel toch en
Lucas zijn beide als talenten misschien meer oorspronkelijk
en in hun ontwikkeling meer oorspronkelijk gebleven ;
Scorel is bedachtzamer, weet van rondom tot zich te trekken,
weet te verwerken en zich eigen te maken al datgene,
waarmede hij zijn kunst verrijken kan. Niet alleen of slechts

JAN VAN SCORET,.

211

zelden langs den weg der rechtstreeksche ontleening, maar
hij tracht ook met bewustheid te doorgronden ; met
dezelfde bewustheid, die ook Mabuse en Van Orley zoo
vaak onnadenkend verweten wordt. In Scorel concentreert
zich een tijd en een beschaving nu eenmaal méér en in
voller mate dan in Brueghel, hoezeer ook deze den tijdgeest diende, en méér ook dan in Lucas, die zich nooit
tot zijn volle kunstenaarskracht heeft mogen ontwikkelen,
en wiens gezamenlijk oeuvre trots alle sublimiteit door een
zekere verbrokkeling gekenmerkt wordt.
Scorel is voor onze 16de eeuw de centrale meester, in
wien vele lijnen samenkomen, die ook voor het Noorden
de eerste was, die uit Italië naar het zeggen van zijn tijdgenoot Vascari „vele nieuwe schilderwijzen met zich bracht".
Scorel is voor de 16de eeuw de meest centrale meester
ook hierom : omdat schier alle lijnen (niet alle nochtans)
van hem uitgaan.
Van Brueghel zien wij weder af ; Lucas heeft als
schilder nauw merkbaar „school" gemaakt ; maar de kunst
van Scorel heeft zich voortgezet en ontwikkeld, zoodat
zij een geheel tijdvak is komen te overheerschen. Zulk een
meester, die in het portret geen minder dan Antonio Moro
tot leerling had, en die wat het historiestuk aangaat in
den veelzijdigen Maarten van Heemskerck een ijverig apostel
vond, verdient wel een wat betere opmerkzaamheid dan
hem tot dusver ten deel viel. Betrekkelijkerwijs natuurlijk niet wat grootheid, maar wat invloed en vooral wat
duurzamen invloed betreft — beteekent Scorel voor de
16de eeuw zelfs meer dan Rembrandt voor de 17de, en
indien dat dááraan is toe te schrijven, dat onze 17de eeuw
in haar schilderkunst zoo oneindig veel rijker en veelzijdiger was, dat zij zelfs niet door een reus als Rembrandt
kon worden overheerscht, dan is die rijkdom en is die
veelzijdigheid zonder twijfel mede te danken aan de krachten,
die in een talent als Scorel zich hebben saamgetrokken en
daarvan zijn uitgegaan.
Juist door zijn bedachtzaamheid, zijn bezonkenheid
bij het geven der voorstellingen eenerzijds en zijn ge-
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makkelij kheid, zijn vlotheid van werken anderzijds k o n
Scorel zoo veel van zich doen uitgaan. Met helder oog en
klaar verstand zag hij de dingen en gaf ze weer ; soms
misschien zelfs wat al te verstandelijk. Want wat hem
verder kenmerkt is vooral zijn buitengewone veelzijdigheid
van weten en kunnen, zijn mentale rijkdom om zoo te
zeggen, welke schat zoowel Brueghel als Lucas
niet
tot nadeel hunner persoonlijkheid hebben gemist, en
die zelfs een Dürer lang niet in die mate heeft bezeten.
Scorel immers, niet alléén schilder, maar 66k een kundig
architect, 66k ingenieur, musicus, dichter, latinist, vriend
van Janus Secundus en Alardus Amstelredamus, is voor
de Nederlandsche kunst in mindere mate, maar meer misschien nog metterdaad, wat Erasmus was op het gebied der
filologische wetenschap, n.l.: de humanist. De kunstenaarhumanist.
De mindere van Erasmus als vernuft en evenzeer de
mindere van Leonardo als talent, was Scorel niet voor
niets hun beider tijdgenoot, en op zijn manier gevoelde
hij zich voorzeker evenzeer een universeel geest als een
-

van dezen. De grootheid van een Leonardo da Vinci beseffende, glimlacht men wellicht over deze „confrontatie",
doch niettemin valt hier staande te houden, wat beweerd
werd, en 't zal ook in de volgende bladzijden nader worden
toegelicht : niet zooals Leonardo, maar op zijne wijze zooals
Leonardo was Scorel een universeele geest, veelzijdig
kenner, weter en onderzoeker. Als een goed Hollander
wendde hij zelfs, ofschoon een deftig heer, zijn kundigheden en experimenten soms praktischer aan, dan de gemeenlijk meer hoog strevende Italiaansche kunstbroeder,
die naast hem als een Saul rijst „ten schouderen opwaart".
Tenminste, het laat zich moeilijk denken, dat Leonardo
zijn genie zou hebben dienstbaar gemaakt aan de constructie van een baggermachine of aan de droogmaking van
een polder !
Van Mander deelt mede, dat Scorel geboren is in het
jaar 1495, op den eersten dag van Oogst, en dat hij naar

.
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het dorp, waar hij het levenslicht aanschouwde, zijn naam
verkreeg. Zoo lang wij geen reden hebben jaartal en datum
te betwijfelen en geen middelen om het bericht te controleeren, kan de opgave zonder bezwaar als juist worden
aanvaard. Het geboortejaar komt ook zeer wel overeen
met de andere data, die wij uit Scorel's leven kennen en
met zijn ontwikkeling tot gerijpt kunstenaar, zooals die
uit zijn werken is na te gaan.
Voor zoover wij uit het verdienstelijk werk van Dr. H.
E. Greve „de Bronnen van Carel van Mander" weten,
berust hetgeen de biograaf over de jeugd van Scorel weet
te verhalen op mondelinge mededeelingen van den Haarlemschen schilder Albert Simonsz. en van de weduwe Sonneveldt te Alkmaar. Wat uit gedrukte bronnen mag geput
zijn, blijft beperkt tot het viertal woorden bij Hadrianus
Junius in diens „Batavia" (gedrukt te Leiden in 1588) :
„ Joannes Scorelius pago cognomine". Doch om den oorsprong van den naam vast te stellen, behoefde Van Mander,
naar 't ons wil voorkomen, Junius niet op te slaan.
Een andere, van Mander onafhankelijke bron leert ons
over Scorel's kinderjaren nog een paar bijzonderheden, die
in de biografie wel schijnen te passen, maar die een nadere
opheldering van noode hebben. Arent van Buchell namelijk,
na in zijne aanteekeningen over schilderkunst (omstreeks
1590) gezegd te hebben, dat onze meester de zoon was van
een „herder" uit het dorp Schoorl, doet verder een verhaal, waaruit men schijnt te mogen opmaken, dat de vroeg
verweesde knaap in bescherming genomen werd door de
Egmonden van den Nijenborg, op wier Schorelsche goederen
hij denkelijk geboren was 1 ). Het jong talent zou dan,
volgens Van Buchell, ontdekt zijn door Cornelis Buys,
schilder te Alkmaar en broeder van den bekenden Jacob
Cornelisz. van Oostzanen. Cornelis Buys werkte destijds
voor de Egmonden en het was door zijn toedoen, dat de
1) Vgl. Prof. J. Six in

Oud Holland XIII (1895), blz. 97 vg. met een
-

aanhaling ontleend aan G. van Rijn, Rotterdamsche Librije, 1 Oct. 18J1
De Egmonden van den Nijenborg waren Heeren van Scorel, Groet en Kamp,
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adellijke beschermers besloten hun pupil (na eenig voorloopig teekenonderricht) een deugdelijke opvoeding te doen
geven. Een kind van een jaar of tien, twaalf had men ook
als leerjongen terstond in een atelier kunnen steken. Het
is een bewijs van doorzicht en betere bedoeling, dat men
het eerst naar school zond. Van Mander, de jeugd van
Scorel behandelend, spreekt van „zijn vrienden", en het
vermoeden ligt zeer voor de hand, dat daarmede de Egmonden bedoeld zijn — en wellicht Buys. Alleen wekt het
verwondering, dat deze laatste den jongen na volbrachte
schooljaren niet zelf in zijn atelier heeft genomen, of hem
terstond bij zijn broeder Jacob in de leer heeft gedaan.
Was Cornelie Buys toen (1510) reeds gestorven ? Zeer
stellig nog niet. Of is de heele verhouding, waarin de jonge
Scorel tot hem zou gestaan hebben een verzinsel van Buchelius ? Dit lijkt onwaarschijnlijk. Blijft ons nog de mogelijkheid over, dat de door Buchell genoemde Cornelis Buys
niet Cornelis heette, maar Cornelisz. en dezelfde is als de
Willem Cornelisz., dien Van Mander (zooals wij terstond
zullen zien) als eersten leermeester van Scorel opgeeft. Voor
deze veronderstelling schijnt, oppervlakkig gezien, wel iets te
zeggen. Als Van Mander van Jacob Cornelisz. zegt : „hij hadde
oock eenen broeder, dat een fraey schilder was, gheheeten
Buys", dan noemt hij geen voornaam en de Cornelis Buys,
die nu als „de tweede" bekend staat, zou evengoed een
Cornelis Willemsz. als een Cornelis Cornelisz. geweest
kunnen zijn. Deze zoo verleidelijke gissing, die het
vraagstuk veel zou vereenvoudigen, moet men echter laten
varen, daar uit de Alkmaarsche archieven gebleken is, dat
er wel degelijk een schilder Cornelis Buys in de jaren
1516-19 in die stad woonde en werkte. Hij moet daar
inderdaad, zooals Buchell ook aangeeft, tusschen 1520 en
1523 overleden zijn. Zijn zoon is de bovengenoemde Cornelis
Cornelisz. Buys II, van wien een viertal werken zijn aan
te wijzen, waaruit blijkt dat hij waarschijnlijk een leerling
van Scorel was, althans onder diens invloed stond. Hij
stierf te Alkmaar in 1546. Een kleinzoon, Cornelis Cornelisz.
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Buys III schilderde in 1560 den „St. Paulus", die in de
parochiekerk te Venlo gevonden wordt 1 ).
Doch wij vatten na deze uitweiding, waarin eigenlijk
wat werd vooruitgeloopen, den draad van de biografie,
zooals die door Van Mander gegeven wordt. weder op :
„Sij n ouders hem vroegh ontstervende werdt van sijn
vrienden ter scholen bestelt binnen Alckmaer, alwaer hij
tot zijnen veerthien jaren leerende, was dapper in de
Latijnsche spraeck toegenomen ; maer had altijt een son-.
derlinge ghenegentheit tot de teycken-const, veel naetrecken de
uyt schilderijen en geschreven glas-ven sieren, snijdende oock
met het penmes op witte hoornen inet-potten beeldekens
van menschen, dieren, cruyden en boomen, waer door hy
van zijn mede school-jonghers seer werdt bemint en gepresen."
Wat Van Mander Ons hier en verder mededeelt over
de wijze, waarop Scorel's onmiskenbaar talent op de school
al bleek, is vrijwel eensluidend met hetgeen over zulke
singuliere begaafdheden van artiesten in-den-dop nog heden
ten dage in de levensbeschrijvingen te berde wordt gebracht.
Het ons toevertrouwde gelooven we dus, al liggen er ruim
vier eeuwen tusschen, even grif als gold het een onzer
gevierde tijdgenooten. Doch aan het feit, dat Scorel te
Alkmaar de Latijnsche school bezocht, is meer vast dan
we alleen uit Van Mander zouden weten.
Door den heer J. F. M. Sterck is onlangs in het
tijdschrift „Het Boeck" een belangwekkende studie in het
licht gegeven, waarin wordt aangetoond, dat Scorel, die
tot 1509 de school bezocht, waar destijds de bekende
humanist Bartholomeus Decimator van Keulen het Latijn
onderwees, noodzakelijk de medescholier moet geweest zijn
van den later om zijn geleerdheid vermaard geworden
Alardus van Amsterdam, den vriend van Erasmus. Alardus
was slechts één jaar de oudere van Scorel en leerde te
Alkmaar omstreeks 1508—'l0. Men mag aannemen, dat in
1) De gegevens omtrent de drie meesters zijn met de genealogie der
Oostsanen-Buys medegedeeld door Prof. Jhr. J. Six in zijn Inleiding
op de Peintures Ecclésiastiques du Moyen Age, uitgegeven door G. van
Kaleken (le serie).
familie

-
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deze schooljaren de vriendschap gesloten is, die ook later
werd aangehouden, zoodat als Alardus na 1530 in zijn
Latijnsche verzen schilderwerken van Scorel verheerlijkte,
hij daarmede tevens een vriend en geestverwant eerde.
Over deze opmerkelijke betrekking tusschen humanistische
geleerdheid en romanistische schilderkunst zal beneden nog
nader sprake zijn. Hier zij het genoeg te vermelden, dat
Alardus in 1514 voor zijn studiën naar Leuven vertrok en
Scorel omstreeks 1510 naar Haarlem, om er in de kunst
te worden opgeleid.
De „vrienden", zooals Van Mander zegt, ziende hem
„so gheestigh en schilderconst-lustigh", hadden hem namelijk in de leer besteld bij Willem Cornelisz. „taemlij ck
schilder nae sulcken tijdt", van wiens persoon en verdiensten wij niets naders weten ; alleen van zijn beweerde
dronkenschap. Misschien zijn de merkwaardige „Zeven
Werken van Barmhartigheid" in de kerk te Alkmaar van
hem, hetgeen zou overeenstemmen met een beschouwing,
reeds vroeger door Dr. M. J. Binder ten beste gegeven.
Inderdaad kan men den schilder der zeven paneelen tot de
school van Haarlem rekenen. Hij kan dan eventueel tijdelijkk
te Alkmaar hebben gewerkt. Naar wat Van Mander over
Scorel's Haarlemschen leermeester mededeelt zou een „volkstümlich moralisierende Darstellung" zeer goed in diens
kader passen. Men zou ook kunnen veronderstellen, dat de
oude Cornelis Buys de maker was, maar indien deze inderdaad mag gehouden worden voor den meester der gewelfschildering met „het Laatste Oordeel" (van 1516—'19),
welke eveneens in de kerk te Alkmaar wordt aangetroffen,
dan schijnt hij als schilder van de „Werken van Barmhartigheid" te moeten afvallen. Een der paneelen is, zooals
men weet, gedateerd : 1. 504. Het geval zou zich voordoen,
dat men van de twee vroegste meesters van Scorel de
hoofdwerken in een en dezelfde kerk bijeen had ! Van
Mander gaat, over den leertijd bij Willem Cornelisz. sprekende, aldus voort:
„Desen wouw hem niet aennemen dan onder een verbondt van drij jaren, 't welck de vrienden alsoo toeston-
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den, midts oock verbindinghe van seker gheldt te betalen,
indien Schoorel zijnen Lijdt by den meester niet en voldede ; welck verbindt-schrift den meester al tij dt over hem
in zijn tessche droegh. En also den jonghen hem groot
ghewin brocht, van in het eerste jaer meer als een hondert
gulden van hem ghenietende, 't welck op dien Lijdt veel
was, sorghende hy hem mocht ontgaen, den meester dickwils dronck wesende, seyde veelmael : „Jan, weet dat ick
u in mijn tessche draghe ; ist dat ghy my ontgaet, ick
weet wat ick met u vrienden te doen hebben sal !" 't Welck
Schoorel so veel te hoorera verdroot. 't Geviel een reys,
doe den meester dronck slapen was gb egaen, dat Schoorel
aen desen brief gheraeckte op een winter-avondt, doe het
seer waeyde, gaende daer mede op de Hout-brugh en
scheurde hem in veel cleen stucken, die hy in 't water
liet heen vlieghen ; doch met meeninghe zijnen meester
vroomlijck te voldoen, maer hem verblijdende dat den
meester hem voortaen niet meer met 't schrift en terghde."
„Des Sondaeghs en heylighdaeghs naemiddaeghs gingh
Schoorel g emeenlij ck buyten Haerlem, daer doe een lustigh
bosch lag, en bootste 't gheboomt nae met den verwen,
seer aerdigh en cluchtigh, buyten de gemeen wijle van
ander schilders."
Dit laatste bericht meer dan de daaraan voorafgaande anecdote van een afdoenden kwaj ongens-maatregel
is merkwaardig, omdat Scorel steeds de natuurzin en
voorliefde voor het landschap zijn bijgebleven. Hij is in
later jaren werkelijk een boom-specialiteit, die dikwijls
zijn kennis van het landschap met hemel en verschiet in
zijn portretten toepast en in zijn historiestukken zoo goed
als zonder uitzondering. De Vlaamsche Romanisten van
zijn tijd, met Gossaert Mabuse en Barent van Orley aan
't hoofd, leggen zich vooral op het architectonische toe
en zoeken daarin hun roem zoowel als hun kracht. Voor
Scorel is de architectuur, afgezien van wat paleizen en
torens in het verschiet, bepaald een uitzondering. Indien
hij zich echter eenmaal op de geschilderde bouwkunst
toelegt, dan slaagt hij ook daarin uitnemend, beter zelfs
.
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dan de meeste Vlamingen, onder wier verbeelde gewelven
men zich soms noode wagen zou. Scorel kan 66k bouwen,
is immers zelf een architect; maar voor zijn achtergronden
blijft hij de vrije natuur en den blauw en witten hemel
verkiezen boven de meer vaste lijnen en koele vlakken,
welke het bouwwerk eigen zijn.
Dan maakte de jonge meester welhaast, op zijn zeventiende jaar, een gelukkige promotie : „Sij nen drij j aerschen
tijdt voldaen wesende, nam oorlof aen sijn meester en quant
woonen t' Amsterdam, bij een fraey en vermaert meester,
Jacob Cornelisz. ghenoemt, die goet teyckenaer, schilder
en suyver in zijn verwen was. Van desen meester was
Schoorel in grooter weerden en als zijn eyghen soon gb ehouden, en gaf hem om zijn gheestigh en veerdigh wercken
jaerlijcx een seker somme gheldts toe, hem toelatende
buyten fijt oft anders eenighe stucken voor hem selfs te
maken, soo dat hij hier moy gheldt veroverde om voorden
te versoecken".
Elders, in het leven van Jacob Cornelisz. zelf, bericht
Van Mander, dat Scorel in dezen leertijd ook reeds een
landschap-achtergrond in een der werken van zijn meester
geschilderd zou hebben, en wel in een „Beweening", die
zich toentertijd bevond bij de weduwe Sonneveldt te Alkmaar. Dit werk was echter, zooals reeds door Prof. J. Six
is aangetoond, niet van Jacob Cornelisz. maar van diens
broeder, Scorel's vroegeren leermeester Cornelis Buys I.
Arent van Buchell deelt mede, dat het stuk bestemd was
voor de grafkapel der Egmonden van den Nijenborgh,
h,.
doch door den meester bij zijn dood onvoltooid werd nagelaten. Scorel maakte het stuk na zijn terugkomst uit Italië
af. Bij den beeldenstorm werd het tijdig geborgen en
bevond zich, toen Buchell schreef, bij Hendrik, zoon van de
door Van Mander als bezitster genoemde weduwe Sonneveldt. Met verschillende gegevens is het werk tot het begin
der 18e eeuw te volgen.
Dat intusschen de invloed van Jacob Cornelisz. in de
latere kunst van Scorel zoo weinig merkbaar is, moet vermoedelijk daaraan worden toegeschreven, dat de meester
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zijn begaafden leerling en helper inderdaad zeer vrij liet
en, het jong talent waardeerende, hem zijn gang liet gaan.
Van Amsterdam begaf Scorel zich, „vorder versoeckende" en na feitelijk volbrachten leertijd, naar Utrecht,
om daar bij Jan Gossaert Mabuse te werken, die toen in
dienst stond van den kunstlievenden bisschop Philips van
Bourgondië en „seer geruchtigh" was. Dit moet in 1517—'18
geweest zijn.
Men ziet hoe Scorel al het mogelijke doet, om zich
onder de allerbeste meesters, die hij bereiken kon, te bekwamen. Mabuse was toen al in Italië geweest en vandaar
in 1509 als een kundig, zorgvuldig romanist teruggekeerd.
Misschien is Scorel door hem, in ieder geval door den
omgang met hem, opgewekt, om zelf ook de reis te ondernemen. Slechts kort moet hij bij Mabuse gewerkt hebben,
te kort om diens invloed merkbaar te ondergaan. De aanleiding van zijn zoo spoedig vertrek schijnt gezocht te
moeten worden in zijn reislust en in de zucht zich verder
te ontwikkelen ; eerder dan in de buitensporigheden, die
Van Mander ook al over Mabuse weet op te disschen,
verhalende hoe deze „onghereghelt was van leven, veel in
lichte herberghen hem beghevende tot drincken en vechten, Schoorel dickwils voor hem betaelde en voor hem in
ghevaer des levens was, soo dat hem geen nut en docht
daer bij te blijven."
In elk geval hij vertrok (vermoedelijk nog in 1518)
naar Keulen en van daar naar Spiers, „alwaer hij vondt
een gheestlij ck man, seer constigh in metselrij e en vercortinghen, bij weleken hy hem begaf eener tijt langti, dese
consten af te leeren, waer voor by deden maeckte eenighe
stucken schilderij e". Welke schilder er destijds te Spiers
uitmuntte in de Italianiseerende praktijken van architectuur en verkorting, is nog niet gebleken.
Van Spiers reisde Scorel dan naar Straatsburg en van
daar naar Basel, „overal de schilders-winckelen besoekende".
Hij was zeer begeerd en ontving toezeggingen van goede
behandeling en goed loon van wege zijn vaardig werken :
„want hij meer dede in een weke als ander dickwils deden
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in een maendt ; doch bleef nerghens langhe". Van het
vlug en vlot werken van Scorel wordt ook in andere berichten gewag gemaakt.
Dan kwam de jonge schildersgezel te Neurenberg bij
den „constighen Albert Dürer, daer hij om leeren eenighen
tijdt bij bleef. Doch also op dien tijdt Lutherus met zijn
leeringhe de gheruste weerelt begon te beroeren en dat
Dürer hem der saken oock eenichsins begon te bemoeyen,
vertrok Schoorel nae Stiers in Carinthen". Dürer was
destijds in 1506—'07 al te Venetië geweest en maakte zich
gereed in 1521 de reis naar de Nederlanden te ondernemen.
Zooals men weet, stond hij in dezen tijd inderdaad in
reuk van ketterij.
Van Mander deelt mede, hoe Scorel in Karinthië
„werckende voor den meesten heeren, wel begheert was,
en woonde bij eenen baron, een groot liefhebber van
schilderij e, die hem niet alleen goet onthael en belooninghe
wilde doen oft geven, maer oock zijn eyghen dochter ten
houwlijck". In den „baron" hebben wij blijkbaar graaf
Cristoforo Frangipani te zien, voor wiens slotkapel op den
Falkenstein Scorel het drieluik schilderde, dat in het nabijgelegen dorpskerkje van Obervellach nog bewaard wordt
en het vroegste stuk is, dat wij van onzen meester kennen.
Van Mander heeft hier blijkbaar een klokje hooren luiden
zonder recht te weten waar de klepel hing.
Dat Scorel toch in dien winter van 1519 op 1520 voor
„de meeste heeren" in Karinthië zou gewerkt hebben, is
een van die uitbundige overdrij vingen, waaraan de rederijkende biograaf zich ook elders, men zou haast zeggen
met een zekere voorliefde, schuldig maakt. Eveneens draagt
het verhaaltje, dat de „baron" hem zijn dochter ten
huwlijk wilde geven, al te veel het kenmerk van een beminnelijk sprookje. Nergens ter wereld en wel allerminst in
het nog zoo ridderlijke tijdvak van Karel V zijn de baronnen er op uit geweest hun dochters (en dan een erfdochter
nog wel !) aan een rondtrekkend schildersgezel uit te
huwlijken ; zelfs al mag die nog tienmaal grooter talent
bezeten hebben dan de jonge Scorel. En ten overvloede :
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1520 was wel een schrikkeljaar, maar Frangipani had geen
dochter ; alleen een stiefdochter en die stond juist op het
punt met een Oosterrij ksch edelman in het huwlij k te
treden.
De reden bovendien, waarom Scorel het aanzoek zou
hebben afgewezen, lijkt al te zeer op een verdichtsel : Van
Mander meent namelijk, dat het huwlij k voorzeker „een
groote saeck voor hem gheweest en wel bevallen soude
hebben, 't en hadde ghedaen dat het A.msterdamsche dochterken [t.w. het twaalfjarig kind van zijn leermeester Jacob
Cornelisz.] hem so geschildert was van den Liefde-Godt in
't herte, waer van hij altijt de prickelinghe bevoelende, niet
en docht dan om in consten volcomender te worden, opdat
hij eyndelinghe tot zijn begheerte mocht komen ; door
vyericheyt hy veel ghevoordert heeft, schijnende of Liefde
consten doet leeren". Dit dochtertje, „aen welck de
natuere scheen haer uyterste vermoghen te hebben ghetoont", schijnt nochtans alleen in de levendige verbeelding
van Van Mander bestaan te hebben. Jacob Cornelisz. had
inderdaad een dochter, die desnoods in 1518—'20 wel
twaalf jaar oud kan geweest zijn, maar zij was in 1533,
toen Scorel lang en breed „huisvader" was, nog in leven
en ongehuwd. Is dus de door Van Mander zoo dichterlijk

beschreven verliefdheid historisch, dan is het een feit, dat
Scorel, na vier jaren van zijn reis teruggekeerd, naar de
geliefde van zijn jeugd niet meer heeft omgezien, trots de
„welstandt, schoonheyt en vriendelij cke gracelij ckheyt" en
trots de „aerdighe bevallijckheyt des vrouw-menschen". —
Of wel heeft Van Mander gelijk en had Jacob Cornelisz.
nog een andere dochter, die al vóór de terugkomst van
Scorel met een goudsmid huwde ? Maar dan zou het arme
kind al met veertien of vijftien jaar in den echt zijn verbonden en op dien leeftijd placht men toch, toen als nu,
met trouwen nog geen haast te maken. Althans was er
geen reden, om met Van Mander te klagen over „te laugh
vertoef" van de zijde van den bruidegom. Ons lijkt het
heele verhaal van beide de verliefdheden een verzinsel.
Het altaarstuk te Obervellach, met een opschrift in
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het Latijn voluit onderteekend en ter keerzijde wit op
zwart gedateert op 1520, is de basis waarvan bij de bestudeering van de werken uit Scorel's vroegere periode
moet worden uitgegaan, zelfs al bestaat er tusschen dit
drieluik en de eerstvolgende schilderijen, welke van den
meester bekend zijn, een bepaalde kloof. Dit komt door
het verblijf aan gene zijde der Alpen. Maar het altaar is
te veel een hoofdwerk van den jeugdigen meester, om enkel
op zich zelf te worden beschouwd. Het gaat om meer dan
een schroomvallige proeve van een nog zoekend talent.
Het debuut is een meesterstuk in veel opzichten.
Voorgesteld is op het middenpaneel Onze Lieve Vrouw
met het Kind, door het huisgezin Frangipani vereerd,
waarbij de besteller wellicht bedoeld heeft de familie van
zijn vrouw met zich zelf als „Heilige Maagschap" te laten
afbeelden. Op de luiken staan de beschermheiligen van
het echtpaar. De figuur van de Madonna is geen portret,
doch een ideaal-gestalte, en vertoont zeer duidelijk invloed
van de Neurenbergsche schilderschool. Overigens is het
werk van een verrassende oorspronkelijkheid niet alleen,
maar ook van een rijpheid, die men van een 25-jarig
meester nauwelijks verwachten zou. Op het midden-paneel
beeldde hij ook zich zelf af, staande achter de Madonna.
Bij gebrek aan afbeeldingen kan te dezer plaatse bij het
gewichtige triptiek bezwaarlij k uitvoeriger worden stilgestaan.
Frangipani, keizerlijk aanvoerder, was in October 1519

uit de Venetiaansche gevangenschap ontsnapt en had op
de goederen van zijn vrouw, Apollonia Lang von Wellenberg, in de Karinthische bergen de wijk genomen. Apollonia,
die haar gemaal van Venetië naar Milaan, waarheen hij
werd overgebracht, had vergezeld, was in laatstgenoemde
stad den Oen September van hetzelfde jaar overleden. Haar
aangrijpende levensgeschiedenis wordt door H. Thode
boeiend en met liefde beschreven in zijn half wetenschappelijk, half romantisch boek : „Der Ring des Frangipani",
waarvan in 1909 de vierde uitgave verscheen. Het is jammer,
dat in dit werk juist veel van hetgeen naar aanleiding van
Scorel's altaar te Obervellach gezegd wordt geen steek

JAN VAN SCOREL.

223

houdt. Kritiek echter is in hoofdzaak reeds elders geleverd.
Vermoedelijk werd Scorel niet door den graaf uit
Neurenberg ontboden, maar kwam hij op weg naar Italië
toevallig aan de poort van het kasteel aankloppen, om
nachtverblijf te vragen. De burchtheer dan, vernemende
dat een jong kunstenaar uit den vreemde onder zijn dak
herberg had gezocht, maakte van de goede en in de eenzame bergen voorzeker zeldzame gelegenheid gebruik door
hem een altaarstuk voor zijn huiskapel op te dragen. Dit
misschien eenerzijds ter herinnering aan zijn onlangs gestorven vrouw, anderzijds uit dankbaarheid voor zijn ontvluchting uit de krijgsgevangenschap ; of wellicht omdat
het stuk, dat eenige jaren geleden door een Duitsch
meester voor de kapel gemaakt was, minder goed beviel.
Zulk een toedracht van de zaak lijkt de meest natuurlijke,
al mag het opmerkelijk heeten, dat Frangipani juist in
Februari 1520 te Augsburg is geweest, om daar bij keizer
Karel zijn opwachting te maken. Men is geneigd zich af
te vragen, of Scorel, die den weg zuidwaarts al was ingeslagen, niet zeer goed in deze stad met een van de lieden
van den graaf in aanraking kan gekomen zijn, en zich
met diens goedvinden bij het gevolg kan hebben aangesloten. Dit waarborgde meteen een veilige en gemakkelijke
reis. Stelt men echter dit geval, dan zou Scorel in drie of
hoogstens vier maanden tijds het heele drieluik hebben
begonnen en afgemaakt, hetgeen zelfs voor een erkend vlot
werker als hij was een wel wat al te korte termijn is.
Want al is het tijdstip van zijn aankomst te Obervellach
niet nauwkeurig na te gaan, vast staat dat hij (zooals wij
zien zullen) nog in het eigen jaar 1520 over Venetië te
Jerusalem aankwam, en zulk een reis nam toch een paar
maanden. Men mag dus eerder aannemen, dat de meester,
na den winter al werkende op het slot te hebben doorgebracht, in den voorzomer welgemoed en met goed voorzienen buidel de reis naar Italië voortzette.
„Dus van daer vertreckende quam te Venetiën, alwaer
hij gheraeckte in kennis van eenighe Antwerpsche schilders,
naemlijck eenen Daniël van Bomberge, een liefhebber der
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schilder-const." Deze Daniël van Bomberge is bekend als
uitgever van Hebreeuwsche boeken, gedrukt binnen Antwerpen. Hij was blijkbaar te Venetië woonachtig en overleed aldaar in 1549.
Te Venetië onderging Scorel (bij dit eerste en bij een
volgend verblijf) zeer merkbaar den invloed van Giorgione
en Palma Vecchio. Van deze meesters was de eerste wel
reeds in 1510 gestorven, maar zijn werken trokken nog
algemeen de aandacht. Vooral waren het Giorgione's landschappen, die Scorel bestudeerde, hetgeen bij eenige vergelijking terstond merkbaar is. Wat van den Venetiaan werd
overgenomen, is in de eerste plaats de eigenaardige indeeling
van het landschap, die in de meer Duitsch-Dürersche
achtergronden te Obervellach nog niet aanwezig is. Dit
geldt niet alleen de (sedert academisch geworden) verdeeling
in drie plans, maar vooral de opmerkelijke plaatsing van
het halfhooge, donkergroene hout ter halver diepte van
het stuk. De dwarse boomenlijn, soms golvend onderbroken
en niet zelden achter een terreinplooi zich verliezend, heeft
Scorel in zijn latere achtergronden vrij geregeld toegepast.
Daarbij komen dan vooral de alleenstaande of gekoppelde
stammen met hun eigenaardige „functie", die het tafereel
oversnijden. Echter blijft, trots deze overeenkomsten, de
wijze waarop Scorel de natuur opvatte en verwerkte steeds
zijn eigene, zoozeer zelfs, dat hij de zeer goede eigenschap
der Venetianen, hun beste misschien, nl. om het landschap
in één verhouding van toonwaarden te beschouwen, nimmer
tot de zijne heeft gemaakt. Dat staat gelijk met het
stadium, 't welk in Nederland eerst de zeventiende-eeuwers
bereiken zouden. Scorel experimenteert en oefent zich nog ;
wel geeft hij de natuur niet meer volgens een schema weer
als Patinier, maar aanschouwt hij de dingen inderdaad,
doch voorloopig geschiedt dit nog zonder ze als samenhang
van schoonheid te overzien. Om tot die hoogte te geraken,
moet hij een geheel proces van gestage ontwikkeling doorloopen, en eerst in zijn laatste periode is hij zoover, dat
men in zijn werken kan vooruitzien wat n6 hem komen
zal. Nochtans heeft hij van de Venetianen den weg ge-
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leerd, dien hij had te volgen. Dat hij bij dit volgen zich
niet tot uiterlijk nadoen en overnemen bepaalde kan het
volgende voorbeeld ons leeren :
Aan Palma Vecchio, die bij Scorel's verblijf te Venetië
nog in leven was (t 1528), ontleende de jonge meester het
motief voor een van de beste en meest opmerkelijke schilderijen uit zijn vroegere periode, nl. voor de „liggende
Cleopatra met den adder" in bezit van Z. E. ridder de
Stuers te Parijs. Hier komt de figuur in houding geheel
overeen met Palma's bekende „Venus" in het museum te
Dresden, terwijl ook wat „entourage" en landschap aangaat
tusschen de beide stukken een verrassende parallel is te
trekken. En toch is het geheel bij Scorel tot gansch iets
anders geworden. De bedoelingen, de aspiraties van de
twee stukken zijn volmaakt verschillend. Lijnen zoowel als
kleuren spreken een geheel andere taal. Het naakt is bij
Palma gekoesterd-week, wulpsch met een zweem van
indolentie, smedig en getemperd blank van toon ; bij Scorel
is het vaster, struischer, meer ontleed en heeft het bij
sterker kleur een koeler, men zou haast zeggen een „degelijker" aspect. Alle onitrekken zijn uitgewerkt en zichtbaarder
geworden, met het behagen is al het welbehagen van het
neerliggen geweken, en met het verpoozen alle donzigheid
en bekoring. Alle accenten zijn duidelijk gezet, of zelfs
aangescherpt, en zulks bovenal in het gelaat, waar de
kalmte van het voorbeeld bij Cleopatra heeft plaats gemaakt
voor een (wélgemotiveerde) uitdrukking van leed en pijn.
Hier is bij Scorel, die, als een der consequenties van eigen
streven, ook academici in zijn school zou hebben, reeds
een voorkeur voor het „affect" op te merken. Het stuk is
ondanks de onwillekeurig in het nadeel uitvallende vergelijking met Palma's meesterwerk, als schilderij van goede
en zeer bijzondere hoedanigheden. Het schijnt niet te
Venetië zelf ontstaan te zijn, doch blijkbaar eerst eenige
jaren later, naar gemaakte teekeningen en studies.
Bij nadere beschouwing blijkt nog, dat Scorel behalve
het doek van Palma, zijn eigenlijk voorbeeld, ook de
„Sluimerende Venus" van den bewonderden Giorgione
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gekend moet hebben. Dit werk (thans eveneens te Dresden)
gold destijds te Venetië als een van de voornaamste bezienswaardigheden. Van den jongeren Titiaan schijnt op
Scorel geen invloed te zijn uitgegaan. Diens „Venus van
Urbino" (in de Uffizie te Florence), waarin Giorgione is
nagevolgd, kan ook onmogelijk in 1520—'21 al geschilderd
zijn geweest. Het stuk wordt terecht op omstreeks 1553
gedateerd.
„Ondertusschen gheviel, dat uyt verscheyden landen
te Venetien zijn aanghecomen eenige, die voor hadden de
reyse naer het Heylighe Landt, en Hierusalem te besoecken. Onder dese was eenen bagijnen-pater van der Goude
in Hollandt, een seer geschickt man en groot liefhebber
van de schilderijen, door welckes aenporren hij (Scorel)
mede trok nae Hierusalem, zijns ouderdons omtrent 25
jaren. Mede ghenomen hebbende alle schilder-ghereetschap,
was te schepe ondertusschen doende, conterfeytende eenighe
personagiën nae 't leven, teyckenende in een boecxken zijn
dagh vaerden, oock onder weghe in Candiën, Cipers en
-

elders eenighe landtschappen, ghestichten, stedekens, casteelen en geberghten nae 't leven, seer aerdigh om sien"
Uit deze regels van Van Mander zou men opmaken,
dat het geheel toevallig was dat Scorel te Venetië het
gezelschap pelgrims ontmoette, met wie hij besloot de reis
naar het H. Land te ondernemen. Een afspraak met deze
landgenooten behoeft dan ook inderdaad niet te hebben
bestaan ; anders zou de schilder ook onderweg wel wat
meer haast hebben gemaakt. Intusschen kan het zijn, dat
hem bekend was, dat de pelgrims in den zomer van 1520
te Venetië zouden aankomen, om zich daar in te schepen,
en ook het pelgrims-jongetje, met staf in de hand en schelp
op de muts, dat in den rechter benedenhoek van het altaarstuk te Obervellach voorkomt, zou er op kunnen wijzen,
dat wezenlijk de studiereis tevens een devoot doel had.
Maar dan kan dit doel aanvankelijk nog even goed Rome
als Jerusalem geweest zijn, zoodat het waarschijnlijk blijft,
dat Scorel eerst op 't aanporren van den Goudschen

.
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begijnen-vader zijn reisplan veranderde. Pelgrimeeren was
in dien tijd een soort epidemie, zoodat Erasmus in zijn
„Colloquia" een bis in idem noodig achtte om er tegen te
keer te gaan. Behalve sport was het ook een straf: In
1533 werden negen rederijkers, die te Amsterdam een al
te bont en al te hekelend esbatement tegen de geestelijkheid ten tooneele hadden gevoerd, veroordeeld tot een
bedevaart naar Rome. En zij gingen.
Hoe men van Venetië uit de reis naar Palestina gewoon
was te ondernemen, daarover heeft Dr. Binder in zijn meer
aangehaalde Scorel-studie eenige wetenswaardige mededeelingen ingelascht. Aangezien voor een reis naar het H.
Land een officieel bewijs van vergunning van de zijde der
geestelijke overheid noodig was (bij wijze van kerkelijke
legitimatie) en Scorel eerst te Venetië besloot zich bij de
bedevaart aan te sluiten, heeft hij zich waarschijnlijk gewend tot den prior van het Dominicanen-klooster in genoemde stad, die bevoegd was aan vreemdelingen het vereischte certificaat (voor goed geld) uit te reiken.
Pelgrimsboekjes, die al het wetenswaardige en noodige
voor de reis behelsden, waren in dien tijd te Venetië verkrijgbaar in het Franciscanen-klooster della Vigna. In deze
nuttige gidsen stond nauwkeurig beschreven, hoe men op
de stadskanselarij met den patroon St. Marcus een contract
kon sluiten, waarin de prijs voor den overtocht, met inbegrip van verpleging aan boord en bescherming onder weg,
was bepaald, en waarbij verder de heele route en alles
ordentelijk werd geregeld. Voor de verdere onkosten op
heen- en terugreis zorgde dan de H. Patroon. Te Jerusalem woonden de pelgrims in het Zionsklooster buiten de
stad. Het ging dus allergemakkelij kst toe ; geheel op de
wijze van een gecontracteerd uitstapje met Thos' Cook and
Son, of met Lissone. Inderdaad geen nieuws onder de zon !
En de Republiek Venetië, als altijd handig in koopmanschap, 66k als het aangelegenheden gold van godsdienstigen aard, maakte met haar touristen-bureau de beste
zaken.
De titel van het bovengenoemde boekje luidt : Baptista
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de Sessa, Peregrinationes Terrae Sanctae, gedrukt te Venetië
in 1491 en later. Een dergelijke Nederlandsche pelgrimsgids is bekend van omstreeks 1510.
Dat de van Venetië komende pelgrims in het Zionsklooster werden ondergebracht, klopt weer nauwkeurig met
het volgende bericht bij Van Mander, die voortgaande
aldus verhaalt :
„Tot Hierusalem wesende, maeckte kennis met den
guardiaen van 't Clooster tot Sion, die aldaer bij den
Joden en Turcken in grooten aensien was. Met desen
guardiaen reysde hy door al dat omligghende landt, oock
op de Jordaen, conterfeytende met der pen nae 't leven
't landtschap en de ghelegentheyt der selver, en maeckte,
in Nederlandt gecomen wesende, nae dit betreck een
schoon schilderije van olyverwe, hoe Josua de kinderen
Israëls daer drooghvoets door leyde". (Een van Scorel's
werken, die verloren zijn.)
„Den guardiaen had hem daer geern een jaer lan gh
gehouden, doch werdt hem ontraden en afgebeden door
den voorverhaelden begijnen-pater; maer vertreckende van
Hierusalem beloofde by den guardiaen een schilderije t'
scheep te maken, 't welck hij dede en schicktet van
Venetien nae Hierusalem, welcke schilderije noch op den
hedigen dagh is ter selver plaatse, daer onsen Salichmaker
gheboren was, en is d'Historie daer S. Thomas zijn vingheren steeckt in de sijde Christi ; ghelij ck veel, die t' sindert
daer ghereyst hebben, dese ghesien te hebben betuyghen".
Ter plaatse ingestelde onderzoekingen hebben geleerd,
dat omstreeks het jaar 1880, toen men de nieuwe Sint
Salvator-kerk te Jerusalem bouwde, de schilderijen uit de
oude kloosterkerk der Franciscanen in een magazijn werden
ondergebracht en daar bewaard. Als dan de nieuwe kerk
gereed was gekomen en men die met de van ouds aanwezige kunstwerken wilde tooien, bleek het stuk met den
ongeloovigen Thomas niet meer aanwezig te zijn. Het was
ontvreemd. De toenmalige custos Mgr. Corbelli, later
apostolisch legaat en aartsbisschop te Alexandrië, liet een
onderzoek instellen, dat echter niet tot het minste resul-

JAN VAN SCOREL.

229

taat leidde. Het is wel zeer hatelijk, dat een allerbelangrijkst stuk van den meester, dat over zijn ontwikkeling
als kunstenaar in veel opzichten licht zou kunnen verspreiden, de eeuwen door zich op de eigen plaats, waarvoor het gemaakt werd heeft bevonden en nu juist in den
jongsten tijd spoorloos is verdwenen. Wij zouden hier den
schakel hebben, die tusschen het altaar van Obervellach
en Scorel's latere werken ontbreekt, en wat de meester
precies aan Venetië te danken heeft gehad, zou hier nauwkeurig zijn na te gaan. Te Rome was hij toen nog niet
geweest. Echter mogen wij bij dit gemis te meer dankbaar
zijn, dat het met het Frangipani-drieluik in een vroeger
tijdperk niet op een dergelijke wijze is gegaan.
Scorel had zich inmiddels den korten tijd dat hij in
Palestina vertoefde ook nog op andere wijze te nutte gemaakt: „Hy hadde oock geconterfeyt de Stadt Hierusalem,
die hy somtijts in zijn wercken heeft te pas ghebracht,
als daer Christus den Olijfbergh afrijdt nae der Stadt, en
daer hy op desen bergh predickt, en derghelijcke historien."
Met het stuk „waer Christus den Olijfbergh afrijdt"
moet het drieluik met den „Palmzondag" bedoeld zijn, dat
Scorel in later jaren voor den TJtrechtschen domdeken
Herman van Lockhorst, zijn vriend en begunstiger, gemaakt
heeft. Het midden van dit triptiek is verloren, al bestaat
er een vage legende, dat het zich nog ergens in een dorpskerkje van Limburg moet bevinden. De verblijfplaats echter
der beide luiken kwam ik door een voorkomende aanwijzing
tot mijn niet geringe verrassing te weten. Ik was zelfs in
de gelegenheid ze te zien en te onderzoeken. Zij bleken
van het hoogste gewicht. Over deze paneelen en hun lotgevallen zal elders nader sprake zijn.
Een „Berghprediking" van Scorel is onbekend, doch
van een teekening, die de meester van de stad Jerusalem
ter plaatse maakte, wordt merkwaardigerwijs ook gesproken
in een gedrukte bron uit het einde der 16e eeuw : Christianus Adrichomius, Urbis Hierosolymae Descriptio (geschreven in 1585, gedrukt te Keulen in 1597 1 ). Door dezen
1) Zie W. A. Neumann in de Kungtchronik, 1884, biz. 666.
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schrijver wordt, als hij mededeelt aan welke bronnen hij
zijn gegevens mede ontleende, o.m. vermeld : „een teekening
van de stad Jerusalem, welke in het jaar 1521 heer Joannes van Scorel, kanunnik van Utrecht en aldaar zeer
bekwaam schilder, uit oogenschouw, zittende op den
O lij fb er g, met de pen naar het leven heeft gedaan,
waarvan het oorspronkelijk exemplaar mij is ter hand gesteld door magister Joannes Bollius van Leuven, onderpastoor van de kerk van den H. Hippolitus te Delft in
Holland". Lager spreekt Adrichomius nog van een
Latijnsch werk : „Beschrijving van Jerusalem en van de
Heilige Plaatsen, door Ioannes Heuterus, schepen van
Delft,dieinhetjaar1521,samenmetbovengenoemden
S c h o r e 1 en met magister Lambertus Varick, licentiaat in
de theologie en pastoor van St. Hippolytus te Delft, zijn
pelgrimage volbracht, van wiens handschrift met verzamelde
aanteekeningen heer Joannes Heuter, kleinzoon van voorzegden, mij inzage verleende".
Uit de laatste opgave blijkt niet alleen langs welken
weg Adrichomius aan de teekening kwam, maar ook valt
op te merken, hoe zijn beide mededeelingen met het bovenstaand relaas bij Van Mander nauwkeurig overeenstemmen.
Het jaartal van de reis is het juiste en klopt met de dateering op het drieluik te Obervellach ; waarbij men bedenken moet, dat Scorel volgens zijn eigen, tweemaal
gegeven getuigenis in 1520 (herfst) te Jerusalem aankwam,
dat hij voorts daar den winter overbleef en in het voorjaar
van 1521 vertrok. Zoo moeten wij dus, om precies te zijn,
den overigens goed ingelichten Van Mander op één jaar
verbeteren, waar hij aldus voortgaat :
„Doe Schoorel van Hierusalem wederkeerde in 't jaer
1520 [lees: 1521], twee jaren eer den Turck de stadt
Rhodes veroverde 1 ), was hij in dese stadt Rhodes, bij den
grootmeester der Duytscher Order, die nu Malta bewoonen,
wel onthaelt, en conterfeytte der stadts ghelegentheyt.
Tot Venetiën aengecomen is na eenighen tijd vertrocken,
1) Dit geschiedde inderdaad in 1522. Van een drukfout is dus bij
Mander geen sprake.
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en meer plaetsen in Italië besoeckeilde oock te Room ghecomen, alwaer hij vlij tigh practiseerde, conterfeytende nae
alle antijcke dinghen, so beelden, ruwijnen als de constige
schilderijen van Raphael en Michael Angiolo, die doe begon
gheruchtigh te worden, en nae meer ander meesters wercken."
De invloed van Rafael en vooral die van Michelangelo
is in de latere werken van Scorel duidelijk merkbaar. Hij
moet de kunst van beide deze meesters te Rome inderdaad
vlijtig hebben bestudeerd. De ontleening naar Palma,
boven genoemd, staat op zich zelf en blijft het eenig
bekende geval, waarin Scorel voor z ij n fi guur een
Venetiaan tot voorbeeld nam. Van de bestudeering van
Michelangelo geeft hij echter in zijn schilderstukken herhaalde malen en op de meest eigenaardige wijze blijk.
Toch behoudt hij in de manier, waarop hij zich tegenover
zijn voorbeeld plaatst, een vrijmoedigheid, tevens oorspronkelijkheid, zooals de Vlaamsche Romanisten die meestal
missen. Rechtstreeksche ontleeningen naar Michelangelo
zijn dan ook in de werken van Scorel lang niet zoo talrijk
als men wellicht zou verwachten. Zij blijven slechts tot
drie beperkt, en in alle drie de gevallen is van het voorbeeld zóó sterk afgeweken, dat men er aan twijfelt, of men
nog wel van ontleening spreken mag. Navolging of nabootsing is evenmin het rechte woord, daar Scorel, bij
gedeeltelijke overneming van houding of standen, toch in
zijn kunnen niet alleen, maar ook in zijn bedoelingen verre
beneden Buonaroti blijft. En hoe kan het anders ! Het
valt niet te ontkennen, dat er „iets" van den Michelangelesken geest in sommige der stukken met heilige voorstellingen aanwezig is, maar als men de „David en Goliath"
uit het museum te Dresden eens plaatsen kon in de Sixtynsche Kapel, waar het „voorbeeld" van de hoofdgroep
aan de zoldering te zien is, dan zou het Scorelsche stuk
met het heele vertelsel van boompjes en poppetjes (,‚beeTdekens" zou Van Mander zeggen) daar een hoogst naleven
en ietwat wonderlijken indruk maken. En toch is in dit
werk Michelangelo nog het meest „op den voet" gevolgd
en is de vertaling, om zoo te zeggen, zoo letterlijk moge-
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lijk gegeven. Echter blijkt het dan wederom, in welk een
geheel andere taal Scorel sprak, en in een taal die nog
lang niet bij machte was met eigen woorden na te zeggen,
wat Italië voorzei. Het zijn ook niet alleen de middelen,
die te kort schieten, maar ook de „visie", dus de kracht.
Van eenig nastreven in de conceptie is dan ook feitelijk
geen sprake ; die blijft bij Scorel zoo — Scorelsch mogelijk
en tot op zekere hoogte nog primitief. Alleen in de compositie past hij een enkele maal het Italiaansche beginsel
van de constructie toe, doch niet als een noodzakelijk gevolg
van opvatting en zienswijze, maar puur als een experiment,
als een goed gelukt probeersel.
Te Rome vielen voor Scorel in de eerste plaats de
Stanzen van den kortelings (1520) gestorven Rafael te
bestudeeren. Die waren toen nieuwer dan nu Vincent van
Gogh. Michelangelo had zijn zoldering der Sixtina in 1512
voltooid en was in 1516 nit Rome vertrokken.
Den len December 1521 was de kunstlievende Medicipaus Leo X overleden. Tot diens opvolger werd door het
conclave 9 Januari 1522, bij afwezigheid, Adriaan Florisz.
van Utrecht gekozen, de leermeester van Keizer Karel V,
die 29 Augustus als Adriaan VI zijn intocht binnen Rome
deed, door de Curie met wantrouwen, door het volk aanvankelijk met vreugde begroet. Het was een zomer, toen
de pest in de stad hevig woedde, Scorel zal zich toen
nog wel niet binnen Rome hebben gewaagd, maar hij
moet daar uiterlijk in de wintermaanden van hetzelfde jaar
zijn aangekomen. Het gelukte hem tot den paus toegang
te verkrijgen, die, volgens Van Mander, den jongen landgenoot aanstelde over „het heel Belvider".
De verzameling van antieke beeldhouwwerken, die nog
heden ten dage in den uitgestrekten paleisvleugel, waarvan
de Belvédère deel uitmaakt, wordt bewaard, was hoofdza¡kelij k door Julius II en Leo X, de beide voorgangers
van Adriaan VI, bijeengebracht. De in 1506 gevonden
Laokoön-groep was hier terstond heengevoerd, en de
beroemde „A.pollo van Belvédère" kreeg er weinig jaren
later de plaats, die hij nog inneemt. Al deze oude zaken
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waren voor de toenmalige menschen nieuw, en werden met
vereering en geestdrift aanschouwd. De stugge en in zijn
opvattingen gestrenge paus Adriaan deelde echter die bewondering niet, maar zag al die beelden van afgoden met
wrevel aan. Dat hij, die het werk in de Stanzen, waarmede
de leerlingen van Rafael nog lang niet gereed gekomen
waren, terstond liet staken, om aan de geldverspilling maar
gauw een einde te maken, het toezicht over de pauselijke
kunstschatten aan een als conservator nog onervaren en
pas aangekomen schilder toevertrouwde, is zeer wel denkbaar. Het geschiedde vermoedelijk op voorspraak van den
een of ander. Zeker is het, dat Scorel in een der vertrekken van de Belvédère gehuisvest was en , zich daar een
atelier had ingericht. Van Mander weet daar het volgende van:
„Hier wrocht hij voer den Paus eenige stucken ; oock
den Paus naer het leven, het welck staet noch tegenwoordigh te Loven in 't Collegie van den selven Paus gefundeert". Over deze werkzaamheid van Scorel en over
het door hem gemaakte portret van den paus worden wij
op verrassende wijze van twee verschillende zijden voorbeeldig ingelicht. Ten eerste door een betrouwbaar ooggetuige ten tweede door Scorel z e 1 f.
De ooggetuige is Marino Sanuto, de bekwame gezant
van Venetië bij den H. Stoel, die in zijn in 't Italiaansch
opgestelde „Diarii" o.a. een bezoek beschrijft, door hem aan
de Belvédère gebracht en daarbij, woordelijk, het volgende
mededeelt (Anno 1523, den 24 of 25 Mei) : „Aan den
anderen kant, grenzend aan de vertrekken van den paus
zelf, is naar links een andere lange reeks van kamers en
salons, in een van welke kamers een Nederlandsch schilder
woont, nog jong, minder dan 30 jaar, zeer uitnemend,
gelijk men zien kan uit verschillende stukken, die hij bij
zich in bewerking heeft, waaronder twee portretten van
den paus, zoo gelijkend, dat het is of men hem zelf aanschouwt. De portretten daarentegen, zoowel de geschilderde
als de geprente, die men in de stad van hem ziet, gelijken
in het minst niet".
Er is geen twijfel mogelijk, of de jonge Nederlandsche
,
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schilder, die aan de beide portretten werkte, is Scorel.
Dat deze inderdaad twee portretten onderhanden had, is
na te gaan : het eene portret was bestemd voor het door
Adriaan VI reeds vroeger gestichte College aan de universiteit te Leuven en bevond zich nog voor korten tijd in deze
stad, waar ik het aantrof ten huize van den Rector Magnificus, vrij overgeschilderd doch onmiskenbaar authentiek.
Het is te duchten, dat het bij de onlangs plaats gevonden
verwoesting mede te gronde is gegaan of ernstig beschadigd. Over het andere (ons niet bewaarde) portret doet
Scorel zelf een merkwaardige mededeeling in een brief,
dien hij uit Rome in 1524 aan Adriaan van Marselaer te
Antwerpen richtte. Een officieel afschrift van dit schrijven,
door een notaris in 1621 opgemaakt en voor copie conform geteekend, berust in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel, waar het mij na eenig zoeken gelukte het document onder de familie-papieren der Marselaers terug te
vinden. Het luidt aldus :
Goede Heere ende Vrundt.
Ick sende U mits desen den effigien van onsen
overleden patroon, gelij c ick den zelven twee maenden
voer zijnen val hadde getrocken. Den prijs van alles is
tweentwintigh guldens, die welcke ick alhier wel zoude
ontfangen van U pensioenen op den tresoor ende camera
maer men twijffelt of die noch zullen herkent ende
betaelt worden, want men hier al verandert gaet ende
namentlij ck met ons. Soe verre ick nyet en krijge, zult
mogen tgelt geven aen Alaert den goudtsmet, ende
voorts my in alles gebruycken naer gelegentheyt. V uyt
Roomen, XXVI Maji 1524.
In al U dienstbiedigh
Jan van Schorel,
canoniek t' Utrecht.

,.

Het adres was : Mijnen edelen ende waerden heere
Adriaen van Marselaer, goede heere ende
vrundt, binnen Antwerpen.
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Uit den in den brief genoemden prijs blijkt, dat van
een geschilderd portret, niet van een teekening sprake is,
en inderdaad behoeft de uitdrukking „den effigie trecken"
niet op het gebruik van een teekenstift te slaan. Verder
leert het schrijven, hoe de stand van zaken te Rome na
het overlijden van Adriaan VI (14 September 1523) voor
de Nederlanders weldra veranderd was. De onderteekening
met de toevoeging „canoniek t' Utrecht", die de Antwerpsche notaris moeilijk eigenmachtig kan hebben bijgeschreven, bewijst dat de paus nog vóór zijn sterven Scorel bedacht heeft door hem voor een openvallend canonicaat
te Utrecht aan te wijzen, waarmede hij dan tevens den
titel verkreeg of dien althans voeren kon. Mogelijk dat
de benoeming enkel uit gunst geschiedde, mogelijk ook
bij wijze van betaling voor gemaakte schilderwerken. —
Zoo was het gebruik van den titel in den brief aan Marselger niet voorbarig, al was Scorel, toen hij in den herfst
van 1524 in de Nederlanden terugkeerde, stellig nog geen
„canonices prebendatus".
De resolutiën van het kapittel van St. Marie, die
berusten in het Rijksarchief-depot te Utrecht, leeren, dat
Scorel in 1525 eerst toezegging van het eerst-vrijkomende
vicariaat verkreeg. Vóór hem echter dit uitzicht geopend
werd, was hij al vicaris van St. Jan, zooals blijkt uit het
onderschrift van zijn zelfportret op de tweede reeks van
beeltenissen van de leden der Broederschap van het Heilig
Graf te Utrecht, waarover aanstonds zal gesproken worden.
Scorel moet dit eerste vicariaat kort na zijn terugkomst
uit Italië verkregen hebben.
Den 28en April 1527 werd den meester door het kapittel van St. Marie een bijzondere gunst verleend en dat
wel „wegens veelvuldige diensten aan de kerk bewezen" ;
versta vermoedelijk : wegens gratis geleverde schilderwerken.
De gunst bestond daarin, dat een ieder, die aan Scorel
zijn canonicaat zou willen afstaan of overdragen, voor zich
of een door hem aan te wijzen nabestaande recht verkreeg
op een lijfrente van zestig goudguldens. Scorel van zijn
kant beloofde, dat hij, ingeval hij gelegenheid bekwam
-
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een canonicaat te verwerven, niet alleen afstand zou doen
van het vicariaat van St. Marie, waarop hem uitzicht was
geopend, maar dat hij tevens over zijn vicariaat van St. Jan
met de daaraan verbonden prebende zou beschikken overeenkomstig den wensch van het kapittel van St. Marie.
Aan de toekenning van het jaargeld waren verder nog
andere voorwaarden verbonden.
Niemand behoefde echter, gebruik makend van het
aanlokkelijk aanbod, zijn plaats voor Scorel in te ruimen,
want nadat deze 26 Januari 1528 het hem toegezegde
vicariaat van St. Marie had gekregen, werd hem, toen
weinig maanden later de kanunnik Anthonie Venrode was
komen te overlijden, diens plaats in het kapittel met
daaraan verbonden prebende bij besluit van 16 October
1528 toegewezen.
Inmiddels had Scorel zich na zijn terugkeer in de
Nederlanden niet dadelijk voor goed te Utrecht gevestigd.
Wel trad hij daar terstond in betrekking tot Herman van
Lockhorst, deken van Oud-Munster, die door Van Mander
als „een hoofs heer en groot const-beminder" geroemd
wordt en in 1514 vicaris-generaal van het bisdom was geweest. „Voor desen maekte by verscheyden stucken van
water- en olyverwe" ; o. a. het drieluik met den Palmzondag en de stad Jerusalem op den achtergrond, waarvan
reeds boven sprake was. Dit stuk werd „van des dekens
vrienden ghestelt t' Utrecht in de dom-Kerck." Friedländer
trof het werk niet aan in de verzameling van graaf Fürstenberg op het kasteel Herdringen in Westfalen, waar
verschillende erfstukken uit het geslacht Lockhorst (via
de familie Wyttenhorst van den Boogaert) te land zijn
gekomen. Wel vond hij op genoemd kasteel een ander
belangrijk werk van Scorel, te weten een authentiek portret van 's meesters begunstiger, Herman van Lockhorst
zelf. Het stuk is, na de beeltenis van paus Adriaan, het
vroegste enkelportret, dat van Scorel bekend is. De deken
stierf reeds in 1527, het conterfeitsel moet dus tusschen
1525 en dat jaar ontstaan zijn. (Afbeelding in Oud-Holland
XXIII, 1905).
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In zijn jongere jaren was ook Herman van Lockhorst
te Rome geweest, waar hij zich 10 Mei 1483 inschreef in
het broederschapsboek van Kerk en hospitaal van Santo
Spirito in Sassio : „ego Hermannes de Lochorst, canonicus
Trajectensis, intravi hans sanctam confraternitatem Sancti
Spiritus de Urbe decima Maji 1483." Lockhorst, wiens
vleezige persoonlijkheid door Scorel ook op een der luiken
van het familie-triptiek met den „Palmzondag" is afgebeeld,
was te Rome tot pauselijk palfrenier benoemd ; hetgeen
men, met alle reverentie voor den Hoogeerwaarden Heer,
wel aan zijn neus kan zien. 't Ging dan ook niet louter
om een eeretitel 1 ).
De kunstminnende palfrenier-deken had vóór zijn dood,
en vermoedelijk ook wel door Scorel, een „geboorte Christi"
laten schilderen, welk werk achter het hoogaltaar van St.
Salvator te Utrecht was opgesteld. Met een „Geboorte" van
Scorel, die zich in particulier bezit binnen de grenzen van
ons land bevindt, geraakte ik bekend door de welwillendheid van Jhr. B. W. F. van Riemsdijk. Ik hoop dit werk
met toestemming van den eigenaar eerlang te kunnen
afbeelden. Een andere, aan den meester toegeschreven
„Geboorte" in het museum te Bonn is niet van zijn hand.
Behalve de stukken voor Herman van Lockhorst
schilderde Scorel in de jaren 1525-'26 ook de beide eerste
portret-reeksen van de leden der Utrechtsche JeruzalemsBroederschap, waartoe bij zelf was toegetreden. Op de
tweede reeks komt het zelfportret voor, met het wapen en
het volgend poëtisch niet zeer hoogstaande onderschrift,
waarvan boven reeds sprake was :
„Heer Jan van Scorel uit Hollant, scildere,
Vicarius tsint Jans was ten heiligen grave
MCCCCC ende XX stildere
Screef men. God geef hem der glorien have."
1) 15 Mei 1483 schrijft paus Sixtus IV aan Everard Soudenbaich,
proost van St. Servaes te Maastricht, over paarden, die hij noodig heeft en
voor aankoop waarvan hij zijn palfrenier Herman van Lockhorst zenden zal.
Sondenbalch wordt verzocht dezen behulpzaam te zijn. Brom. Archivalia in
Italië. (Rijks Gesohiedk. Publicatiën), 1, blz. 175.
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De derde reeks volgde eerst aanmerkelijk later : ná
1535, zooals uit de jaartallen der onderschriften gemakkelijk
te bewijzen is. De stukken bevinden zich in het Stedelijk
Museum te Utrecht 1 ).
In 1526 ontstonden er hevige onlusten te Utrecht,
daar een deel der burgerij, met name adel en geestelijkheid
de partij had gekozen van Karel, hertog van Gelre, en
een ander deel de zijde van den bisschop hield. Deze was
de, na den dood van Philips van Bourgondië pas verkozen,
Hendrik van Beieren, een onbeduidend man. In Augustus
1527 verzocht de stad, waarin liet gezag van den bisschop
niets meer beteekende, een Geldersche bezetting en verkreeg
die. Wapengeweld en ongeregeldheid heerschten alom en
in het Sticht was de toestand geheel onhoudbaar 2 ). Het
kwam zoover, dat aan bisschop Hendrik niet anders overbleef dan de hulp van Bourgondië in te roepen. Den 1 5e
November 1527 sloot hij met Margaretha van Oostenrijk
het verdrag van Schoonhoven, waarbij de landvoogdes beloofde hulp te zullen verleenen, terwijl de bisschop zijn
gansche wereldlijke macht aan keizer Karel verpandde,
voor zoolang de voor de herovering der door Gele bezette
plaatsen te besteden gelden niet waren terugbetaald. Dit
heroveren ging echter zoo vlot niet. Nog in het voorjaar
van 1528 kon de geduchte Maarten van Rossum, die binnen
Utrecht voor den hertog bevel voerde, zijn vermaarden
strooptocht dwars door Zuid-Holland volvoeren, waarbij hij
op 6 Maart het open 's-Gravenhage overrompelde en, naar
de zeden van dien tijd, uitplunderde en gedeeltelijk platbrandde. Dan echter keerde de krijgskans. Nog 30 Juni
1) De kleinste en laatste reeks van slechts vier portretten, leden der
broederschap die in 1541 het H. Land bezochten, is zonder twijfel een
vroeg werk van Antonio Moro. -- Het drieluik van de familie Visscher de
Geer, in hetzelfde museum is geen Scorel. — Over de Jerusalems-broederschappen en Scorels portretten zie vooral nader : Mr. S. Muller Fzn. De

schilderijen van Jan van Scorel in het Museum Kunstliefde te Utrecht.
(1880) blz. 9 vgg.
2) Zie nader over dit alles : Blok, Geschiedenis van het Nederl. V (le druk) II, blz. 382 vgg.

JAN VAN SCOREL.

239

van hetzelfde jaar werd de stad Utrecht door de Bourgondiërs bij verrassing genomen. De vrede volgde 3 October.
Bij zooveel onrust en krijgsrumoer is het geen wonder,
dat de daarvan in zijn vreedzaamheid zeer afkeerige Scorel
liever voorloopig de stad verliet. Uit de resolutiën van het
kapittel van St. Marie blijkt, dat hij reeds 29 April 1527
„procuratores" stelde om gedurende zijn afwezigheid alle
belangen voor hem te behartigen. Door Van Mander weten
wij, dat hij zich naar Haarlem begaf en daar werkzaam
was. Toen hij in 1528 eerst het vicariaat en kort daarop
de toegezegde kanunnik-plaats bekwam, was hij nog niet
te Utrecht teruggekeerd en is voor de laatstgenoemde
aangelegenheid alleen tijdelijk overgekomen. Blijkbaar had
hij te Haarlem nog werk af te maken. Op denzelfden dag
nl. waarop hij het canonicaat aanvaardde (16 October) en
daags daarna stelde hij, ofschoon te Utrecht de orde toen
weder was hersteld, nogmaals gevolgmachtigden, orn de
hem toekomende gelden in ontvangst te nemen. Eerst
sedert 1529 heeft Score]. zich voor goed te Utrecht gevestigd.
Te Haarlem werd de meester met open armen ontvangen door den commandeur der St. Jans-Orde, Simom Saen :
„een groot beminder der constnaers". Deze trad in de plaats

van Scorel's overleden begunstiger Herman van Lockhorst.
Van Mander deelt mede, dat Scorel voor dezen Simon
Saen eenige werken maakte : „bij sonder een Joannis Doopsel, dat een seer schoon stuck is, waerin comen eenige
seer aerdige vroukens, met seer gracelijcke Raphaëlsche
tronikens, opsiende nae het nederdalen van den Heyligen
Geest ; achter comt een schoon landschap met eenige fraey
werckende naecktkens". Deze „Doop in den Jordaan"
met de „opsiende vroukens" is hetzelfde en inderdaad zeer
schoone stuk, dat nu nog te Haarlem in het Frans HalsMuseum bewaard wordt en vooral coloristisch een van de
meest belangrijke werken is, welke vóór 1600 in de Nederlanden ontstaan zijn. In het oude museum hing het boven
een deur, maar is nu in verdiende eere hersteld. Van
Mander vergist zich echter, als hij meent, dat het stuk
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door Scorel in 152 '29 te Haarlem geschilderd werd. Het
moet aanmerkelijk later worden gedateerd. Blijkens de
herkomst uit het oude Commandeurshuis van St. Jan kan
het zeer goed door Saen zijn besteld, doch dan werd het
hem later door Scorel uit Utrecht toegezonden.
De Berlijnsche „Doop in den Jordaan", die zich in
het Keizer Frederik-Museum bevindt en dien ik bij benadering op 1530—'35 zou willen stellen, is aan den Haarlemschen „Doop" zeer kennelijk vooraf gegaan. Dit stuk,
vroeger van stijl en schildering, is ook van heel wat
minder kleurkracht en verdienste. (Het vertoont in den
achtergrond eveneens een „landtschap met naecktkens",
maar mist de door Van Mander zoo juist gekenschetste
opkijkende vrouwenfiguurtjes).
Een derde „Doop van Christus", nog vroeger dan de
beide vorige werken, gedagteekend op 1525, berustte (volgens Kramm) „sedert onheuglijken tijd in de St. Janskerk
te Utrecht, als een schot in een turfhok, tegen den muur
gekeerd. Toen de schilderij ontdekt werd, heeft de kerkmeester haar gedaan op eene kunstverkooping, aldaar den
17 Junij 1846 gehouden, en is zij door den Heer Boymans
voor f 170 gekocht". Het stuk is sedert met den brand van
het Rotterdamsche Museum verloren gegaan.
Nog een „Doop in den Jordaan", in opzet typisch
Schorelsch, bevindt . zich in een der beneden vertrekken,
linkervleugel, van het Rijksmuseum te Amsterdam. Het
schijnt geen oorspronkelijk werk van den meester, doch
kan zeer goed uit zijn atelier zijn voortgekomen, of op een
verloren origineel teruggaan. Men lette op den boom in
het midden der compositie, waaronder de doop plaats
heeft, op de naakte figuurtjes in het landschap, en voorts
op dit landschap zelf. Een vijfde „Doop" kwam voor op
een der luiken van het groote altaarstuk in de Nieuwe
Kerk te Delft, dat in 1550 aan Scorel besteld en, na een
al te kort bestaan, in 1566 door de beeldstormers werd
vernield.
In de jaren van zijn verblijf te Haarlem heeft Scorel
ook de leden van de Broederschap van den Heiligen Lande
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aldaar geportretteerd, zooals hij het al vroeger te Utrecht
gedaan had. Het stuk werd door den meester kosteloos
geleverd en stelt een rij van twaalf pelgrims voor met den
bediende der confraterniteit, die hun een afbeelding van
de kerk van het H. Graf voorhoudt. Ook op dit paneel
komt de beeltenis van Scorel zelf als Jerusalemsvaarder
voor, met den palm in de hand ; het derde zelfportret dat
wij van hem kennen. Het onderschrift onder dit portret
luidt als volgt :
Johan van Scorel bin ick, scildere,
Canoniek t' Utrecht tot Sinte Marien.
Dit scincte ic mijnen broeders uyt jonste mildere ;
Was ter plaetse, daer ons bedildere
Jesus Christus starf om ons verbliên.
Doe men screef vijfthienhondert tot dier tiên
Ende twintich na die gebuert ons Heren.
Bid dat ic in deughden mach procederen.
Uit de zelfbetiteling als „canoniek tot Sinte Marien"
mag men opmaken, dat het werk ná 16 October 1528 is
gereed gekomen. Het werd door Scorel vermoedelijk bij zijn
vertrek naar Utrecht in het volgend jaar ter herinnering
aan zijn verblijf te midden der broeders achtergelaten.

Evenals de genoemde „Doop in den Jordaan met de opziende vrouwtjes" werd het stuk uit de Commanderij van
St. Jan naar de stedelijke verzameling van schilderijen
overgebracht. Een derde stuk van dezelfde herkomst, dat
ook wel aan Scorel wordt toegeschreven, is de „Zondeval",
die door Leon Preibisz met waarschijnlijkheid op naam van
Maarten van Heemskerk is gebracht. In ieder geval is het
paneel met de levensgroote figuren een werk uit de school
van Scorel en niet van den meester zelf.
Druk bezig schijnt Scorel in de twee jaren, die hij te
Haarlem doorbracht, anders wel geweest te zijn. Van Mander blijkt daarover weder ingelicht : „En alsoo Schoorel
veel aengheloopen en versocht wiert jongers aen te nemen,
huyrde een huys te Haerlem, alwaer hij schilderde eenighe
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groote tafelen : onder ander het hoogti altaer-tafel voor
d' Oude Kerck te Amsterdam, wesende een Crucifix, een
werck dat seer ghepresen was ; en daer is noch een tafel
van de selfde inventie hier t' Amsterdam". Het altaarstuk
in de Oude Kerk, zonder twijfel een hoofdwerk van den
meester, is in den Beeldenstorm verloren gegaan. De tweede
tafel „van dezelfde inventie" is wellicht het drieluik met
de kruisiging, dat in de kerk van het Begijnhof te Amsterdam bewaard wordt en, volgens een jonger opschrift
op de lijst, bij het breken der beelden tijdig werd geborgen.
Dit merkwaardige werk is niet eigenhandig van den meester, doch blijkbaar een verkleinde atelier-herhaling, waar
nog het noodige over te zeggen is. Het schijnt namelijk
gemaakt te zijn door den voornaamsten helper van Scorel,
wiens eigenaardig harde schilderwijze ook in latere stukken,
die uit den „winkel" voortgekomen moeten zijn, bij onderzoek duidelijk te onderscheiden valt. Nog een repliek, die
daar ze iets later ontstaan is al wat meer tot Heemskerck
schijnt te naderen, bevindt zich in het Bisschoppelijk
museum te Haarlem. Ook de veel besproken „Kruisiging"
in het museum te Bonn, nauwelijks „geschilderd", maar
van een hardvochtige, blik-achtige verfbehandeling, behoort
tot deze schoolstukken. De naamteekening op dit laatste
werk (met het jaartal 1530) is wel degelijk „geïnterpreteerd".
Vooral voor werken van grooter omvang en voor
zekere „Madonna's", die hem telkens opnieuw werden
besteld, schijnt Scorel zich tot het aangeven van de
ontwerpen bepaald te hebben, welke ontwerpen dan weldra vrij stereotiep werden. Behalve uit de werken, die
ons maar ten deele bewaard zijn gebleven, weten wij
ook uit de bronnen, dat sommige voorstellingen in de
altaarstukken van Scorel telkens terugkeerden en uit de
paar voorbeelden, zooals die ons bekend zijn (als het op
luiken tot dr i emaal toe voorkomen van de „Opstanding"),
blijkt, dat wij dan steeds met h erha 1 i n g e n, men kan
gerust zeggen met a t e 1 i e r- h er h a 1 i u g e n te maken
hebben. Afgezien van de Kruisigingen, waar nog een groote
op het bovengenoemde Delftsche altaar bijkomt en boven-
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dien, in de zesde plaats, een drieluik, gemaakt voor de
Abdij van St. Vaes te Utrecht ; afgezien verder van de vijf
ons bekende „Doopera in den Jordaan" en minstens dubbel
zooveel min of meer uniforme Madonna's, hebben wij den
„Palmzondag" tweemaal, „St. Ursel" tweera al, de „Kruisdraging," driemaal, enz. Gelooft men werkelijk, dat Scorel
zich eigenhandig aan zooveel zelfherhalingen heeft schuldig gemaakt ? Dit zijn waarlijk alle zijn werken niet, of
zij n werken maar zeer ten deele. Zijn echte kunst moet
men zoeken en waardeeren in werken als die te Haarlem
en in het Rijksmuseum. Daar aanschouwt men zijn persoonlijkheid ! Of zou men zich van een meesterstuk als de
„H. Magdelena onder den boom" een gelijkwaardige meesterrepliek kunden denken? Een zoo persoonlijk stuk als dit
staat van fabriekswerk mijlen ver !
Zoo ooit bij een meester de eigenhandige werken van
de voortbrengselen van zijn werkplaats wel onderscheiden
moeten worden, d_n is dit met Scorel het geval. Men mag
aannemen dat hij zich zoozeer als humanist-kunstenaar
beschouwde, dat hij om het ambacht als zoodanig maar
weinig gaf. Het was hem niet eens een broodwinning en
vergde ook al daarom niet a 1 zijn aandacht. Bestellingen
waren hem goed en wel en de altaarstukken, die naar zijn
ontwerp en onder zijn toezicht gereed kwamen, kreeg hij
beter betaald dan een van zijn tijdgenooten.. Doch zelf sloeg
de meester alleen aan het werk, als hem dit geviel, of
wijdde hij zijn zorg aan paneelen van kleiner afmeting en
aan portretten. Van jongs af gevoelde hij zich immers meer
„liefhebber" in de schilderkunst („pictoriae artis amator",
zooals het altaar te Obervellach onderteekend is) dan
eigenlijk ambachtsman, meer „Heer Jan, den canoniek"
dan „Jan, den schilder", al schaamde hij zich zijn vak niet.
Verre van daar!
Doch over de werkzaamheid van Scorel in de kracht
van zijn leven en over de verdere ontwikkeling van zijn
voor dien tijd hoogst eigenaardige persoonlijkheid zal hierna sprake zijn.
(Slot volg t.

DE LAMPONGS
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Er kan, in onzen geheelen Indischen Archipel, moeilijk
een landschap worden aangewezen dat beter de bewijzen kan
leveren voor den goeden invloed van het Nederlandsch
gezag, wanneer zich dit op deugdelijke wijze laat gelden, dan
het gewest aan de zuidelijkste punt van Sumatra, dat in
officieele taal de „residentie Lampongsche districten" heet.
Het is vele jaren lang aan allerlei ellende ten prooi geweest,
totdat eindelijk ! in 1856 ons bestuur begreep, dat
men met halve maatregelen niet verder kwam en dat flink
moest worden doorgetast. Eerst sedert dat jaar heerscht er
orde en rust, en baart het geen zorgen meer. En .
de bevolking heeft bij verschillende gelegenheden bewezen,
onze leiding gaarne te aanvaarden en vertrouwen te stellen
in onze bedoelingen.
Wie de geschiedenis van de Lampongs nagaat, moet
het wel bejammeren dat men, tot 1856 toe, de zaken daar
heeft laten loopen zooals zij geloopen zijn ; dat onze bestuurders in Indië, zooveel mogelijk trachtende soesah te
vermijden, zoo lange jaren halfwerk of minder deden, en
zelfs in 1846 den gezaghebber voorschriften gaven van
deze strekking : doe vooral niets waardoor wij in onze rustige
rust zouden kunnen worden gestoord.
.
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Wèl is die geschiedenis leerzaam ; vooral voor hen, die
zoo gaarne geneigd zijn, alle uitbreiding van het Nederlandsch gezag af te keuren en het doel van zoodanige
uitbreiding verdacht te maken.
In den tijd der O. I. Compagnie waren de Lampongs
eene onderhoorigheid van Bantam.
Hoe zij dat geworden waren?
Onze archieven geven daaromtrent geene opheldering.
Raffl es scheen zich, mogelijk in verband met zijne toekomstige plannen „uit onze oude en nieuwe archieven
voorzien te hebben van alle papieren tot de L. behoorende",
zooals Commissarissen-Generaal in 1827 schreven ; in het
land-zelf hebben geene geschriften de herinnering aan
de voorouders levendig gehouden. Men is dus aangewezen op verschillende overleveringen ; volgens deze zal
men, zonder al te groot gevaar van miscasting, den loop
der zaken zich als volgt kunnen voorstellen.
De tegenwoordige bevolking stamt af van Palembangsche immigranten, die langzamerhand tot de zuidkust, dus
tot de onmiddellijke nabijheid der Bantamsche zeevaarders
doordrongen. De Bantammers kwamen handel drijven ; zij
kochten vooral peper, het voornaamste voortbrengsel des
lands, en gaven dus aanleiding tot uitbreiding der aanplantingen.
Nu volgde de vestiging van kooplieden in de kustplaatsen ; ook die van vaste opkoopers, agenten van den
Bantamschen sultan, en die agenten begonnen al spoedig
eene staatkundige rol te spelen. Zich mengende in de
huishoudelijke zaken en geschillen der bevolking, traden
zij op verzoek van deze op als bemiddelaars en scheidslieden. Zij steunden haar, in naam van hun vorst, bij de
bestrijding der zeeroovers.
Aldus groeide hun moreel overwicht, en daarmede dat
van hun lastgever, de Sultan. Bij gemis van eenig centraal
gezag in de Lampongs-zelve werd zijne beslissing ingeroepen bij grensquaesties ; aan hen, die belangrijke hoeveelheden peper leverden, gaf hij bewijzen van eigendom
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betreffende nog niet in bezit genomen gronden ; hij stelde
hoofden aan, verleende titels, kortom, hij gedroeg zich
als heer des lands, al bemoeide hij zich zoo weinig mogelijk
met het inwendig bestuur. De hoofdzaak voor hem was :
de levering van veel peper tot lagen prijs, en dit doel werd
volkomen bereikt ; in de 16e en een goed deel der 17e
eeuw was Bantam de voorname handelsplaats in producten
van den Indischen archipel, en onder die producten telde
de Lampongsche peper in niet geringe mate mede.
Na de vestiging der O. I. Compagnie waren hare
belangen, staatkundige en commercieele, veelvuldig met
die van Bantam in strijd. Wij hebben daarbij thans niet
stil te staan, maar kunnen volstaan met te herinneren dat
„de familietwisten, die ook hier het vorstelijk huis verscheurden", zooals Veth het uitdrukt, omstreeks 1680 haar de
gelegenheid boden, den lastigen en gevaarlij ken nabuur
onder hare macht te brengen. Toen de eene partij haar
hulp inriep, aarzelde zij geen oogenblik ; men mocht „deze
schoone occasie niet verwaarlosen".
Het einde was : volkomen overwinning van de Compagnie,
en dientengevolge de overeenkomst van 1684, waarbij haar,
o.a., het monopolie van den uitvoer van peper en dat van
den invoer van kleedjes in het geheele rijk van Bantam
en zijne bezittingen op Sumatra werd verleend.
Van dat oogenblik dagteekent hare bemoeiing met de
Lampongs. Zij had toe te zien, dat aan haar monopolie
geen afbreuk werd gedaan ; niet-alleen door den sluikhandel, maar ook door lastige naburen. Aldus werd, in 1738,
te Toelang Bawang het fort Valkenoog 1 ) gebouwd, omdat
daar invallen van Palembangsche zijde te vreezen waren ;
op verschillende andere plaatsen had zij hare agenten, met
het natuurlijk gevolg dat, op hun beurt, de Hollanders
zich meer en meer deden gelden als heeren des lands. De
groote Bantamsche opstand van 1750 maakte daaraan voor
korten tijd een einde ; door het succes der muitelingen in
1) Toespeling op den naam van den G. G. Valckenier.
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de Lampongs werd „het gezag der Compagnie opgeheven",
maar reeds het volgende jaar was het daar opnieuw „gevestigd".
Het evengenoemde fort werd in 1755 vernieuwd ; in
1763 werd, te Semangka, nabij de grens van Benkoelen,
eene versterking gebouwd om het indringen der in Benkoelen gevestigde Engelschen te beletten 1 ).
Hoe is nu eigenlijk de verhouding geweest met Bantam,
dat, in 1751, van alle rechten op de Lampongs afstand
had gedaan
Volgens Daendels zou de Compagnie het land in 1752
aan den Sultan in leen hebben afgestaan ; Tobias, die van
1818-'20 resident was van Bantam, meldt dat die afstand
in 1777 plaats had. Dit laatste schijnt mij het waarschijnlijkst, en in ieder geval is het wel zeker dat in de
laatste jaren van de 18e eeuw van rechtstreeksch gezag
van de Compagnie in de Lampongs geen sprake meer was.
De oorzaak hiervan is, natuurlijk, haar algemeene uitputting
na den vrede van Versailles (1784) ; zij miste de macht om
de zeeroovers te bestrijden, die de kusten in hooge mate
onveilig maakten en, in 1793, zelfs tot het verlaten van
Toelang Bawang dwongen.
In dat jaar zetten de „heeren zeeschuimers", afkomstig
van de Soeloe-eilanden, zich voor goed in de Lampongs
neder. Zij vestigden zich te Sepoetih (aan de O. kust, ten
Z. van Toelang Bawang) en hadden daar weinige jaren
later een „forteres", waarbinnen 96 huizen, met 14 kanonnen
versterkt ; zij telden 1500 a 2000 man, en onderhielden
voor den verkoop van het geroofde (vooral slaven van de
Lampongs, Bantam en Bangka) geregelde betrekkingen met
de staatjes op de Westkust van Borneo en met Lingg a,
waar de vorsten met hen heulden. De Lampongsche hoofden
in den omtrek erkenden hun gezag, en de invloed van
Bantam was, in den aanvang der 19e eeuw, daardoor vrij
wel tot het nulpunt gedaald.
1) Deze versterking heette „de jonge Petrus Albertus" (voornamen
van den G. G. de la Parra). Zij werd in 1781, tijdens den oorlog met
Engeland, door den vijand bezet, maar 't volgende jaar heroverd.
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Toen kwam Raden Intan op het tooneel.
Voor zoover men de min of meer uiteenloopende
berichten omtrent dien persoon kan combineeren, schijnt hij
van vaderszijde een Bantammer te zijn geweest, en was
zijne moeder eene Lampongsche, naar hij voorgaf van
hooge afkomst. Volgens andere berichten was hij afkomstig
van een der aanzienlijkste Lampongsche geslachten ; weder
anderen zeggen : hij was door banden van bloedverwantschap met de zeeroovers van Lingga verbonden. Hoe dit
zij, hij kwam in openlijk verzet, en tot onze verrassing
lezen wij dat het zoo machteloos gouvernement dat niet
duldde. „Het is ons gelukt," zoo berichtte de Hooge Red eering, 6 Sept. 1805, „den in de Lampongs tegen den
Koning van Bantam opgestanen en in die contrijen den
baas gespeeld hebbenden Raden Intan door eene van hier
gezonden expeditie uit zijne verschansing te verdrijven en
met zijn aanhang tot onderwerping aan hun wettigen Heer
te brengen. Sedert is de rust daar hersteld". . .
Doch die bestraffing heeft blijkbaar slechts eene kortstondige uitwerking gehad. De resident van Bantam schreef
5 November 1816:
„De voortduring van het aanzien en de macht van
Raden Intan gedurende een tijdvak van meer dan 12 jaren
is alleen te attribueeren aan zijne onafgebroken verstandhouding met de zeeroovers, aan wie hij steeds eene veilige
schuilplaats en alle mogelijke protectie verleende, waartegen
deze hem wederom in de uitoefening zijner roof- en
plunderzieke ontwerpen behulpzaam zijn, door onder aanvoering van Radja Manhoenang" (zwager van R. Intan)
„gewapend door het land te trekken, alom schrik en vrees
verspreidend, en geduchte wraak uitoefenend tegen allen
die de willekeurig opgelegde belastingen niet fourneeren
of in eenig ander opzicht weigeren aan de bevelen van
Raden Intan te gehoorzamen. De Lampongers, onvermogend
om zich tegen die sterke en wel gewapende benden te
verzetten, zijn voortdurend de slachtoffers hunner machtebooze tegenkanting."
Daendels constateerde (22 Nov. 1808) dat de Lampongs
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„zijn geworden het tooneel van verwagting en veilige
schuilplaats voor zeerovers, zo dat maar in een klein gedeelte derzelve het gezag van Bantam's Koning wordt
erkend en het overige gedeelte is onderworpen aan een
onvergenoegde en gevlugte Bantammer, in name Raden
Intan", zoodat hij het „ook om die reden voor het belang
van den Lande noodig heeft geoordeeld, de Lampongsche
provintiën en alle de daar gevonden wordende havens van
het bestier van Bantam's Koning te onttrekken en te
nemen onder het direct oppergezag en beheering van het
Hollandsch Gouvernement". Elders schrijft Daendels, als
toelichting waarom hij de Lampongs had teruggenomen
„Dit land werd geregeerd door een Bantamschen prins,
Raden Intan, die gerevolteerd had. Hetzelve was in een
ellendigen staat. De Zeerovers hadden er zich gevestigd en
de bewoonders der kusten als slaven weggevoerd".
Het blijkt niet, dat Daendels veel heeft kunnen doen
om in dien „ellendigen staat" verbetering te brengen 1 ).
Over zee- of landmacht kon hij tot dat doel niet beschikken ; hij moest wel tot onderhandelingen de toevlucht
nemen : en zoo schijnt mij zeer aannemelijk wat de resident
in November 1816 schreef: „Daar hij (Raden Intan) een
grooten aanhang verkregen had en reeds overheerscher der
Lampongs was toen dezelve door den Gouverneur Generaal
Daendels aan 't Gouvernementsgezag onderworpen verklaard
werden, heeft deze dan ook steeds door openbare en zijdelingsche pogingen getracht, Raden Intan tot onderwerping aan het Nederl. gouvernement te bewegen ; en men
zou daarin waarschijnlijk wel geslaagd zijn zoo door den
overgang van Java in handen der Engelschen de aangevangen onderhandelingen niet afgebroken waren".
Deze voorstelling van den loop der zaken schijnt mij
heel wat aannemelijker dan die, door Raden Intan zelven
gegeven, maar door geenerlei bescheiden gestaafd ; zij wordt
1) Tegen de invallen van de zijde van Palembang is, in Daendels' tijd
te Toelang Bawang een post opgericht ; vermoedelijk was die bezet door
inlandsche politie.
0 E. X V 5
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niet door Daendels vermeld, en ook de resident had er in
1816 niet van gehoord.
Volgens Raden Intan dan, zou hij door Daendels benoemd zijn tot Prins-regent over de Lampongs, met den
rang van Kolonel, en had hij de acte van aanstelling, tijdens
het Engelsch tusschenbestuur gezonden aan den resident van
Bantam, kolonel Yule ; hij had er verder niet van gehoord.
Dit verhaal is het eerst geloofd door den heer J.
Kruseman, die „in den voorzomer van 1817" als assistentresident met eene kleine troepenmacht naar de Lampongs
gezonden was om onderzoek te doen naar de handelingen
van Raden Intan ; het is later in verschillende officieele
stukken herhaald, maar ik meen de waarheid te moeten
betwijfelen, en vermoed eerder dat hem de vermelde benoeming bij de gevoerde onderhandelingen in uitzicht is gesteld,
wanneer de waarborgen verkregen zouden zijn dat hij in
werkelijkheid ons gezag dienen zou. Kan men van iemand
als Daendels verwachten dat hij, zonder zoodanige waarborgen, den „onvergenoegden, gevluchten, muitenden opstandeling" zoo zou hebben onderscheiden ? En welke reden
zou de kolonel Yule, die zich weinig of niets aan de Lampongs gelegen liet liggen, kunnen gehad hebben om de
„acte van aanstelling" eenvoudig te doen verdwijnen en
den „Prins-Regent" niet als zoodanig te erkennen ? Waarom
zou deze, van den aanvang van het Engelsehe tusschenbestuur tot het einde toe, zijne gedragslijn als rooverhoofdman
niet hebben gewijzigd, althans tijdelijk, indien zijne verhouding tot de regeering veranderd was en hij slechts op
de bevestiging der door Daendels gedane benoeming
wachtte?
Nogmaals : zoolang geene bewijzen voor den dag
komen, hecht ik daaraan geen geloof. En de heer Kruse
man, die dat wèl deed, dacht er, zoodra hij voldoende op
de hoogte was, niet aan, zich aan de benoeming gebonden
te achten ; hij stelde voor, aan Raden Intan f1200, aan
zijne beide broeders ieder f 600.—. als jaarljksch pensioen
toe te kennen „mits zij zich rustig en betamelijk gedragen
en hun gezag niet verder uitoefenen dan over hunne respec-
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geve kampongs". De Indische Regeering besliste, anuari
1818, dienovereenkomstig.
Hoe de heer Kruseman tot zijn voorstel kwam ?
In den Engelschen tijd was Raden Intan, krachtig
gesteund door zijn zwager Radja Manhoenang, „het inschikkelijke werktuig zijner tirannie", steeds straffeloos
voortgegaan met zijne euveldaden, en had hij „zeer vele
zeerovers" en „eene menigte ander slecht volk" als vrienden behandeld ; hij had aanvankelijk, na terugkeer van
het Nederlandsch gezag, hetzelfde gedaan. Maar hij had
zich aan Kruseman onderworpen, vergiffenis verkregen
voor zijne „misdaden", zich eenigen tijd behoorlijk gedragen ;
laat ons hem nu in staat stellen, zoo was blijkbaar de
redeneering, „zonder knevelarijen of andere onwettige middelen ordentelijk te bestaan" ; doch het „kan niet raadzaam
zijn", hem en zijne broeders „in eenig ambt te plaatsen".
Dus : men vertrouwde hen niets, maar hoopte, door
eene kleine geldelijke opoffering, hen in rust te houden.
En tijdelijk gelukte dat ook. Het Nederlandsch bestuur
deed zich gelden. Met Kruseman waren eenige troepen
meegekomen, die zich te Telok Betong in eene kleine versterking vestigden. Ambtenaren, met militaire dekking,
werden geplaatst te Telok Betong, te Bornei (Semangka),
te Menggala (Toelang Bawang). In verband met de Palemban gsche onlusten hield, geruimen tijd, een macht van 150
man te Boemiagoeng verblijf. Tegen de zeeroovers werd
krachtig opgetreden.
Omstreeks denzelfden tijd, n.l. in Maart 1818, trad
Raffles op als luitenant-gouverneur van het, toen Engelsche,
aan de Lampongs grenzende Bengkoelen. Hij, die beter
dan iemand in zijn tijd het belang begreep dat aan de
beheersching van zeeëngten zooals Straat Soenda en Straat
Malakka voor eene koloniale mogendheid verbonden was,
kwam onmiddellijk met aanspraken op het Westelijkste
deel van de Lampongs voor den dag; de Engelsche handel
had behoefte aan een havenplaats op den weg naar China,
en volgens een ongeteekend stuk zouden de hoofden te
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Semangka indertijd (1801) eene overeenkomst hebben
aangegaan, waarbij zij de haven en het land in vollen
eigendom aan de Engelsche Oost-Indische Compagnie
afstonden ; den 24en September 1801, zoo schreef hij, was
de plaats in bezit genomen en was daar de Engelsche vlag
geheschen. Een en ander had echter, mocht de voorstelling van Raf fl es al juist zijn, in 1818 niet de minste waarde.
Bij den vrede van Amiëns toch waren, behalve Ceylon,
ons alle vroegere bezittingen teruggegeven, en ook bij het
tractaat van 1814 was van eene beperking van ons bezit
in de Lampongs geen sprake geweest.
Natuurlijk werden dus de aanspraken van Raf fl es te
Batavia afgewezen ; maar op denzelfden dag (15 Mei) waarop
het antwoord verzonden werd, ontving men daar het bericht dat Raffl es inmiddels tot een daad was overgegaan :
een zijner ambtenaren was met eenige soldaten te Semangka
verschenen, had daar de Engelsche vlag geheschen en, te
vergeefs echter, getracht de hoofden tot het teekenen van
een contract over te halen. Hierop volgden onzerzijds
protesten ; doch de Britsche post bleef bestaan totdat
Ra ffles begreep dat eene vestiging veel zuidelijker, aan de
baai van Kalambajang (aan de Oostzijde van de Semangkabaai) zijne plannen beter dienen zou. Semangka werd dus
verlaten, maar den 31en Augustus 1818 vestigde een Britsch
officier zich met 60 soldaten te Kalambajang. Weder werd
geprotesteerd, maar zonder verdere daden.
„Over het geheel schijnen zich de CommissarissenGeneraal een te overdreven begrip te maken van het nadeel,
dat eene krachtige handhaving onzer rechten in andere
werelddeelen aan de goede verstandhouding tusschen de
wederzijdsche gouvernementen in Europa zoude kunnen
toebrengen", schreef minister Falck aan den Koning, toen
hij de eerste berichten van Raffles' optreden ontvangen
had. Inderdaad : hoeveel flinker had Muntinghe zich in
Juli 1818 te Palembang gedragen, toen hij den daar aangekomen Britschen kapitein, die zijn vlag op den kraton
van den Sultan geheschen en met dezen een contract gesloten had, met het escorte gevangen nam en naar Batavia
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stuurde ; toen hij de reeds in het binnenland getrokken
Britsche soldaten tegemoet trok en over de grenzen van
Benkoelen terugjoeg ! Met schrifturen alleen handhaaft
eene regeering hare rechten niet voldoende ; dat heeft de
geschiedenis van Singapore ons helaas geleerd.
Wat Raffles daar, volkomen te kwader trouw, deed,
vindt zijn tegenhanger in zijn optreden in de Lampongs.
En hij maakte hier van zijne bedoelingen geen geheim:
„men zal in Europa wel weten te overwegen of het kon
geduld worden, dat het gouvernement van Java aan de
overzijde op Sumatra vasten voet hield op dezelfde wijze
als Groot-Brittannië eenige eeuwen te voren Calais in bezit
had", — zoo beantwoordde hij het eerste protest der Indische regeering.
Hij vreesde, of zeide althans te vreezen, dat deze,
meester blijvende van de beide zeeëngten, straat Malakka en
straat Soenda, de Engelschen van den geheelen handel op
onze koloniën, behalve dan dien op Batavia, zoude uitsluiten, en trad met de meeste brutaliteit op om die voornemens te dwarsboomen.
Gelukkig voor ons waren, wat de Lampongs betreft,
onze protesten, zoodra zij gericht werden tot den Britschen
Gouverneur-Generaal te Bengalen, voldoende. Deze keurde
de handelingen van Raffles af en gaf hem last tot ontruiming van zijne Lampongsche vestiging, te Kalambajang
of elders.
Hiermede was dit incident gesloten.
Zooals boven gezegd : het Nederlandsch bestuur deed
zich gelden. Maar het moest dat in den regel meer doen
door moreel overwicht dan door vertoon van macht, al
beschikte het soms over Boegineesche hulptroepen. Dat het
den boog niet te sterk spande, blijkt b.v. uit het feit dat
„een gewetenlooze schurk", door de bevolking gehaat,
tegen belofte van trouw aan het Gouvernement, zijn aanstelling als hoofd ontving 1 ). In de drie eerste jaren gaven
1) Francis, Herinneringen I bl. 111.
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de krijgsbedrijven in Palembang aan ons personeel in het
Noordelijk deel der Lampongs vaak de handen vol, en zag
het zich daardoor allicht genoodzaakt, veel door de vingers
te zien.
In het zuidoosten, in de buurt van den berg Radjabasa,
zetten, na 1820 althans, Raden Intan en de zijnen de
vroeger gevolgde gedragslijn weer voort ; zij veroorloofden
zich allerlei afpersingen, en zelfs : versterkten zich op ettelijke punten. Onze gezaghebber te Telokbetong liet hen
blijkbaar begaan ; eerst in 1825 namen de klachten zoodanigen omvang en werd de houding van Raden Intan zoo
vijandig, dat men deze niet langer negeeren kon. Met het
plan, dien persoon op te lichten, rukte de gezaghebber,
Lelièvre, met luitenant Migorius 1 ), 35 soldaten en 7 oppassers
op naar de verblijfplaats van den Raden die, opgeroepen,
na veel uitvluchten voor Lelièvre verscheen, over zijn
aanhoudend wangedrag onderhouden werd en den last
ontving, mede te gaan. naar Telokbetong. Op zijn verzoek
om uitstel van zeven dagen werden eerst twee, toen nog
een dag toegestaan. Het blind vertrouwen van Lelièvre
was hem en den zijnen noodlottig : in den nacht werden zij
door eene groote menigte gewapenden overvallen ; Lelièvre
en eenige militairen sneuvelden ; de luitenant en zes man
werden zwaar gewond, de tocht was geheel mislukt.
Dat was onze „eerste militaire expeditie" in de Lampongs. Door den oorlogstoestand in Midden-Java was de
Indische Regeering niet in staat, troepen te zenden om de
begane fout te herstellen, het verloren aanzien te herwinnen, Raden Intan te straffen voor zijn verraad. Het
duurde tot 1832 voordat de militaire macht in de Lampongs kon optreden.
Daarvoor waren trouwens nog andere redenen dan het
verzet der partij van Raden Intan (deze zelf was inmiddels,
vermoedelijk in 1828 overleden), in de buurt van den Radjabasa. In den omtrek van de Semangkabaai had men, in
1828, de bezetting van 12 man te Bornai moeten wegnemen
1) Deze naam wordt hier vermeld omdat hij elders onjuist voorkomt.
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omdat zij er zich niet langer staande kon houden ; alle
gouvernementsgezag dat trouwens sedert 1820 door een
niet behoorlijk gecontroleerd en gesteund inlandsch hoofd
was uitgeoefend, was daar verdwenen.
In 't voorbijgaan : het zijn altijd die twee, betrekkelijk
geringe gedeelten van de Lampongs geweest, waar eenige
ernstige moeilijkheden zich voordeden. Verreweg het grootste
deel des lands is steeds rustig gebleven.
,

Als het ware dadelijk na het herstel van het Nederlandsche gezag in Indië was betoogd dat er geen reden
was, de Lampongs ondergeschikt te doen blijven aan den
resident van Bantam. De Indische regeering was (1818)
mede van deze meeping, maar vreesde door de administratieve scheiding van beide gewesten in de kaart van Raffles
te spelen, die juist ons recht op de Lampongs ontkende
omdat hij die niet als onderhoorigheid van Bantam beschouwde ; zij achtte het dus raadzaam, voorloopig nog
geene „geheel afwijkende verandering" in de bestaande
verhoudingen te brengen, maar belaste een assistent-resident
„met het bestuur over de geheele Lampongs".
Eerst in 1829 werd de band met Bantam verbroken en
werden de Lampongs eene zelfstandige assistent-residentie.
Het hoofd van bestuur, dezelfde ambtenaar die in 1818
feitelijk als zoodanig was opgetreden en dus wel geheel
op de hoogte was van den toestand, kwam al spoedig met
voorstellen, strekkende om daarin verbetering te brengen.
En toen ook de Bantamsche handelaren tal van klachten
aanhieven over de vexaties, waaraan zij bij de Lampongsche
hoofden blootstonden, betoogde de bedoelde ambtenaar
nader, dat de zwakheid der Regeering in het algemeen
een verderfelijken invloed had uitgeoefend. Dat de moord
op Lelièvre ongestraft was gebleven, had den euvelmoed
der partij van Raden Intan, waarvan na diens overlijden
zijn zoon Raden Imba Kasoema het hoofd was, aanmerkelijk
deed toenemen. In Semangka trotseerden de hoofden alle
bestuursbevelen . .
Dientengevolge besloot dan de Indische regeering tot
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eene militaire expeditie, bestemd om aan de wantoestanden
een einde te maken (Augustus 1832). Die expeditie (100
soldaten, 50 matrozen en 100 Boegineesche hulptroepen)
had voor het oogenblik wel succes : op haar eersten tocht,
van Kalianda naar Negara Ratoe, de woonplaats van Imba
Kasoema, op de N. O. helling van den Radjabasa, ondervond zij geen tegenstand ; er werden eenige kampongs
verbrand en aan eenige hoofden, die gevangen genomen
werden, werd de moord op Lelièvre en de zijnen „gewroken".
Een zuivere strafexpeditie dus, zonder meer. De troepen
richtten zich daarop naar de Samangkabaai, waar zij wel
ernstigen tegenstand vonden, maar dezen wisten te overwinnen. Een vijftal hoofden werd gevat en naar Banjoewangi verbannen ; ook hier werden naar de gewoonte
dier tijden kampongs verbrand, en daarmede was de
tocht afgeloopen. De bevolking der bezochte streken zou
nu, dacht men, wel inzien dat zij 's Gouvernements bevelen
had na te komen.
Maar weldra bleek dat Raden Imba Kasoema dat allerminst begrepen had. In de nabijheid van het verbrande
Negara Ratoe bouwde hij eene sterkte, Radja Gépé, en
vandaar verontrustte hij de goedgezinde strandbewoners.
Een nieuw optreden was dus noodig (Mei 1833). Dit
geschiedde bijna geheel met (1200 man) hulptroepen, die
echter, toen de strijd aanving, op de vlucht sloegen ; deze
onderneming mislukte dus geheel.
Er kwamen nu honderd soldaten van Batavia, en met
dezen werd (October 1833) de vijandelijke stelling stormenderhand aangevallen, doch zij bleek te sterk. Voorloopig
bleef nu de zaak zooals zij was : in verband met de expeditie naar Djambi waren niet dadelijk genoeg troepen beschikbaar voor, naar men hoopte, afdoend optreden.
In April 1834 werd dan tot verdere krijgsverrichtingen
besloten. Voordat deze waren aangevangen, bleek dat de
muitelingen in verband stonden met zeeroovers; dat er
behalve Radja Gépé, nog eene vijandelijke sterkte, Kanali,
bestond, en dat de land zijne macht steeds verder uitbreidde.
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Eerst begin Augustus kon men tot den aanval op
Radja Gépé overgaan ; de commandant had de beschikking
over nagenoeg 500 man legertroepen en eenige artillerie,
maar, niet het minst door gebrekkige leiding, stootten ook
deze het hoofd.
De autoriteiten te Batavia waren eenstemmig van
meening, dat aan het verzet van Imba Kasoema en zijn
aanhang nu toch een einde moest komen. Kolonel Elout
werd naar de Lampongs gezonden om persoonlijk op te
nemen welke middelen daartoe werden vereischt ; op zijn
voorstel werden daarop ruim 800 man, de noodige artillerie
en een voldoende trein, benevens eene vrij belangrijke zeemacht tot zijne beschikking gesteld (October 1834).
Onder de bekwame leiding van Elout, werd Radja,
Gépé nu na krachtige verdediging veroverd ; Kanali werd
daarop zonder strijd door den vijand ontruimd. Raden Imba
Kasoema ontvluchtte naar Lingga, waar hij, zij het niet
zonder moeite, door den Sultan werd uitgeleverd ; hij werd
naar Timor verbannen.
Tot 1850 bleef het nu rustig in het door den Radja
Basa beheerschte terrein, maar daarentegen had ons bestuur
als het ware voortdurend moeilijkheden in Semangka. De
Regeering telde die blijkbaar weinig : toen het bestuurshoofd
in de Lampongs eind 1834 overleed, achtte zij het voldoende,
hem te vervangen door een geschikt officier (luitenant of
kapitein) als civiel en militair gezaghebber. Met een kommies vormde hij het geheele bestuur, sedert 1832 gevestigd
in het midden des lands, te Tarabangi, waar ook de geheele
militaire bezetting van het gewest (1 luitenant en 25
inlandsche soldaten) haar woonplaats had. Er waren verder
vijf bezoldigde inlandsche districtshoofden.

Wat nu de kuststreken aan de Semangkabaai betreft,
— wij zagen boven dat de expeditie van 1832 daar eene
strafoefening had gehouden. Het duurde tot 1836, voordat
de indruk daarvan voldoende vergeten was; toen werd het
verzet hervat en het inlandsch districtshoofd zoo in het
nauw gebracht, dat hij den gezaghebber om hulp vroeg;
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deze stelde daarop voor, in Semangka een sterk detachement infanterie met eenig licht geschut te doen postvatten
ter beteugeling van het weerspannig hoofd, wiens aanhang
dan wel spoedig slinken zou.
Doch na de inspanning welke Radja Gépé gevorderd
had, woei er te Batavia, ten aanzien van de Lampongs, een
bedenkelijke wind van anti-militarisme. Van het zenden
van soldaten mocht geen sprake zijn : de gezaghebber moest
maar zien de opstandelingen „door beloften van geld als
anderszins" tot zich te trekken, en, als dat niet lukte, een
premie uitloven om hen dood of levend in handen te
krijgen. Hij moest vooral zorgen dat het gouvernement in
geen militaire expedities werd gewikkeld !
Het districtshoofd van Telok Betong een Boeginees,
die in vroegere jaren zeeroover was geweest, in den sluikhandel zeer bedreven was en ons overigens goed diende —
werd er nu met geld op uitgezonden (de regeering had
f 2000. beschikbaar gesteld) om de tegenpartij om te
koopen ; dit gelukte hem bij enkele ondergeschikte hoofden,
maar niet bij den hoofdman van het verzet, Dalem Mangkoe
Negara. Toch betuigde de Indische regeering, over den
aanvankelijken loop van zaken, in 1839 hare „hooge
tevredenheid".
Maar in werkelijkheid verbeterde de toestand niet.
Er mocht een tijd zijn van betrekkelijke rust, spoedig
werd die weer gevolgd door roof- en moordpartijen, en de
gezaghebber meende nu (1 840 ?) een proclamatie te moeten
uitvaardigen waarin „den weerspanneling" twee maanden
tijd werd gelaten om in onderwerping te komen, met
bedreiging dat men hem anders daartoe zou dwingen en
dan eerre premie van f 300.-- zou uitloven voor zijne
uitlevering.
De Indische Regeering keurde die proclamatie af: hoe
kon de gezaghebber overgaan tot dreigen als hij „bij gemis
aan de vereischte middelen" toch niet tot handelen kon
overgaan ? De proclamatie scheen intusschen zooveel indruk
te maken dat het, tot den dood des gezaghebbers (1842)
rustig bleef; toen had zij uitgewerkt.
.
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Zijn opvolger trachtte (1843) aan de ongeregeldheden
een einde te maken, door, op eigen hand, 800 man hulptroepen bijeen te brengen, waarvan ruim 100 met schietgeweer. Men nam en verbrandde eenige kampongs ; Mangkoe
Negara vluchtte voorloopig in de wildernis ; hij week uit
voor de overmacht ... totdat deze weer het veld had geruimd.
Een paar jaar later (1846) was de toestand weer zoo,
dat de gezaghebber voorstellen deed tot het zenden eener
militaire macht van 200 man, die aan alle verzet een einde
zoude kunnen maken ; eene „g eheele reorganisatie" van het
district zoude moeten volgen. Maar de Indische regeering
antwoordde, dat hij vooreerst niet op de toezending van
eene militaire expeditie had te rekenen.
Hij had die echter niet afgewacht. Het verzet nam
zoo'n om vang, dat zelfs gevreesd werd voor den verbindingsweg van Telok Betong naar Tarabangi ; in allerijl
werden hulptroepen op deze beide plaatsen verzameld, en
trok men hiermede tegen den vijand op. Al weder echter
met hetzelfde gevolg : weinig tegenstand, verbranden van
kampongs, tijdelijk vluchtende „weerspannelingen". Ook
het volgende jaar werden eenige kampongs verwoest.
„Door deze onophoudelijke tochten bleef het volk voortdurend in onrust, zonder dat het bleek dat ons gezag
daardoor meer werd bevestigd ; mocht men al tijdelijkk
eenige vrees inboezemen, de rust was niet duurzaam, daar
Dalem Mangkoe Negara, de ziel van alle verzet, zich in
het laatst van 1848 weer vertoonde en strooptochten in
Sekaiupong (ten O. van Tarabangi) deed" ; hij roofde 40
menschen, die echter „door zachte middelen" werden
terug erlangd...

Zoo scharrelde men, èn in de omgeving van den Radja
Basa, èn in die van de Semangkabaai, vele jaren door,
tengevolge van het feit dat het de Indische regeering
aan doortastendheid ontbrak. Er waren een paar regenten,
die van Telok Betong en vooral die van Tarabangi, die men
vertrouwen kon ; die hulptroepen leverden als zij gevorderd
werden om het meer dan zwak gehouden bestuur te steunen ;
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maar wanneer men de vraag stelt, of dat bestuur voordeel
bracht aan de bevolking, aan 's lands schatkist of in welk
ander opzicht ook, dan moet het antwoord ontkennend
luiden.
Men kan bezwaarlijk beweren dat er al die jaren noch
geschikte ambtenaren, noch troepen beschikbaar waren,
noodig voor een eenigszins behoorlijk bestuur. Tusschen
1840 en '45 b.v. werd van de militaire macht in Indië
zeer weinig gebruik gemaakt. Neen, het was, aan de eene
zijde, de geest des tijds, zoodat de bestuurders de krachtigsten hunner óók de „Buitenbezittingen" verwaarloosden ; alleen Java had voor hen waarde. Hoe sterk die
geest werkte, kan uit geen beter voorbeeld blijken dan uit
het volgende verhaal.
In October 1831 marcheerde eene colonne van 75 man
naar Lahat (Palembang). Vijandelijkheden werden niet verwacht, maar toen de troep onderweg rustte, werd hij plotseling van alle zijden overvallen. Allen kwamen om het
leven, behalve de officier van gezondheid en één Europeesch
soldaat. Op ontvangst van dit bericht deed ons bestuur
niets, en het inlandsch hoofd, dat den verraderlijken aanval
had geleid, was twintig jaar later nog in functie !
En dat, van den anderen kant, het streven tot voortrende opdrijving van het „batig slot" ten bate der moederlandsche financiën er toe medewerkte om het „stelsel" van
niets-doen op de meeste buitenbezittingen te handhaven,
kan nauwelijks betwijfeld worden. Toch zou men zeggen
dat de Lampongs, slechts door een nauwe zeestraat van
Java gescheiden, wel het allereerst in aanmerking hadden
mogen komen voor eene afwijking van dat stelsel, waarmede eigenlijk pas na 1898, en vooral na 1904 voor goed is
gebroken.
Boven werd herinnerd dat het Nederlandsch bestuur
in de Lampongs werd vertegenwoordigd door twee subalterne officieren, een kommies en 25 inlandsche soldaten ;
laat ik er hier bijvoegen, dat het gewest bijna zoo groot
is als Nederland. Wel kan men dus spreken van de „beperktheid der middelen", waarmede de „civiele en militaire
,
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bevelhebber" — de oudste der beide officieren het
„bestuur" in zijn vollen omvang te voeren had ! In eene
instructie, hem in het laatst van 1846 gegeven, wordt
gezegd dat hij, bij al wat hij doet, aan die „beperktheid
der middelen" moet denken, en dat het gouvernement „alle
aanwending van buitengewone middelen zooveel mogelijk
wenscht te vermijden." In de uitoefening van politie en
justitie moest hij „zich zooveel mogelijk onthouden om
zich met de misdaden en geschillen der Lampongers en
andere onchristenen verder in te laten" dan door als
scheidsman of bemiddelaar op te treden. Hij moest de
uitbreiding van nuttige en winstgevende cultures bevorderen, den handel beschermen, toezicht houden op het onderhoud der wegen .. .
Het zou de moeite waard zijn, de geheele instructie
hier af te schrijven om geheel te doen uitkomen hoe men
in 1846 het denkbeeld van „besturen" in toepassing bracht.
Maar het aangehaalde zal reeds voldoende zijn om te doen
zien, dat de Regeering met een schijn van bestuur tevreden
was. Gelukkig was de bevolking over 't geheel zeer rustig
van aard, en maakten eigenlijk alleen Raden Intan en
zijne nakomelingen in het Zuid-Oosten, Dalem Mangkoe
Nagara en de zijnen in het Zuid-Westen daarop een uitzondering.
Het ligt voor de hand, dat hun gebied, in het bijzonder het juist aan den overwal van Bantam gelegen terrein
rondom den Radja Basa, een toevluchtsoord was voor misdadigers of oproerlingen uit Bantam, en dat die lieden,
min of meer versterkt door de van ons standpunt beschouwd
slechte elementen van de Lampongs, weder naar hun land
terugkeerden wanneer zij de kans schoon zagen, verzet
tegen ons bestuur te wekken of te steunen.
De geweldige ommekeer, in den tijd van Daendels en
Raffles gebracht in de staatkundige verhoudingen tot Ban tam, zoodat het Sultansbestuur geheel door het Europeesch
bestuur vervangen was, had ons daar, onder de vorstentelgen en hun aanhang, vele vijanden bezorgd, en onze
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ambtenaren hadden te dikwijls zich zwak betoond om te
kunnen verwachten dat het Nederlandsch gezag alom geeerbiedigd werd. Zij hadden zelfs toegelaten dat (onder
den resident A. Abrahami de Melverda, dus tusschen de
jaren 1823 en 1827) eens het geheele districtsbestuur (15
personen), niet ver van de hoofdplaats Serang, was overvallen en afgemaakt ; de moordenaars waren niet vervolgd...
Men ging allerlei quaesties, die de fictie van rustige rust
zouden kunnen verstoren, liefst uit den weg, met het gevolg
natuurlijk dat, in werkelijkheid, de rust voortdurend bedreigd
werd. In 1822, 1825, 1834, 1836, 1839, 1842, 1845 had men
onlusten te dempen ; en toen men in 1846 eindelijk een
„geregeld bestuur" in geheel Bantam organiseerde, legde
men wel den grondslag voor eerre betere toekomst, maar
kwam men tegelijk weer in con flict met allen, die van
beter toezicht, of ook van meer niet altijd even verstandige ! bemoeienis niet gediend waren.
Zoo ontstond dan de Bantamsche opstand van 1850,
waarin ook een aantal op avontuur beluste Lampongers,
en Bantammers die vroeger naar den overwal waren uitgeweken, een rol speelden. Onder deze laatsten behoorde
Hadji Wachia als hoofdpersoon in het drama.
Toen die opstand onder de krachtige hand van kolonel
de Brauw bedwongen werd, wist Wachia met verscheidene
zijner volgelingen, waaronder Wah Mas, die bij de bijgeloovige Lampongers in hoog aanzien stond, naar de omgeving van den Radja Basa te ontkomen. Zij vonden hier
aanhangers, gedeeltelijk vrijwillig, gedeeltelijk gedwongen,
en weldra was de rust ernstig bedreigd. Bij gebrek aan
macht om daartegen rechtstreeks op te treden, nam de
gezaghebber zijn toevlucht tot onderhandelingen, die natuurlijk op niets uitliepen ; Wachia was waarlijk niet in de
stemming om zich nu aan de Hollanders over te geven, en
in zijne omgeving geloofde men vast aan zijne wondermacht.
Eene militaire expeditie was dan weer noodig, ter
bescherming van de goedgezinde kampongs in de eerste
plaats. De Indische regeering was dat wel eens ; de woelingen namen door de offensieve houding der muitelingen meer
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en meer een ernstig karakter aan, maar . . . zij durfde Java niet
van troepen ontblooten. Er waren zeven compagnieën,in actie
buiten Java, ter Westerafdeeling van Borneo en op Banka !
Was het leger toen zóó klein, dat men op geheel Java
niet meer dan 800 man kon missen, of was de toestand op
Java-zelf van dien aard dat men de soldaten daar allicht
noodig kon hebben ?
Hoe dit zij, de regeering meende dat men „alleen in
den uitersten nood" tot het zenden eener expeditie naar
de Lampongs moest overgaan ; de toestand was daar wel
verontrustend, maar er was nog geen periculum in mora.
De gezaghebber moest maar zien de zaak verder te klaren ;
„ter bescherming van den zetel des bestuurs tegen alle
eventualiteiten" werd de bezetting van Telok Betong — nu
weder de hoofdplaats — verdubbeld, dat wil zeggen, van
25 op 50 inlandsche soldaten gebracht.
Inderdaad deed de gezaghebber wat hij kon : nu eens
trachtte hij tot onderhandeling te komen, dan weer den
vijand door eenig vertoon van macht in bedwang te houden.
Zoo slaagde hij er eenmaal in, op een patrouilletocht
Wachia en de zijnen te overvallen ; zij namen de vlucht
en hun kampong werd verbrand.
Maar met dat al werd de toestand gaandeweg bedenkelijker. Het aantal muitelingen groeide door aanvoer
uit Bantam geregeld aan ; hoe langer wij dit toelieten, hoe
grooter inspanning het bedwingen van den opstand kosten
zou. Op nader aandringen van den gezaghebber werd dan
eindelijk, in October 1851, Mlle inlandsche compagnie met
4 mortiertjes tot zijne beschikking gesteld. Met een deel
van het garnizoen en 400 man hulptroepen trok die compagnie tegen den vijand op. Men nam versterkingen, verbrandde kampomgs, maar .. . . de hoofdleiders van den
tegenstand bleven op vrije voeten ; zij verscholen zich
tijdelijk buiten het bereik der onzen, totdat hun weg weer
vrij zou zijn.
Inderdaad was dit al spoedig het geval : de troepen
keerden, toen de strafexpeditie was afgeloopen, na een
14-daagsch verblijf in de Lampongs naar Batavia terug, en
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nieuw verzet deed zich niet lang wachten. Raden Intan,
de kleinzoon van den „prins-regent" van 1808, kwam
daarbij gaandeweg op den voorgrond ; Singa Branta, een
voornaam hoofd in de Radja Basa-streek, die reeds geruimen tijd eene dubbelzinnige houding had aangenomen,
sloot er zich openlijk bij aan ; twee mislukte tochten naar
zijn gebied (1852) deden den indruk der expeditie van 1851
verflauwen, de toestand werd weder bedenkelijk. Weder
werd (1853) de weg van onderhandelen ingeslagen ; aan
Raden Intan, diens oom en Singa Branta zou vergiffenis
geschonken worden wanneer zij zich verder rustig hielden,
naaar de overtuiging, dat zij dit werkelijk zouden doen,
werd niet verkregen. Integendeel : in 1855 verleende eerstgenoemde steun aan voortvluchtige misdadigers, die in
Bantam opstand wilden verwekken ; en daarna kwamen
tallooze klachten in over de wijze waarop tegen de bevolking en de handelsvaartuigen werd opgetreden, bleek
van belangrijken invoer van krijgsvoorraden enz. Nog was
het geduld der Indische Regeering niet ten einde ; om nog
te trachten, langs den weg der zachtheid de weerspannigen
tot inkeer te brengen, werd een oorlogsschip gezonden, en
hield de commandant, met den civielere militairen gezaghebber, eene conferentie met eenige hoofden ; niet met de,
bovengenoemde, leiders van het verzet. Van die hoofden,
vijf in getal, bleven er drie hunne dubbelzinnige houding
bewaren ; zij verdwenen des nachts met hunne benden, na
met moeite door de beide anderen, die ons trouw waren,
weerhouden te zijn in de kampong, waar de bijeenkomst
plaats had, amok te maken (1856).
Onze tegenstanders verzamelden nu veel volk, legden
versterkingen aan, verwoestten de woningen der welgezinden,
het werd nu toch wel duidelijk dat van welwillendheid
geen sprake meer wezen kon en dat op afdoende wijze aan
het verzet een einde moest worden gemaakt ; niet alleen
voor het oogenblik, maar ook, wat tot nog toe steeds verzuimd was, voor de toekomst.
Eene expeditie van omstreeks 1200 man, onder de
leiding van kolonel J. A. Waleson en door de zeemacht
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gesteund, betrad daartoe gedurende 2¡ maand den Lampongschen bodem. Zij maakte met. betrekkelijk geringe
inspanning aan alle verzet een einde. Singa Branta gaf
zich over en werd verbannen ; de andere leiders van den
tegenstand verloren het leven, ook Raden Intan die, naar
de wildernis gedreven, door een kamponghoofd, dat veel
van hem te verduren had gehad, en diens volgelingen
werd doodgeslagen. Hij stierf kinderloos ; duidelijk kwam
na zijn dood aan het licht, hoe vreeselijk hij en de zijnen
hadden huisgehouden. Inderdaad kwamen onze troepen
hier als verlossers van een gruwelijk despotisme.
In Semangka, dat in de laatste jaren eenigszins
uit het oog was verloren en vrijwel aan zijn lot was overgelaten, waren nog steeds een paar hoofden in verzet
gebleven ; onderhandelingen, in 1854 gevoerd, hadden niet
gebaat. Om ook daar nu schoon schip te maken werden,
na afloop der krijgsverrichtingen aan den Radja Basa, 150
man gezonden, die hun taak met volkomen succes volbrachten. De bovengenoemde Mangkoe Negara was reeds, kort
vóór de aankomst der troepen, overleden.
Was aldus het militaire doel der expeditie volkomen
bericht, ook in staatkundigen zin werden de noodige regelingen getro ffen om voor den vervolge de rust en de vooruitgang van Lampongs te verzekeren.

Op vier verschillende plaatsen bleven voorloopig garnizoenen achter, samen 310 man. Later, in 1860 werd een,
in 1870 twee dier garnizoenen ingetrokken; een garnizoen
te Telok Betong van cc. 100 man was voor de handhaving
van ons gezag in de geheele residentie, gelijk sedert de
ondervinding leerde, volkomen voldoende.
Het bestuur werd niet langer opgedragen aan een
subaltern officier maar aan een resident ; in elk der 7 (later 6)
afdeelingen werd een ambtenaar van het binnenlandsch
bestuur geplaatst, tot leiding der volkshoofden 1 ).
1) Thans is het gewest verdeeld in twee afdeelingen en zes onderafdeelingen, en bestaat het besturend personeel uit een resident, een
assistent-resident, vier controleurs en een gezaghebber.
0 E. X V 5
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En ... meer dan men ooit had kunnen verwachten,
hoofden en bevolking stelden, als het ware van het oogenblik hunner komst, vol vertrouwen in de Europeesche
ambtenaren. Vele bewijzen zijn daarvan gegeven. Is het
niet kenschetsend dat bij den opstand in Bantam van 1888,
toen vele der „onverlaten" naar de Lampongs vluchtten
(waar huns gelijken in vroegere jaren steeds een goed onthaal vonden) zij door de bevolking, ook door hadji's en
geestelijken, aan het bestuur worden uitgeleverd ?
Van 1856 af, tot den huidigen dag toe, konden de
i aarlj ksche verslagen steeds, in verschillende bewoordingen
getuigen : „op politiek gebied viel niets bijzonders voor" ;
van de militaire macht behoefde nooit gebruik gemaakt te
worden. Behalve dan eens, in 1867, toen men 35 man naar de
rustige afdeeling Toelang Bawang zond om een vreemdeling,
die zich voor heilige uitgaf en eenige opschudding veroorzaakte, met zijne aanhangers gevangen te nemen ; de
soldaten deden daar niet meer dan politiedienst.
Wij schaften, bijna dadelijk na ons feitelijk optreden,
pandelingschap en slavernij af; voerden belastingen (zoutmonopolie, in- en uitgaande rechten, hoofdelijke belasting)
in ; regelden het rechtswezen en steeds bleek de goede
gezindheid van de bevolking. Die gezindheid werd op de
proef gesteld bij de uitbarsting van Krakatau (1883) waarbij, in de Lampongs, 12 à 13000 menschen het leven lieten en 90 kampongs werden vernietigd ; de proef werd
glansrijk doorstaan.
Natuurlijk nam het land in welvaart toe; er waren slechte
jaren, zooals het evengenoemde, en andere waarin de pepercultuur wegens lage prijzen niet of weinig loonend was, doch
men kwam de tegenspoeden te boven, en wanneer men als
in vogelvlucht de sedert 1856 verloopen jaren overziet,
kan men gerust verklaren dat de Lampongs zich in toenemenden bloei hebben mogen verheugen.
De staatsspoorweg, van Telok Betong noordwaarts
naar Palembang, waarvan de bouw in 1913 is aangevangen,
zal ongetwijfeld het zijne bijdragen tot de ontwikkeling
des lands, dat zoovele voordeelen biedt maar tot nu toe
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zeer dun bevolkt is : nog geen 300 zielen op de vierkante
geogr. mijl. Ter vergelijking diene dat Bantam er, op dezelfde opppervlakte, 6000, geheel Java zelfs ruim het dubbele van dit laatste cijfer heeft.
De Indische IRegeering heeft in de laatste jaren getracht, in de Lampongs eene Javaansche kolonie te stichten ; deze telt thans ongeveer 7000 zielen, men kan dus
niet zeggen dat zij vooralsnog voor het geheele gewest
van veel beteekenis is ; van den spoorweg, die in de behoefte aan gemeenschapsmiddelen voorziet, zal kunnen
worden verwacht dat hij vele duizende immigranten lokken
zal. De Europeesche landbouw (caoutchouk, tabak, rubber,
kokosnoten enz.), die zich nu reeds in belangrijke mate in de
„ommelanden" van Telok Betong en de onderafdeeling
Sepoetih heeft gevestigd, zal zich nergens beter dan in de
Lampongs kunnen uitbreiden en aan vele handen werk
kunnen verschaffen. Wat die Europeesche landbouw nu
reeds beteekent, blijkt uit het cijfer van omstreeks f 150,000,
dat jaarlijks als pachtschat voor de in erfpacht afgestane
perceelen verschuldigd is.
De toekomst des lands laat zich dus in alle opzichten
rooskleurig aanzien, en de grondoorzaak daarvan is het
doelbewust optreden van 1856; al het gemodder vóór dat
jaar had slechts ten gevolge gehad, dat het gewest uit een
staatkundig, militair, en financieel oogpunt voor ons een
lastpost was, en dat de bevolking onmogelijk tot eenige
welvaart geraken kon.

MENNO SIMONS
DOOR

E. M. TEN CATE.

Menno Simons, zijn leven en werken en zijne
reformatorische denkbeelden door K. Vos. Boekhandel eu Drukkerij, voorheen E. J. Brill. Leiden,
1914.

„Het zou derhalven lightveerdig zijn, als men zeggen
zoude : Wat raakt ons Menno ? Evenals wanneer andere
zouden zeggen: Wat raakt ons Lutherus of Calvinus ?
Zoude het niet een slechte dankbaarheit zijn aan het
Werk Gods, die deze Luiden tot Doorbreekers en Knechten gebruikt heeft, op dat wij, hunne Nakomelingen niet
in de oude duisternisse omzwerven en sterven mochten."
't Is de vermaarde Doopsgezinde leeraar Johannes Deknatel te Amsterdam die dit in het jaar 1758 schrijft in een
,,Voorroede" van zijne uitgave „Menno Simons in 't kleine",
een bloemlezing uit Menno's werken. Hij deed daarmede
een poging om de sinds de 18e eeuw vooral bij de Doopsgezinden zinkende belangstelling in den persoon van Menno
Simons, weder op te wekken. In zijne dagen zeide blijkbaar menigeen onder zijn geloofsgenooten volgens Deknatel „lightveerdig" : Wat raakt ons Menno ?
Aan waardeering heeft het dezen hervormer overigens
nooit ontbroken. Grooteren dan hij zijn bij een ondank-
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baar nageslacht in het vergeetboek geraakt. Zijn geschriften zijn onder zijn geestverwanten tot in de 17e eeuw en
later veel gelezen, geraadpleegd en aangehaald. Aan het
daarin door Menno uitgesproken oordeel werd groote
waarde gehecht. Wat men van hem bezat aan brieven en
handschriften werd het een na het ander, door den druk
openbaar gemaakt. Nog leeft zijn naam voort ter aanduiding
van zekere groepen in die gemeenschap van Protestantsch
geloovigen welke in Frankrijk en in Fransch Zwitserland,
„les Anabaptistes" en in Nederland „Doopsgezinden" genoemd worden. Deze zijn namelijk in Duitschland en
Rusland bekend als „Mennoniten" en in Amerika als
„Mennonites", een naam ook in ons land nog niet geheel
weggestorven. Met name in het noorden wordt nog vaak
gesproken van Mennonieten of Mennisten.
Vreemd genoeg hebben zijn tijdgenooten en vele geslachten na hem, geen behoefte gevoeld aan een biografie
van den toch zoo hooggeschatten hervormer. Deze blijft
ontbreken tot het jaar 1837, waarin de Doopsgezinde predikant A. M. Cramer een welgeslaagd levensbeeld van hem
ontwerpt. Sedert dien tijd zien tal van biografieën het
licht, waarvan de eene al onbeduidender moet heeten dan
de andere. Geene die -- met uitzondering van de biographie
van de Hoop Scheffer een bijdrage bevat tot een diepere
kennis van Menno's geestesleven, een nieuw gezichtspunt
opent of ook maar een nieuw feit vermeldt. In het jaar
1903 verschijnt dan in Herzog's Realencyclopaedie van de
hand van Prof. S. Cramer den toenmaligen hoogleeraar
een beknopte, meesterlijke biografie waarin de resultaten
van historisch onderzoek door hem zelf en door zijn voorganger Prof. de Hoop Scheffer ondernomen, zijn verwerkt.
't Heeft hem niet weerhouden zijn leerling Ds. K. Vos op
te wekken een geheel nieuw boek over Menno te schrijven.
Deze heeft zich in velerlei archiefstudie verdiept en de
vrucht van zijnen verdienstelijken arbeid is de biografie
waarvan de titel hierboven staat afgedrukt.
De persoon van Menno Simons kan niet volledig
gekend worden dan in verband met het Anabaptisme
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waarvan hij een echt geesteskind is. Hij behoort er toe,
met geheel zijn voelen en denken. Het Anabaptisme is de
groote, godsdienstige volksbeweging der 16e eeuw die in
1524 te Zürich haar oorsprong nam uit het verzet tegen
het streven van den Hervormer Zwingli om de beslissing
in godsdienstige aangelegenheden te leggen in de handen
van het stadsbestuur. Tegenover Zwingli's beginsel de
staatsmacht te erkennen ook in dingen van godsdienst en
kerk, liet een groep van zijn aanhangers den eisch hooren
van souvereiniteit der godsdienstige gemeente binnen haar
eigen gebied. Hieruit ontwikkelde zich het Anabaptisme,
niet als zelfstandig verschijnsel dat uit eigen kracht zich
toont en doorwerkt — geen geschiedschrijver die meer
aanneemt dat het Anabaptisme eigenlijk een voortzetting
is van de beweging der Waldenzen maar als een begeleidend verschijnsel van de Reformatie, daarvan de uitwerking en aanvulling. Merkwaardig wordt dat gekarakteriseerd
door den toornigen uitval van Spalatinus, Luther's vriend :
Waar God een kerk heeft gebouwd, daar bouwt de duivel
(bet Anabaptisme) er een kapel naast.
Toch bezit het tegenover de Reformatie van Luther en
van Zwingli Calvijn een eigen levenssfeer en een eigen
karakter. Er zijn ideeën en krachten in het Christendom,
door het driemanschap der Hervorming verwaarloosd, die in
het Anabaptisme in het volle licht treden. Zoo is het een correctie van hetgeen in de eigenlijke Reformatie eenzijdig is.
In het middenpunt van het Anabaptisme staat „de
reine Gemeente Gods". Daarin vindt de souvereiniteit Gods
van het Zwinglo-Calvinisme en de rechtvaardiging door
het geloof van het Lutheranisme, haar tegenstuk. Dit is
niet het centrale dogma van het stelsel van het Anabaptisme. Want zijn karakter brengt mede dat het voor elk
dogmatisch stelsel onverschillig is. Het heeft bovenal een
practisch doel. De heilige gemeente Gods moet verwezenlijkt
worden. Dat ideaal geeft aan alle groepen geloovigen die
tot het Anabaptisme gerekend moeten worden, een gemeenschappelijk cachet, hoezeer zij dan ook verder uiteengaan.
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Soms draagt dat ideaal een zuiver geestelijk karakter.
De reine gemeente Gods wordt gedacht als een gemeenschap van heiligen, een op aarde verwezenlijkt Godsrijk, of
minder streng, als een vereeniging van vromen die in
broederlijke eenheid Christus pogen na te volgen.
Soms ook wordt die reine gemeente zinnelijk en uitwendig gedacht. Zal zij waarlijk een gemeente Gods zijn,
dan mag niemand hetgeen hij bezit, het zijne noemen.
Gemeenschap van goed wordt dan als eerste eisch gesteld.
Met dit ideaal hangt verder allerlei samen wat het
Anabaptisme kenmerkt : de doop die op volwassen leeftijd
als teeleen van het toetreden tot de gemeente wordt toegediend ; de ban waardoor onwaardige leden werden afgesneden ; het exclusieve huwelijk dat slechts broeders en
zusters der gemeente met elkander, niet met buitenstaanders vereenigt ; de eenvoud in kleeding en levenswijze die
het heilig karakter moet aanwijzen.
En deze positie brengt tegelijk allerlei negaties met
zich. Men keert zich min of meer van de wereld af. In de
reine gemeente Gods behoort de eed niet thuis. Leer en
belijdenis zijn van weinig of geen belang. Niemand die tot
de gemeente behoort bekleede een overheidsambt, doe
mede aan de uitoefening van wereldsche macht en drage
of trekke het zwaard.
Bijna geen verhouding, toestand of voorval in de beweging van het Anabaptisme of „de reine gemeente Gods"
is de sleutel die er op past. Ook de bloedige revolutie van
het Munstersche oproer kan er voor een deel, uit verklaard
worden. Sommigen leeren dat de gemeente Gods bij plotselingen ommekeer, door God zelf gevestigd zal worden. Het
hemelsche Jeruzalem zal op aarde uit den hooge nederdalen. Met het zwaard in de vuist en ziedaar het in
zijn oorsprong vreedzaam en weerloos Anabaptisme onder
invloed van woeste geestdrijverij tot zijn tegendeel omgewend met het zwaard moet het Godsrijk gevestigd worden.
De beweging zelf die bij den aanvang der Reformatie
in de Germaansche landen een breede vlucht nam en zich
tot in Italië uitbreidde, kwam spoedig tot stilstand, her-
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leefde in Engeland na 1640, gewijzigd bij Baptisten en
Kwakers, maar vooral bij de Independenten en zet zich
voort in de Doopsgezinden van onzen tijd die ten getale
van nog geen 500.000 woonachtig zijn in Nederland,
Duitschland, Frankrijk, Rusland en Amerika.
Het geestesleven van Menno Simons ontleent aan het
Anabaptisme zijn inhoud. Hij is zijn denkbeelden over
de gemeente en de ban en zijne leerstellige gevoelens,
waaraan Vos in zijn boek een uiteenzetting wijdt, wijzen
het uit een volgroeide Anabaptist.
Nader nog staat hij in verband met een eigenaardig
gekleurde groep onder de Anabaptisten, met de volgelingen
van Melchior Hoffman. In ons land zijn geen andere Anabaptisten dan Melchiorieten. Zij zijn ontstaan door ijverige
werkzaamheid van den leekeprediker Melchior Ho ffman en
zijne zendelingen, onder wien vooral Jan Volkertz Trijpmaker. Deze Melchior Ho ffman was na vele omzwervingen
als vurig verkondiger van de Luthersche leer, in 1529, te
Straatsburg gekomen. Daar worstelden toen de drie richtingen in het jonge Protestantisme, met elkander om de
heerschappij. Het Anabaptisme was er spoedig binnengedrongen uit zijn bakermat, het naburige Zwitserland. In
het jaar 1526 won het aan kracht en beteekenis, toen twee
Anabaptisten, die in zienswijze uiteengingen maar elkaars
evenknie waren in kennis en bekwaamheid, onafhankelijk
van elkander zich te Straatsburg kwamen vestigen : Hans
Denck en Michaël Sattler. Na hun spoedig vertrek bleef
hun invloed doorwerken ook op Melchior Ho ffman. Hij
werd voor het Anabaptisme gewonnen en onderging den
doop in het jaar 1530.
Melchior Hoffman is het die door zijn persoon en
leeringen aan den door vervolging tot stilstand gekomen
stroom van het Anabaptisme, nieuwe kracht heeft gegeven.
Zijn leer van de menschwording des eeuwigen woords dat
niet uit Maria's lichaam vleesch en bloed heeft aangenomen
maar in Maria's schoot vleesch en bloed geworden, daarin
veranderd is, evenals de dauwdruppel in de oesterschaal
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vallende, daarin in de parel verandert, schijnt voor de
denkwijze van onze 20e eeuw een absurditeit. Maar men
vergete niet dat in deze leer vertolkt is de behoefte aan
de zekerheid dat men inderdaad op de verlossing door het
eeuwige woord Gods, als zuiver goddelijk werk, waaraan
geen aardsche smet kleeft, rekenen kan. Leidde die behoefte
in de Roomsche kerk niet tot de vaststelling van Maria's
onbevlekte ontvangenis ? Overigens zal deze eigenaardige
opvatting op de verbreiding van het Anabaptisme van
Melchior Hoffman geen invloed hebben gehad. Van meer
belang is zijn prediking van een naderende plotselinge
catastrofe die voor alle toekomst beslissend zou zijn. Zulk
een verwachting lag in den geest van den tijd. Zij werd
gekoesterd door bijna alle tijdgenooten, ook door Luther.
Ook aan het Anabaptisme was zij niet vreemd. Hoffman
heeft haar echter in zijne prediking op den voorgrond
geplaatst. Enkele persoonlijke opvattingen hebben buiten
zijn wil en schuld aanleiding gegeven tot de gewelddadige
revolutie van het Munstersche oproer. Niet het minst zijn
prediking dat de geloovigen „over de heidenen zullen
regheeren" door hem alleen in zedelijken zin verstaan,
maar door een deel van zijn latere aanhangers geheel
aardsch opgevat. Maar ook zijn eigenaardige zienswijze
dat twee getuigen Elia en Henoch zullen voorafgaan om
de wederkomst van Christus voor te bereiden. Het duurt
niet lang of Hoffman houdt zich voor den verrezen Elia
en wordt als zoodanig door de zijnen erkend.
De toekomst des Heeren is nabij ! Het Godsrijk komt.
„Tot een alsulcken Broederschap ende G-hemeynte der
Hemelschen Schare" — schrijft Hoffman — „worden beroepen alle voleken die daar sijn inde geheele werelt,
op dat sij kinderen Godts worden ende sij ns Heijlighen
Gheests, ende erfghenamen des eeuwighen Rijex". Met
deze prediking betoovert hij de harten van duizenden door
monde en geschrifte bij zijn zwerftochten in het gebied
van den Nederrijn, van Oostfriesland en van de Nederlanden. In zulken nieuwen vorm waarbij het oude echter
niet verloren gaat, neemt het Anabaptisme vooral in
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Nederland een geweldige vlucht. Het verbreidt zich verder,
ook wanneer het van zijn leidsman beroofd wordt, die te
Straatsburg teruggekeerd, in de gevangenis wordt geworpen
en tot zijn dood tot volstrekte werkeloosheid gedoemd.
Met dit Anabaptisme van Melchior Hoffman komt
Menno Simons voor het eerst in aanraking als hij nog
kapelaan te Pingjum is. „Daerna is het geschiedt schrijft
hij eer ick mijn leefdage van eenighen Broederen hoorde,
dat een Godvruchtig vroom heldt Sicke Snijder ghenoemt,
tot Leeuwaerden worde afghehouwen omdat hij sijnen Doop
vernieuwt hadde. Het luyde my seer wonderlij ck in mijnen
ooren dat men van eenen anderen Doop sprack. Ick ondersocht de schrift met vlijdt, ende dachtse met ernste na,
maar konde van den Kinderdoop geen bericht vinden".
Deze Sicke Snijder nu was 14 dagen vóór Kerstmis 1530
te Leeuwarden door Trijpmaker, Melchior Hoffman's leerling,
gedoopt. Als niet lang daarna de kapelaan van Pingjum,
pastoor in het dicht daarbij gelegen Witmarsu m geworden
is, gebeurt het na eenigen tijd waarschijnlijk in 1532 —
dat daar „ettelijke met der Doope inbracken". Mogelijk
dat onder deze „ettelijke" Melchior Hoffman zelf geweest
is. Hij was in 1532 in Friesland werkzaam. Het staat vast
dat het Anabaptisme waarbij Menno zich in 1534 voor
goed aansloot voortkwam uit de prediking van Melchior
Hoffman. Dat deze inderdaad Menno's geestelijke vader is
spreekt wel uit de bijzondere waarde die hij hecht aan
het leerstuk van de menschwording Gods. Ook volgens
hem heeft Christus zijn vleesch niet van Maria aangenomen
„omdat Christus door haer is gepasseert als de stralen der
sonne in 't glas". Meer echter nog uit zijne verwachtingen
van het naderend Godsrijk, ook voor hem van een allesovertreffend belang. „Gelij ck een blixem komt uyt den
Oosten ende verschijnet in 't Westen alsoo sal de toekomst
des Menschen Sone sijn". De teekenen zijn er „in der Sonne,
maen ende sterren boven in den Hemel, ende aardbevingen, oorlogen, pestilentie, nieuwe kranckheden, dure tijden
ende ongehoorde wonderen beneden op der aerde". Ook
als de dagen van de hevigste spanning en beroering voor
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Menno voorbij zijn, blijft hij in gestadige afwachting van
de wederkomst van Christus. Menno Simons de Anabaptist is tevens een volgroeide lllelchioriet.
Aan dezen bodem waarin het geestesleven van Menno
wortelt, schenkt de auteur weinig aandacht. Het Anabaptisme gaat hij zoo goed als met stilzwijgen voorbij en aan
de prediking van Melchior Ho ffman en zijnen invloed wijdt
hij slechts enkele regels. Lag een breedere behandeling
niet in het plan van zijn werk ? Maar door dit verzuim
mist zijn voorstelling de noodige afronding, volledigheid
en aanschouwelijkheid.
Aan de hierboven gegeven beschouwing zou hij zijn
instemming, althans voor de hoofdzaak niet onthouden.
Zij komt tot dezelfde slotsom, als door hem is nedergelegd
in zijn verklaring „voor zoover in ons land vóór de Munstersche troebelen Anabaptisten werden aangetroffen, zijn
ze zonder eenige uitzondering Melchiorieten".
Hiermede is de hypothese van afstamming uit de
Waldenzen afgewezen. Deze, reeds volstrekt onaannemelijk
voor hun ontstaan in Zwitserland en Duitschland, wordt
voor Nederland een absurditeit. Er is in deze gewesten,
nooit eenig spoor van verband tusschen Waldenzen en
Doopsgezinden ontdekt.
Ook is er geen grond voor de zienswijze dat het Nederlandsche Anabaptisme onmiddellijk tot het Zwitsersche
teruggaat. Wijlen de hoogleeraar de Hoop Scheffer leerde
dat op zijn college. Hij stelde zich voor zoo schijnt het —
dat door niet nader aangeduide invloeden van buiten, maar
blijkbaar onmiddellijk uit de bakermat Zwitserland afkomstig, zich hier groepen van Anabaptisten gevormd hebben,
in leer en le ven geheel overeenstemmende met de Zwitsersche
geloofsgenooten. De samenhang met de moederbeweging van
het Zwitsersche en Zuidduitsche Anabaptisme en de afkomst
daaruit, kan wel niet geloochend worden. Maar zoo onmiddellijk als de Hoop Scheffer het zich voorstelde, is het
verband toch niet. Melchior Ho ffman die te Straatsburg
het Zwitsersche en Zuidduitsche Anabaptisme leerde
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kennen, is het kanaal geweest waardoor het gewijzigd,
maar niet omgevormd in de Nederlanden is gekomen.
Als vaststaand resultaat van historisch onderzoek moet
aangenomen worden dat de Anabaptistische beweging in
ons land ontstaan is uit Melchior Ho ffman. Hoe de schrijver
daarnaast in zij nIverward betoog op blz. 20, zeggen kan
dat in ons land de oorsprong der Anabaptistische gevoelens
moet gezocht worden in het eigen zelfstandig onderzoek
van den Bijbel, en in welk verband hij spreekt van een
oorspronkelijke, zuiver nationale hervorming in Nederland,
is mij niet duidelijk geworden.
Menno Simons Anabaptist en Meichioriet ! Daaruit volgt
nog niet dat hij deel zou hebben aan het Munstersche oproer.
Een fractie van de Melchiorieten is tot geweld en
oproer overgeslagen. Zij zouden in het naderend Godsrijk
over „de heidenen" regeeren ! Welnu, dat tot werkelijkheid
gemaakt en met geweld, met het zwaard in de vuist „de
goddeloozen" tegengestaan en het godsrijk gevestigd. Hiermede is de weg geopend tot een verbijsterende sociale revolutie. Zij bereikt te Munster in Westfalen, haar hoogtepunt
en ontaardt tot polygamie en communisme. Een nadere beschrijving mag overbodig heeten. Elk eenigszins uitvoerig
handboek bevat een overzicht van de treurige gebeurtenissen in dat rijk Zion, veroorzaakt door dwepers van
twijfelachtig gehalte, de profeten Jan Matthijs en Jan van
Leiden, verwilderde leidslieden van een onkundige en o verspannen volksmenigte.
Menno Simons staat met deze revolutie in verband.
Hij is er door gedwongen zijn teruggetrokken houding te
laten varen en in de wereld op te treden met zijn gloeiend
protest „tegen de grouwelicke ende grootste blasphemie
van Jan van Leyden".
De auteur doet in zijn boek moeite Menno op andere
wijze bij dit oproer te betrekken. Wanneer hij hierover
schrijft mist zijn voorstelling de gewone helderheid. Naar
zijne bedoeling moet dan soms geraden worden. Hoe
onklaar zijn zienswijze ook is, zooveel staat wel vast dat
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hij tracht Menno naar het Munstersche oproer te dringen en
de Melchiorieten met de Munsterschen te vereenzelvigen. En
dat op welken grond ? Op geen anderen, voor zoover ik kan
zien, dan dat beide groepen de terugkomst van Christus en de
vestiging van het Godsrijk aanstaande achten. Maar is dan
niet in het oogspringend het diepgaand onderscheid tusschen
de toekomstverwachtingen van Melchiorieten als Menno
Simons en van Munsterschen als Jan van Leiden en de
zijnen ? Vooral voor een zoo scherpzinnig man als de
auteur is dat toch niet zoo heel moeilijk te ontdekken.
Menno Simons heeft er meermalen op gewezen en zijn
levensbeschrijver zelf vermeldt het meer dan eens dat bij
zich in drieërlei opzicht tegen de Munsterschen verzette,
namelijk 1° dat Munster het nieuwe Jeruzalem en Jan van
Leiden de derde David zou zijn, 2° de veelwijverij en 3°
het zwaard. De zienswijze dat het Godsrijk met geweld,
door oproer mag en moet gevestigd worden en alle ontaarding die er mee samenhangt, dat heeft Menno's diepen
weerzin opgewekt, dat vormt een onoverbrugbare klove
tusschen de vreedzame Melchiorieten en de Munstersche
oproermakers. En indien de auteur daarop antwoordt,
gelijk hij inderdaad doet : beide groepen waren toch vurige
chiliasmn, dan behoort hij met de Munsterschen ook te
vereenzelvigen mannen als Sebast Franck en Luther die
immers volgens zijn aanteekening op blz. 40 eveneens
spoedig de wederkomst des Heeren verwachtten. Het feit
dat bij Luther dit chiliasme later op den achtergrond kwam,
doet aan het snijdende van dit tegen-argument niets af.
Menno en de Munsterschen ! Hieraan wijdt de auteur
een apart hoofdstuk. Heeft Menno zich steeds los van de
Munsterschen beschouwd? is, zoo beweert hij, de vraag.
Menno heeft er „connectie" mede gehad constateert hij
verder want zijn broeder Peter heeft een uit Munster
afkomstig pamflet, waarin tot wraak en opstand wordt
aangespoord, overgebracht. Deze Peter die Menno's broeder
zou zijn, is een hypothetische figuur. Aangenomen echter
dat alles zoo heeft plaats gegrepen als gegist wordt, heeft
dan dit argument eenigen zin ? Loopen broeders dan in
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zienswijze niet vaak uiteen ? Is het niet denkbaar dat een
broeder van Menno Munstersch gezind was en hij zelf
anti-Munstersch ?
Krachtiger schijnt het argument dat Menno ten jare
1538 of 1539 in een geschrift de Munsterschen „lieve
broeders" noemt en van hen zegt dat zij „een weinig"
gedwaald hebben. Hieruit zou moeten blijken dat Menno
hen als geloofsgenooten heeft beschouwd. Over deze uitdrukking is m.i. onnoodig veel gediscussieerd. Naar het
mij voorkomt spreekt er niet instemming uit met de denkbeelden der Munsterschen, maar deernis met de eenvoudig
geloovigen die door valsche voorspiegelingen misleid tot
afdwalingen zijn gekomen. Vroeger behoorden zij tot
Menno's geloofsgenooten, tot de gemeente Gods. Nu zij
gedwaald hebben heeft hij zijn hart niet van hen afgetrokken. Zij zijn voor hem „broeders" in den christenzin
van het woord, gebleven. Aan de dubbelhartigen die God
niet hebben gezocht, „die prinsen der verleiding in Munster
en Amsterdam", de schuld van het gebeurde ! Hen laat
Menno in des Heeren hand ! Maar deze eenvoudigen die
niet wisten wat zij deden en oprecht waren, voor hen
heeft hij woorden van ontferming en vergoelijking, hen
blijft hij „lieve broeders" noemen.
Menno heeft in een latere uitgave deze uitdrukking
en wat er mee samenhangt, zorgvuldig weggelaten, ja zelfs
den schijn aangenomen alsof het er nooit gestaan had.
De auteur leidt er uit af dat Menno zelf deze plaats bedenkelijk achtte. Ongetwijfeld dat heeft hij gedaan. Echter
niet omdat er voor hem geestverwantschap met de Munsterschen uit sprak, doch omdat hij blijkbaar terecht —
vreesde dat men hem op grond van zulk een uitlating,
geestverwantschap met de Munsterschen zou toedichten.
Maar de auteur zelf geeft toe dat deze uitdrukking
eigenlijk niet bedenkelijk is. Erger schijnt het hem dat
Menno van hen zegt dat zij een „weinig" gedwaald hebben.
Doch is het niet volkomen zielkundig verklaarbaar dat
Menno hun afdwalingen hoe groot dan ook, zoo noemt en
zoo noemen mag? Zij waren immers misleidden en dwaalden
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te goeder trouw. Hun schuld is gering vergeleken bij het
ontzettende kwaad van de „prinsen der verleiding" Jan
van Leiden en Jan Matthijs. In dat „weinig" spreekt ook
mede het ontfermende hart dat vergoelijking heeft voor
hen die ronddoolden als schapen zonder herder.
Wat de auteur verder noemt om aan te toonen dat
Menno zich „niet steeds los van de Munsterschen heeft
beschouwd" acht hij zelf duidelijk van weinig belang. Wij
gaan er stilzwijgend aan voorbij. De auteur heeft gelijk !
Menno was aan de Munsterschen vast, zeer vast verbonden.
Hunne inzichten heeft hij in hoofdzaak niet gedeeld
al dacht ook hij dat het Koninkrijk Gods spoedig komen
zou die zelfs vurig bestreden. Doch hunne belangen
heeft hij gedragen op het hart.
Menno en de Melchiorieten werden zoo dicht mogelijk
naar het Munstersche oproer gedrongen. Zij niet alleen !
Hetzelfde moet geschieden met de Doopsgezinden waarmede de auteur dan bedoelt de vreedzame nakomelingen
van de Melchiorieten in Nederland. Ook zij moeten bij de
Munsterschen ingelijfd worden. Een man van gezag als
Prof. Cramer wordt er bij aangehaald (blz. 55) : „Deze
vreedzame Doopsgezinden hebben zoo oordeelt S. Cramer
—

met de Munstersche Wederdoopers één kring uitgemaakt." Bij dit citaat laat de auteur echter een woord,
waar het op aankomt, en dat de anders onzekere bedoeling
duidelijk maakt, weg. Deze hoogleeraar heeft namelijk
verklaard (Biblioth. Reform. Neerl. VII. blz. 93) dat zij
—

aanvankelijk éénzelfden kring hebben uitgemaakt. Niets
meer waar dan dit ! Voordat namelijk het Munstersche oproer
uitbrak, vormden zij samen de groep der Melchiorieten.
De revolutie veroorzaakte splitsing : aan de eene zijde de
vreedzame Doopsgezinden, aan de andere zijde de Munstersche oproermakers. Door de uitspraak van Prof. Cramer
onnauwkeurig weer te geven, laat de auteur den hoogleeraar het tegendeel zeggen van hetgeen hij heeft bedoeld.
Een andere troebele zinsnede tracht de Doopsgezinden
met Munster in verband te brengen : „Overigens -- zoo
luidt het op blz. 21 — blijft ons niet anders over dan
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eerlijk te erkennen dat de Doopsgezinden èn uit Melchior
Hoffman èn uit Munster hun aanvang hebben". Wat deze
zonderlinge frase toch zeggen wil ? Wordt er mede bedoeld
dat enkele Munsterschen tot inkeer zullen zijn gekomen
en na den ondergang van hunne zaak zich bij de oude
broeders, de vreedzame Doopsgezinden hebben aangesloten ?
Maar dan wordt dat hier verwarrend omschreven. De
historische waarheid wordt toch waarlijk slechts zuiver
weergegeven door te zeggen dat de Doopsgezinden in Nederland uit Melchior Hoffman alleen „hun aanvang hebben
genomen". Wat den auteur tot zulk een onklare beschouwing bracht ? Staan wij hier misschien voor een geval van
waarheidsliefde die dwaalt door haren hartstocht ? Heeft
hij gevreesd dat zijn gehechtheid aan eigen godsdienstige
gemeenschap zijn objectiviteit zou verduisteren, hem ontrouw
zou doen worden aan de waarheid en hem er toe zou
brengen het verleden in een al te gunstig licht te plaatsen ? Dat zou den ernstigen geschiedvorscher onwaardig
zijn. In zijn al te vurig streven aan die Charybdis te ontkomen, is hij tot de Scylla vervallen. Hij heeft Menno en
de Doopsgezinden waarlijk niet geflatteerd.
In het boek van Vos vinden wij met de feiten een
bevestiging — al spreken zijne woorden het anders uit —
van de beschouwing die in de wetenschappelijke wereld als
vaststaand resultaat van historisch onderzoek werd aangenomen en waarvan wijlen de hoogleeraar Prof. S. Cramer
een voorstander was : De Doopsgezinden in Nederland zijn
afkomstig uit de prediking van Melchior Hoffman. Zij zijn
Melchiorieten. Deze groep van Anabaptisten onderscheidt
zich van andere door een sterk uitgesproken chiliastisch
karakter. Hoe vurig zij ook naar het Koninkrijk Gods
verlangen en hoe zeker zij ook zijn dat het binnenkort
zal aanbreken, toch blijven zij in vreedzame afwachting.
Een deel van hen komt echter eerst onder leiding van
Jan Matthijs, daarna van Jan van Leiden, tot oproer. Zij
grijpen naar het zwaard en zijn de bewerkers van het
Munstersche treurspel. Een andere groep van de Melchiorieten heeft daaraan geen deel en blijft verre van elke
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gewelddaad. Ter onderscheiding van de Munstersche Wederdoopers worden zij Doopsgezinden genoemd. Zij scharen
zich met sommigen van hen die na de mislukking van het
Munstersche oproer tot inkeer komen, om leidslieden als
den vroegeren priester Menno Simons die niet bij de revolutie betrokken was, doch veeleer door zijn onvermoeid
ijveren tegen de Munstersche dwalingen, onder hen was
bekend geworden.
Ziedaar de hoofdlijnen zooals zij volgens de gangbare
wetenschappelijke beschouwing getrokken werden. De beweringen van Vos hebben het noodzakelijke van een wijziging niet aangetoond, eerder doen zien dat die lijnen
onveranderd moeten worden gehandhaafd.
Het bleek bij de voorgaande beschouwingen over deze
nieuwste biographie van Menno reeds dat hare kracht
niet vooral gelegen is in de duidelijke, afgeronde en aanschouwelijke voorstelling der dingen. Evenmin heeft zij
uitnemende beteekenis uit cultuurhistorisch of psychologisch oogpunt. Zij doet ons den persoon van Menno niet
beter verstaan uit de godsdienstige stroomingen of uit het
geestelijk leven van zijn dagen, of dien innerlijk begrijpen
uit de roerselen van zijn zielsbestaan. De waarde van dit
boek ligt geheel ergens elders. Het is een stapelplaats van
historische bijzonderheden. Vooral staan ze in verband 'met
Menno. Doch niet alle. Vele van de bijlagen hebben geen
betrekking met het eigenlijke onderwerp. De vermelde
bijzonderheden zijn niet tot een eenheid opgebouwd. Verbrokkeld zijn ze hier en daar in verschillende vakjes terecht
gekomen. Ook staat al het medegedeelde niet even vast.
Laat de auteur zich wel eens niet tot min of meer avontuurlijke hypothesen verleiden ? Neemt hij soms niet wat
voorbarig als vaststaande aan, wat eigenlijk niet meer dan
gissing heeten mag ? Ook zijn enkele verklaringen niet
juist. Zoo de verklaring waarom Menno beslist dat „men
niet seggen sal Maendach, Donderdach etc". Zijn verbod
komt niet hieruit voort dat hij tegen het afleggen van
beloften is, maar uit zijn bezwaar tegen heidensche namen.
19
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Aan een heldere voorstelling van de Doopersche beweging staat niet zelden het verwarrend gebruik van de
onderscheidene benamingen: Anabaptisten, Wederdoopers,
Mennonieten (Mennisten) en Doopsgezinden, in den weg.
De aanhangers er van, gewelddadig of niet worden wel bij
anticipatie genoemd naar Menno, ook al leefden zij in een
tijdperk toen deze zich nog niet had aangesloten. Reeds
de volksmond doet dat bij den dichter Bredero. In zijn
„Moortje" werden zelfs de volgelingen van Jan van Leiden
die in 1535 het stadhuis te Amsterdam bezet hielden en
andere dwaasheden uitspookten, Menisten of Benisten genoemd. Daar heet het in Bredero's kleurige taal :
ja kind, me mag wel heugen
Van de Beviste oploop hier binnen Amsterdam
Die allereerst met brand uit de Zoutsteeg kwam,
Door die met zeep besmeerde krijtende Naaktloopers.
Dan zeker, daar binnen nou wel degelijke lui onder de Doopers ;
Maar Knipperdolling en Jan van Leyen dat waren twee schalken ;
De tyt, die staat geschreven in de nieuwe Kerk aan de hanebalken
En nadat me dunkt, 't was in 't jaar vijf en dartigen."
Mennonieten (Mennisten) heeten vaak, ook in een
wetenschappelijk artikel als van Prof. Cramer in Herzog's
Realencyclopaedie alle vreedzame aan hangers van de
„Doopersche" beweging, ook in Zwitserland en Duitschland
welke vóór Menno leefden. Volgens het thans wel aangenomen spraakgebruik wordt de geheele beweging die zich
van 1521-1550 over West- en Midden-Europa verbreidde,
met Anabaptisme aangeduid. De benaming Wederdoopers
wordt beperkt tot de gewelddadigen. Doopsgezinden een
naam waarmede oorspronkelijk alleen de vrijzinnige Waterlanders werden aangeduid of Mennonieten heeten de
vreedzamen. Dit aan te bevelen naamgebruik is in het
boek toegepast. Het wint er bij aan duidelijkheid.
Daarin munt het overigens niet uit. Het rekent niet
vooral op een lezerskring van leeken en het onderstelt
eenige bekendheid met de behandelde stof. Toch behoeft
niemand zich hierdoor te laten afschrikken. Aan het einde
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van het boek zijn registers opgenomen die den toegang
tot den inhoud vergemakkelijken.
De auteur is vóór alles détailvorscher. Heeft zijn
behagen in Mails hem wel eens niet te zeer overheerscht,
zoodat hij daardoor zich als blind heeft gestaard naar
bijzonderheden en de samenhang hem ontgaan is ? Wij
zien vele boomen en struiken, maar waar is het bosch ?
Menno als theoloog komt eenigszins tot zijn recht in het
hoofdstuk „Leerstellige gevoelens". Maar waar blijft Menno
als schrijver en prediker, en ook als mensch ? Mocht een
karakterschets ontbreken ? Heeft de auteur zich hiervan
laten weerhouden, omdat het hem en den lezer geen voldoening zou geven ?
Inderdaad, Menno kan niet beschreven worden al s
een man van kennis, talent of karakter. In geleerdheid
en eruditie werd hij door enkelen van zijn tegenstanders
uit Doopsgezinde en door de meesten uit andere godsdienstige kringen, als door Gellius Faber, Micron en Johannes
à Lasco, overtroffen wat niet te kort deed aan zijn
begaafdheid om begrijpelijk en populair te schrijven. Hem
was geheel vreemd de superioriteit van geest aan de groote
Hervormers in zoo bijzondere mate eigen, die hen denkbeelden, verhoudingen, toestanden in hunne verhouding
en waarde deed doorzien als bij intuïtie, die hun het rechte
woord en de juiste daad aangaf op het rechte oogenblik
en hen vastbesloten deed aansturen op het bepaalde doel..
Zijn karakter ? Beantwoorden zijn handelingen aan
een eenvoudigen eisch van waarheidszin ? In een nieuwen.
druk van het „Fundament" doet hij alsof aan den inhoud
niets veranderd is, terwijl hij toch werkelijk wijzigingen
van beteekenis heeft aangebracht en b.v. de uitdrukking
„lieve broeders" heeft weggelaten. Steeds heeft hij niet
alleen verzwegen dat hij door Obbe Philips, den later
afvallige is gedoopt, maar ook den schijn gewekt alsof hij
een rechtstreeksche roeping van den Heer ontvangen had.
Tot tweemaal toe wordt hij in een dispuut met Micron op
een leugen betrapt. Zijn langdurig blijven in de Roomsche
Kerk terwijl hij innerlijk met haar gebroken heeft, de

284MENNO

SIMONS.

rauwe heftigheid waarmede hij zich bij discussies te buiten
gaat, zijn wisselende meeringen over Maria die hij in 1541
eert als „de reine, onbevlekte,, glorieuse Maria", in 1554
acht te zijn „een stinkende vlierboom, stekende doornbosch,
een vuile onreine, madige put", en die hij in 1556 prijst
door te gewagen van „het gelooven der onbevlekten en
glorieusen Moeders Maria", zijn weifelachtige houding
tegenover de drijvers met ban en mij ding, wat hem op
zijn laatste ziekbed nog de verzuchting ontlokte : „En weest
geen Knecht des Menschen ghelyc als ic geweest hebbe",
dat alles wijst op een teleurstellend gemis aan vastheid.
Het geeft wel geen grond tot Calvijn's uitval : „zich niets
verwaandere te kunnen voorstellen dan dezen ezel, niets
aanmatigenders dan dezen hond". De cynische hardheid van
dit oordeel teekent meer Calvijn, dan dat de inhoud Menno
teekenen zou. Toch is het niet mogelijk hem te eeren om
zijn heroïsch karakter. Zijn zwakheid en veranderlijkheid
hebben hem wel eens tot onwaarheid gebracht.
Ondanks dat beweegt zijn leven zich op een hoog
niveau. Hij heeft behoord tot die uitverkorenen welke het
goede besluit genomen hebben en zich gebogen voor de
hoogere orde die zich met goddelijk gezag aan hen opdrong. Aan haar heeft hij hart en leven verpand. Vrijwillig
heeft hij zich begeven „onder dat druckende Kruyce mynes
Heeren Christi" en ontbering en martelaarschap gekozen.
Stroef en somber bleef daarbij zijn gemoedsstemming. Tot
de heilige blijdschap en den onbezorgden heldenzin der
kinderen Gods heeft hij zich niet weten te verheffen.
Toch heeft hij in gehoorzaamheid aan God volhard tot
het einde toe. Ook bij de erkenning van menschelijke zwakheden staat zijn beeld in den stralenkrans van overgave
aan God.
Dat verklaart voor een deel het geheim van zijn over
eeuwen zich uitstrekkenden invloed. Deze is thans voorbij.
Zijn persoon, zijn werken en streven kunnen den Westeuropeesch beschaafden niet meer nieuwe inzichten openen
of hen ontvonken tot hooger geestesleven. Het nu levende
geslacht en ook de Doopsgezinden hebben recht tot de
T
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vraag door Deknatel voor zijn tijd „lightveerdig" genoemd :
„Wat raakt ons Menno ?" Historische waarde blijft hij
behouden. Zijn eens de geschriften van Menno opnieuw
in druk uitgegeven een taak waartoe onze auteur om
zijn zeldzame kennis in deze materie, als geroepen is —
dan is met de kostelijke uitgaven van de Bibliotheca
Reformatoria Neerlandica en de gegevens neergelegd in
het hier besproken werk, voor een groot deel het materiaal
bijeenverzameld, waaruit een toekomstige historicus een
definitieve biografie van Menno Simons zal kunnen opbouwen.

VAN DEN HAK OP DEN TAK
DOOR

TI E .

„De beweging" ... ! Een anarchistisch predikant —
Oude kennis uit de schooljaren zei mij dat hij reeds
jaren „in de beweging" was; ik wenschte hem daarmee
geluk. Het is een gewone term ; een tijdschrift ten onzent
noemt zich „De Beweging". Zonder meer. Als men zich
maar beweegt. In welke richting ? In die der .. • beweging.
— Beweging : dat beduidt : heden ergens anders staan dan
gister. Stilstand is achteruitgang. Dus : bewegen wij ons,
voortdurend ! I$ 't niet om duizelig te worden, zich tot
een menschelijk perpetuum mobile te maken ?
Welbezonken inzichten ; door studie en ervaring gevestigde overtuigingen ; rustige overweging van wat de
theorie leeraart en de praktijk aan de hand doet ; werken
naar inductief stelsel, door deductie verbeterd ; kalm beraden
en stil nadenken ; ... vieux jeu. Wat kan er bezinken
in de eeuwigdurende beweging ? Uit de altijd woelende
draaikolk, uit de gestadige beroering van allerlei vluchtige
denkbeelden en één-dags-begoochelingen borrelt van-alles
naar boven, dat straks weer in kwalijk-riekende gasbellen
uiteenspat. Wat nood, leve de beweging !

* *
^
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Veel menschen zouden gelukkig zijn of althans niet
ongelukkig, als zij op de jacht naar het geluk niet naar
het volstrekte zochten, maar naar het betrekkelijke, dat
bereikbaar is. Het volmaakte geluk is onvindbaar; wie
het zou vinden, zou niet weten dat hij 't gevonden had.
Wij kennen het geluk alleen als de voorstelling hoe heerlijk het zijn zou geen onvervulde wenschen te hebben ;
waren al onze wenschen vervuld, wij zouden het niet beseffen, tenzij de herinnering aan vroeger leed overbleef,
maar dan zou die ons geluk verstoren. Of, persoonlijk gelukkig zijnde, zouden wij getuigen blijven van anderer
leed en dan toch daaronder rampzalig zijn, als wij geen
versteende egoïsten waren. Doch als egoïst zouden wij
ook weer niet gelukkig kunnen wezen. Daarom reeds is
voor den enkele dus ook voor allen — volmaakt geluk
onbereikbaar.
Zoek dan naar het betrekkelijke, bereikbare. Zoo kunt
ge tevreden zijn, d.i. in vrede met uzelf en uw lot leven,
bijna gelukkig. Slechts blijft dan over een zachte weemoed
over de wellicht ruime mate, waarin gij tot bescheidenheid
in wenschen u zelven dwingt. Maar ook dat went. En naar
gelang gij u daaraan gewent, wint ge in tevredenheid,
stijgt uw rustige bescheidenheid, een stil bijna-geluk, dat
het mopperen veracht en het vragen verleerd heeft.

* *
^

Aan vormen moet men niet te veel hechten en niet
te weinig, zij zijn niet alles en niet niets. Wij kunnen ze
niet missen, maar ze mogen ons niet o verheerschen ; licht
worden ze zinledig en „emportent le fond". Bij het te
veel of te weinig hechten aan vormen is het verstandig
altijd wat in de contramine te zijn. Leeft ge in een tijd,
waarin de vorm te bazig wordt, toon door uw voorbeeld
dat men daartegen moet durven optreden. Ziet ge dat
vormen door de meesten veronachtzaamd worden, heb den
moed ze in eere te houden.
Wat naar dezen regel thans plicht is ? Velen zien
zekere moderne flinkheid in onvormelijkheid en vormloos-
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heid, die welopgevoeden als lompheid en grofheid aandoet.
De als ouderwetsch uitgekreten courtoisie was en is in
den vollen zin van het woord wel-levendheid en wel-levenskunst. N'est pas courtois qui veut. Als elke kunst kan
men door gezette beoefening het hierin tot een zekere
hoogte brengen, maar men moet eerst de behoefte gevoelen
zich haar eigen te maken en er een zekeren natuurlijken
aanleg voor bezitten. Er zijn er, die 't nooit leeren en
dat nooit bemerken of zich al een heel heer wanen, terwijl
ze niet dan geäffecteerde apen zijn. De affectatie is het
spotbeeld der wellevendheid en brengt haar bij de oppervlakkigen in discrediet.

* *
^

Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ! IJdele wensch :
de jeugd, die „weet", heeft haar wetenschap met haar
jonkheid betaald ; de oude man, die nog „kan", is nog
niet oud. Zoo is 's menschen levensloop : de minst eigenwijzen onzer nemen wat ervaringslessen van hun opvoeders
aan, maar allen d' een min, d' ander meer worden we
slechts door scha en schande wijs. Dan, wijs geworden,
zien we den dag van het niet-meer-kunnen naderen. De
tusschentijd, voor ieder onzeker van duur, is voor allen te
kort : men „weet" eerst goed, wanneer men niet meer „kan"... !
En dus ? En dus : stevig werken, zoodra men reeds weet
en zoolang men nog kan. Stevig werken voor een hoog
doel. De voor scha en schande zoo duur gekochte wetenschap mag niet verspild aan het minwaardige ; als we niet
meer kunnen, zal er wel teleurstelling zijn over het te weinig
bereikte, maar mag er geen wroeging zijn over de richting
van het streven. En voorts : berusten in dit onvermijdelijke,
dat wij, tot werken geroepenen, eerst laat goed beginnen
kunnen en reeds vroeg onbevredigd eindigen moeten.
Werke maar ieder in 't groote of in 't kleine, al
naar hij kan wat hij kan aan den bouw der wereld,
waaraan vele geslachten vóór hem werkten en na hem werken
zullen ; en geve hij de rest over, bedenkend dat het ook
hem maar gegeven kan zijn een steentje bij te brengen en
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dat het genoeg is als hij het zijne
al het zijne —
trouw heeft gedaan. Het is even onbillijk van zichzelf
als van anderen het „ultra posse" te vergen.

* *
^

Oud worden lijkt mij geen kunst : men laat zich maar
leven ; hoe minder men zich van 't leven aantrekt, des te
langer rekt men het, allicht. Geen kunst dus, voor wie
althans zoo leven kan, zich zoo kan laten leven.
Maar oud zijn schijnt mij een moeilijke kunst. Als er
geen wroeging is over de onherroepelijke mislukking van
het leven (waardoor de ouderdom ondragelijk wordt), berusten in de vele onvermijdelijke mislukkingen in het leven.
Oud zijn met gratie en elegantie ; doch zonder coquetterie.
Met juist genoeg beide van (de Génestet's) levenslust en
stervensmoed. Opgewekt met het open graf voor de voeten
en den open hemel voor oogen. Niet ongeduldig als het
uur nog maar niet slaan wil en niet onwillig als het slaan
van het uur nog verrast. Bereid om welgemoed te gaan
of te blijven naar 't vallen zal. In stille afwachting van
de rust, als de huiswaarts keerende moede werker. Met
een weemoedigen glimlach achterom- en rondziend naar
het vele kleine dat zoo groot scheen en velen nog zoo
groot schijnt. Zóó het late leven levend dat daarvan een
teere, lieve herinnering blijven moet. Zooals het steeds
weldadig aandoet een moeilijke kunst wel beoefend te
zien, is het een lust den oudendags-artiest gade te slaan.
„De Senectute" is het laatste hoofdstuk dat wij schrijven .. , als wij er aan toekomen. Het moet met vaste
hand, zonder vlekken van tranen, zonder doorhalingen en
kladden, bange vraag- en emotiewekkende uitroepteekens
het boek besluiten, totdat de Dood komt en zet den finalen
streep er onder.

* *
^

De man, die weigert de wezenlijkheid van het onzienlijke
aan te nemen, is als hij, die het bestaan der sterren alleen
in den nacht erkent, daar ze overdag niet waarneembaar
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zijn voor zijn oog. Hij weet niet, immers ziet niet, dat zij
er overdag ook zijn. Of ze er werkelijk zijn overdag ? Hij
kan dat door een redeneering aannemelijk achten : hij verwacht (gelooft) dat ze, na gisteravond zich te hebben vertoond, ook van avond zich vertoonen zullen en dus in dien
tusschentijd er ook wel zullen geweest zijn.
Is zulk scepticisme ongerijmd ? Het is consequent.
Wie als bestaand slechts aanneemt wat hij ziet, kan ook
slechts iets als bestaand aannemen zoolang hij het ziet.
Maar zoo dwaas is niemand. Onze blik reikt niet verder
dan den gezichteinder, maar wie twijfelt er aan, dat er
land ligt achter dat land, zee achter die zee ? Wij zien
dingen die er niet zijn en dingen die er zijn zien wij niet.
Niemand onzer durft de consequentie van zijn scepsis aan.
„Maar het onzienlijke is onbewezen !" Onbewezen
is ook het zienlijke : het zien levert geen bewijs. Oppervlakkig is elk scepticisme : het komt niet verder dan de
misleidende oppervlakte. Terecht noemt men den profeet,
die door en achter en over de dingen heen schouwt, een
ziener.

* *
^

Het bekende antwoord van den vader aan zijn zoon
op diens vraag : „Wat is een „weldenkend" mensch ?" „Dat
is een mensch, die denkt zooals ik !" dat antwoord is
toch waarlijk echt menschelijk. Wie anders oordeelt dan
ik, hoe kan ik hem gelijk geven ? Gaf ik hem gelijk, ik
zou moeten oordeelen als hij. Hoe ontkomt men ooit aan
die sluitrede ? Wij kunnen wel ons best doen om heel
ruim in onze opvattingen te zijn en ons zelven voor te
houden dat de waarheid ook bij onze tegenstanders zijn
kan, wij nemen toch aan dat de waarheid bij ons is
en dat ieder ander dwaalt. Onze begrippen van fatsoen,
eer, plicht achten wij de juiste. Maar dat spreekt toch
vanzelf! Onze ruimheid, onze verdraagzaamheid is een van
buiten af ons aangeleerd begrip waartegen we telkens in
opstand komen. Het valt ons zwaar „liberaal" te zijn ; wij
zien een verflauwing van grenzen, een uitwisschen van stel-

VAN DEN HAK OP DEN TAK.

291

ligheden in de neiging om aan anderer leer vol bestaansrecht toe te kennen. Eigenlijk is ieder onzer geboren ketterjager, maar we zijn beschaafd genoeg om die aangeboren
zucht te onderdrukken. Wat ons niet altijd gelukt. Intusschen blijft de oefening in die onderdrukking even noodig
als heilzaam voor ons en de andersdenkenden.

* *
^

Een bijzonder dwaze, toch chronisch weerkeerende inval der kunstenaars is : de romantiek af te schaffen. Romantiek is valsch, is onnatuur, is sentimenteel boerenbedrog .. .
Jawel, maar de romantiek laat zich niet afschaffen. Zij is
het bloempje op den steenhoop, het zonlicht op de mestvaalt, de goddelijke fantasie bij de leelij ke werkelijkheid.
En zij is vooral het broodnoodige overbodige. De menschen kunnen zonder romantiek niet leven en eischen dus
romantiek. Wie hun die niet geeft, wordt afgewezen als
juist niet brengend wat allereerst werd gevraagd.
De kunstenaars zelven kunnen er trouwens ook niet
buiten, al verbeelden zij zich dat. In hun realisme, naturalisme en andere „ismen" gaat de romantiek min of meer
schuil, maar zij is er in aanwezig. Voor het publiek is dat
echter niet genoeg. Dat wil liefst de volle, zuivere romantiek en verzekert het grootste debiet, de warmste liefde
aan wie daarvan het meest geeft en het zuiverst. De „ismen"
verromantiseeren. Totdat er weer reactie komt, in naam
der kunst, die immers geen tendenz (ook geen romantischen)
duldt. Maar straks zegeviert weer de romantiek, die zoo
oud is als de wereld en zoo oud als zij worden zal.

UIT „GESTALTEN"
DOOR

J. C. BLOEM.

DE EENZAME.
Hoe heeft de nood des daags geteisterd en geschonden
Den droom van mijn geluk, zoo fel, zoo droef begeerd.
Hoe drong mij 't leven neer tot zijn gewone zonden —
Nu heb ik 't scheemrend pad naar 't kleine huis hervonden,
De laagheid van 't bestaan vanaf mijn ziel geweerd.

De eentoonge dag verging in een gebonden sloven :
Het dorperlij ke werk, waarmee 'k mijn nooddruft win.
Nu gaan de lichten aan, nu donkeren de hoven,
Nu komt de troost des nachts het zware zonlicht dooven,
En slaakt de dag zijn greep, en ga 'k mijn wezen in.

In 't witte huisjen, aan den rand van 't dorp gelegen,
Waar de rivier zich toont aan 't kruiven van haar damp,
Daar wacht me uw teederheid, een stille en milde zegen,
De ontroering van u dicht bij mij te zien bewegen
Binnen den weiflen kring der zacht bewogen lamp.
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Gezeten aan uw zij, gekoesterd en omgeven
Door 't heil, waarom ik bad den ganschen langen dag,
Zoek ik een einde, een rust van 't wenschen en het streven
Vergeefs : de bitterheid van mijn besloten leven
Maakt mij, deze' avond, mat en zwak van zelf beklag.

En, luistrend naar den val der slingrende seconden,
Bepeins ik wat mijn jeugd zich flonkrend heeft gedroomd
Van tochten onbegrensd, van lusten ongebonden,
Hoor 'k in den tik des tijds het drupplen van de wonden,
Die 't leven sloeg
waaruit het leven mij ontstroomt.

Vergeef mij dan, dat ik, niet als zoovele dagen,
De aloude bitterheid verbijt, waardoor 'k verteer.
Gij gaaft mij heel uw hart
hoe zoude ik mij beklagen
Maar ik ben strij densmoede en luister naar de vlagen
Van 't donker in me, en weet, dat ik te veel begeer.

DE SPOORTREIN
DOOR

J. E. VAN DER WAALS.

Eens op een dag, toen ik de stad
Verliet en in den spoortrein zat,
En daar in stille lijdzaamheid
Geduldig wachtte tot de tijd
Bij 't langzaam voortgaan van de klok —
Zou komen, dat mijn trein vertrok,
Geschiedde 't, dat in 't naaste spoor
Een trein rangeeren ging en voor
Mijn venster schoof. Ik kende wel
De vreemde werking van dit spel,
Maar 't scheen mijn onbetrouwbaar oog,
Alsof mijn trein zich voortbewoog
Voorbij dien andren, vreemden trein,
Die onbeweeglijk bleef in schijn.

Toen ik nu al maar verder reed,
Ik wist toch, dat ik dat niet deed —
Werd ik bedroefd, dat mijn gezicht
Mij dus bedroog in 't volle licht,
En, dat mijn inzicht niets vermocht
Tegen dit dom gezichtsbedrog.

DE SPOORTREIN.

En in mijn wanhoop om dien waan
Heb ik mijn oogen dichtgedaan,
Heb ik gebeden : „Trein, gta stil !"
Met al de hartstocht van mijn wil.
Maar wat ik smeekte, deed of dacht,
Ik heb hem niet tot staan gebracht.

Wie iets zoo zeker weet en vast,
Dat hij het haast met handen tast,
Het voor zijn oog gebeuren ziet,
En dan bedenkt : het is zoo niet,
Die voelt zich zeer bedroefd en moe,
Die twijfelt aan het of en hoe,
Die wanhoopt aan het al of niet
Van alle dingen die hij ziet,
Die is op 't eind de zekerheid
Van alle zijn en niet zijn kwijt.

Dien morgen sprak ik op mijn reis
Tot mijne ziel op deze wijs :
„De domheid, die ik straks beging,
Was, dat ik aan een vlottend ding,
Dat zelf geen rust of vastheid had,
Der dingen rust en vastheid mat.
Dus zoek, indien gij twijfelt aan
Uw eigen vastheid of bestaan,
Te midden van wat vloeit en vlot,
Mijn ziel, uw zekerheid in God,
Het eenig, eeuwig vaste punt,
Waar gij den blik op richten kunt."
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Nog altijd hetzelfde ! Aan het westelijke front komen de Franschen en Engelschen hier en daar even vooruit om dan weder te
staan tegenover nieuwe Duitsche liniën, die het zoo begeerde „doorbreken" verhinderen ; ook de Duitschers komen in omgekeerde
richting weinig verder. Aan het oostelijke front is er in Polen
en op de Oost-Pruisische grens stilstand, terwijl de verbitterde
strijd in de Karpathen nog altijd de Russen op de grenzen van
Hongarije tegenhoudt, nu Gallicië, op de omgeving van Krakau na,
in hunne handen is. Op de Noordzee gaat de duikbooten-oorlog
voort, weinig lettend op de belangen der neutralen, ook niet op de
onze, die telkens door onaangename voorvallen worden getroffen.
Soms zijn die onaangenaamheden zoo ernstig, dat hier te lande
ernstige vrees voor oorlog met Duitschland ontstaat, maar telkens
weder maakt de Duitsche regeering excuus, belooft schadeloosstelling of laat de in beslag genomen schepen los ; zij weet te goed,

dat onze neutraliteit voor het op zijn westelijke grens hier bloot
liggende land een geluk is zoo goed als de Engelsche regeering er
niet op gesteld zou zijn van onze havens uit den duikbooten-oorlog
ontketend te zien ; en voor ons is die neutraliteit, hoe kostbaar en
wankel ook, nog altijd beter dan een oorlog met zijn ellende. Ook
de „Triple Attente", — zooals men spottend zegt — van Italië, Griekenland en Roemenië wacht nog steeds af, al begint in het eerste
land de wensch naar oorlog met Oostenrijk veld te winnen zonder
nog tot dadelijkheden te leiden : een dubbel spel, dat in ieder geval
goede winst belooft. En aan de Dardanellen wordt een nieuwe
aanval der Entente, ditmaal met landtroepen krachtig gesteund,
voorbereid ; Egypte en Perzië worden aan den anderen kant door
de Turken bedreigd, zij het voorloopig zonder veel succes.
Aller verwachting is thans gespannen op wat in het voorjaar
zal geschieden, waarop van Fransche en Engelsche zijde wordt gewezen als den termijn voor een beslissenden slag, die half Mei zal
worden geslagen, en door de aangevangen reeks van zware artillerie-
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gevechten op de geheele linie schijnt te worden voorbereid. Zal
dan de beslissing komen ? Zal dan Duitschland genoodzaakt worden
om België, het ongelukkige slagveld der volkeren eeuwen lang,
voet voor voet te verdedigen ? Zal het de opnieuw versterkte
Belgische vestingen hebben te verdedigen als voormuur voor de
bedreigde Rijnprovincie ? Of zal het zegevierend Calais, het veelbegeerde, bemachtigen en opnieuw Parijs bedreigen ? In ieder
geval schijnt het einde van den krijg nog volstrekt niet nabij, al
wordt het Engelsche volk ongeduldig en vraagt het met nadruk,
waar de gevolgen blijven der met zware verliezen bevochten plaatselijke successen, al beginnen in Duitschland vredesbespiegelingen
meer en meer aandacht te vragen.
Vredesbespiegelingen. Van het Vaticaan uit schijnen werkelijk
aanhoudend pogingen te worden gedaan om aan beide kanten op
vrede aan te dringen ; en ook onze Regeering en de Amerikaansche
doen, naar verluidt, pogingen in die richting. Men meent, — vermoedelijk terecht — dat de zending van Mgr. Nolens naar Rome
daarmede verband houdt, dat het herstel van het gezantschap bij
het Vaticaan ook daarom wordt overwogen. En dan zou het Haagsche
vredespaleis, zij het dan voorloopig nog maar voor preliminairen, te
pas kunnen komen ! Laat ons dit alvast onderstellen ! Er kan reden
voor zijn... Maar op welken grondslag is een vrede thans mogelijk
Van beide kanten is men blijkbaar van plan eerst nog het uiterste te
wagen om den vijand te verpletteren of ten minste zware slagen toe
te brengen, zoodat hij meer geneigd zal zijn om vrede te sluiten.
Voorloopig heeft men dus nog het woord aan het kanon te laten,
wat al heel weinig van vredesgezindheid getuigt. Maar intusschen
overweegt men in de Duitsehe pers, of het „Gott strafe England"
niet liever op Rusland moet toegepast worden, Rusland, het reuzenrijk van de toekomst. Men overweegt er bovendien het toekomstige
lot van België. hetzij een nieuw rijksland, hetzij een door een
tolverbond aangesloten onafhankelijk gebied. Aan uithongering van
Duitschland gedurende dit jaar is blijkbaar niet te denken, al
wordt er hier en daar uiterst karig geleefd. Maar wie durft zeggen,
dat de financieele middelen van beide partijen zullen volstaan om
een nieuw oorlogsjaar te bekostigen ? Al heeft men zich gewend
van milliarden te spreken alsof die reuzencijfers de gewoonste getallen waren, er komt eens een einde aan de offervaardigheid der
ingezetenen, aan de capaciteit hunner beurzen.
Zooals de zaken nu staan is iets als „partie remise" te verwachten, al zal het moeilijk zijn de beide partijen tot de erkenning der nood?
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zakelijkheid daarvan te brengen : daarvoor schijnt de volkshaat, de
op allerlei wijzen aangevuurde volksgeestdrift nog al te heftig op
te laaien. Nog eens, alleen de mislukking van de wederzijdsche
voorjaarsplannen zal de stemming kunnen veranderen. Amen !
Het is zonderling, maar van China en Japan hoort men niet meer.
Men weet eigenlijk niet, wat daar gebeurt. Er komen zoo goed als
geen telegrammen van dien kant meer. Hoogst zonderling ! Heeft
Engeland zijn gelen bondgenoot een hartigen wenk gegeven om zijn
gragen mond niet al te wijd open te zetten ? Heeft Amerika gedreigd ? En weinig beter is men op de hoogte van Mexico. Is daar
Villa werkelijk door Carranza verslagen ? Ook uit dien hoek zijn
de telegrammen schaarsch zoo goed als uit Zuid-Afrika, waar de
beide groote Duitsche koloniën het nog schijnen te houden tegenover de daar binnengedrongen Unie-troepen, wier overmacht intusschen op den duur de afgesloten Duitsche bezettingen wel zal
overwinnen.
Wij wandelen voort in raadselen en staan telkens afwachtend
en luisterend stil, luisterend of niet hier of daar een welkome toon
ons uit de de onzekerheid redt, de onzekerheid, die ontzenuwend
werkt op de arme verdoolde menschheid, die intusschen reikhalzend
uitziet.

LEESTAFEL.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Sint Hubertus. Roman van
het groene gilde. Amsterdam, L. J. Veen. z. j.
Deze (jagers -)roman behoort weer tot den hier nu reeds
negenmaal besproken cyclus, vormt daarvan no. 10, maar staat in
betrekkelijk los verband tot den „oorsprong-roman" en de andere
voorafgaande. Wij behoeven ons ditmaal niet heel veel meer van
alle de Berghem's te herinneren om spoedig onder de „dramatis
personae" en in het verhaal thuis te zijn. Dat verhaal bevat een
tragedie van misverstanden, tot op het allerlaatst volgehouden en
doorgevoerd ; deze misverstanden zijn niet alle even natuurlijk.
Wij bier leven in een klein land ; de tot de hoogste klassen onzer
beperkte samenleving behoorenden weten meer dan in grootex®
landen alles of althans veel van elkaar af; toch heeft Diana de
Blauw van IJmonde, een Geldersche landfreule, nooit gehoord dat
Reinout Berghem in den Haag getrouwd is geweest met en gescheiden is van Alix van Reymerswaele uit de Haagsche „hofkringen". Dit is mogelijk, maar het is niet zeer waarschijnlijk. En
zoo is er meer in al de verkeerde veronderstellingen en misvattingen der hier redeneerende en volgens die redeneering handelende
dames en heeren, waarin wij wat al te veel de opzettelijke bedoeling der schrijfster zien om ... de zaak gaande te houden. Er
komt voor den lezer, wien het gaat als ons, iets ontstemmende en
prikkelends in de figuren dier menschen, die op het kritieke oogenblik wegens min of meer gezochte redenen juist niet zeggen wat
zij zeggen moesten om alles op te helderen !
Maar dit daargelaten moet erkend worden dat dit laatste
cyclus-nummer zich van meer dan een zijner voorgangers gunstig
onderscheidt doordat hierin meer dan in deze de geschiedenis vlug
en vlot verteld wordt, de gesprekken levendig en de zielkundige
ontledingen niet te lang zijn. Het milieu ? Titel en onder-titel
zeggen het ons reeds : jagerslatijn und kein. Ende! Men weet dat
deze schrijfster er op uit is telkens weer elk nieuw deel van haar
reeks in een anderen, nieuwen kring te plaatsen : suiker-crisis,
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sport, medische wereld, hofkringen, jacht thans. Zeker moet
Jeanne Reyneke een eerbiedwaardige som van moeite en studie er
voor over hebben om — gelijk nu weer -- zooveel gegevens te
verzamelen, zooveel wijsheid op te doen als hier weer wordt ten
toon gespreid. Maar er is voor ons gevoel ook hierin weer iets
opzettelijke; inderdaad wordt alles ten toon gespreid en uitgestald;
wij krijgen den indruk dat zij niet rust voordat ze alles wat ze
over jacht en jagers is te weten gekomen heeft kunnen „te pas
jagen" (zooals Hildebrand zei). Wanneer zij althans voor ons genoegen kon volstaan met de simpele mededeeling dat de gasten
jacht-gesprekken voerden, dan kan zij niet nalaten ons die gesprekken zelven weer te geven. Wij hooren ze verbijsterd aan en gelooven dat zulke menschen onder zulke omstandigheden zoo zullen
praten. Mij althans is het niet mogelijk deze „documents humains"
op hare juistheid te toetsen. Ietwat twijfelzuchtig ben ik echter
geworden. En ik zou wel eens een echten jager willen naslaan op
de echtheid en juistheid van alles wat ons hier wordt opgedischt.
Maar toch behoort dit boek zeker tot de best-geslaagde van
den thans reeds tien-deeligen cyclus.
H. S.
Henri van Dijke. De wil mijns Vaders. Uit het Engelsch
door A. M. Uitgave „Eenheid".

Sinds het dogma in de christelijke prediking meer moest plaats
maken voor de persoonlijkheid van den Heiland, hebben theologie en prediking zich trachten te verdiepen in deze geheel-eenige
persoonlijkheid. Was het mogelijk door te dringen in het zelf bewustzijn van Jezus Christus ? Na te gaan hoe de verzekerdheid
van zijn Messiaansche zending in hem onstond en hem in staat
stelde tot zijn verlossingswerk ?
De heer Henri van Dijke, predikant en gezant der Vereenigde
Staten van N. Amerika bij ons hof, heeft in de schets De wil mijns
Vaders een uitnemende proeve daarvan gegeven. Hij schildert
daarin uitvoerig hoe de twaalfjarige Jezus met zijn ouders van
Nazareth naar Jeruzalem reist, met Jozef den tempel bezoekt en,
van de zijnen verdwaald, in Jeruzalem achterblijft. Met levendige
phantasie en duidelijke beelden vertelt de heer van Dijke hoe de
twaalfjarige het verkeerde ziet dier vrome en onvrome wereld, en
het hartstochtelijk verlangen in hem wakker wordt aan die wereld
het geluk mede te deelen dat hij vindt in de gemeenschap met
zijn Vader.
Het is niet gezegd dat de twaalfjarige dit alles zoo heeft
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gezien en doorgemaakt -- maar de lezer heeft voortdurend het
gevoel: het kan wel zoo gebeurd zijn. En dit is de waarde van
deze eenigszins romantische schets over den twaalfjarigen Jezus
in Jeruzalem. G. F. H.
Josef Ponten. Griechische Landschaften (Farbenbilder,
Zeichnungen, Lichtbilder von Julia Ponten von Broich.) —
Twee deelen : Tekst, en Afbeeldingen. Deutsche VerlagsAnstalt Stuttgart und Berlin, 1914.
.

Ofschoon de schrijver van dit boek een ervaren reiziger is,
zoeke men in den titel niet de belofte van eerre reisbeschrijving.
Er zijn ongetwijfeld menschen die van oordeel zijn dat nu gaandeweg genoeg geleerden, kunstenaars, ook „toeristen", hun dankoffer
voor een reis naar het „heilige land der antieke cultuur' hebben
gebracht in den vorm van reisindrukken, nu eens naar veler smaak
te sterk doortrokken van den zuurdeesem der oudheidsverheerlijking,
dan weer — uit protest daartegen — te pikant in boudeerende teleurstelling. En ook zonder dat de schrijvers in een dier beide uitersten
vervielen, is liet aantal frissche, leerrijke, humoristische, romantische
reisverhalen uit Griekenland zoo groot, dat ik een oogenblik geaarzeld heb, of ik voor dit boek van Ponten, dat niet in den gewonen zin des woords boeiend is en zich ook niet zoo heel gemakkelijk lezen laat, de aandacht der lezers van Onze Eeuw mocht
vragen.
Dat ik die aarzeling niet lang behield heeft zijn goede reden.

Het werk is inderdaad, wat de schrijver het zelf in zijnen ondertitel noemt : ein Versuch künstlerischer Erdbeschreibung. De
schrijver ziet het land, dat hij in alle richtingen doorkruist, aan zoo
als een geoloog, een natuurkenner dat doet ; voor de schakeeringen
der „purperen" zee is zijn kunstenaarsoog evenmin blind als voor den
tintenrij kdom van het bloeiende en de kleurenarmoede van het verkommerde land ; maar zijne kennis geeft vastheid en verstand aan
zijne kunstenaarsindrukken, hij ziet het landschap leven omdat hij
het natuurleven in aardrijk en planten weet na te speuren.
Eene leemte in de kennis van velen onzer komt hij door zijne
beschrijving, en zijne kunstvaardige reisgenoote door hare teekeningen en lichtdrukplaten, op voortrefiijke wijze aanvullen. Hij toont
ons de geologische bodemwisseling in de bergglooiingen waarvan
wij te voren alleen in zeker algemeen welbehagen de bevallige
golving bewonderden. Hij gaat de berglijnen na, en de kronkeling
der stroomen, peilt de vaak zoo bitter-ondiepe laag teelaarde die
O
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den armen Grieken nu als voorheen voor noesten arbeid een schraal
loon brengt : hij kijkt het volk aan dat op die akkers zwoegt, dat
geiten hoedt op de bergweiden, dat olijven kweekt op de belling;
hij neemt de olijf boomera zelve waar in hun knoestigen, hardnekkig
zelfstandigen groei, hij leest in de robijnkleurigen eilanden, fonkelend in het avondrood, de geschiedenis hunner wording : zijn genot
is een voortdurende, inspannende, eerbiedvolle observatie.
De fijngevoelige schrijver zegt het zelf bij herhaling : een
landschap te verstaan, d.i. het anders te zien en beter en dieper
dan eene schilderij, eischt inspanning. „Das Ausblicken auf ein
Gebirge ist zuerst immer eine künstlerische Arbeit."
Dien kunstenaarsarbeid volbrengt Ponten bij ieder landschap
dat hij ons beschrijft — zij het de zandige strandvlakte van Elis, zij
het de in den sterrennacht wonderen verhalende gaarde van Olympia.
Allereerst ontwart hij de lijnen, determineert hij de kleuren, schikt
hij het perspectief. Maar steeds volgt op die voorbereiding, wisselend in taal en toon met de stemming van den temperament-vollen kunstenaar, de eigenlijke beschrijving.
En ten slotte is het ons toch om die beschrijvingen -- ze mogen
dan herhalingen zijn van het honderdmaal beschrevene — in de
voornaamste plaats te doen. De schrijver voelt dat ook wel. Het
:

is of hij stil wordt wanneer hij met u opklimt naar Delphi

—

of

neen, voor u uit klimt; want ondanks zijne stemming kiest hij de
Kurzpfade -- hij legt u de hand op den arm als ge u aan zijne
zijde opmaakt naar de Acropolis; en hoe lustig met u lachend op
de overvaart naar Aegina, hij wordt ernstig in den opgang naar
den tempel van Aphaea.
Het is wel mogelijk dat Pontens landschapsbeschrijving de
hoogste bekoring slechts heeft voor wie Griekenland kennen, niet
slechts het moderne maar ook het antieke waarvan de schrijver
een misschien niet haarfijn uitgewerkt maar met duidelijke stempellijnen getrokken beeld in zijn geest draagt. Desnoods zou ik daarin berusten en zeggen: „dan heeft hij reeds velen veel gegeven ;
mij althans was het een genot de heilige plaatsen weer te zien
onder de verlichting van zijn waarnemingsvermogen." Maar juist
zou eene dergelijke beperking van den lezerskring dien ik voor
Pontens boek zou willen winnen, niet zijn. Daarvoor is de litteraire
waarde van dezen arbeid te groot: de oorspronkelijke en persoonlijke wijze van beschrijving, het ongekunstelde van den kunstenaarsstijl, de gave zuiverheid zijner taal.
Men kan in eene aankondiging die eigenschappen roemen, den

.
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lof te staven door citaten is vaak gevaarlijk. Maar zeer zou bet
mij verwonderen, indien degenen die door deze aankondiging opgewekt het boek van Ponten ter hand namen en het bestudeerden
zooals het verdient, d.i. met een goede kaart voor zich en de landschapsplaten van Mevr. Ponten daarnaast, niet met mij zouden
erkennen dat dit werk eene uitnemende inwijding brengt tot het
liefdevol verstaan van nieuw- en oud-Hellas. K. K.

Maurits Uyldert. De tuinen van liefde en dood. Amsterdam.
W. Versluys, 1913.
Al te gemakkelijk maakt Maurits Uyldert het den lezer niet,
die, getrokken door den welverzorgden vorm der poëzie van dezen
dichter, door zijn gelukkige woordkeuze, door zijn rhythmische
welluidendheid en de zuiverheid van zijne teekening, zich gaat
verdiepen in dezen bundel, die een vervolg vormt op Naar het
Leven (zie O. E. 1906 IV 315). Niet dat zijn zeggingswijze duister
is, of zijn vers moeilijk te volgen, maar aan grootera en bevalligen
eenvoud in de teekening van het zichtbare paart hij een waarschijnlijk met opzet nagestreefde vaagheid in de aanduiding van
het onzichtbare dat de kern en de ziel van zijn dichterlijk gedachtenleven uitmaakt. Het is alsof hij ons den gevel zijner schoone
woning gaarne toont doch de deur op een kier zet en ons haast
onbescheiden acht als wij binnengluren. Aangenaam is dat niet.
Een dichter, die ons belang inboezemt door den ernst zijner kunst
willen we gaarne ten volle verstaan, en toch brengt ons ten opzichte
van de diepste roerselen zijner poëzie de aandachtige lectuur zijner
,.

verzen niet zoo heel veel verder dan de inleiding. „Heb ik," zoo
zegt Uyldert aldaar, „getracht in dat eerste gedicht" (Naar het
Leven) „een beeld te geven van den gang uit den dood naar het
leven, uit een bestaan van gedachten en aandoeningen naar die
diepere bestaanskern die achter alle schijnen verscholen ligt en
waarvan de bewustwording eerst het waarlijke leven beteekent, ik
heb er smartelijk bij ondervonden, dat die geheime kern van
gemoeds- en geestesleven niet bereikt kan worden noch door den
wil tot geluk en vroomheid, noch door de bevrediging van kennisdorst ..." en verder : „Zijn weg" (d. i. de weg van den zoeker)
„naar het leven leidt door de tuinen van liefde en dood en slechts
de beproevingen van hellevreugden en donkere smarten kunnen
zijn ziel de volharding schenken om door te dringen tot die
mystiek van het hart, de geestelijke schoonheid, die het waarlijk

304LEESTAFEL.
leven is en die voor velen onzer onbereikbaar, eene steeds wijkende
hemelspiegeling blijft."
Geheel onduidelijk is deze belijdenis niet, maar zij is vooral onvolledig, en indien wij met den dichter binnentredende in de tuinen
van liefde en dood, trachten uit zijn lied het antwoord te vinden op
deze eenig-belangrijke vraag, wat dan die geestelijke schoonheid
is zoo zij noch in vrome godsaanbidding, noch in aardschee geluksjubel ligt besloten, dan ontglipt ons telkens in niet recht verstaanbaar gefluister, de stem van den zanger die ons zijn mystiek
zou verklaren.
Het kan wel zijn dat dit de bedoeling van den dichter zelven
is : poëzie is geen interpretatie-college ; zelfs is van menig gedicht
de vraag die in ons gemoed blijft doorklinken de schoonste en
meest levenwekkende bekoring, en deze waarheid geldt inderdaad
ook van menig lied in dezen bundel. Maar ik wil wel bekennen,
dat juist van dezen dichter mij die gedichten het zuiverst klinken
waarin geen mystiek is neergelegd : de liefde-uitingen jegens
werkelijk levende personen, de schildering van huislijken vrede,
en bovenal de streng geschoolde dramatiek. Het buiten den cyclus
staande, doch daaraan toegevoegde dramatische gedicht Judith is
een uitnemend geslaagde proefneming om naar den oudgriekschen,
Aeschyleïschen trant een episch verhaal te dramatiseeren. Zijn
somtijds in dit kleine treurspel de koorzangen ietwat mat, de

hoofdgestalte is met groote bezieling geteekend en de verhalende
gedeelten zijn in hun krachtige taal en schoone jamben boeiend.
Uylderts Judith acht ik een verrijking van onze Nederlandsche
litteratuur. K. K.
Felix Rutten. Avondrood, met een Inleiding van J. van
Well, S. J. -- Roermond. J. J. Romen en Zoon, 1913.
„Poëzie behoort niet te worden ingeleid ; spreekt ze niet onmiddelijk aan, dan is ze geen poëzie."
Deze woorden, waarmede Pater van Well zijne Inleiding van
den jongsten bundel van Felix Rutten aanvangt, zeggen wij hem
na, terwijl wij het kleine dossier prijzende aankondigingen uit de
katholieke pers ter zijde leggen, dat door den uitgever als prospectus aan het boekje is toegevoegd : zulk een koor van loftuitingen
verwart ons en beneemt ons de stille aandacht, die noodig is om
te luisteren naar meerendeels gefluisterde liederen. Maar wij herhalen die uitspraak niet na het lezen der Inleiding zelve. De liefdevolle aandacht waarmede Pater van Well het innerlijk leven van
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zijn jongen vriend heeft gevolgd, de taktvolle steun die hij dezen
heeft gegeven, de smaakvolle waardeering waardoor hij de geestesgaven van den jongen dichter heeft geleid in hare ontplooiing,
maken deze Introductie, met sympathieke bescheidenheid en poëtisch
kunst-inzicht geschreven, tot een welkom fragment van dichterbiografie.
Ook tot eene aanbeveling der gedichten zelve. Ik had eerst
den bundel doorgelezen zonder op de Inleiding te letten, en wil
wel bekennen dat mij, hij al mijne waardeering voor de zuidelijke
zoetvloeiendheid der klanken, en voor den zangerigen rhythmus,
de toon wat zoetelijk, en de stemming wat vaag schenen. De Inleiding drong mij tot herlezing, leerde mij de lijnen zien die de
gedichten vereenigen en bracht tint in veel wat mij eerst wat
kleurloos scheen.
Evenwel, de Inleiding -- die met terughouding van eigen persoon en uitsluitend ter wille van den dichter is geschreven — bemoeilijkt de taak onzer aankondiging terwijl ze die besnoeit. Hoe
zouden wij kunnen uitweiden over den dieperen zin van dezen
dicht-cyclus, dien men het kortst kan karakterizeeren als een
Beatrice-cyclus, terwijl we immers kunnen volstaan met eene verwijzing naar de schets van Pater van Well die de geheimen van
zijnen leerling kent en daarvan zooveel -- doch ook niet meer —
openbaart als kiesche takt hem veroorlooft? Voor ons, die verder
afstaan, zal altijd meer dan het persoonlijke element in poëzie als
deze het algemeene, d. i. het gemeenschappelijke boeiend blijven.
Elk onzer waardeert de liederen het meest die in zijn eigen hart
nieuwe liederen — ongezongen doch wel verstaan — doen geboren
worden. Zoodanige zijn er verscheidene in dezen bundel. Rutten
stort gaarne zijn jubelen en klagen uit in de natuur. Hij hoort
zijne droomen ruischen in den nachtwind, en ziet de verbleekende
estalte zijner herinneringen wegsterven in het morgenschemer.
Deze natuurvisie geeft aan zijne poëzie, aan gedachten en uitbeel-

ding plastische duidelijkheid. Maar zij heeft, vooral voor een
dichter van zekere technische vaardigheid, hare gevaren. De nacht
en de herfst, de zee en de sterrenhemel hebben reeds tot zoovele
dichters gesproken! Wat mij nu in dezen bundel bijzonder treft
dat is de echtheid. Deze dichter verrast ons zelden door zeer
nieuwe beeldspraak of door onverwachte wendingen van zijne fantasie; ook is zijn taal niet zoo heel oorspronkelijk maar zijne liederen
zijn, of schijnen althans, levensuitingen : zij zijn gebeurd. En dat
is dunkt me, geen geringe lof. K. K.
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Augusta de Wit. Natuur en menschen in Indië. Met 45
illustraties. Mij. voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1914.
Een reiziger, die behoorlijk voorafgaande studiën heeft gemaakt
van de landstreken die hij gaat bezoeken ; die, bij zijn bezoek,
goed uit zijn oogen kijkt en inlichtingen ontvangt van der zake
kundigen ; die met veel talent de ontvangen indrukken weet weer
te geven, hij moet voor zijne geschriften wel belangstelling vinden ;
hij weet zooveel, en vertelt zoo goed van dingen, die zijne landgenooten toch eigenlijk ook behooren te weten.
Aan zoodanigen, veelzijdig begaafden reiziger doet mij mej uffrouw
Augusta de Wit denken ; en het ligt dan wel voor de hand, dat
ik met bijzonder veel genoegen haar reisverhaal aankondig.
Er zijn wel, op enkele bladzijden, fouten of misstellingen aan
te wijzen. Om dadelijk een paar te noemen : Daendels speelde nog
geen rol in 1757, toen het vorstendom van Mangkoe Negara werd
gesticht (bl. 93) ; de geschiedenis van de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo (bl. 213) is de schrijfster tamelijk onbekend, en de
bevolking van dat gewest is ongeveer dubbel te hoog aangegeven
(bl. 214). Dat de auteur hare schetsen niet van een dagteekening
heeft voorzien, is soms wat hinderlijk, als zij spreekt van „verleden
jaar" (bl. 123, 225) of van „eergisteren" (bl. 196).
Maar dat zijn kleinigheden, bij een te wenschen herdruk gemakkelijk te herstellen. Hoeveel is daarentegen, voor den Nederlander, niet uit dit boekje te leeren ; op hoe onderhoudende wijze
wordt hij niet bekend gemaakt met verhoudingen en toestanden
in zijne Oostersche koloniën!
En de beschouwingen van de schrijfster stemmen op ver-

schillende plaatsen tot nadenken. Ik wijs o. a. op bl. 102-121,
waar zij den toestand in Madjawarna, en daarmede de zegenrijke
uitwerking der zending op sociaal gebied teekent. Maar, zegt zij,
met dien toestand voor oogen „voelt de beschouwer, die onpartijdig
tracht te staan, de gedachte opkomen dat de Javaan van de
zending andere gaven zoekt en aanneemt dan die ééne, die zij de
ééne kostelijke acht ... Als dat zoo is, dan heeft de zending een
ander doel gediend dan zij voor het hare koos." Of op bl 303 en
vlg., waar de onvermoeide strijd van de zendelingen onder de
Karo-Bataks „tegen vooroordeel en vuiligheid" wordt geprezen, doch
over het gehalte van het door de zending aldaar in het leven
geroepen volksonderwijs wordt geklaagd.
Een ander voorbeeld, dat Augusta de Wit zich niet tot een

LEESTAFEL.

307

gewoon reisverhaal bepaalde maar nadacht over wat zij zag, vindt
men op bl. 336, als zij het heeft over de nieuwere toestanden
op Sumatra's Westkust, waar de bevolking de vruchten begint te
plukken van een „deugdelijk onderwijs". Bijzonder trof mij hier
deze zinsnede, die het goed recht bewijst van hen, die reeds jaren
geleden dwang en monopolie uit den booze achtten : „Wij zien dat
de koffiecultuur herleeft, die gestorven scheen toen de hatelijke
dwang tot planten en verkoopera werd afgenomen van het volk,
en dat heuvels en steile berghellingen, vroeger een wildernis van
alang-alang, nu zorgvuldig beplant staan met fleurige struikenrijen"
4p Bali wordt, het is sinds lang bekend en door de uitkomsten
der opiumregie bevestigd, vergelijkenderwijze veel opium geschoven.
Dr. Julius Jacobs, daardoor getroffen, schreef in 1883 dat „het
van nature sterk en krachtig gebouwd en voor meerdere geestesontwikkeling uiterst vatbare Balische ras" daardoor „alle energie
verliest". Maar Augusta de Wit schildert ons, dertig jaar later,
de mannen als „over het algemeen groot van stuk, met forsche
ledematen" (bi. 138) en de vrouwen als „vroolijk, gezond van lijf
en geest" (bl. 164). Zou men nu tot de slotsom moeten komen
dat men de verderfelijke gevolgen van het opiumgebruik minder
op physiologisch dan op economisch gebied zoeken moet ? Ik weet
het niet. Zeker moet men óók rekening houden met andere factoren ; de wèl doorvoede Chinees b. v. zal allicht minder nadeelige
gevolgen van het opium ondervinden dan de onder-voede Javaan.
Zoo zijn er tal van onderwerpen, door mejuffrouw de Wit
besproken, die stof geven tot nadere overdenking; bij voorbeeld,
de vooruitgang op verschillende Buitenbezittingen door de aanwending van Europeesch kapitaal en Europeeschen ondernemingsgeest, onder de leiding van Europeesch gezag, -- of zelfs door
het feitelijk optreden alleen van dit laatste (bl. 372). De lust
bekruipt mij, enkele treffende zinsneden, daarover handelend, aan
te halen ; maar deze aankondiging zou te uitvoerig worden, en
hoe weinig zou de lezer dan nog ingelicht zijn over den rijkdom
van gegevens en wetenswaardige bijzonderheden, die hem worden
voorgezet.
Hij koope, leze en herleze het tegen geringen prijs verkrijgbare boek ; ik durf hem wel de verzekering geven dat hij zijn
geld en zijn tijd goed besteedt. E. B. K.
.. .
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J. W. Gunning JHz. Hedendaagsche zending in onze
Oost. Tweede, geheel herziene en vermeerderde druk. Boekhandel van den Zendingsstudieraad. Den Haag, 1914.
Den eersten druk van dit werk --- die zonder den naam van
den bewerker verscheen — kondigde ik met ingenomenheid aan
in het December No. van Onze Eeuw, 1909.
Het is geen gewoonte, ook de herdrukken te bespreken ; maar
nu de tweede druk zooveel uitgebreider is geworden, kan het geen
kwaad, er nogmaals de aandacht van alle zendingsvrienden op te
vestigen.
En, met het oog op de toekomst die allicht verdere herdrukken
zal brengen, is het misschien óók nuttig, hier een paar opmerkingen
mede te deelera welke ik onder het lezen maakte.
Misschien, want voor den Zen druk is van eene aanteekening,
welke ik vroeger ten beste gaf, niet de minste notitie genomen.
Ik zeide n.l. dat „de staatkundige geschiedenis, waar die soms met
enkele woorden werd aangeroerd, niet met de noodige nauwkeurigheid
is behandeld. Men had b.v. op bl. 46, de aanleiding tot den Bandjermasirschen opstand van 1859 wel kunnen weglaten ; maar als
men haar wilde behandelen, dan had dit niet op zóó averechtsche
wijze moeten geschieden."
Welnu, wij vinden het in 1909 gegeven verhaaltje letterlijk
op bl. 174-175 van den nieuwen druk terug! !
Hoe kan iemand, die de geschiedenis toont niet te kennen,
verklaren : „de geschiedenis leert dat dit — n.l. dat de zending de
oorzaak was van den opstand — een leugen is" ? Intusschen, — de
heer Gunning zij gerust — het is een leugen ; maar ik zou wel
eens willen weten welke deskundige ooit aan de goede gemeente
heeft willen wijsmaken, dat de zending den opstand op haar geweten had. Ja, ik wil wel gaarne gelooven, dat de een of ander
indertijd dergelijk praatje verkocht heeft ; maar als men zich aan
alle praatjes van onwetenden moest laten gelegen liggen ... .
Een halve eeuw geleden waren er in Indië vele oudgasten,
die in de Christelijke zending in het algemeen een gevaar zagen ;
evenals in spoorwegaanleg, in onderwijs, in wijziging van belastingen
en in wat niet al. De ,,rustige rust" zou verstoord worden ; als de
inlander te verstandig werd, zou het gedaan zijn met het onvolprezen cultuurstelsel ; de Mohammedanen zouden den heiligen oorlog
prediken, enz. Men moest al erg eenzijdig zijn, of erg liberaal
(zooals, voor zijn tijd, van Höevell) om op de prediking van het
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Evangelie in onze Oost te durven aandringen. Maar die tijd is nu
lang voorbij.
Bedenkende dan, dat het, tot 1861 ongeveer, de hoogste wijsheid onzer koloniale staatkunde is geweest, alles te laten blijven
zooals het, ten bate van het moederland, „door de scheppende hand
van Van den Bosch was gewrocht" ; dat men in 't bijzonder den
invloed der zending wantrouwde, komt het mij voor, dat den
Schrijver zijn objectiviteit een oogenblik verliet toen hij (bl. 234)
de tegenwerking, door den zendeling P. Jansz in 1859 ondervonden,
toeschreef aan roomsche en mohammedaansche invloeden. Wat
hiervan gezegd wordt, vindt men ook op bl. 85 van den eersten
druk, maar is tegen een minder oppervlakkige beschouwing m.i.
niet bestand.
De heer Jansz verspreidde in 1859 onder de Mohammedanen
in Japara een tractaatje met het opschrift: „De tijd is vervuld ;
het Koningrijk Gods is nabij gekomen ; bekeert U en gelooft in het
Evangelie." De strekking van het stuk is hieruit af te leiden; en
het is waarlijk niet te verwonderen dat de assistent-resident (bedenk : in 1859 !) voor rustverstoring vreesde en zijn resident met
de zaak in kennis stelde. Deze liet het tractaatje vertalen en vroeg
de meening van zijn regenten, die zich, zegt Coolsma, er begrijpelijkerwijs niet mede konden vereenigen ; hij onderwierp daarna de
geheele quastie aan de beslissing van den Gouverneur-Generaal, die
Jansz in het ongelijk stelde. En de Minister van Koloniën verklaarde,
liet geheel met den Gouverneur-Generaal eens te zijn.
Of nu de ambtenaar, die de rust bedreigd achtte, roomsch was
doet waarlijk niets tot de zaak af; al de hoogere autoriteiten waren
dat Wiet; de protestantsche resident was van geene andere meening
dan hij.
Nu ik mij toch heb laten verleiden den herdruk te bespreken,
meen ik goed te doen door er nog, met één voorbeeld, op te wijzen
dat men, om den zendingsarbeid te doen kennen, zich niet Al te
zeer op kortheid moet toeleggen.
Ik sla bl. 153 (bl. 27 van den eersten druk) op en lees daar :
„Aan Kediri is vooral de naam van C. Poensen verbonden, die
hier Harthoorn opvolgde. Naar zijn aanleg bemoeide hij zich het
meest met de opleiding van voorgangers. Na reeds een paar malen
voor eene eervolle benoeming bedankt te hebben, nam hij in 1891
het hoogleeraarschap van de Indische Instelling te Delft aan".
Dat is alles over een man, die dertig jaren lang zóóveel gedaan
heeft voor de zending op Java, en ook na zijn terugkeer in het
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moederland haar nog velerlei diensten bewees ! Maar bovendien is
het weinige, dat gezegd wordt, niet geheel juist.
Hoe komt de Schrijver er aan, dat Poensen de opvolger van
Harthoorn was ?
Harthoorn — het valt mij op dat, integenstelling met den
anders stipt gevolgden regel, hier 's mans voorletters niet zijn vermeld ; en ook, dat hij nergens anders in het boek wordt genoemd,
zoodat de lezer aan de mededeeling van het bloote feit dat Poensen
hem zou hebben opgevolgd, niets heeft — S. E. Harthoorn dan, is
nooit zendeling in Kediri geweest, wèl in Pasoeroean ; in Kediri
was H. Smeding, de latere Haarlemsche predikant, zendeling geweest
vóórdat Poensen kwam
Deze begreep dat voor dat zendingswerk meer inlandsche
helpers noodig waren ; die helpers konden dan als voorgangers in
de verschillende inlandsche Christengemeenten optreden. Inderdaad
liet Poensen zich daaraan veel gelegen liggen ; maar mag men nu
zeggen dat zijne verdiensten „het meest" in die richting moeten
worden gezocht ?
Zeker niet. Als er sprake is van verdiensten ten aanzien der
zending, laten wij dan allereerst bedenken dat het goeddeels aan
Poensen te danken is geweest dat niet, na de ondervonden teleurstellingen, het Ned. Zendeling-genootschap zich destijds van Java
heeft teruggetrokken. Laat ons verder gedachtig zijn aan al wat
hij gedaan heeft voor de ontwikkeling der Javanen, op geestelijk
en stoffelijk gebied, o.a. door zijne leesboeken en kerkgezangen ;
en niet vergeten dat hij meer kon doen en meer deed dan een
ander, omdat hij zich degelijke kennis had weten te verwerven
van de Javaansche taal en van het Javaansche volksleven.
De mededeeling dat Poensen, toen hij professor werd te Delft,
al „een paar malen voor eene eervolle benoeming bedankt had",
zegt den lezer weinig ; als men haar noodig acht, moet men duidelijker zijn. Poensen had, als hij gewild had, in 1875 leeraar in 't
Javaansch te Batavia, en in 1876 directeur van het seminarie te
Depok kunnen worden ; dit bewijst, dat hij reeds toen niet onopgemerkt was gebleven. Maar hij had zijn hart aan de zending verpand,
ook nadat hij, op 55-jarigen leeftijd, Indië voor goed vaarwel zegde.
Genoeg, dunkt mij, om te doen zien dat men, naar mijne opvatting,
in een boekwerk dat over de zending in onze Oost handelt, wel wat
meer blijk zou kunnen geven van waardeering van een buitengewoon
verdienstelijk man, zooals Poensen voor die zending is geweest
Al was het alleen opdat de heer Gunning aan deze opmerking
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voor een volgenden druk van zijn handboek gevolg zou geven,
hoop ik dat hij ditmaal van mijne aankondiging kennis zal gelieven
te nemen. E. B. K.
C. J. Hasselman. Algemeen Overzicht van de uitkomsten
van het Welvaarts-onderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1904-1905. Opgemaakt ingevolge opdracht van
Z. Ex. den Minister van Koloniën. 's-Gravenhage. Martinus
Nijhoff, 1914.
„Niets is, in het algemeen, voor den beheerder in onze koloniën
meer noodig dan eene grondige kennis van den feitelijkere toestand, —
en aan die kennis ontbreekt nog heel wat."
Dit was, in verschillende zijner redevoeringen, het refrein van
wijlen Mr. W. K. van Dedem, als Kamerlid en als Minister. Aan
zijn initiatief, in laatstgenoemde betrekking, hebben wij de gewestelijke economische overzichten te danken, die in 1892-93 het
licht zagen, maar na zijn aftreden nooit zijn vervolgd. Had men
dat wèl gedaan, zooals het aanvankelijk plan was, dan zou men
niet een tiental jaren later, toen de welvaart op Java blijvend
bedreigd scheen, Bene commissie noodig hebben geacht om deswege
licht te verspreiden ; en, indien al, dan zou die commissie niet een
paar jaar van voorbereiding en dan een tiental jaren van noesten
arbeid hebben behoefd om haar taak te volbrengen. Zij heeft de
bibliotheken verrijkt met een stapel gedrukte folianten, bijna een
meter hoog ; en wanneer haar werk had kunnen voldoen aan de

bedoeling der opdracht, dan zouden wij nu weten hoe de economische
toestand op Java was in 1904 of 1905 ... terwijl die juist in de
sedert verloopen jaren, meer dan ooit te voren, veranderd en verbeterd is!
Maar wij zijn er nog niet. Toen het bleek dat de stukken een
bedenkelijken omvang zouden verkrijgen, achtte de Minister van
Koloniën het noodig dat daarvan een „beknopt overzicht" werd
gegeven. Dit is thans verschenen ; het behandelt echter alleen de
uitkomsten van het onderzoek, „geheel onafhankelijk van de door
de Hoofdcommissie in te dienen eindvoorstellen, welker behandeling,
zoo in Indië als in Nederland, vermoedelijk nog geruimen tijd in
beslag zal nemen."
Als wij weer tien jaar verder zijn
Deze loop van zaken veroordeelt den opzet der enquête; men
moet, als de noodzakelijkheid van het een of ander gebleken is,
niet een tiental jaren met een voorstel daartoe, en nog eens eenige
.. .
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jaren met de behandeling wachten. In den tusschentijd is immers
alles veranderd. En dan ... als men aan een groot aantal personen
hunne meening vraagt over min of meer abstracte onderwerpen,
waaromtrent geen degelijk onderzoek is voorafgegaan, wordt men
niets wijzer.
Eigenlijk was het wel te voorzien.
Op aandrang van den bovengenoemden heer van Dedem nam,
in 1881, de Tweede Kamer der Staten-Generaal eene motie aan,
waarbij aangedrongen werd op een onderzoek naar de nadeelige
gevolgen van het opiumgebruik voor Java's bevolking. De Regeering stelde een reeks van vragen op, te beantwoorden door de
hoofden van gewestelijk bestuur, de inspecteurs van financiën en
den chef van den geneeskundigen dienst. Binnen het jaar was het
onderzoek afgeloopen ; de verslagen werden in overweging genomen,
maar in 1885 moest worden verklaard „dat de onderzoekingen
geen uitkomst van eenig belang hadden opgeleverd"; men droeg
toen een „nader onderzoek" op aan een hoofdambtenaar, aan wiens
nagedachtenis men zeker niet te kort doet als men hem een der
ijverigste verdedigers van het pachtstelsel noemt, die van pachters
geen kwaad hooren wilde. Ook dat onderzoek liep op niets uit.
Eenigermate als met de opium-enquête van 1882 is het gegaan
met het welvaartsonderzoek. Men heeft een vragenlijst van niet
minder dan 533 punten opgesteld, daarop van alle kanten spoedig
antwoord gevraagd, ... en kreeg, bij wijze van spreken, evenveel
meeningen als ondervraagden. Men heeft — we zeiden het reeds —
jaren noodig gehad om de antwoorden te bewerken, en is ten
slotte weinig verder gekomen. Om in de terminologie van 1885 te
blijven : „de onderzoekingen hebben geen uitkomst van eenig belang
opgeleverd."
Staatsraad Hasselman, die alle verslagen doorworstelde en
daarvan het „beknopt overzicht" (353 gr. octavo-bladzijden, met
eenige bijlagen) samenstelde, schrijft in zijne inleiding :
... ,,Een scherp omlijnd beeld van Java's economischere toestand
verwachte men . . niet. Het eiland Java vertoont op economisch gebied
den nauwlettenden toeschouwer een bonte staalkaart van de meest
uiteenloopende toestanden en verhoudingen. Geen wonder dat een
plaatselijk onderzoek, in betrekkelijk korten tijd ingesteld door
een geheel corps Europeesche en inlandscheambtenaren, zich oploste
in een bonte staalkaart van de meest uiteenloopende meeningen.
Het is mijn streven geweest, uit dezen brouwketel van opvattingen
en gevoelens iets te distilleeren wat aangemerkt kan worden als

LEESTAFEL.

313

Bene communis opinio. Waar zulks ondoenlijk bleek, is getracht, in
ieder geval zooveel mogelijk recht te doen wedervaren aan de
verschillende, dikwerf tegenstrijdige opvattingen. Zoodoende zal het
overzicht in de eerste plaats kunnen dienen om eenig inzicht te
geven in den bestaanden strijd van meeningen in zake de verschillende factoren, die Java's welvaart beheerschen" .. .
Zeer bemoedigend klinkt dit niet. Maar wij zullen althans iets
meer weten van het peil van die welvaart ... in 1904-1905, dus
in Bene periode die lang achter ons ligt? Span uwe verwachtingen
niet te hoog ! „Omzichtigheid is geboden" zoo waarschuwt ons de
heer Hasselman, ,,bij het maken van besliste gevolgtrekkingen uit
de thans verzamelde gegevens." Inderdaad ; men heeft te doen met
„eerre bonte staalkaart van de meest uiteenloopende meeningen",
en de statistieken, waarop de gevolgtrekkingen steunen, zijn vaak
niet te vertrouwen.
„Toch schijnt de eindconclusie geoorloofd ... dat zoowel
tijdens het ingesteld onderzoek als daarna, de lijn van Java's welvaart eer stijgende dan dalende was", aldus, te recht, de heer
Hasselman. Maar om tot deze slotsom te komen, hadden wij waarlijk
den stapel verslagen en overzichten niet noodig. In afl. VI der
mededeelingen van het bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezit.
tinyen vindt men deze korte, doch sprekende cijfers
„De totale waarde van den uitvoer uit Nederlandsch-Indië
bedroeg
in 1904
in 1913
Voor Java en Madoera f 192.679.000
f 357.261.000
Voor de Buitenbezittingen f 102.928.000
f 326.685 000
Totaal
f 295.607.000
f 683 946.000
In 1913 bedroeg dus de totale waarde van den uitvoer 231 pCt.
van die in 1904."
„De totale waarde van den invoer in Nederlandsch-Indië
bedroeg
in 1904
in 1913
In Java en Madoera
f 132.357.000
f 350.110.000
In de Buitenbezittingen f 75.492.000
f 143.231.000
Totaal f 207.849.000
f 493.341.000
In 1913 bedroeg dus de totale waarde van den invoer 237 pet.
van die in 1904."
Men kan bij liet zien van deze cijfers volkomen rekening houden
met het feit, dat niet alles wat van Java wordt uitgevoerd, op Java
wordt geproduceerd ; dat, omgekeerd, niet alles wat op Java wordt
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aangebracht, ook daar wordt verbruikt ; toch zal men wel niet
twijfelen aan de daartuit te trekken conclussie, dat de handel zich
zoowel daar als op de Buitenbezittingen in de laatste jaren buitengewoon heeft ontwikkeld. En hoever bij de toeneming van den
handelsomzet de welvaart van den inlander betrokken is, kan misschien niet duidelijker worden aangewezen dan door deze getallen,
betreffende den invoer van katoenen manufacturen op Java en
Madoera :
in 1901 in 1913
f 31.686.000 f 73.879.000
In 1913 bedroeg dus de waarde van dezen invoer 233 pct. van
die in 1904.
Wanneer men nu denkt aan de massa arbeid, door de Commissie en hare helpers verricht ; aan de belangrijke kosten, welke
die arbeid medebracht, dan maakt zich toch wel een gevoel van
teleurstelling van ons meester. Men ziet vóór zich een groot gebouw,
zonder behoorlijke fundamenten, welke in casu hadden moeten
bestaan uit betrouwbare statistieken en nauwkeurige waarnemingen,
leidende tot vaststaande feiten.
Inderdaad ontbreken die.
Het is niet kwaad, dit in het kort aan te toonen. Laat ons
nemen Hoofdstuk I van het Overzicht, waarin de inlandsche landbouw wordt behandeld.
Daar worden cijfers gegeven, waaruit de argelooze lezer leert
dat die landbouw van 1883 tot 1903 achteruitging : het beplante

oppervlak nam niet toe naar verhouding van de bevolking. Maar
de noten aan den voet der bladzijden waarschuwen ons, niet te
vlug te zijn met ons oordeel : „in de districten, waar de nieuwe
landrente-regeling is ingevoerd, is eene méérbevinding van bouwgrond geconstateerd, ten bedrage van gemiddeld 21 pct. voor
sawah's en 210 pct. voor droge gronden ; districtsgewijze zijn deze
cijfers dikwerf nog zeer belangrijk hooger."
Maar ... dan lijken alle gebruikte getallen, alle daarop steunende meepingen eenvoudig naar niets. Het gaat niet aan, te zeggen
de statistieken zijn geheel onbetrouwbaar, maar er zijn nu eenmaal
geen betere en „men moet roeien met de riemen die men heeft" ;
onbruikbaar materiaal moet veeleer gestreng van het werk worden
geweerd.
Gaat de rijstopbrengst per bouw voor- of achteruit ? Sommige
verslaggevers melden het een, anderen het ander, de meesten vonden
dat zij zoowat gelijk bleef. Vermoedelijk is de toestand gunstiger
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dan hij wordt voorgesteld, „daar eene neiging bestaat om de productiecijfers lager op te geven dan zij zijn" ; in Bene noot (bl. 11)
wordt deze aanteekening versterkt met de mededeeling dat ook het
Departement van Landbouw klaagt over de moeilijkheid om aan
juiste cijfers te komen : „de meest uiteenloopende cijfers worden
genoemd". Wanneer men het verslag (Va), waarvan de heer Hasselman hier een overzicht geeft, t.a.p. bl. 108, opslaat, dan wordt het
geschokt vertrouwen allerminst hersteld. Men is, zoo verneemt men
daar, „afgegaan op verklaringen van dessahoofden en landbouwers" ;
en deze autoriteiten zullen den toestand „wel niet rooskleurig"
hebben voorgesteld, „niet alleen omdat de boer nog al tot klagen
geneigd is, maar b v. ook omdat waarschijnlijk voor verhooging der
landrente gevreesd wordt, gelijk bij 't onderzoek naar Veeteelt en
Visscherij ook vrees voor verzwaring der bedrijfsbelasting van
invloed was op de gegeven antwoorden". De „Bewerker" van het
verslag acht deze bezwaren, wat de padioogsten betreft, niet overwegend ; maar, voegt hij er bij, „veel hangt hierbij af van hoe
ondervraagd wordt. Hierdoor alleen kan men al spoedig achter de
waarheid komen".
Is met deze opmerking eigenlijk niet reeds het geheele onderzoek veroordeeld ? Men had noodig : uitkomsten van onpartijdige,
nauwkeurige waarnemingen. In de plaats daarvan vraagt men
rechts en links, met de wetenschap dat het antwoord verband zal
houden met de wijze waarop de vraag gesteld wordt. En ... de
tijd ontbrak om de ingewonnen berichten te toetsen, aan te vullen,
te verbeteren. Als wij zoo terloops lezen dat Dr. Sollewijn Gelpke
indertijd aan onderzoekingen betreffende den rijsthandel in ééne
afdeeling, meer tijd besteedde dan thans ten beste gegeven kan
worden aan al de welvaartsonderzoekingen (Overzicht bl. 13 noot 1),
dan begrijpen wij dat het werk van dien man van waarde kan zijn
en, al is het nu wat verouderd, „toch nog zeer de aandacht verdient" ; maar dan wordt ons slechts te duidelijker dat het werk
van de „mindere-welvaartcommissie" verkeerd is opgezet. Men had
velerlei gegevens noodig ; dadelijk, juist of niet juist . . .
Een onderzoek, aldus ingesteld, moest wel falen. Vooral ook,
omdat er zoo weinig menschen schijnen te zijn, in staat, volkomen
objectief te oordeelen, of Bene eenmaal opgevatte overtuiging prijs
te geven ; het is alsof de hiertegen aangevoerde argumenten,
hoe krachtig ook, in den regel slechts het gevolg hebben dat men
zich nog meer ter verdediging inspant. Men kan dit dagelijks
waarnemen ; maar om op Indisch terrein te blijven, laat ons slechts
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herinneren aan den strijd tegen de opiumpacht. Wie nu nog de
pleidooien herleest van gewezen hoofdambtenaren, ter verdediging
van het pachtstelsel, gelooft zijne oogen niet. Die menschen hadden
zeker een goed verstand ; aan hun goede trouw is nooit getwijfeld ;
en toch ... zij zouden, bij eene enquête naar de opiumpacht, wel
zóó ondervraagd hebben dat op den voorgrond kwam wat zij de
waarheid achtten ; en zij zouden volkomen overtuigd zijn geweest
dat iemand, die niet antwoordde in hun geest, „de waarheid" niet
diende.
Men leze nu het geheele eerste hoofdstuk van Hasselman's
overzicht. Telkens en telkens vindt men antwoorden op gestelde
vragen in dezen geest : A zegt ja, B zegt neen, C houdt zich
onzijdig. Allerlei wordt aangevoerd ter verklaring van de verschillende meeningen ; en men kan daaruit slechts de gevolgtrekking
maken dat de meeste berichtgevers niet veel studie van de zaak
hadden gemaakt, of daarin niet diep waren doorgedrongen. Trouwens, kon het anders, bij den geheelen opzet der zaak en de voorgeschreven overhaaste behandeling?
Het was voor den heer Hasselman eene moeilijke taak, de
verslagen der Commissie tot één overzicht te condenseeren. Het
verslag Va, zonder de voorafgegane onderzoekingen en zonder de
bijlagen, telt 367 gedrukte folio-bladzijden ; het overzicht brengt die
terug tot 53 octavo-bladzijden, en is dus heel wat beknopter.
In dat streven naar beknoptheid is een enkele maal wat te ver
gegaan, zoodat de duidelijkheid in het gedrang komt. Op bl. 5 wordt

b.v. gezegd, dat de padizaad-selectie bestaat „in het weeken van
het padizaad in water of andere vloeistoffen"; maar in het stuk
V a vinden wij de noodige toelichting : bij dat weeken drijven de
korrels boven die slechts een schrale, armoedige plant zouden
opleveren, en die worden dan verwijderd. Er is trouwens ook nog
eene andere selectie (bl. 28): „voor de paditeelt worden de beste
aren uitgekozen". — Op bl. 20 lezen we dat, sedert 1906 de
bamboe ook beteekenis heeft .... voor de pandanhoeden ; bedoeld
is natuurlijk dat er, behalve bamboehoeden, nu ook hoeden van
pandanbladeren gemaakt worden. Op bl. 28, regel 18, vond ik
een storende drukfout : er moet staan : zaad van (i. p. v. en)
andere gewassen.
In het algemeen echter is de heer Hasselman er wel in geslaagd, de hoofd- en bijzaken te scheiden en alleen, zooals de
bedoeling was, de eerste mede te deelera. Doch hij moest daardoor
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wel in een ander euvel vervallen : het „pikante", de ziel van het
origineel ging verloren. Men vindt daarin niet-alleen allerlei
historische bijzonderheden, samengelezen uit de officieele en nietofficieele bronnen ; vergelijkingen met toestanden elders ; een
beurtzang, over de gouvernements-koffiecultuur aangeheven door
een „koffie-fanaticus" en een „anti-dito" ; snedige opmerkingen
over wisselende regeeringsinzichten en over de ambtenaren die
zich aan de ontvangen bevelen niet stoorden en allerlei willekeurige
handelingen pleegden (zie o. a. bl. 215) ; beschouwingen over „uit
den tijd geraakte eerbewijzen", over „het prentahwezen", over de
, rechtsongelijkheid van den inlander tegenover den Europeaan",
enz. enz.
Als het niet zoo verschrikkelijk veel tijd kostte, zou ik er
dan ook verre de voorkeur aan geven, de met veel kennis en
bekwaamheid, met veel belangwekkende, eigenlijk buiten het kader
vallende aanteekeningen samengestelde Indische stukken te lezen ;
het overzicht van den heer Hasselman geeft, en kon niet anders
geven, dan een dor geraamte. Doch nu ik nog alleen van de
bescheiden over den (inlandschen) landbouw eenigszins nauwkeurig
heb kennis genomen, begrijp ik dat althans de regeeringspersonen
geen tijd beschikbaar hebben om het „welvaarts-onderzoek" in
zijn geheel te bestudeeren, en zich wel tevreden moeten stellen
met een uittreksel ; begrijp ik vooral, dat van Bene verdere bespreking in Bene aankondiging geen sprake kan wezen. Deze is
waarlijk al lang genoeg !
Maar de Indische bundels bieden de dagbladen stof voor een
onbeperkt aantal hoofdartikelen over alles wat den met Indië
bekenden lezer belang zou inboezemen, juist door de velerlei uitweidingen en beschouwingen ; en ik begrijp niet, dat onze journalisten, vooral die in Indië, van deze bron niet meer gebruik hebben
gemaakt. Zij zullen er, ten onrechte, tegen op hebben gezien, de
folianten te doorworstelen ... .
Dit, zal men zeggen, veroordeelt dan mede de wijze waarop het
welvaartsonderzoek is opgezet : de enquêtte is overhaast gehouden,
en leert dus weinig feiten; de uitwerking is zóó breedvoerig, dat
zelfs de naast-belanghebbenden weinig lust hebben, kennis van
te nemen.
Is het niet jammer ?
E. B. K.
;
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Mr. S. van Houten. Vijf en twintig jaar in de Kamer
(1869-1894). Derde periode : van den val van Kappeyn e
tot de Grondwetsherziening (1879-1887). Haarlem. H. D.
Tjeenk Willink & Zoon.
Het is een leerzaam genoegen, door den bekwamen, nu 78-jarigen
Staatsman, die zoolang eene belangrijke rol in ons parlement speelde,
te worden herinnerd aan veel, wat in zijn tijd de gemoederen warm
maakte. En ook, door die herinnering bevestigd te worden in het
geloof dat niet hij, die het meest wordt toegejuicht, maar wel degene
die onder alle omstandigheden het best zijn karakter heeft weten
te handhaven, met de grootste zelfvoldoening op zijn verleden kan
terugzien.
De woorden die twintig, dertig jaar geleden werden gesproken,
moet men natuurlijk beoordeelen naar den tijd waarin zij werden
geuit; en men vindt van dien algemeenen regel ook in dit boek
verschillende bewijzen. Maar men treft in de toen gehouden redevoeringen en uitgegeven geschriften van Mr. van Houten ook nog
zeer veel aan wat actueel is gebleven, en de overweging onzer
tegenwoordige en toekomstige staatslieden ten volle waard is.
E. B. K.
Dr. J. J. van Loghem, arts. Verslag van een hygiënische
informatiereis naar Egypte, Tor, Jeruzalem, Tunis en Algerië.
Dr. L. Leopold, arts. De gezondheidstoestand der arbeiders bij de steenkolenmijnen van Poeloe Laoet.
Uitgaven van liet Koloniaal Instituut te Amsterdam.
Afdeeling Tropische hygiëne, Nos. 1 en 2.
Het ligt niet op den weg van de redactie van Onze Eeuw,
deze boekwerken te bespreken ; zij moet dit overlaten aan deskundigen, in vakbladen. Maar wel mag zij bare overtuiging te kennen
geven dat, alleen reeds door de uitgaaf van deze twee „mededeelingen'', waarop echter ongetwijfeld nog vele zullen volgen, het
Koloniaal Instituut te Amsterdam het zeer groote nut zijner
afdeeling voor tropische hygiëne heeft bewezen ; men kan nu reeds
zien, hoeveel er door den geneesheer, die kennis aan toewijding
paart, kan gedaan worden om verbetering te brengen in ongunstige
hygiënische verhoudingen, en hoeveel er vanwege het Instituut
toe wordt bijgedragen om de gegevens te verzamelen waarop de
kennis moet rusten. E. B. K.
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Anna van Gogh—Kaulbach. Opgang. De roman van een
vrouwenleven. Amsterdam. Meulenhoff en Co.
De lezer, die dit romannetje en de daarin handelende personen
met een nuchter oog beschouwt, kijkt na de schuldelooze inleiding
wat vreemd op en vraagt zich af, of de schrijfster verlangt dat
hij de hier „ten tooneele" gevoerde personen symphatiek zal
vinden en, zoo hij niet al dezen menschen den gunst van zijn
sympathie behoeft te schenken, wie dan wel door de schrijfster
als de uitverkorenen zijn bedoeld. Het is inderdaad een vreemd
wereldje, waarin dit stuk speelt : een moeder, die, van haar man
gescheiden, het met haar levend dochtertje liefst in de vrouwenbeweging zou meesleepen en het niet aardig vindt als het kind
geen warm belang stelt in haar vergaderingen en in kiesrechtdames-teas : zij heeft zich van den man aan wien ze haar leven
verbond omdat hij, de „lion", haar boven anderen, ook boven haar
zuster verkoos, afgewend omdat hij een wild en ontrouw echtgenoot
bleek te zijn. Dit heer is dan ook een singulier sujet : hij is
kunstkooper te Amsterdam, is vooral kunstliefhebber, reist veel,
omringt zich met mooie dingen, is een zwakkeling die zich leven
laat en in „betere" oogenblikken op zelfmoord peinst, daar hij zijn
uiterst vage idealen niet kan bereiken ; met de zuster van zijn
(gescheiden) vrouw heeft hij een liaison gehad (of eigenlijk is dit
nog zoowat gaande) ; die zuster is althans bepaald wel een figuur
waarvoor onze sympathie wordt gevraagd. Het kind zelf, van
welks „vrouwenleven" wij „den roman" te lezen krijgen, is niet veel
meer dan een stroomeloos bakvischje, dat „voor Engelsch" zal
gaan studeeren zonder veel animo ; geestelijk zweeft zij zoowat
tusschen de vergader- en congres-zieke moeder, den artistiekerigen
pa, de musiceerende tante en een jeugdig, eenzelvig maar wel
trouwhartig student in de medicijnen. Hare gevoelens zijn ook al
weer vaag.
„Op dezen roman zal later een vervolg verschijnen", zoo
hooren wij aan het „Einde", dat dus geen einde is. Het zij zoo.
De beste oplossing schijnt ons dat Tine op zijn oud-Aarlanderveensch
trouwt met den braven Koert, dat deze een drukke praktijk op
een welvarend dorp krijgt, dat zij de moeder wordt van heel veel
kleine Koertjes en dat ze niet meer dan noodig is Pa, Ma en
Tante ziet. Maar zoo prozaïsch zal het wel niet toegaan, vreezen
we. Dit ware te mooi om romantisch te zijn. En misschien zou de
schrijfster dit ook geen „opgang" vinden ! H. S.
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Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Dr. A. J. de Sopper. Oorlog (Synthese III). Haarlem. De Erven F.
Bohn, 1914.
Dr. A. H. de Hartog. Oorlog. Amsterdam. A. H. Kruyt, 1914.
Idem. Vrede (Nieuwe Banen VII, 9). Idem.
Hilbr. Boschma. Oorlog en Christendom. Ruurlo. Uitg. admin. Licht
en Liefde, 1914.
Loewenfeld. Het niet-bewuste in one zieleleven. Uit het Duitsch door
A. F. Meijer. Amsterdam. Scheltema en Holkema, 1914.
Dr. G. Heymans. De oorlog en de vredesbeweging. Groningen. J.
B. Wolters, 1914.
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. Groen van Prinsterer. (Onze
groote mannen I, 6). Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1914.
Dr. M. H. J. Schoenmaekers. Oorsprong en wezen van den modernen
wereldoorlog. Bussum. C. A. J. van Dishoeck, 1914.
J. K. Rensburg. Gita. Een cyclus van inter-asteraal Naturalisme.
Weekblad de Kunst, Amsterdam.
Anna Wahlenberg. Elly's beproeving. Roman uit het Zweedsch door
A. M. van der Linden—van Eden. Amersfoort. Valkhoff en Co., 1914.
De voorziening der bevolking van Amsterdam met versehe levensmiddelen. Rapport van de Commissie tot onderzoek van den toestand van
het marktwezen, ingesteld bij Besluit van B. en W. van Amsterdam van 14
Jan. '13. Amsterdam. Stadsdrukkerij 1914.
R. N. Roland Holst. Brieven over de Tentoonstelling van den Duitsehen Werkbond te Keulen. Rotterdam. W. L. en J. Brussé's Uitgevers-Mij.,
1914.
H. J. Kiewiet de Jonge, Bouwk. Ing. Bouwschappen (met een voorrede van Prof. Dr. J. H. Valckenier Kips). Delft. Techn. Boekhandel en
Drukkerij J. Waltman Jr., 1914.
Mr. A. A. H. Struijcken. De Grondwet. Haar karakter en waarde.
Eene studie. Arnhem. S. Gouda Quint, 1914. Idem. Grondwetsherziening.
Theorie en Praktijk ; beschouwingen over Staatrecht en Staatkunde. Ibidem.
Mr. Dr. M. J. v. d. Flier, Mej. Mr. J. F. Lycklama i Nijeholt, Jhr. Mr.
Dr. B. de Jong van Beek en Donk. Met een algemeens inleiding van Jhr.
Dr. Nico van Suchtelen. Wereldwelvaart, wereldrecht, wereldvrede. Amsterdam. Mij. voor goede en goedkoope lectuur.
Dr. W. van Ravesteyn Jr. De Antithese en de Arbeiders. Baarn.
Hollandia-Drukkerij, 1914.
A. R. Wallace. Maatschappelijke omgeving en zedelijke vooruitgang.
Vert. door Jhr. Dr. N. van Suchtelen. Wereldbibliotheek.
Mr. P. A. Diepenhorst. Voorlezingen over de Economie. II. Theorie I.
Utrecht. G. J. A. Ruye, 1914.
Arts Is. Zeehandelaar Jbz. Het Artsenmonopolie en de psychische
geneeswijze. Amsterdam. Cohen en Zonen.
Ds. G. H. van Sanden. Ascese. Amsterdam. A. H. Kruyt.
Fr. Paschasius van Meerveldhoven. Historisch -apologetische schets der
slavernij. Nijmegen. L. C. G. Malmberg, 1913.

Mr. H. P. K. Wiessing. Het ontstaan van De Nieuwe Groene.

Overneming verboden.

DAVID EN JONATHAN
DOOR

G. F. HASPELS.

VI.
„Nou meneer de directeur, een volgenden keer weer
zoo'n mooie kwartaal-balans van de Bataafsche Bank !"
lachte de president Marelse, forsche, vroolijke cargadoor,
die daarop commissarissen voorging met Karel de hand te
schudden ten afscheid.
„Zu Befehl, Herr Präsident !" boog Karel joviaalbescheiden voor den reus, die werkelijk veel meer van een
militair in ruste had, dan van een koopman.
Als tot een geheim praatje bleven hun handen iets
langer ineen dan noodig was. Marelse liet zijn blik, die
even de rijk-beschilderde vergaderzaal en de glunderende
commissarissen had omvat, op Karel rusten. Met de tintelend-blauwe oogen, die aan zijn zwaar-krijgshaftige houding
en grijze snor iets ongemeen jeugdigs gaven, keek hij
bewonderend neer op hun directeurtje, zijn directeurtje.
Want hij had hem ontdekt. Op een avond, een tijdje na
de Pincoffs-misère, toen hij juist met zijn vrouw zat te
overleggen, maar liever naar Yelp te verhuizen, was het
kereltje komen binnenstappen met de groeten van Willem
0 E. XV 6
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van Renkum, nog heel héél in de verte familie. En kijk,
het jog, hem door Lensink en Co. van Amsterdam als
procuratie-houder aan de hand gedaan voor de sukkelende
Bataafsche Bank — eigenlijk ook nog 'n oud familiestuk,
indertijd opgericht door zijn grootvader het jog had
zuurstof gebracht in zijn kinderloos, wat hummelig-wordend
leven. 't Scheen eigenlijk te gek om alleen te loopen, maar
door van Renkumpj e waren Rotterdam, en het ouderlijk
huis op de Boompjes, en de Bataafsche Bank hem toch
weer menschelij ker gaan lijken dan een villa in Yelp ; misschien omdat hij het aardig vond nu ook eens wat te
bevaderen te hebben, en dan nog wel zoo'n kwiek ventje.
Maar dat hoefde niet — het ventje was zelf in het zaal
gewipt. En kranig ook ! Had hem beduid, de Bataafsche
Bank niet te liquideeren, maar enorm op te zetten. Had voor
een ton bankaandeelen genomen waar haalde het jog die
vandaan ? want de oude van Renkum had meer preekgin
dan tientjes —, den koers opgejaagd, door prachtige•
dividenden blijven opjagen en de bank populair gemaakt.
Toen uit de Wijnstraat, waar ze letterlijk uit gegroeid waren
hen met een zoet lijntje hierheen geloodsd naar dit prachtige pand. En toen nieuwe commissarissen opgeduikeld,
deftige, zeker om ze die mooie wandschilderingen te laten
bewonderen hm, van Lathem, niet niks ! En alles met
een gemak, als kon het niet minder ; ja, hij had schik in 't jog !
Dankbaar keek Karel op tegen den goedigen reus , .
een gloed in zijn donkere oogen. Zijn president was de
ware Rotterdammer. Dó6r en dóór koopman, trotsch op
zijn naam : dat was zijn zaak, die nooit ploertige streken
had uitgehaald, zooals laatst nog zijn concurrent ; verslaafd
aan het geldverdienen en even verslaafd aan het geven,
voor Rotterdam, voor Rotterdamsche philanthropie namelijk want aan kuituur en kunst kwam hij nog niet
toe ; een beetje ruw en een tikje sentimenteel ; een
rnannetjesmensch, veel expansiever dan de leuke Hollander,
en daardoor wel een weinig schreeuwerig; toch een mannetjesmensch van groot vertrouwen, van prachtig, primair
vertrouwen, dat je ontroerde. Had Marelse niet de nog
,.
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aarzelende commissarissen met zijn volle autoriteit als gedwongen het met hun procuratie-houder te wagen als
nieuwen directeur, en bracht hij niet met dezelfde rustige
bravoure al diens voorstellen en plannen ter tafel, als waren
het de zijne ? En ging hij hiermede niet nog trouwer door,
sinds gebleken was dat Em en zijn vrouw in geen enkel
opzicht met elkaar sympathiseerden ? Waarlijk een prachtmensch, deze enkel-koopman !
„Nou afgesproken dan !" lachte de reus, naar de deur
gaande.
„Dan mag Marelse wel zorgen dat het geld wat duurder
wordt," kwam een grijs, droog manneke in half-sleetsch
zwart laken, dat nu volgde, van Strouwelen, een rentenierend oud-reeder, fabelachtig rijk naar iedereen wist. „Is
me dat een prolongatie-rente tegenwoordig, meneer van

Renkum !"
„Daar hebben we anders een probaat middel voor . . . ,"
lachte Karel fijntjes, door de nu openstaande deur zich
verzekerend dat de groom in de kleedkamer klaarstond
om de heeren te helpen.
„En dat is ?" vroeg het manneke hongerig en wantrouwend tegelijk.
„Veel geld te gebruiken, meneer van Strouwelen !"
De anderen, die wisten dat van Strouwelen, op zijn
achttiend-eeuwsch buiten aan 's Gravenweg met een huisiioudster als een vrek leefde, lachten luid en het manneke
lachte mee, na-mummelend : „ja, ja, die prolongatie-rente !"

„En — den volgenden keer weer mooi weer !" kwam nu
de Latere, directeur eener Haagsche IJzer-Industriefabriek.
Ondertusschen monsterde hij van dichtbij Karel's correcte
kleeding — neen, zoo'n das met briljant en zoo'n op de
blauw-lakensche bottines staande pantalon leverden ze je
niet in den Haag ; de Rotterdammer liet ze zeker uit Londen
komen. „Als we hier commissarisvergadering van de Lloyd
hebben, meneer van Renkum, is het altijd baggeren door
den modder, maar naar de Bataafsche Bank laat ik geregeld
de parapluie thuis."
„Ja, mooi weer houdt de stemming er in," glunderde
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Karel, hem een stap begeleidend tot aan den drempel.
Toen keerde hij zich vlug tot den laatsten commissaris.
Deze, een slank, sober-deftig gekleed jongman, vennoot
van Leermans en Co. van de Heerengracht, stond nog
midden in de kamer beurtelings te kijken naar de behangsel- en plafondschilderingen en het daverend gewoel buiten,
op straat en op het water.
Met de marktdrukte lagen Nieuwe Haven en Oude
Haven vol ladende en lossende beurtschepen. Water was
er in de havens niet te zien. De beurtschepen lagen, drie
dik, aan de Spaansche Kade gemeerd en evenzoo aan den
overkant, aan de Geldersche Kade ; en de overblijvende
vaargeul viel elk oogenblik dicht met tjalken en aakjes,
die uit de Maas kwamen of daarheen wilden, en zich aan
elkaar vasthaakten of op elkaar afboomden, soms opzij de
geduwd door een stoombootje, dat met korte aanloopjes
zich er door heen werkte.
Op die waterstraat wemelde het van kleuren en tinten.
Tegen de lucht rijen van bruin- en witte, of bruin- en zwarte
masten met wapperende wimpeltjes, een enkele met het
zeil of de fok nog op. De scheepsdekken, waarvan de
kajuiten meest groen en wit, en de rompen zwart en wit,
of groen, blauw en geel waren geschilderd, hadden allen
de grijze en bruine tinten hunner ladingen. Sjouwers,
den vollen zak op den nek, kropen de zwiepende loopplanken op of dansten die af, den leegen zak onder den
arm, terwijl schippersvrouwen op een stil hoekje van het
krioelende dek hun huishouden bezorgden.
Op de kaden rijen elkaar voorbijtrekkende wagens.
Lage sleeperswagens, hoog opgeladen wet jute zakken of
blauwe vaten, de voerlui hoog op hun smal bankje achter
zware paarden ; overdekte magazijn-wagens, met reclameschilderingen of witten firma-naam op de zeilen ; handkarren, waaronder de trekhonden elkaar verwoed toeblaften ; en daar tusschen door gekrioel van sjouwers, die een
vlak aan het water staanden wagen laadden, en van
ontelbare voetgangers : boeren, werklui, kantoorloopers,
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vrouwen, en een enkele verdwaalde dame, die, een kind
aan de hand, angstig een weg zocht door de volte. Tingeling/send kwam, telkens stapvoets, de paardentram van de
Nieuwe Haven of Geldersche Kade de hurry vermeerderen.
Tot opeens de Jan Kuitenbrug openging, de sleepers
hun zweepen in de hoogte staken, de sliert wagens en
karren stopte, en de voetgangers samenstroomden en dan
stilstonden voor het water, dat hen aan alle kanten omringde. Nog duidelijker kwam hetzelfde te zien van de Bataafsale Bank, als daar vlak tegenover de kleppen van de

Roobrug omhoog gingen. Het schiereilandje straat tusschen
Nieuwe Haven en Oude Haven vlokte dan ineens dicht
van voetgangers, in hun haast gestuit door de dreigend
opstaande klep der brug. Aan den anderen kant der brug
ging dit nog sneller, en dromden tusschen de karren de
voetgangers opeen, van allen kant opkomend als in den
zomer vliegen op een lekkernij. Hit de Hoofdsteeg, van
Plan C, van de Nieuwe Haven kwamen ze aangerend :
drukke zakenmenschen, boeren en reizigers die den trein
moesten halen aan het Maasstation, en stonden plots stil,
opeengedromd voor de open brug, terwijl een tingelingende
tram met moeite zich over het Sleepersvestje een doorgang
baande. Tot de brug dichtging, de afsluitketting neerviel
en de voetgangers zich over de brug repten. Doch toen
-

hen een sleeperswagen zou volgen, konden de dikbillige
Ardenners de zware vracht niet over het in het midden
oploopende brugje trekken, en wilde de wagen weer terugloopen, de zich schrap-zettende paarden meesleurend. Maar
nu begonnen werklieden en halve heeren den wagen te
duwen, gaf de brugwachter ook een zet, zweepte de voerman zijn Ardenners hevig aan — en daar rolde de wagen
van de hoogte het brugje af!
„Een echt Rotterdamsch gezicht, meneer van Lathem,
dat gesjor over zoo'n brugje !" glimlachte Karel, doch vervolgde toen op onzijdig-gehouden "Zakentoon : „O ja, ik
moet u nog vertellen, dat op uw aanbeveling den jongen
van Bergem de beste kansen zijn gegeven. En wat de

Taluga-emissie betreft . .."
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„Ik stel uw vriendelijkheid op bizonderen prijs, meneer
van Renkum," boog van Lathem met gemakkelijke minzaamheid : „en ik hoop dat het jonge mensch niet zal
teleurstellen. Ja, die Taluga-emissie . ik zei het straks
reeds op de vergadering, dat wij . in Amsterdam . . hm .
die emissie . hm . "
„Neen, ik begrijp dat u, in Amsterdam, met uw prima,
prima Indische cultuur-ondernemingen niet happig bent
op de Taluga. Maar wij, in Rotterdam ? IT weet beter dan
ik, hoever wij in dit opzicht ten achter zijn. En nu de
stemming der beurs hier willig blijkt, en er een kansje
bestaat er in te komen, zij het ook op onafzienbaren afstand van Amsterdam . . . Maar mag ik u het deskundig
rapport en de stukken eens zenden ? Stel, deze emissie
slaagt bizonder, waarom zou Amsterdam er zich dan niet
voor interesseeren en dit voordeeltje zich laten ontsnappen ? En hier gaat ze er in ; daar sta ik u borg voor !"
„Ik houd me zeer aanbevolen voor rapporten en
stukken, en laat u mijn beslissing spoedig weten — want
ons beiden is de zaak ter afdoening opgedragen. Adieu,
mijnheer van Renkurn, ik moet me haasten om de heeren
nog in te halen."
De boekhouder Visvliet, een lange, statige halve-heer,
en vergrijsd op de Bataafsche Bank, die de deur voor de
commissarissen had opengehouden, sloot achter van Lathery'
toe en zei, naar zijn boeken gaande, gewichtig en eerbiedig :

„Da' was 'n heile vergahring. We hemme wat afgedaan !"
„Och Visvliet," liet Karel zich even gaan ter ontspanning:
„het een jaagt en draagt het andere. Dat is het heelE,
geheim. Vroeger deed-je één ding, en dat Mire goed. Nu
tien, twintig ; als 't kan 66k goed. En willen er enkelen
mislukken — enfin, de anderen dekken dat. Dit ingewikkelde is 6nze eenvoud. De hemel beware me voor het
enkelvoudige. Op twee stoelen te zitten is noodig, en je
zit eerst rustig op twintig. Een mensch, die maar één ding
kan, kan niets."
„Jawel meneer," knikte Visvliet sip, verlegen, benepen
op z'n neus kijkend.
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„Je moet dit natuurlijk niet te letterlijk nemen," vergoelijkte Karel. Want Visvliet kon maar één ding en dat
goed. Daarom werd hij nooit koopman. Hij zag, leefde,
werkte niet dubbel, tiendubbel. Daarom leefde hij eigenlijk
niet, maar bleef een betrouwbare machine voor de boekhouderij. „Jij hadt de zaken weer prachtig in orde ; de
heeren waren tevreden. O ja, wil je, als je naar beneden
gaat, mijn particuliere rekening even laten brengen P Ja,
op m'n privé-kantoor. En dan den groom zeggen hier wat
te redderen en te luchten, en straks, als meneer Kouwenberg en m'n zwager komen, de heeren direct hier te
laten en mij te waarschu wen ?"
„Uw zwager, meneer Utenhage van Luders en Veldig ?"
„Precies Visvliet !"
Alleen gebleven keek Karel de zaal rond en knikte.
Natuurlijk werkte deze zaal mee. De commissarisvergaderin0.en in de doode directiekamer van het oude kantoor in de
Wijnstraat waren altijd saai gebleven. En toch had toen
de bank haar groote slagen binnengehaald. Maar deze zaal
met geschilderde behangsels — dat ééne, met dat huis
onder boomen, deed hem altijd aan De Geere denken,
hoewel het er natuurlijk niets op leek — en met uitzicht
op de havens en de Maas, vooral met de marktdrukte op
Dinsdag — daarom met voordacht door hem gekozen —
dat imponeerde en kalmeerde altijd, en deed-je tegelijk
alles durven. Zelfs van Lathem kwam geregeld onder den
indruk. En toch, het had wat gekost om het kantoor
hierheen te verplaatsen. En nu zouden ze hier ook al weer
den langsten tijd gezeten hebben ! De Bataafsche Bank
moest binnen 'n tien jaar een handelspaleis bouwen —
daar ging niets af, al had hij er nog nooit over gerept.
En niet uit weelde ; neen, geëischt door het bedrijf. De
tijd was voorbij dat je in hokkerige kantoren groote zaken
deedt. Het toekomst-publiek ging alleen naar bankierspaleizen — je zag het in het buitenland. Wie hier het
eerst zoo'n paleis met 'n ideale safe-inrichting bouwde, had
voor twintig jaar z'n concurrenten op zij gewerkt. Enfin,
de gedachte niet loslaten — dan kwam de daad vanzelf.
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Door eene in de lambrizeering en het geschilderd behangsel niet opvallende deur trad hij zijn privé-kantoor binnen.
Effen-blauwe wanden, met een lambrizeering, even als
stoelen en tafeltjes en bureau-ministre, van donker eiken
maakten hier een strakke sfeer, waarin hij zich thuis
voelde als een visch in het water. Met het uitzicht over
kaden, havens en de Maas kon hij hier de zaken voor
elkaar zetten ; hier reed hij met de vier.
Nu echter zette hij zich peinzend in zijn bureaustoel.
Zeker, de dingen marcheerden goed. Toen uit de
kwartaal-balans bleek dat waarschijnlijk het dividend
weer hooger kon worden, had Marelse de commissarissen
triumfantelij k toegeknikt, als vroeg hij : „Nu, wat zeg je
van mijn directeur ?"
Zeker, het ging ging het niet te veel vanzelf?
Was het eigenlijk niet altijd vanzelf gegaan, te vanzelf
Eén moment maar had hij gewild, écht gewild.
Toen hij besloot geen dominee, maar jurist te worden.
Even had dit pijn gedaan. Toen hij zijn oude wereld
zag inzakken. Omdat hij niet meer paste in een pastorie,
en moest glimlachen om de theologie, die hein nog wel
candidaat cum laude had gemaakt. Vader uitbundig blijde
zijn zoon werd de eerste doctor theologiae van Renkum ! .
Moeder had nooit uitbundig over hem gedaan, deed het
toen niet, deed het nog niet. Met vader had hij het op
de studeer uitgevochten.
Nog zag hij zich daar toen komen, als op een examen,
het éénige, waartegen hij ooit had opgezien. En toen
vader het wist hij hoorde nog die vibreerende stem :
„Kijk jongen, we hebben God gebeden v óór je komst,
en God gedankt dat je bij ons bleeft, toen kleine Bertie
en Willempje ons vóórgingen. Maar toen gisteren je
telegram kwam, hebben we geschreid van trots en dank .. .
En nu zal ik je nooit bevestigen in ons ambt. Je weet:
het ambt is ónze adel. Je kent onze geschiedenis. Al stegen
ze niet hoog, in ons ambt is geen van Renkum mislukt.
Ik bleef de minste onder de broederen -- jij bent al mijn
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meerdere in de theologie. En toch, al kreeg ik nog honderd
levens, ik gaf ze voor ons ambt. Jongen je hebt je geloof, je Heiland toch niet verloren ?"
„Vader, is het geen pose, als de menschen doen, alsof
ze van Christus los zijn ? Zijn invloed vormt z66 den hoofdfactor onzer kultuur, dat zelfs zijn zoogenaamde loochenaars
niets kunnen buiten hem. Precies als wie zegt zonder lucht
te willen leven, lucht gebruikt om dat te zeggen ."
„Uitnemend, jongen . . treffend . . en daarom . "
„Kan ik geen dominee worden. Voor mij zou dit zijn
enfoncer une porte ouverte ; iedereen aanraden toch te
blijven ademen."
Doch na dit pijnlijk gesprek — de deurknop al weer
in de hand — teruggeroepen : „Jongen, kom nog eens hier !"
Daar kwam vader, met zijn deemoedig-gebogen houding
hem tegemoet, legde beide handen op zijn schouders, en
fluisterde met schorre stem : „ik wou je nog een wensch
meegeven op je nieuwen weg. God zegene je, mijn jongen !
God zegene je uitgang en je ingang !"
Doch na dat ééne moeilijke moment was alles vanzelf
gegaan.
Zijn komen op De Geere, om Lodewijk door zijn
examens te halen — wat papa heerlijk, mama maar z(56z66 vond, en wat zijn ouders niet aanmoedigden. Dádr
Emma gaan zien, als de vrouw die 14 moest winnen. Daarvoor in Amsterdam bij Lensink en Co. op kantoor gegaan.
Er geleerd dat een mensch is het wezen dat wissels maakt,
en daarvoor geld onmisbaar blijft. Toen, om geld te maken,
dat benauwde moment van te moeten speculeeren. Want
wat zou hij ? Hij voelde zich geen bediende meer, maar
chef, leider. Zooals een geboren artiest zich naam moest
maken, zoo moest hij, geboren chef, zich kapitaal maken.
En dadelijk ! Zonder bang te zijn voor een modderspatje !
En hij had gespeculeerd, bah, als een kroeghouder. Vader
had hein Marietje's spaarpot en papa, bevende, hem een
paar duizend toevertrouwd, ter voordeelige belegging. Daarmede, en met wat hij kon krijgen op de polis zijner levensverzekering, in prolongatie Transvaalsche Goudwaarden
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gekocht. Eerst schommelden ze wat, maar zakten toen ineens
tien procent ! Hij begreep voor surplus te zullen worden
aangesproken, vroeg voor dringende familiezaken een paar
dagen verlof en vlúchtte naar Antwerpen.
Dat wachten daar op den nekslag ! Met het plaatsbewijs voor de Argentijnsche boot in den zak, om voor eeuwig
te verdwijnen in de prairieën ! Dat vluchten nit het museum, waar hij in ééne van Memlinc's Musiceerende Engelen Em herkend had, die hem vroeg : „hoe hij zóó iets
kon doen ? Z66 iets kón doen ?" Dat dwalen over Groenplaats en het Schipperskwartier en het Steen, om dan
altijd te moeten uitkomen bij de Argentijnsche boot ! Tot
hij, als in droom meeloopend met een klompje menschen
achter een dorpsch muziekgezelschap, dat de straten vol
schalde van leute en lawaai, ineens voor zijn hotel stond.
Er binnenging om den nekslag te ontvangen — en van
den portier de couranten kreeg met de geweldige hausse
in de aandeelen — waardoor hij een ton verdiend had.
Daarna was alles van zelf gegaan, te vanzelf.
Zijn verhuizen naar Rotterdam en zijn opklimming op
de Bataafsche Bank, met Marelse in den rug, tot het
directeurschap toe ;
zijn verloving met Em, dien Maandagmorgen in de
eetkamer van De Geere, waar ze vertelde altijd van hein
gehouden te hebben ;
zijn stijgen in de zakenwereld en op De Geere, waar
hij voor papa het finantieele genie was geworden, en waar
die beste Lodewijk hem letterlijk de préséance opdrong.
Alles was hem gelukt. Waarom zou het hem nu met
Lodewijk niet gelukken ?
Lodewijk, om te zien een statige van Cothen van
Stede, bleef inderdaad een echte ITtenhage, die over het
doode punt moest heen gebeurd worden, en daarop ook
rekende.
En toch dit had met alle inspanning niet mogen
gelukken.
Indertijd ontmoetten ze bij van der Waele van de
Bij bank diens nicht Louise. Em zei ook dadelijk : een
-
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ideale vrouw voor Lodewijk. Le brachten hen met elkaar
in kennis het ging, prachtig, enorm ! En jawel : de pas
gehuwden waren nog niet terug van hun huwelijksreis of
Louise's vader ruïneerde zich even, in de gauwigheid. Lodewijk, die reeds genoeg pro deo gepleit had, moest nu verdienen. Met behulp van van der Waele wist hij hem toen
te krijgen in Luders en Veidig. Nauwelijks hadden ze
Lodewijk er in gewerkt, of dat prachtige advocatenkantoor
begon te sukkelen. En nu had Veldig zich zoo gecompromitteerd met allerlei huiselijke, Rotterdamsche en ook
al politieke schandalen dat hij zichzelven en zijn kantoor
letterlijk had geboycot !
De zaak maakte de onkosten niet meer goed, terwijl
Lodewijk met zijn groot gezin veel noodig had.
Enfin, den moed niet opgeven. Je verliezen vergeten
en je veroveringen vasthouden. En hij had nu voor Lodewijk twee kansen voor één : De Geere en Wyckmans en Co.
De Geere dorst hij hem niet aan te raden. Hoewel
dit wist hij, al hadden ze er geen woord
volgens moeder
over gerept dit zijn dure plicht zou zijn. Maar hij mocht
het niet doen. De Geere ontginnen, Lodewijk kon het
zich misschien voornemen, hij zou dit niet uitvoeren. En
liet goed bewonen zonder voldoende fondsen en met een
opgroeiend gezin werd schreeuwende armoede, nog erger
dan onder papa de laatste jaren. Em zag dit nu ook, en
Lodewijk had het al heel gauw begrepen.
Maar Wyckmans en Co. moest hij hem aanraden. Een
oude, soliede zaak. Die Kouwenberg, ja, een Rotterdamsch
pratend proleetje uit Schiedam, maar een ventje met hersens. En als je de keuze had tusschen hersens en geld,
koos je toch hersens ! Gelukkig dat zelfs hersens niet
buiten geld konden. Kouwenberg moest bij hem te biecht
komen, en Lodewijk was geholpen. Tenminste als dit meeliep,
want met Lodewijk ging je nooit zeker. Het geluk scheen
bang voor Lodewijk, maar je merkte dit nooit aan hem.
Omdat die benijdbare Lodewijk waarachtig gelukkig was.
Niet optimistisch, maar gelukkig. Altijd, zelfs onder zijn
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ergste tegenslagen, bleef het bij hem zonnig van binnen,
al scheen die zon over een tragedie.
Hoe anders dan bij hemzelven ! Altijd den wind in
de zeilen ! Altijd twee rechterhanden ter beschikking om de
veroveringen vast te houden. En zoo weinig verliezen om
te vergeten, dat ze niet meetelden. Het geluk behoefde hij
niet eens te lokken, het zocht hem en wist hem te vinden.
Maar wat gaf het, als je veroveringen, op het moment
dat je ze binnenhaalde, op verliezen gingen gelijken ! Wat
baatte het of je alles verkreeg, als je het bewaren van je
bezit vondt het werk van een politie-agent ! Wat hij tegen
Visvliet zei, dat het ééne het andere draagt en jagt, was
nog meer vervelend dan waar. Veroveren, om met het
veroverde weer meer te veroveren -- och, wat een slavenbestaan !
Zijn eerste ton, wat had hij er naar verlangd ! En toen
hij ze bezat, wat bleek ze anders dan de zweep naar de
volgende ! Terwijl ze ondertusschen zijn eerste jeugd had
meegenomen. Dat povere restje ! Want goed-jong was hij
nooit geweest. Ze praatten tegenwoordig van bewustwording -- wezen ze hem maar eens den weg naar naïefwording !

Dien wisten ze niet !
Evenzoo met Em. Wat had hij voor haar gewierookt
en op de knieën gelegen ! Zeker, zij was hem de magneet
geweest die hem, door de gevaren van het jongeluisleven
heen, had getrokken naar zijn werk, waarmee hij haar zou
winnen. Maar toen hij ze bezat ? Och, Schopenhauer zei
dat vrouwen lang van haren en kort van verstand waren.
Nu, sommigen waren bizonder lang van haar en buitengemeen
kort van verstand.
En zoo : alles. Elk nieuw plan lokte, bracht ook
verder. Maar gelukt, verveelde het. Alleen de niet-ingeschonken wijn bleef begeerlijk. Something is rotten in
the state of Denmark.
Maar je mocht het niemand zeggen. De menschen in
de eerste plaats niet. De uilen zouden er uit opmaken dat
hij liever iets anders was dan zakenman, of een andere
vrouw dan Em begeerde. Nonsens. Em bleef voor hem van
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alle vrouwen de 66nige, gelijk het directeurschap van de
Bataafsche Bank voor hem van alle posities de 66nige
maar zelfs die 66nige
En God kon je het evenmin zeggen. Er voor danken
kon hij niet ; het veranderen kon God niet. Bidden ging
dus evenmin. Bidden — gezamenlijk, aan tafel of in de
kerk was het mooi, erkennen dat God goed was en het
beter wist dan wij. In de binnenkamer, neen ! Dr wist
hij het wel, werd zijn bidden berekenen en voelen dat
something is rotten . ..
Intusschen, altijd vooruit ; en met alle macht ! Want
zaken doen bleef strijden op leven en dood. En overwinnen,
door volharding, die besliste. Succes toch was levensopenbaring, en overwinning bleef christelijker ook dan nederlaag.
En dan toch elke overwinning te zien verkeeren in nederlaag, langzaam maar zeker zien verkeeren in nederlaag ; en
elke verovering te zien worden een beginnend verlies.
En dit in aeternum !
„Binnen !"
De deur ging open en een verschijnende bediende
kwam hem een blad papier aanreiken : „het bedrag uwer
particuliere rekening, waarom u gevraagd hebt. En ik
moest u ook zeggen : daar is meneer Hofland om u te
spreken."
„Dank je ! Laat meneer Hofland hier komen."
f 32603.02 las hij. Drommels, hoe kwam dat zoo hoog
Ah, die dertig mille had Hofland vandaag pas gestort.
Zeker, hij had het vooruit geschreven. Die dertig mille,
zijn aandeel in den verkochten bouwgrond. Voor ruim
anderhalf jaar zestien gestort — nu dertig ! 'n Zoet winstje !
„Binnen ! Zoo, men eer Hofland, neemt u plaats," zei
hij hem tegemoet gaande.
Hofland, een mannetje met rood gezicht, wit-glanzenden
schedel, blauwe oogjes en kale gekleede jas, salueerde met
zijn stomphandje bij wijze van groet : „Mag ik meneir
eife' spreike'
„Neemt u plaats, meneer Hofland, ik verzocht u toch
boven te komen !"
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„Da's vanzelf. Maar ik seg altijd : 'n mensch mot z'n
plaas weiten ! 'n Timmermansbaas blijft 'n timmermansbaas."
„En verdient ondertusschen meer dan een bankdirecteur!"
„Daarvoor ben je baas ! Werken en verliezen, hou
maar, dan ging Hofland renteniere'. Maar hij gunt 'n
ander auk wat van de stokvisch."
„Als hij hem zelf niet heelemaal aan kan ?"
„Met uw's kan ik saaken doen,meneir !"
„En wat hebt u nu weer op het oog ?"
„Op het aug ? Daar hei-je niks an. Ik hep 't in me sak !"
„En komt u me dat uit vriendschap vertellen, meneer
Hofland ?"
„Neej," glunderde het mannetje. „De hap is me te
graut, veils te graut."
„Zoo .. enne .. ?"
„'n Prachtterrein ! Bekans 'n heile hectare. Ruim neigen
duizend vijfhonderd meiter. Veertig duizend
gein geld !"
„En waar ligt het ?"
„'n Kwartier verder dan laast ! Den kant van den
Beukelsdaik. Nou graase' de beisies d'r nog !"
„Wie weet echter, of de stad zich dáárheen uitbreidt !"
„Me schaunsaun bauwt op 's Gravendij kwal en zain
hep ik naar 't Stadhuis gestuurd om de kaarten na te

kaiken, en de straat komp vlak langs ons terrein."
„Ons terrein ?"
„Nou -- as meneer me half staat."
„Ik zou het zelf houden, meneer Hofland, als ik u was."
„En dan de beisies laten graase' op main goeie veertigduizend ? Voor honderd daalders pacht ? Ein, twei, 't ken
beuren vijf jaar ?"
„Laten we zeggen : twintig jaar."
„As da' beurt, dan laupe' de beisies auk te graase' op
de Haugstraat."
Glimlachend keek Karel het manneke aan. 't Was niet
om voor de helft, maar om voor de heele som gedekt te
zijn, dat Holland dit aanbood. Die begreep best dat, als de
zaak spaak liep, de directeur van de Bataafsche Bank er
geel gepraat over wou hebben, en het gat zou stoppen. Maar
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de zaak was gezond, anders ging die oude rot Hofland er
niet voor twintig mille in.
„Waarom verkocht die boer grond, die gauw bouwterrein kon worden ?"
„Da's nou de kneip. Kasjuweel haur ik, da' z'n frauw
gesturven is. ik seg : Hofland, die man hep geld naudig,
om z'n kinders nit te keiren ; help dien man. Ik 'r hein
zain fraag zestig ! ik seg : „man, ik geif je dertig en je
ken je beisies laten graase' voor honderd daalders !" Die
beisies brochten 'm op veertig."
„Misschien is het wel iets, meneer Hofland. Breng nie
morgen eens de perceelkaarten. En komt er wat van, dan
natuurlijk op uw naam — en ondershandsche acte !"
„Sooas meneir 't reigelt, is 't Hofland goed. Morgen
hep-u de kaarten."
„Afgesproken. Dag meneer Hofland."
Terwijl hij Holland uitliet, zag hij Lodewijk de trap
opkomen.
„Blij dat je er al bent," zei hij hem binnenloodsend :
„Nog even bijpraten, v661. Kouwenberg komt, straks hiernaast !"
,.Hiernaast ? In de directiekamer ? Deftig, hm, feestelijk !"
Karel knikte. Lodewijk had voor de gelegenheid de
gekleede aangedaan — wel goed gezien ! Die gekleede
maakte hem nog langer en zijn kuif nog hooger dan anders.
En langzaam als hij deed ! Statig, majestueus bijna, en toch
volkomen natuurlijk. Echt de opperste verschijning van
zijn geslacht. Door z'n reuzenhouding en leven met open
vizier een kruisridder; door z'n vergeet-mij-niet oogen en
blank, wazig gezicht een droomer, een gerealiseerd ideaal.
„L'Enfant" had zijn academieclub hem genoemd, en nooit
als nu kwam dat kinderlijke in hem naar voren. Met al
zijn glorie van eeuwige jeugd, en met al zijn weemoed van

breekbare, broze teerheid.
„Ja, ik vond het wel goed dien proleet wat te intimideeren," lachte hij, van Lodewijk's stilte drukker wordend
dan hij wilde. „'n Sigaar ? Ja, dat is 'n aardige truc van
je, het verorberen van je fabricaat aan anderen over te laten !"
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„Daar kon Kouwenberg niet goed overheen, dat ik
Diet rookte. Anders . . ."
,.Zoo, valt hij op den duur niet tegen ? Dat is veel
waard. Maar — DWI je De G-eere wel opgeven ? Bedenk je
goed ! Je kunt Kouwenberg nèg wegsturen — voor De
Geere kun je op alle mogelijke manieren over mij beschikken."
„Dat hoef je niet eens te zeggen. Maar ik ben je nog
dankbaarder voor de Rokende Moor — hm, 'n beste zaak. En
aan die tabakslucht wen ik wel. Van De Geere geen sprake.
Reeds om de kinderen niet."
„Anders als De Geere bij veiling in ongewenschte
handen is overgegaan, kom je met je spijt te laat !" hield
Karel aan, zich bewust dat dit aandringen wat unfair werd,
terwijl hij het toch niet kon laten.
„Dat zei Louise ook. Maar daartegen weet ik een
afdoend middel."
„Wat dan ?" vischte Karel, daarover op zichzelven
verstoord, zonder te weten waarom eigenlijk.
„Jij koopt De Geere !"
„Hm ?" Het duizelde hem. .
„Ja, jij koopt De Geere in veiling. Dan krijgt Otto
zijn zin ; we weten de werkelijke waarde. Ons bloed komt
tot rust : de plaats blijft in de familie. En jij gaat ontginnen — daarheen gaat je hart toch uit."
„Maar Lodewijk .. hoe kom je nu aan zulke . . nonsens."
„Het valt me nu juist in. En zeg er eens iets tegen !"
„Kouwenberg is er," herstelde Karel zich, een hem
aangereikt kaartje neerleggend. „Zullen we maar gaan ?"
Voor het middelraam der directiekamer stond een in
grijs jacquet gekleed mannetje, op z'n donker snorretje
bijtend, naar buiten te zien, dat bij het binnentreden van
Karel en Lodewijk zich omkeerde en hen met zijn felzwarte,
bliksemende oogen monsterend opnam.
Karel begroette hem heel deftig en toch joviaal, beide
iets overdreven, wat Kouwenberg blijkbaar veel echter
scheen te vinden, dan het natuurlijk-doen van Lodewijk.
„Eigenlijk" begon Karel op zakentoon, na hen
tegenover zich aan tafel te hebben laten plaatsnemen :
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„Eigenlijk was het onnoodig dat de heeren mij inzage
kwamen geven van hun acte van vennootschap. Maar nu
u dit eigener beweging hebt aangeboden, stel ik uw beleefdheid dubbel op prijs.
Ah, dank u," boog hij, van Kouwenberg de acte
aannemend en die openvouwend : „Juist. . „Jean Francois
Lodewijk baron Utenhag,e en Willem Kouwenberg . een
vennootschap aangegaan tot enzoovoort . inbreng zestigduizend gulden eenerzijds . . . de tabaksfabriek In de Rokende
Moor anderzijds, welke fabriek bezwaard is met een hypotheek groot dertig duizend gulden. . Dit contract gesloten
voor den tijd van tien achtereenvolgende jaren. Ieder der
vennooten heeft het recht dit contract reeds na vijf jaren
op te zeggen, waarna hij wel het door hem ingebrachte
kan terugvorderen, doch aan zijn medevennoot een schade:4
vergoeding van tien duizend gulden moet uitbetalen.. .
Ieder der vennooten heeft het recht om in geval van overlijden zijnen oudsten zoon tot opvolger te benoemen . .
Gedaan te Rotterdam . October. vijf en negentig." ik
feliciteer de heeren. U, meneer Kouwenberg, dat u de
vleugels wat meer zult kunnen uitslaan, en mijn zwager dat
hij in den koopmansstand treedt. Want, niet waar, meneer
Kouwenberg, mannen die in het werkelijke leven wat
willen beteekenen, kiezen bij v oorkeur den handelsstand."
„As ik gin saaken kon doen, zau 'k me daudkniezen."
„Maar zooals u ook kunt werken .." boog Lodewijk
met een lachje.
„Soo werken ze allemaal in de Raukende Mauwr. Ze
motten anpakken, zich opwerken, liefst van niks af, as ik.
En ze dan rejaal betalen; anders ze d'r rejaal uitsmijten !
'ii Saak is gin hoffie."
„Zeker," leidde Karel af: „Te weten aanpakken is het

geheim. En ieder dat werk aan te wijzen, wat hij juist
kan doen. Ik heb bedienden, uitnemend voor de correspondentie, maar totaal ongeschikt om besprekingen te
voeren met de clientèle. Zoo zal mijn zwager zijn talenten
op een ander terrein ontplooien dan u."
O E. XV 6

23
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zain
„Da's vanzelfs ! Ik voor den inkaup en verkaup
f'r 't kantaur en de fabriek."
„Je meesterstitel zul je weinig gebruiken. Een goede
zaak schrijft liever slechte posten af, dan te gaan procedeeren."
„Geen goed naar kwaad geld gooien," beaamde Lodewijk.
„Je verliezen vergeten en je winsten vasthouden,"
lachte Karel.
„Die mot-je onthouwe'," knipoogde Kouwenberg tot
zijn compagnon. „Want nou gaanne-me Dikmeer te lijf
in de Beituwe. Meijr reizigers en reuzen-reclame."
„Goede wijn behoeft geen krans," meende Lodewijk.
„Gin reclame ? Elke avvertensie is een verkaupkans
meijr ! Je mot je groen en geil avverteiren."
„Ja, adverteeren is een kunst apart," lachte Karel.
„Kennen de heeren dat advertentie-grapje van hun collega
van Koole?"
„Kaule van de Blaak ? 'n Puik saakie, nou, fan Kaule
in koffie en thei !"
„Weten de heeren hoe van Koole er zoo bovenop
kwam?"
„Niet van gehaurd, da' 'k weit."
„Nu, van Koole adverteerde druk zijn groene thee.
Een concurrent wilde hem er tusschen nemen. Die maakte
een spotliedje op de wijs van een straatdeun, en leerde
dit aan een paar straatjongens om van Koole te ergeren.
En jawel, daar kwam al gauw een bediende van Koole op
het kantoor waarschuwen : „meneer, ze zingen op ons !"
Van Koole dadelijk op zijn stoep, en daar kwamen een
paar stroppen uit de Vogelenzang hem toeschreeuwen :
Fan Kaule ! Fan Kaule ! Wat kost je groene thei
„Ik hep ze van vaif, ; ik heb ze van tien."
Nou, laat me ze dan eens beiter sien !
Fan Kaule ! Fan Kaule ! Wat kost je groene thei ?
Van Koole, ook niet dom : „Jongens, wie heeft je dat
mooie versie geleerd?" „Brand uit 't Hang, mehair ! Zain
hep zau'n rauwje neus en zain verkaup auk thei, fainer
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as uwes." „Nu jongens, hier heb je samen 'n vijfie, en als
je nu nooit meer 'n ander versie zingt, mag je over veertien dagen weer samen 'n vijfie komen halen. Maar hard
zingen !"
De jongens, zoo van twee kanten gestopt, schreeuwden
van Koole's thee door de heele stad. De concurrent g;ing
om zeep, en van Koole won terrein."
„Haha !" schaterde Kouwenberg, zich op de knie
slaande. „Da's saaken doen. Met stroppen uit de Vaugelesang ! Die ken je nie' vergeite'."
„Ja, als je iets goeds hebt te adverteeren, het niet
nalaten. Maar ik geloof dat we aan het eind van onze
besprekingen zijn. En — ik wil de inkoopen der heeren
gaarne financieren."
„Nou, van avverteire' gesprauke'," knipoogde Kouwenberg naar Lodewijk, terwijl hij opstond. „Of-ie d'r tuk
op is met ons saaken te doen !"
„Waarom niet ?" lachte Karel. „Ik zie hier precies
wat er bij u op de Geldersche Kade omgaat. 'n Mooi pand !"
„En de stand is prachtig," beaamde Lodewijk uit het
raam ziende.
„Auveral flak bai ! Bai de Beuwrs, bai de Post, bai
de beuwrtschippers en stations. We zeilen ze ! Eirst Dikmeer de Beituwe uit ! . . . en dan ! Dag ineneir van Renkurn !"
„Meneer Kouwenberg !" en tot Lodewijk : „Ga je ook al ?"
„Ja, bonjour ! Afspreken voor morgen, nietwaar meneer
Kouwenberg ? Dadelijk aan den slag !"
„Nu, alle succes ! Meneer Kouwenberg ! Bonjour !"
In gedachten bleef Karel voor het raam staan wachten.
Daar kwamen ze al, staken het Sleepersvestje over, op de
Geldersche Kade aan. Lodewijk, lang in de zwarte, gekleede
jas, liet den kleinen, druk gesticuleerenden Kouwenberg aan
zijn rechterhand loopen.
Wat zou het worden ?
Enfin ; hij had open kaart gespeeld. Kouwenberg gewezen op Lodewijk : wel geen handelsman, maar meester
in de rechten, meegaand man, met zestig mille contanten ;
Lodewijk op Wyckmans en Co. een oud zaakje, met enorme
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toekomst onder de leiding van het gewikste proleetje.
En toch — hij bleef maar half voldaan . .
Kijk, daar stonden ze voor hun zaak. Natuurlijk,
Kouwenberg ging v66r, sprong den winkel binnen ; Lodewijk volgde rustig, hoog. Als het zoo bleef, waarom zou
het dan niet gaan ?
Als . . als !
Opeens viel hem dit in : telkens als hij vroeger Lodewijk geholpen had en tevreden was geweest over zichzelveli,
liep de zaak falikant mis. Nu twijfelde hij, vreesde hij
dat het 'n failure kon worden — en derhalve zou het
ditmaal een reuzensucces worden. Sprak als een boek !
En nu, de eigen dingen niet vergeten. Wat presseerde ?
. . Hofland's speculatie . . verzwijgen, verzwijgen. .
. . De Taluga-emissie — o ja, het deskundig rapport en
de stukken opzenden aan van Lathem ; de argumenten
kalm uiteenzetten, koel, maar volhouden, volhouden ; want
de Bataafsche Bank mocht de Taluga-emissie niet laten
slippen .
. .Neen, nu niet gaan spionneeren naar Betsy, die straks
uit school kwam, en zoo do Roobrug zou passeeren, neen,
te veel werk aan den winkel. . . wat ook nog ?
..0 ja, de koersen op Londen zoo heel anders dan hij
verwacht had .. nu dubbel oppassen ! .. Die Hauptmiiller
in Berlijn begon te kraken . . er bijtijds uitspringen, verder
crediet weigeren en z'n papier niet langer in disconto nemen . .
, . En dan, wat hij diep van binnen vasthield en slechts
schijnbaar vergat : De Geere ! Lodewijk's wensch dat hij
De Geere . .
Verschrikt trad hij terug, als had hij in een doorn
getrapt, en begon de directiekamer op en neer te stappen.
Neen, dat Lodewijk De Geere zou aanhouden, neen, dit bleef
erger dan moeilijk en gevaarlijk ! Eenvoudig onmogelijk ;
een onvergeeflijk waagstuk ! En die veiling ? Wel, een
veiling moest je afwachten — anders niet. Het moest dus
uit zijn ! Hij had ernstiger dingen te doen dan te zeuren
over een familiebuiten in de nêer ! En nu was het ook
uit — voor altijd uit !
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Hij zette zich in de schouders en ging met besliste
stappen zijn privé-kantoor binnen.
Doch toen hij de deur sloot, constateerde hij met
ergernis, in het passeeren toch weer gekeken te hebben naar
dat huis op het beschilderd behangsel, dat hem altijd aan
De Geere herinnerde.

VII.
Een bleeke ochtendzon triestte naar binnen in de
huiskamer. Wat ze nog aan glans en fleurigheid meebracht,
bleef hangen in de wintersch-kille veranda, door glas van
de kamer afgesloten.
Lodewijk zat in zijn „fabriekspak" met den rug tegen
het licht in zijn leunstoel, en dronk begeerig zijn thee,
hem door juf aangereikt. Nu genoot hij nog van den geur
en den smaak. Straks, als zijn „fabriekspak" weer die
bitter-zoete reuken ging uitwasemen, rook en smaakte alles
naar tabak.
Dat bleef het verschrikkelijkste van zijn nieuwen werkkring. Daardoor was hij ook veel meer bezig met zichzelf
dan vroeger, zonder dit te kunnen zeggen. Hij schoof het
op vermoeidheid, maar dit ontwijken en halve-waarheid
spreken maakte het nog erger. Alles draaide nu om de zaak.
Zijn hart, zijn liefde was niet veranderd, wel zijn praktijk.
Vroeger het ontbijt, hoe zonnig als hij lachte met de
kinderen en voorlas uit hun bijbel ! Nu moest Louise dat
doen. Hij moest zich stil houden, zijn krachten sparen,
aan zichzelven denken, dat was aan de zaak.
In stilte ging het ontbijt voort.
Charley, de gymnasiast, de buitengewoon intelligente
oogen vief in het wat grof en toch teer jongensgezicht, waakte
als een politieagent voor de rust van vader, naast wien hij
zat. Aan zijn andere zijde zat Tini, met de reebruine oogen
en het smalle gezichtje van haar moeder. Tegenover hem
Gertrude, met de helblauwe oogen en borne gebaren van
haar vader. Gertrude kon eindeloos met stroop figuurtjes
draaien in haar pap, en dan begon Tini haar te porren
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voort te maken, anders kwam ze weer telaat. En naast
Gertrude zat de dikke Bert met zijn kroes gewoonlijk op
tafel te slaan, wat juf altijd te laat belette. Nu zat Charley
te waken dat Tini niet kon moederen over Gertrude, en
dat Bert in zijn humeur bleef zonder niet zijn kroes te
bonken. Vroeger had nooit iets vader gehinderd ; sinds deze
in „de zaak" was gekomen — een dapper stuk van vader,
had hij van moeder begrepen — moest het rustig zijn aan
tafel. En het bleef rustig onder zijn bevelende blikken.
Louise, tegenover Lodewijk gezeten, opende nu den
kinderbijbel. Den eersten keer toen zij dit deed in plaats
van Lodewijk, scheen het haar vreemd, onbehoorlijk — nu
wist zij reeds niet beter. Lodewijk en zij hielden nog even
veel van elkander, stonden toch meer apart dan vroeger.
Het scheen niet anders te kunnen in den handel. Zij
begreep nu ook Karel en Em beter. Handel was wel mooi
— ze konden zich nu reeds ruimer bewegen — maar bleek
ook een tiran. Den heelen dag zag je elkaar niet, en als
Lodewijk tegen zes uur thuiskwam, moest hij beginnen zich
te verfrisschen en te verkleeden. Want die tabakslucht
Gelukkig had zij gezwegen en Lodewijk zich vanzelf aangewend zijn fabriekspak dadelijk weg te sluiten in een
overloopkast. Hij raakte aan die lucht gewoon, klaagde
tenminste nooit, scheen wel altijd vermoeid en zenuwachtig.. .
„Nu Gertrude, zoet dooreten en tegelijk opletten.
Weet je nog van wien moeder gisteren heeft voorgelezen
Van Da . ?"
Gertrude schudde het blonde kopje met het hemelsblauwe strikje, liet den lepel in haar pap vallen en verweet
met haar groote, blauwe oogen : „Tini plaagt ook altij d !
Nou kijkt ze me weer aan !"
„Van David natuurlijk en van den reus Goliath,"
triumfeerde Tini, waarop Charley suste : „Ja, stil nou maar."
„En nu leest moeder van David en Jonathan, heel
mooi, hoor maar.
David en Jonathan werden spoedig groote vrienden.
En hun vriendschap was heel buitengewoon.
Immers toen David aan het hof kwam, om voor
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koning Saul op de harp te spelen, was Jonathan de
kroonprins. En als kroonprins zou hij later zijn vader
als koning. opvolgen.
Doch nu had God David aangewezen tot opvolger
van koning Saul, dus tot eigenlijken kroonprins.
Als Jonathan nu gezegd had : „maar ik wil de
kroonprins blijven," en als David had volgehouden :
„maar God heeft mij kroonprins gemaakt," dan waren
ze vijanden van elkaar geworden.
Maar dit zeiden ze niet, omdat ze zooveel van
elkaar hielden.
Ze dachten het niet eens, omdat ze alleen aan
hun vriendschap dachten.
David was nooit jaloersch op Jonathan, hoewel
Jonathan door iedereen geëerd werd als kroonprins.
En Jonathan was Diet jaloersch op David, ofschoon
David den reus Goliath had verslagen en zoo mooi
op de harp kon spelen.
Neen, ze verheugden zich in elkaars voorspoed en
trachtten altijd elkaar plezier te doen. Als menschen
zoo doen, noemen wij dit zelfverloochening. Wij kunnen
echter alleen onszelven verloochenen, als wij God liefhebben en echt vroom willen zijn.
Van David wordt apart verteld, dat hij vroom was.
David wordt genoemd : de man naar Gods hart. Dit
beteekent : David was een man zooals God ons allen
wil maken. David was dapper maar niet hoogmoedig,
had berouw als hij kwaad gedaan had, en vergaf de
menschen die hem kwaad deden. Daarom was hij
vroom en vroolijk. Zoo was David ; tenminste zoo wilde
hij worden.
En Jonathan moet ook vroom en vroolijk geweest
zijn. Anders had hij zich niet kunnen verblijden in
Davids voorspoed.
Zult gij ook leeren blijde zijn om het geluk van
anderen ? Niet altijd eerst aan uzelf denken, maar eerst
anderen genoegen doen ?
Dan wil Jezus onze vriend zijn, en hij is de beste vriend.
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Dan leeren wij vanzelf ons verloochenen. En als
wij onszelven verloochenen, houden alle menschen van
ons, allemaal, groote en kleine menschen houden dan
van ons.
Maar het meest houdt dan van ons onze Vader in
in de hemelen, die ons altijd ziet en hoort."
„Jonabam ! Barn !" sloeg Bert met zijn kroesje op tafel, .
zoodat allen met open of verstolen glimlachjes elkaar aan keken.
„Kom Gertrude ! Tini is al weer klaar !" haastte Louise ,
met het rimpeltje tusschen de wenkbrauwen. Want als de
kinderen bijtijds klaar waren, bracht Lodewijk ze naar
school op de Nieuwe Plantage. Dit deed hem en de kinderen goed, ze vervreemdden zoo van elkander tegenwoordig.
Maar niet Gertrude, Lodewijk begon zich nu te
haasten. Onder Louise's voorlezen waren zijn gedachten
afgedwaald. De zweem van tabakslucht, uit zijn fabriekspak
opstijgend, had hem ineens neergeduwd in zijn kelder —
zoo schold hij in zichzelf het kantoor met lantaarnlicht,
ingesloten tusschen winkel en werkplaats. En in den kelder
kwam hem dadelijk de zoet-weëe geur tegen van gekorven
shag. En o, als ze gingen eesten op de fabriek ! Die zwoele,
broeiende lucht, die prikkelend èn verdoovend tot in je
ziel doordrong ! De heele atmosfeer verzadigd van dien
zwaren, benauwd-geurigere walm ! Alles wat je aanraakte,
ie pen, papier, alles scheen gedompeld in dien pénétran ten.
reuk, die voor niets week. De eerste dagen had hij met eau
de cologne, met parfum er tegen gevochten ; met geen ander
resultaat, dan dat die geuren zich verbroederden en herei
met vereende kracht aanvielen. En daarbij : zoo goed als
nergens ventilatie, en iedereen doodsbang voor frissche
lucht ! Toen homaeopathisch te werk gegaan, en getracht
te rooken ; maar het moeten opgeven van narigheid. Eindelijk
overwogen of hij met Kouwenberg kon ruilen. Hij voor
den in- en verkoop ; Kouwenberg voor kantoor en fabriek.
Maar dit ging evenmin. Hij kon niet tegen beursgrappen,
niet met makelaars omgaan, geen Maryland van Java
.

.

onderscheiden, noch in zoo'n bos tabak zijn neus, zijn geh eele
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gezicht begraven, den geur opsnuiven en de tabak verbijten
tusschen de tanden, als Kouwenberg. Daarentegen kon hij
in de correspondentie — vooral nu ze op het buitenland
gingen doen — en in de geldrekening Kouwenberg overtroeven. Wat noodig bleef, hoognoodig om zijn prestige
op te houden. Want Kouwenberg scheen ontevreden met
de vennootschap — maar nooit toestemmen in scheiding !
Dkidr lag zijn wereld te veroveren voor zijn kinderen. Het
afgeloopen jaar enorme winst gemaakt — en dit niet
exceptioneel, zooals Kouwenberg voorwendde. Want de eerste
maanden van het nieuwe jaar bleek de omzet al weer grooter
geweest. Neen, volhouden — en wennen ! Vreemd, als hij
maar over den eersten weerzin tegen dien weeïgen prikkelgeur heen was, werd hij een andere. Tegelijk mèt een
lichte hoofdpijn kwam er dan een ongewone jacht in hem.
Als in zeer lichte dronkenschap ging hij vlugger denken,
werken, doortasten. De nicotine-microbe zweepte en jakkerde
hem voort. Ja, hij moest weg; het werd tijd, en op zijn
horloge kijkend en zijn laatsten hap nemend, stond hij op.
„Kom Lodewijk ! Nu ben je toch veel te vroeg ! Even
half negen ! Wacht nu op Tini en Gertrude ; ander ga je
weer trainmen. En je komt tegenwoordig veel te weinig
in de lucht."
„Ja, maar breng ik de meisjes naar school, dan kom
ik telaat op kantoor. De patroon moet het voorbeeld geven ;
hij is de knecht van zijn knechts. Soul Charley, jij bent
klaar. Jou breng ik naar de tram en wandel zelf verder;
heusch ik wandel !" en Louise een hand gevend en de
kinderen „Da-ag!" wuivend, ging hij weg.
Buiten snoof hij met diepe teugen de verkoelende
winterlucht in. Hè, dat kalmeerde ; en Charley, die in
matrozenjekker en -muts vlug naast hem stapte, was rustig

gezelschap.
De Hoflaan lag stil onder een grijze nevellucht tusschen de smalle slootjes aan weerszijden, en je hoorde de
droppels der druipende boomen op den weg pletsen. Het
scheen nog te vroeg voor kantoorheeren en schoolkinderen; zij bleken de eenige voetgangers. Vlak bij de Room-
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sehe kerk moesten ze uitwijken voor een wagen paardenmest, door een boersch-in-het-baai-gestoken warmoezenier
de heul af gemend. Prettig, dat Kralingen nog zoo heelemaal een dorp bleef, al heette het stad.
Juist echter toen ze de heul opliepen, werd de deur
van een bovenhuis op den Oostzeedijk hard toegetrokken
door een dikken heer, die hen dadelijk joviaal groette.
0 wee, van Drimmelen, de vriend van Kouwenberg !
Dan maar trammen ; die corpulente baas móést loopen, van
zijn dokter.
„Charley, vader tramt toch maar mee. Anders moet
ik onderweg altijd praten met dien meneer en 'k heb
wat hoofdpijn. Als moeder niets vraagt, ook niets zeggen.
Ze maakt zich toch al zoo bezorgd."
„Neen vader," knikte Charley, hem met zijn levendige
pogen begrijpend aanziende. In de nog leege tram duwde
hij hem zacht naar het verste hoekje, en ging toen naast
hem zijn fransche les zitten repeteeren. Ziezoo, nu kon
niemand vader lastig vallen. Er kwam nog een juffrouw,
die haar hengselmandje op haar schoot zette, en op het
balcon bleef een werkman, die zijn gereedschap neerbonkte,
uit zijn pijp staan dampen, en toen gooide Dries de rem,
met de bel er op, los. Wel moest Dries telkens stilstaan,
veel te dikwijls voor het arme paard, dat dan met moeite
weer aantrok, wel liep de tram al vóór de Nieuwe Haven
vol, maar niemand sprak vader aan en hij kon nog
eens echt de fransche les repeteeren.
Lodewijk, nu ruim vroeg, bleef maar zitten tot de
Beurs, stapte daar uit en knikte van buiten Charley toe,
en nog eens. Op het Beursplein werd het al rumoerig van
wagens en wandelaars en bellende trams, terwijl op het
daverende Beursstation een trein kwam binnendreunen.
Hij vond het nu ook jammer zoo weinig buitenlucht
te hebben gehapt, en wandelde langzaam de Geldersche
Kade op naar het kantoor.
Bij het openen der winkeldeur kwam hem de prikkelende lucht al tegen, zoodat hij moest niezen, en daardoor
klanten en bedienden onhandig groette. Maar toen de
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winkeltochtdeur achter hem dichtviel, sloeg hem de weeïgprikkelende shagwalm in het gezicht. En in het kantoor
hing diezelfde lucht nog benauwender in de duffe kamerwarmte. Bah, om onpasselijk te worden. Natuurlijk weer
alles gesloten, hoewel hij gisteren niet opzet het laatst was
gebleven om den boel open te zetten. Even een lantaarnraam
opentrekken, al kwam er uit den door de fabriek ingesloten koker niet veel frissche lucht, en al zou de eerste,
die na hem kwam, het raam dadelijk dichttrekken. Enfin,
het moest wennen ; hij gaf Kouwenberg geen kamp, al
smeedde die met de nicotine-microben een complot tegen
hem. En zie — het onpasselijk gevoel week al voor die
doffe tinteling in je hersens, als een vreemde, lichte
dronkenschap. Kom, maar dadelijk aan het werk en je
corpus negeeren
Even later kwam Kouwenberg uit de Korte Hoogstraat
stappen, vief, overmoedig den neus in den wind.
Hij voelde zich lekker als kip. Hij had 't 'm toch
maar gelapt. Bart, zijn broer, nog in het melkwinkeltje
in het Hang, en hij op het royaalste bovenhuis van den
Goudschen Singel. En Truus, wat 'n deftige mevrouw !
Niks krenterig met opscheppen, op zijn tijd net zoo goed
'n zalmpje op tafel als Hoboken-zelf, en zijden bloeses en
een voorkomen, nou 'n effectieve driemaster.
Deftiger wou hij ook niet — kale bluf! Truus wel.
Toen die in de gaten kreeg dat z'n compagnon, net zoo'n
ouderling, een baron was, had zij met hem en z'n vrouw
omgang willen hebben. Hij had van Drimmelen eens gepolsd hoe dat moest, maar die had geweten dat de ouderling
de eerste visite moest maken, omdat hij later in de zaak
was gekomen. Van Drimmelen zou dat den baron wel eens
beduiden, want hij kende zijn particulier. Maar wie d'r
kwam — geen baron ! Die wel zijn winstaandeel opstreek,
de goochemert ! Nu zeurde Truus dag in dag uit, dat hij
hem d'r uit moest bonjouren. Alsof die niet vast zat op
z'n contract ! Dat was nou zijn eerste stommigheid geweest
zieh te associeeren met zoo'n adellij ken ouderling! Wissels
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trekken dat kon hij, en de buitenlandsche correspondentiP.
Hij had in drie weken Zweedsch geleerd, toen ze op
Stockholm begonnen. Maar daarvoor kon je een prima
boekhouder nemen, veel goedkooper ! Verder wist de vent
van niets. Alles kwam op hem neer. Nu die reclamebeweging ook al. Per saldo maar goed ook ! Zoo'n ouderling-reclame zou wat geworden zijn ! Wacht, nog vijf
minuten vóór negenen. Niet Plan C nemen, maar de
Spaansche K omloopen. Dan kon hij eens opnemen hoe
zij n Indiaan het deed. . .
Waarachtig, daar had-je
! Veel effectiever dan hij
gedacht had. Gewoon 'ii pracht ! Daar zat-ie boven de
gevellijst ! Geen dakvenster of dak meer te zien. Enkel en
alleen zijn reuzen-Indiaan. Geel als saffraan. Om z'n kop
een krans veeren, zoo rood als de kam van een kalkoenschen
haan. En zoo bovenop zijn baal Maryland aan zijn Goudsche
pijp aan het halen, aan het halen van wat-blief-je me !
En onder de lijst op den blauw-, boerenblauw-geverfden
gevel met echt-antieke krulletters In De Rokende Moor.
Dan een verdieping lager op hetzelfde blauw met dezelfde
letters : 1721 Wyekmans en Co. 1721. En deze letters Diet
wit, maar goud, effectief goud ! Je zag het puur schitteren.
Wat 'n reclame ! 'n Blind paard moest het zien. Natuurlijk,
ze stonden al te kijken : leegloopende bootwerkers, 'n
klerkje, twee Overmaasche boeren en wat straatjongens.
„Wa's da' f'r
beweiging, jo, soo hang in de inch ?"
„Sooas je siet : de Raukende Mauwr."
„En zain hait gin fuur !"
„Zain rookt allein 's aves, jo ! Zain ken dan aanpaipen
van de sterren."
Zich schurkend van het grinniken liep Kouwenberg
door. 'n Prachtidee van dien strop. Waren ze maar zoover
met het elektriekse licht. Dan 'n rood lichtje in z'n
pijpekop en rook uit den Indiaan z'n mond. 't Zou nog
wel eens komen. En dan nam hij het dadelijk. 's Avonds
bleef de mooiste reclame, waren de menschen grager dan
overdag beten ze eer toe.
Ondertusschen kwam zijn Indiaan vanavond zóó dam-
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pend vast in het Maasnienws. Een hééle bladzij, en in
kleuren ! Nog nooit op de kermis alhier vertoond : advertentie
in kleuren. 't Was op vechten af gegaan met Camp, die
er niet aan wou. Alleen door te dreigen naar Camp's con-.
current over te loopen en door gruwelijk te betalen was
het gelukt. Van avond kwam-ie d'r in, met een apart
berichtje over ,.de gerenommeerde firma, een der oudste
tabaksfabrieken onzer stad." En vanavond begon overal
het gekijf vóór en tégen gekleurde advertenties. Kooplui
en kinderen, mevrouwen en dienstboden, alles zou meepraten en het hebben over Wyckmans en Co. van de
Geldersche
Mooi zoo, al volk in den winkel ! Moest ook. Zonder
yolk in den winkel liep de boel ,niet gesmeerd. Was er
ergfens een schroef los. Haperde er wat aan de bedienden
of aan de tabak, of aan de reizigers, of aan de reclame.
Want yolk in den winkel moest er zijn, al zou je ze uit
de Maas opbaggeren. Daarom je smaak richten naar het
publiek. Blauwe tabak desnoods geven, als ze daarin liever
beten. Maar hij had de goede saus te pakken. Wyckmans' pruimtabak, ze vochten er om. En Wyckmans' shag
namen ze mee in d'r doodkist. Wachten moesten ze om
geholpen te worden, zooals nu. Niet te lang laten wachten ;
dan sprong hij zelf nog wel bij ; een patroon moest alles
kunnen. Nu niet noodig ; net goed !
Met een vroolijk „Goeie morgen !" groette hij joviaal
publiek en bedienden, tegelijk alles scherp opnemend.
Alles in orde. De shaglucht kwam je tegen. Lekker
die lucht, en zoo dik dat je 'm kondt snijen ! Heel anders
dan in zoo'n winkeltje van sigarenkistjes. Hier rook je
dat je kwam in de keuken.
En op zij de monsterkamer, piek fijn salonnetje ! Heele
risten Henry-Clay-kistjes en alle soorten after-dinners en
manilla's, tot de Bremer-cigarren voor de Moffen toe ! In
't midden twee prachtleunstoelen om een koper rooktafeltje. Werd nooit gebruikt, versleet voor geen cent,
maar of het stond, of het stond !
Maar hier in den winkel: wit marmeren toonbank met
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je koperen weegschalen. Geen sigarenkistjes in de schappen.
Maar aan weerskanten eiken tonnetjes. En op die vaatjes :
Virginia, Maryland, Portorico, Cuba — zat er wel niet in
— en daaronder weer in goud : 1721 TV yckmans en Co. 1721,
en alles in krulletters. En midden tusschen die tonnetjes
een eeuwig-oud schilderij, met ook zijn Indiaan er op,
maar met een hoop schepen er bij, en een heel eiland. In
orde, en de boel marcheerde ; dan de baas weg !
Doch met de tochtdeur in de hand bedacht hij zich
en vroeg den achter de toonbank helpenden bediende :
„Nou Jansen, wa' zeg je van 'm ?"
„Zain is kappetaal, meheir ! Je kennen 't ansien
dat-ie onze tabak raukt, sau gesond en tevreijen kaikt zain
in de luch. En kasjeweel sauas-ie laikt hier op z'n broer !"
wees hij met een halfgepakten zak tabak naar de schilderij.
„Waarachtig !" lachte Kouwenberg mee, met de menschen in de winkel.
Het kantoor binnenstevenend, riep hij tot allen : „Goeie
morgen !" en verder tot Lodewijk alleen : „Nou, wa' zeg
je van 'm P"
„Waarvan 2"
„Wádrvan ! Nou jij ziet . Kouwenberg hield zich in,
bemerkend dat de bedienden luisterden. „Iederein kaikt er
naar ! De Spaansche K, vol ! En ie is prachtig !"
„O, je Rokende Moor ! Nog niet op gelet. Hij heeft
toch zijn ééne „o" gehouden en „de" ?"
„Natuurlijk !" bromde Kouwenberg. Deze had er over
zitten piekeren of het niet twee „o"s en „den" moest wezen.
Eindelijk het Truus gevraagd, en die van Coba, die al op de
zesde ging, te weten gekomen dat het effectief twee „o" s
en „den" moest wezen. Hij met opgestreken zeil naar den
ouderling, dat hij voortaan die stomme fout in de reclame
zou verbeteren. Maar die aan 't zaniken, dat die fout juitement het echte, dat die ééne „o" en „de" — zooals-ie
pochte ! de adelbrief van de firma was. Toen hij het
zoo gelaten — dat zat nog al glad. Zou die ééne „o" ook
nog laten ophoepelen, als dat meer reclame maakte . . .
„0 ja, ik wou even vragen," zei Lodewijk, zich in
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zijn bureaustoel rechtzettend en het weer bonzend hoofd vasthoudend : „ik zie : de Reichsbank heeft vandaag het disconto
tot zes procent verhoogd en het particulier disconto stond
maar één achtste lager. We kunnen er vast op rekenen
dat de Duitsche cheque-koers moet dalen, en dat, als we
van de Bataafsche Bank nu die wissels op Berlijn en Stockholm aanhouden, dit onvoordeelig zal uitkomen ..."
„Da's nog al glad, hè !" beet Kouwenberg af, nijdig
dat hij zoo weinig van die termen begreep, en met veel
drukte zijn linnen fabrieksjas aanschietend. „'n Kaupman
die z'n winst niet neemt, is geen kaupman. 'k Seg altijd :
kappetaal maakt niet den kaupman, maar 'n kaupman
maakt kappetaal !"
„Heeft meneer al gehoord van Dikmeer ?" kwam een
bediende onder het ijverig doorschrijven. Hij hoorde dat
de baas weer op hooge pooten ging en wilde hem in een
goed humeur brengen.
„Heit-ie weer klanten afgetroggeld met z'n gemeine
Maryland P"
„Ze hebben 'm naar het Sanatorium in Zeist gebracht.
Zenuwziek geworden."
„Dikmeer senuwsiek ! En dat seit-ie me niet derekt !
Van wie hei-j-'t ?"
„Van Trankers. Die heeft 't me net op de Hoogstraat
verteld."
„Trankers ? Die ééne kleine reiziger van Dikmeer ? Die
gewiekste, die de heile Beituwe in z'n sak heit ?"
„Juist meneer, die kleine, met die zwarte snor."
„Of 'k 'm ken ! En hei-j 'nl niet te verstaan gegeife'
dat ons 'm nou... ? As de kippen erbai ! Onse' slag slaan !"
Lodewijk keek van zijn schrijfwerk op. Want die
heftige, haastige vragen van Kouwenberg irriteerden hein
altijd. Zich half omkeerend schrok hij, zoo als het ventje
er uitzag. De donkere oogen dansten wild heen en weer,
de witte tanden knauwden zenuwachtig de snor, en alles
aan hem trilde van opwinding.
„Is dat nu fair ?" vroeg hij zacht, als aan zichzelven :
„Terwijl die man ziek is ?"
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„Veir ? Veir ? Laat dat nou an main over," beet
Kouwenberg af, waarop hij nabromde : „'t Is hier gein
kerkeraadsvergdaring. D' is nou main patticulier disconto !"
wat Lodewijk tevergeefs trachtte te verstaan.
„Kom 's mei !" wenkte Kouwenberg den bediende. „In
de monsterkamer ! En" riep hij, reeds buiten het kantoor,
door de open deur : „breng 't adresboek mei !"
Lodewijk schudde het hoofd. Dit moest hij nu toelaten
Die vervloekte koopmansheerschzucht ! Nog meer dan
geldzucht. Napoleonnetje spelen. Geen medelijden met je
concurrent. Dadelijk van zijn zwakheid gebruik maken,
misbruik maken eigenlijk. En verzette hij zich, dan zou de
ander nog ruwer doorzetten, zonder de minste scrupules.
Daarbij : als vennooten moest je elkaar vertrouwen, sans
reserve. Kouwenberg controleerde toch ook zijn correspondentie niet en bemoeide zich nooit met de kas? Het was
nu eenmaal bepaald : Kouwenberg, zorgde voor de transacties met de makelaars, voor de instructies der reizigers,
voor de reclame. Dus berusten — niet napleiten.
Zuchtend begon hij aan de Zweedsche correspondentie.
0 ja, dien brief aan Lövenskjold gisteren moeten laten
liggen, omdat zijn hoofd barstte. Wacht, v66r het in
dezen dompigen kelder weer zoover kwam, eens nagaan . .
Kijk, die potsierlijke verwarring van franc met fran — en
hier menade voor emedan. Nu, zijn werk kon evenmin als
Kouwenberg den toets doorstaan . . . Emedan deed misschien
heelemaal te plechtig in een zakenbrief; in het vervolg liever
eftersom zetten ; enfin, vanavond nog eens nakijken. Voor
dit keer maar laten staan. Lövenskjold kon er wel nit
wijs worden. Een pracht van een agent, die er hen flink
inwerkte. Ging dit zoo voort dan zou hij Kouwenberg
beduiden dat hij voor de persoonlijke relatie zelf eens naar
Stockholm moest reizen. Dit zou hem opfrisschen. Stockholm moest zoo bizonder zijn : stad en ongerepte natuur
tegelijk. En wat zou die Lövenskjold het aardig vinden
dat die ééne Wyckmans en Co. een baron Utenhage was.
Zoo iets mochten ze in Zweden wel. Kwam daar meer
voor, dat oude adel in handel of industrie ging.
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Door die fantasie opgefrischt ging hij vlug doorwerken,
want vóór de koffie moest hij de fabriek door. Daar
druischte het van de drukte. Behalve de gewone verzendingen naar het binnenland, steeds meerdere naar het
buitenland. Letten op het noodige goedgewicht, en nagaan
of de volgbriefjes en expeditieboekjes flink werden bijgehouden. Er moesten ook weer monsters gemaakt worden
van portorico en knaster. De agent in Berlijn had er
vanochtend om gevraagd -- dat kon wat worden.
Al was dan hier niet alles couleur de rose, het bleef
tenminste reëele handel, geen speculatie. Tenminste geen
verkoop in blanco. Hoewel het niet altijd bleek na te gaan,
of Kouwenberg op de beurs niet eens in de contramine
ging ... Soms kon hij de twee einden van het touw niet
vinden. Zoo had hij een factuur van Koremans betaald
voor twintig duizend van diens overal gewilde sigaretten —
maar Wyckmans en Co. had intusschen reeds meer dan
vijftig duizend Koremans-sigaretten verkocht, terwijl de
voorraad nog lang niet op scheen. En Kouwenberg week uit,
als hij er over begon,
Zoo raasden zijn gedachten voort, terwijl hij van de
correspondentie in het factuurboek en van het factuurboek
in de rekening-courant viel, en de bedienden hem niet bij
. .

konden houden.
Soms overviel hem een loom gevoel in al zijn leden,
tengevolge der bedompte, benauwde sfeer, die hem doodmoede maakte en bedwelmde.
Dan weer liet zijn hoofdpijn af en scheen het hem of
zijn hart stilstond, doch daarna oversloeg als de vliegwielen
van een locomotief, die bij het aanzetten de rails niet
konden pakken.
Maar hij beet zich op de tanden, wreef zich de oogen
uit en jachtte voort met opnieuw opkomende hoofdpijn...

VI II.
Louise, voor de theetafel gezeten, keek tersluiks van
haar handwerk naar Lodewijk, en liet een onhoorbaren
zucht glippen.
24
o E . XV 6
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Wat zat hij weer te jachten aan dat verkoopboekje
van De Geere ! Waarom toch ? Misschien had zij iets verzuimd, wat hem had kunnen kalmeeren ?
Gelukkig, dezen keer zich van niets bewust. Wel dadelijk
bij zijn thuiskomen het gezien, dat hij afgetobd en opgewonden was. Natuurlijk van die nare reclame. Van middag
in de tram op het Sleepersvestje hadden ze zich vroolij k
gemaakt over dien leelij leert daar in de lucht. En Betje,
die even verliefd scheen op het Maasnieuws als op haar
vrijer, had zooeven haar den reusachtigen, rookenden Moor
gewezen : „Vin-u 't niet prachtig, mevrouw, soo in kluiren !"
Alles had echter bizonder meegewerkt om Lodewijk
rustig te stemmen. Eten naar zijn smaak ; „gemakkelijk"
vleesch : gehakt, dus geen lang gesnij ; en Betje alle eer van
haar andijvie. De kinderen niet lastig. Bert weer de filosoof
door haar gewaarschuwd voor de reclame
en Charley
vol grappige verhalen van school. Aan het dessert, bij zijn
enkel glas wijn, Lodewijk zelfs opgewekt. Tegen Charley
aan het opstrij den dat hij precies wist waar die verschilen Charley het
lende appels stonden op De Geere
glansrijk gewonnen ! Want dat smakelijke peperappeltje,
.

dat Lodewijk midden in den moestuin dacht, wisten Charley en zij er buiten te staan, buiten de schutting, bij de
mispels aan het water. En hij aan het lachen dat zij nog
beter De Geere kenden, dan hij die er geboren en getogen was.
Maar in plaats nu na den eten wat te gaan soezen
over de courant, dadelijk weer aan den slag ! En niet als
vroeger, toen hij ook altijd bij haar werkte : zij aan de
theetafel, hij aan de groote tafel, waar hij rustig acten
opstelde of conclusies nalas, en, hoe geabsorbeerd ook in
zijn arbeid, vlak bij haar bleef. Neen, nu dwaalde hij weg,
onbereikbaar ver. Aldoor brieven concipieerend, schrij vend
en weer verscheurend, zich voortjachtend als zat hem de
vijand op de hielen.
„Maar Lodewijk, is daar nu zoo'n haast bij ?"
Hij hoorde niet eens.
„Weet je wel dat Charley nog kalmer werkt aan zijn
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thema voor morgen, dan jij aan dit verkoopboekje, dat
toch allen tijd heeft" ? De Geere bleef hem toch nog dierbaarder dan haar ? Waartoe dan dit gejacht ? Bepaald niet
in orde, abnorm aal !
„Charley . ." bezon Lodewijk zich, haar vreemd opgewonden aanziende en heel ver van haar blijvend : „ja, die
goeie Charley . . scribo, scribis, scribit . . enorm vlug voor
z'n jaren hè ?" doch daarop een landmeterskaart grijpend
en proefvellen van het verkoopboekje : „Ken jij de Groene
Zomp ? Die staat hier aangegeven : drie hectaren, twaalf
aren en negentig centiaren. En de kaart teekent hem veel
kleiner dan het Verdrietbosch, dat hier nog lang geen
drie hectaren heet : twee hectaren, vijf en zeventig aren !
Die Groene Zomp is soms niet wat wij de Engelsmarsch
noemden?"
„Ik weet er niets van," zuchtte Louise, zich over haar
werk buigend. Ze huiverde voor dit onnatuurlijke, dat
hij met een zekeren smaak de verkooping van De Geere
zat te beredderen. Hij, die het in zijn hart majesteitsschennis
noemde, zoo een ander een vinger naar de Geere zou uitsteken... Als ze niet wist dat hij weer de oude, rustige
Lodewijk zou worden, zoodra hij maar meer gewend was
aan die zaak, zou ze hem nog kunnen smeeken, die er aan
te geven. Hoewel voor de toekomst van de kinderen...
„Ja, daarvoor heb je nu twee notarissen en een landmeter en een aanwijzer !" pruttelde hij, kaarten, brieven en
drukproeven overhoop halend. „En doe je het met één
notaris, dat stáát niet.. misschien twee ook voordeelig,er,
nu de markt van landgoederen zoo gedeprecieerd is, gedemoraliseerd mag je wel zeggen !"
Zwijgend werkten ze door in de suizende dorpsstilte,
slechts zelden even verstoord door een fabrieks- of bootsfluit
uit de verre stad.
Plotseling klonk de bel, dringend en brutaal in de
stille gang.
Louise keek op, het blonde gezichtje en het hooge,
aschblonde haar hel verlicht een meisje nog, dit
moedertje van zes en dertig, had niet de zorg de licht.
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bruine oogen verdonkerd en een pijnlijke trek den mond
verouderd. Luisterend vroeg ze zich af, wat het kon zijn ?
Betje had haar Maasnieuws al geen stemmen te hooren
zeker een visite voor de keuken.
Ineens vloog de kamerdeur open en stoof Em binnen.
Forsch in haar langen bontmantel en zwart-kastoren
hoed, stond ze even stil, met de oogen knipperend tegen
het licht, doch hernam dadelijk haar even gestuiten run :
„Zoo menschen ! Alles goed ? Blij je te vinden. Dacht het
wel : jelui zijn altijd thuis."
Met de frissche buitenlucht bracht ze een atmosfeer
van gezonde natuur mede. Louise moest Em weer even
bewonderen, vóór ze haar hielp met het afdoen van het
goed. Die Geldersch-blauwe oogen, die witte tanden in
den rooden mond en die gestalte, wat 'n natuur ! En
tegelijk in die nu gedeganteerde handen, in die elegante
houding en zangerige stem een distinctie, waarvoor ieder boog.
Lodewijk was ook opgestaan om Em te begroeten,
doch had geen behoefte haar aan te zien. Zijn paperassen
wat bijeenschuivend zag hij vlinders dansen in den zonneschijn, en hoorde hij de boomen ruischen op De Geere.
En het lag hem op de lippen : „Em, jij bent net papa.
Hoe doe je dat toch : zoo incognito door het leven kuieren
en toch zoo het leven met je meebrengen ?"
„Wil je dáár zitten ? Of.." vroeg Louise, een stoel
aanschuivend.
„Neen, ik zit hier prachtig. Vlak tegenover mijn
broer, den knappen advocaat."
„Ex-advocaat
meent u !"
„Neen, lach er niet mee. Ik zit er verschrikkelijk vóór,
en net nu Karel naar Londen moest !"
„Karel in Londen ?" kwamen beiden.
„Ja, voor zaken. Wist je 't niet ? Al twee dagen. En
nu zul je zien, dat zoo-iets dan juist gebeurt. Maar ik zal
ze ! Als Lodewijk me tenminste wat helpt. Ik kan het
natuurlijk zelf ook wel... maar met die termen, zie je,
anders ..."
„Maar je hebt hem nog niet eens gezegd, wat er
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gaande is," glimlachte Louise zwakjes, doodsbang dat
Lodewijk nog meer hooi op zijn vork zou moeten nemen.
„Gaande ? Met Betsy, natuurlijk. Wat zou er anders
zijn?"
„Misschien zwarigheid op school?" polste Louise, die
wist dat Betsy moeilijk leerde.
Onderwijl zat Lodewijk Em nu gretig op te nemen.
Ze had toch ook iets van mama. Dat statige en dat met
vuur iets aanpakken...
„Zwarigheid? Zwarigheid .. ja .. maar niet van haar
kant. Zij leert best.. Ik heb zelf ook nooit moeite gehad
met leeren, niet waar Lodewijk ?"
Deze knikte haar glimlachend toe, zich herinnerend
dat mama dit precies zoo kon hebben : het tegendeel van
de waarheid zeggen, doch op een toon en in de volle verzekerheid niets zoozeer te schuwen als een onwaarheid.
„Bovendien," vervolgde Em, waardig en hoog : „ik
vind het onnoodig dat ze het kind volproppen met quasigeleerdheid."
„Ja, zeker," beaamde Louise, die echter wist dat de
school van Betsy een toevluchtsoord heette voor rijke, achterlijke kinderen.
„En ik vind het voldoende, als Betsy zooveel Fransch
kent als ik. Zooveel dat het kind zich zelf kan helpen,
als ze over een paar jaar te Parijs op kostschool gaat.
Maar ik neem er haar af! Ik laat het kind niet langer
treiteren met dat onzinnige : que j' eusse, que tu eusses !
Laten die saaie schepsels zichzelf met hun nonsens zoo
zuur maken als azijn," toornde Em.
Louise kreeg een kleur, omdat ze nu op het bankje
der beschuldigden zat. Ja, ze had Em wat warmer moeten
bijvallen, maar.. .
Lodewijk knikte zichzelven toe, dat mama precies zoo
verontwaardigd, beleedigd kon doen, als iemand ook maar
aarzelde oni dadelijk, en zonder reserve, en met alle kracht
haar partij te kiezen.
„Ja, 't is vervelend, als ze je kind op school niet
begrijpen," erkende Louise, om haar schade in te halen.
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„Vervelend? Schandelijk is het ! Snikkend kwant ze
vertellen dat de juffrouw haar apart had geroepen om thuis
te zeggen dat het zoo niet langer ging. Maar ik zal ze ! Nu
zal Ik eens zeggen „dat hét zóó níét langer ging", en dat
Betsy niet meer terugkomt. En dat Ik dit reeds de vorige
week besloten had, toen het kind met dat schandaligonrechtvaardige rapport thuiskwam. Affreus, moet je weten !
Ik zelf had het kind nog wel met de sommen geholpen,"
om zich verder uitsluitend tot Lodewijk te keeren :
„maar, wou ik schrijven, wat ik vorige week reeds besloten
had door omstandigheden ... 't is ook door omstandigheden . . nu ja, wat zeg je dan ?. . was uitgesteld ? Kun-je
dat z66 zeggen ?"
„Zeker kun-je dat zóó zeggen," knikte Lodewijk. Nu
was hij heelemaal op De Geere. Mama had een kwestie
beslist en ieder applaudisseerde ; door de open tuindeuren
ruischten zelfs de beuken applaus. Dat behoorde zoo, want
mama bezat in bizondere mate de algemeen-menschelijke
eigenschap op elk harer vragen en opmerkingen applaus
te verwachten. Papa deed dit altijd ridderlijk, en dus hij
zou het voor zijn zuster ook doen ; al werd het komisch
Betsy's houding tegenover fransche werkwoorden te moeten
verdedigen.
„Zeker, je kunt dat zoo zeggen," kwam Louise afleiden.
Ze wist dat er voor Betsy geen betere school in de stad
was te krijgen en Karel het bekomzaam zou vinden als
Em onverstandig ging doen, nog wel bijgestaan door
Lodewijk. „Maar, of deze maatregel het meest doel zal
treffen .. ?" Dankbaar voor deze termen, die Em zouden
imponeeren en overtuigen dat de zaak niet en bagatelle
werd genomen, herhaalde ze, gewichtig knikkend : „Maar
of deze maatregel wérkelijk het meest dóéltreffend zal
blij ken ?"
„Wat dacht jij dan?" vroeg Em, op veel kalmer toon.
„Ja, je kunt natuurlijk allerlei doen," begon ze diplomatisch, terwijl ze van binnen moest lachen, toen Em,
daardoor reeds gerustgesteld begon te knikken. „Je kunt
Betsy van school afnemen. Maar waarheen dan ? Je
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weet hier in Rotterdam . . Je kunt haar ook morgen een
brief op pooten meegeven, dien Lodewijk graag zal opstellen.
Natuurlijk loop je de kans dat die fransche juffrouw humeurig wordt . wel geen revanche zal nemen . . . maar . .
enfin, mademoiselles zijn ook menschen !"
Lodewijk merkte op hoe Em dit met veel gewicht
toegaf, en hoe dit haar buitengewoon kleedde, precies als
mama indertijd — „Misschien was nog het beste — maar
ik geef het voor beter, laat Lodewijk ook zijn opinie
zeggen — misschien was nog het beste, als je niet schrééf,
en Betsy liet zéggen dat vader in het buitenland was, en
na zijn thuiskomst wel schriftelijk zou antwoorden."
Lodewijk knikte, dat Louise Em prachtig de veilige
haven binnen loodste. Precies mevrouw van Renkum, die
mama den koers aangaf door een gevaarlijk vaarwater. Hij
hoorde nu de beuken ruischen en snoof den rinsigen
eikengeur van De Geere op.
„Vooreerst," ging Louise rustig voort : „laat je haar
dan voelen, dat ze zoo'n gewichtige zaak niet móndeling,
door een derde, door een kind nog wel, had mogen entameeren. En verder intimideer je haar door dit uitstel zóó
terdege, dat ze in haar schulp kruipt, en Betsy, je zult
zien, verder allerliefst behandelt."
„Natuurlijk, dit is het beste !" besliste Em. „Dat ik
daar zelf niet opgekomen ben ! Ja, er schemerde me al
zooiets van voor.. . Vraiment, dit doen we ! En 't mensch
kruipt in haar schulp en kan zichzelf vervelen met haar:
que j' eusse, que tu eusses !"
„Zeg Em, weet jij soms of de Groene Zomp hetzelfde
is, ais wat wij de Engelsmarsch noemden P"
„He?" viel Em uit de koets, door haar frissche verbazing Lodewijk een weinig belachelijk makend.
„Neem me niet kwalijk !" glimlachte hij. „Ik zat
weer te soezen .."
„Had dat dan gezegd, jongen !"
„Zie je, als testamentair-executeur moet ik dat verkoopboekje van de Geere . ."
„0," vergoelijkte Em : „Moet je het dáárvoor weten.
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Wacht eens : Groene Zomp, Engelsmarsch ? Heel iets
anders. Je kent de Leege Plek ? Nou, van de Leege Plek
loop je, tusschen de rhododendrons door, het larixlaantje
af. Ben je d'r ? Nou, dan heb je de Groene Zomp aan je
rechterhand, zoo'n lage geschiedenis met struikenromniel,
's winters onder water. Maar de Engelsmarsch is precies
den anderen kant uit : langs den vijver over de lemptenbelten in de richting van de hei."
„Maar Em, hoe weet je dat alles zoo precies," bewonderde Louise : „ik ken alleen de Leege Plek."
„De Leege Plek van „welk sterfelijk mensch !" lachte Em.
„Vrouwen zijn toch ongenadig voor elkaar !" schudde
Lodewijk grootvaderlijk het hoofd. „Daar heeft die goeie
mevrouw Hassert mij eens in vertrouwen genomen, dat ze
het onder de linde vóór de tuinkamer zoo'n leege plek
vond, dat er een „feranda" behoorde te staan om thee te
drinken, net als d'r zwager in Buiksloot er een had, en
nauwelijks vertel ik dit aan Em, of dadelijk heet dat de
Leege Plek !"
,,,,Welk sterfelijk mensch," deed Em mevrouw Hassert
na : ,,,,gaat nu ook geregeld theedrinken op de Leege Plek,
als er een prachtige salon vol fatsoenlijke meubelen voor
klaarstaat!"
„Em is het goeie mensch nooit dankbaar genoeg geweest !" plaagde Lodewijk. „Als dat bezuinigingsgenie niet
op de Geere was gekomen, had Em haar werkje moeten
doen. En 't is nog de vraag of Em dat gekund had, althans
zoo goed als zij !"
„Natuurlijk had ik het niet gekund ! Heelemaal niet !"
overtroefde Em. „Daarvoor moet je weduwe van een Rijksambtenaar zijn."
„0 ja! Met dien titel mystificeerde ze zichzelf en ons."
„Je weet toch nog hoe Otto haar eens in het nauw
bracht ? Otto zei : „Rijksambtenaar is zoo onbepaald, mevrouw Hassert. Een minister is Rijksambtenaar, en een
marinewerfknecht ook, en al wat daartusschen ligt ook."
En weet je nog hoe zij er zich uitredde ? : „Nou men eer
Otto, dan neem ik voor mij maar „al wat daartusschen
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ligt." Want zeg je : „ik ben van hooge komaf," dan zegt
de gek : „ik ook, want mijn vader was torenwachter !" En
je eigen versehandalizeeren noem ik zonde, als de goeie
God je fatsoenlijk geschapen het." 't Was een gewikste,
diezelfde mevrouw Hassert !" knikte Em.
„Ja, maar een beste ook," pleitte Lodewijk. „Want
het vereischte geen kleine stuurmanskunst met zoo'n onvoltallige bemanning De Geere boven water te houden !"
„Weet je wat ik veel grooter kunst vind ?" lachte Em.
„Dat je zoo'n mensch opdiept ! Dat zoo'n mensch bestíít, spreekt vanzelf. Alles bestaat, geloof ik. Maar zoo
iemand uit te vinden als je ze noodig hebt, en ze dan
naar Haalthem te krijgen, en ze daar te houden, zoodat
ze tevreden is bovendien. Dat noem ik eerst kunst ! Ik
begrijp nog niet hoe moeder dit gedaan gekregen heeft.
En zoo prachtig, dat het „sterfelijk mensch" haar nu nog
mooie brieven schrijft. Ik wou ook wel zoo'n type Hassert
hebben. Want je verveelt je nooit met zoo'n gewikst
wezen. Maar hoe vindt-je zoo'n „sterfelijk mensch"!
Louise zat met een glimlach te luisteren naar hun
jolige jeugdherinneringen, en bevreemdde zich meteen over
hun vroolijkheid.
Zouden ze dan geheel vergeten dat De Geere moest
verkocht worden ? Wat haar zoo'n pijn kon doen, tot weewordens toe — zouden zij het niet voelen
Integendeel ; zij voelden het bijwijlen dieper dan zij.
Natuurlijk ook. Het bleef hun vaderlijke grond, hun vaderland kon je zeggen.
Maar zij konden ineens loslaten, waarvan ze een
oogenblik tevoren geheel vervuld waren. Em dacht nu Diet
meer aan Betsy, wandelde met Lodewijk op de Geere. Dit
konden de Utenhage's : ineens buiten zich zetten, wat
zooeven nog al hun gedachten absorbeerde. Dit deden ze
niet uit lichtzinnigheid, neen, door een ongelooflijke elasticiteit van geest, als aangeleerd door lange, lange training.
Wel heel nobel — en gelukkig ook. Daardoor kon Lodewijk, wat zij nooit leerde, ineens de zorgen van zich
afzetten en zijn zaak volkomen negeeren. Sinds hij in de
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zaak was, kwam deze Utenhage-trek bij hem op, die je hij
Em altijd bemerkte. Zooals hij nu met Em grapjes zat te
maken over hun vroegere glorie, over Harm den stalknecht
en over Lammert den jager, was hij precies zijn vader.
Die kon ook midden uit zijn leed — en den goeden man
had zij nooit anders gekend dan tevergeefs protesteerend
tegen zijn aftakeling -- ineens overstappen in een jongensachtige zorgeloosheid, te naief om hem tot een verwijt te
maken, en toch navrant om aan te hooren. Wat scheen
Lodewijk nu volkomen tevreden en vroolij k — en toch
wou ze hem tegen zijn eigen vroolij kheid in bescherming
nemen.
„Kom, nu moet ik heusch weg !" zei Em, opstaan de.
„'t Is bij jelui altijd zoo gezellig. Je vergeet gewoon den tijd."
,,Zal Betje je niet even thuisbrengen ?" vroeg Louise,
bezorgd dat Lodewijk dit anders zou doen : „Wacht, ik
roep Betje. Houd jij dan Era's mantel op ; je kriel van een
vrouwtje kan er heusch niet bij."
„Klein, Louise P Weet je wat het „sterfelijk mensch" zei ?
„Ja, ik ben niet van de grootste. Maar den besten wijn
doe-je op halve fleschjes !" En geen Betje ! Lodewijk brengt
me even op de tram. Want in die donkere Hoflaan
spookt het 's avonds. Op Plan C stap ik uit en ik ben
in een wip thuis."
Toen Lodewijk zijn jas ging halen, vervolgde ze, voor
den spiegel haar hoed rechtzettend : „Hij houdt zich best,
hè ? Karel zegt het ook. Ik vind dat hij reel ja, hoe
zal ik het zeggen ? veel mannelijker, militanter is geworden.
Hij doet gróóte zaken. Jelui gaan natuurlijk nu ruimer
wonen. Ik weet wat moois op 's Gravendij kwal. Naast
Charlotte van Buurse. 't Wordt daar goed .. zul-je zien.
O ja, wat zeg je van dat afschuwelijk spook op zijn dak ?
Wacht, daar moet ik hem nog mee plagen."
„Asjeblieft niet, Em ! Beloof me van niet ! Wij zwijgen
er allemaal over !" haastte Louise. Dan, Lodewijk hoorende
aankomen, weer gewoon : „Je komt me toch zeker vertellen,
hoe dat niet Betsy is afgeloopen ?"
„Klaar Em !" kwam. Lodewijk in de deu
n.
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„Vast hoor !" Em kuste Louise. „Nu dà-àg !" en verwonderd volgde ze Lodewijk. Louise was allerliefst, maar
kon kleinigheden geweldig au sérieux nemen. Ze zou Lodewijk wat graag met zijn spook hebben geplaagd, want hij
liep maar te zwijgen en in den donker moest je juist praten.
Maar voor Louise liet je veel, heel veel !
Moede liep Lodewijk langzaam naar huis. Hij voelde
zich doodelijk afgemat na zijn opwinding.
Toen Em hem zoo heelemaal op De Geere had gebracht,
was de gedachte hun familiegoed te kunnen verliezen hem
ondragelijk geworden. Hij zag De Geere sensueel, zooals
een verliefde zijn geliefde ziet. Een onweerstaanbare lust
haar te hebben en te houden tintelde, joeg in hem. En
dit te sterker, als hij tusschendoor dacht aan zijn kelder,
dien Kouwenberg nog onmogelijker te ventileeren zou
maken, als hij begreep dat zijn compagnon daarop aanstuurde, of herinnerd werd aan die voor het werkvolk zoo
onhygiënische fabriek, waarvoor hij toch ook de verantwoordelijkheid droeg.
Die goede Em ! Ze hield hem natuurlijk voor hoogst
gelukkig !
Louise begreep misschien wel iets, maar negeeren,
negeeren !
Hij móést hoogst gelukkig zijn. 't Niet alleen schijnen,
het zijn ook. En voor iedereen. Voor Louise, voor Kouwenberg, voor allemaal. Ze mochten zelfs niet vermoeden
dat hij op zijn zenuwen leefde. Hij moest deze hel door,
met een glimlach op de lippen.
God wist dat hij niet anders kon.
God wist dat hij niet voor zijn plezier van de eene
opwinding in de andere viel.
God wist dat hij nog eerst in den strijd tegen de nicotine-microbe, en tegen die kelderlucht en tegen de Kouwenberg-manieren moest volharden, overwinnen. . .
En dan kwam de goedgeventileerde fabriek . .. met
kantoor en werkplaatsen op het Zuiden . . .
Als zijn corpus het maar zoolang uithield ! Als hij,
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zooals tot nu toe, maar bleef slapen. Dan won hij glansrijk . . .
Maar heel in de verte, vaag, toch ontwijfelbaar, zag
hij de mogelijkheid naderen dat hij . . . nu wel niet direct
zóií verliezen . . . maar toch kèn verliezen . . . misschien wel
zou verliezen ook . . .
gaan
Stil nu . . . niet meer denken . . . doodmoede
slapen . . . gaan slapen !

(Wordt vervolgd.)

DE LICHTAETHER EN HET
RELATIVITEITSBEGINSELI
Voordracht, gehouden in de Vereenigde Vergadering van de
beide Afdeelingen der Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam, op 24 April 1915,
DOOR

H. A. LORENTZ.

De voorstelling van een de geheele wereldruimte vullende middenstof, die werkingen en invloeden van allerlei
aard van het eene lichaam naar het andere overbrengt, is
zeker wel zoo oud als de natuurkunde zelf, en sedert lang
is de naam „aether" ervoor in gebruik. Van „lichtaether"
spreken wij veelal omdat dit universeele medium het voertuig voor de lichtstralen is, en om dat de opvattingen over
zijn aard en eigenschappen voor een groot deel door het
onderzoek der lichtverschijnselen bepaald zijn geworden.
Hoe nu in den loop der eeuwen deze opvattingen diepgaande wijzigingen ondergaan hebben, kwam mij voor van
genoegzaam algemeen belang te zijn om de stof te leveren
voor de korte voordracht die ik de eer zal hebben, in deze
vergadering te houden.
Voor eenigen tijd lezende in de laatste vellen der
nieuwe uitgave van Huygens' „Dioptrique" werd ik getroffen door een plaats waar hij in welsprekende woorden
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zijn bewondering uitdrukt voor de inrichting van het gezichtsorgaan, een inrichting waarin wij, zoo zegt hij, zeker
het werk van een verheven intelligentie mogen zien. Hij
licht dit in bijzonderheden toe en gaat dan voort : „Mais
si nous regardons plus avant a la première idée on invention de la vue, qu' y a-t-il de plus remarquable que d'avoir
conceu qu'il y auroit une partie de nostre corps sur
laquelle les objects eloignez, par l'entremise d'une matiere
impalpable respandue partout feroient une subtile et tres
legere impression qui avertiroit l'ame de leur figure, leur
situation, leur distance, leur repos et mouvement en les
distinguant outre cela par la difference des couleurs. D'avoir
reconnu qu'il ne faloit pas a cela un mouvement de cette
matière interposee qui la fist changer de place mais un
petit et vif tremoussement, qui lui seroit imprimé successivement dans toute son estendue depuis le soleil et les
etoiles ou depuis quelque feu ici bas et qui, se refieschissant contre la surface des corps seroit continue de la
jusques a cette partie si sensible qui est en Bons. Cet
ouvrage surpasse de beaucoup celui du sens de l'ouie qui
est produit par un semblable ebranslement de Pair."
Deze en andere dergelijke uitspraken die men bij
Huygens vindt, doen ons zien, dat, hoe „fijn" hij zich de
lichttrillingen ook voorstelde, er toch voor hem nauwelijks
een wezenlijk, een qualitatief verschil tusschen den aether
en de gewone, zichtbare en tastbare, de „ponderabele"
materie bestond. Op hetzelfde standpunt hebben zich vele
latere onderzoekers geplaatst, en herhaaldelijk zijn vragen
gesteld als deze : welke dichtheid en welke mate van veerkracht heeft de aether, is hij al of niet uit atomen samengesteld, welk verschil is er tusschen den aether in de
ponderabele lichamen en den vrijen aether daarbuiten, enz. ?
Later, toen men den aether ook bij de electromagnetische
werkingen een rol liet spelen, vond men nieuwe aanleiding
tot bespiegelingen over zijn structuur en over den aard
der spannings- en bewegingstoestanden die erin kunnen
bestaan.
ik zal U met deze beschouwingen niet bezig houden.
-
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zij

zijn in de natuurkunde onzer dagen op den achtergrond
getreden omdat men steeds helderder heeft leeren inzien.
dat de aether toch wel iets geheel anders dan de ponderabele materie moet zijn, en dat men niet te snel wat bij
deze ter sprake komt, op het universeele medium moet
overdragen. Een zienswijze, die eerst in den laatsten tijd
algemeen is geworden, maar waarvan de oorsprong bij
Fresnel, den tweeden grondlegger der undulatietheorie van
het licht, is te vinden.
Hij was het die, nu een eeuw geleden, aantoonde dat
de richting der lichttrillingen loodrecht op de voortplantingsrichting staat, en dat dus de aether bezwaarlijk, zooals
men wel gedaan had, een „fluïdum" kan worden genoemd.
Verder werd hij — en dit is van nog grooter fundamenteele beteekenis — door zijn beschouwingen over de astronomische aberratie tot de onderstelling gebracht, dat de
hemeilichamen bij hun beweging den aether niet medesleepen. Men moet het zich zoo voorstellen, dat b.v. de
geheele aarde den aether vrij en ongehinderd kan doorlaten, een doordringbaarheid die volkomen moet zijn, en
waarvoor dus de doordringbaarheid voor de lucht van een
of ander weefsel, hoe ijl en los het ook zij, maar een zeer
gebrekkig analogon
geven.
b kan
b
Het zijn de denkbeelden van Fresnel, waaraan zich de
opvattingen van onze dagen, die in het zoogenaamde „relativiteitsbeginsel" haar hoogtepunt bereiken, aansluiten. Maar
voor ik daarvan spreek, moet ik TT eraan herinneren, dat
in den tusschentijd de undulatietheorie een nieuwen vorm
heeft aangenomen ; wij hebben in het licht een electromagnetisch verschijnsel leeren zien. De wegbereider was hier
Faraday, de groote onderzoeker, die meer dan iemand anders
de fundamenteele feiten aan het licht heeft gebracht, waarop
de nieuwe electriciteitsleer en tevens onze geheele electrotechniek berust.
Faraday, in wiens werken, merkwaardig genoeg, geen
enkele algebraïsche formule voorkomt, had het geluk in
Clerk Maxwell een opvolger te vinden, die aan de nieuwe

368

DE LICHTAETHER EN HET RELATIVITEITSBECIINSEL.

theorie der electrische verschijnselen, in welke steeds het
medium op den voorgrond staat, de scherpe omlijning en
de precisie wist te geven, die alleen door mathematische
inkleeding kan worden bereikt, en haar aldus in staat
stelde met gelijke wapenen te wedijveren met de oude
theorie, waarin van het medium nauwelijk gesproken werd,
en waaraan mannen als Ampère, Gauss en Wilh. Weber
hun krachten gewijd hadden.
Hoe nu Maxwell's theorie haar voorgangster zoo goed
als geheel heeft verdrongen, daarover kan ik hier niet
uitweiden. Maar wel moet ik U op één allermerkwaardigste
gevolgtrekking die hij uit zijn vergelijkingen afleidde, wijzen.
Hij bevond dat in den aether electromagnetische golven
zich op dezelfde wijze en met dezelfde snelheid als het
licht kunnen voortplanten, een besluit dat later door de
proeven van Hertz werd bevestigd. Het verder onderzoek
heeft doen zien dat er een lange reeks van electromagnetische golvingen bestaat, welker verschillen in eigenschappen
en werking alleen door een verschil in golflengte bepaald
worden, en in welke de golven van het licht en de nauw
daarmee verwante stralende warmte een plaats vinden. Aan
het eene einde staan de electromagnetische golven waarmede men bij de draadlooze telegraphie werkt, met een
lengte van eenige kilometers, aan het andere einde de
Röntgenstralen, waarvan de golflengte zoo iets als een
honderdmillioenste van een millimeter bedraagt.
Neemt men nu verder in aanmerking dat ook stationaire werkingen, zooals wij die bij electrisch geladen lichamen, standvastige stroomen en magneten aantreffen, aan
toestanden in het medium moeten worden toegeschreven,
dan gevoelt men hoe uitgestrekt het gebied van verschijnselen
is geworden, waarmee thans de theorie van den rustenden
aether rekening moet houden.
De aarde kan, zoo leerde ons Fresnel, den aether niet
meesleepen. Als dus, zooals wij voor een oogenblik willen
aannemen, de aether met betrekking tot de zon in rust is,
dan moet de aarde zich met de snelheid van haar jaar-
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lijksche beweging, d.w.z. met een snelheid van 30000 meter
per seconde er door heen verplaatsen. Even goed kan men
zeggen dat de aether zich met die snelheid ten opzichte
van de aarde beweegt. Maar dan moet door onze laboratoria met al hun instrumenten heen een aetherwind met die
waarlijk niet geringe snelheid waaien. Zal die nu niet een
invloed op allerlei optische en electromagnetische verschijnselen hebben ?
Ziedaar de vraag waarmede zich de natuurkundigen
een halve eeuw of langer hebben bezig gehouden en waarop
zij langs zeer verschillende wegen een antwoord hebben
trachten te vinden.
Men zou natuurlijk een invloed van den aetherwind
kunnen vaststellen, zoo men één keer op de zich bewegende
aarde en een ander maal op een stilstaande planeet kon
experimenteeren. Nu dat niet mogelijk is kan men zich
helpen door de toestellen waarmee men werkt, over zekeren
hoek te draaien ; dan verandert n.l. de richting van den
aetherwind ten opzichte van de instrumenten en men mag
verwachten dat het effect van dien stroom, zoo het bestaat,
van de richting zal afhangen. Ook kunnen wij, zonder de
toestellen te draaien, de proef na eenige uren herhalen ;
de aswenteling der aarde heeft dan voor de vereischte
draaiing gezorgd. Eindelijk, het is volstrekt niet zeker dat
de aether, zooals wij gemakshalve ondersteld hebben, ten
opzichte van de zon in rust is. Het zou wel eens kunnen
zijn, dat hij op zeker oogenblik juist met betrekking tot
de aarde stilstaat. Mocht dat van daag zoo zijn, dan kunnen
wij over drie maanden of een half jaar de waarnemingen
herhalen ; dan zal de aetherwind er zeker zijn.
Men moet nu verder niet verwachten dat wegens de
groote snelheid waarvan wij spraken, de beslissende proeven
met ruwe en weinig gevoelige hulpmiddelen zullen kunnen
worden genomen. De snelheid van den aetherwind is n. 1.
maar het tienduizendste van de lichtsnelheid en men behoeft
niet diep in de theorie door de dringen om te gevoelen
dat het niet op de absolute grootte van de snelheid, maar
alleen op deze verhouding aankomt.
E. X V 6
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Welnu, de uitkomst is altijd dezelfde geweest ; hoe men
zich ook heeft ingespannen, men heeft nooit iets van den
aetherwind kunnen bemerken. Laat ik het nog iets nauwkeuriger uitdrukken. Te dien einde verbeeld ik mij twee
naast elkaar geplaatste laboratoria, die wij als het eerste en
het tweede van elkaar onderscheiden. In het eerste is een
waarnemer A, in het tweede een waarnemer B, beiden
voorzien van de noodige instrumenten en wel van geheel
gelijke instrumenten, waarmee bedoeld wordt dat zoo
dezelfde waarnemer de toestellen van A en van B in handen
had, hij nooit eenig verschil daartusschen zou kunnen bemerken. Stel nu dat het tweede laboratorium zich met al wat
er in is, in de richting van links naar rechts b.v., ten opzichte van het eerste beweegt. Dan is er in beide zeker
niet dezelfde aetherwind, en toch zal, daaraan twijfelt
tegenwoordig niemand meer, A in zijn laboratorium volkomen
dezelfde proeven met dezelfde uitkomsten kunnen doen als
B in het zijne.

Van dit fundamenteele feit, want zoo mogen wij het
nu wel noemen, heeft de theorie van den stilstaanden
aether, aangevuld en gewijzigd voor zoo ver Maxwell's
electriciteitsleer het noodig maakte, vrij bevredigend rekenschap kunnen geven. Alleen bleken enkele bijkomstige
onderstellingen noodig te zijn. Men moet n.l. aannemen
dat de meetwerktuigen zekere, zij het dan ook uiterst geringe veranderingen ondergaan, zoodra zij zich door den
aether heen voortbewegen, en wel alleen ten gevolge van
die beweging. Een meetstaaf zal, als hij in de richting van
zijn lengte voortgaat, iets korter worden dan wanneer hij
in den aether stil ligt ; een uurwerk zal ten gevolge van
de verplaatsing iets langzamer gaan loopen. Men kan
trouwens deze veranderingen begrijpelijk maken door zich
voor te stellen dat al de in het inwendige der meetwerktuigen werkende krachten door den aether van het eene
molekuul op het andere worden overgebracht en dat hun
grootte en wijze van werken bij een voortschuiven door den
aether heen iets worden gewijzigd.
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Men ondervindt zelfs geen noemenswaardige moeilijkheid als men rekenschap wil geven van een merkwaardige
reciprociteit die in het geval der zooeven beschouwde
waarnemers A en B bestaat. Dat het eerste laboratorium
zich ten opzichte van het tweede met dezelfde snelheid,
natuurlijk in tegengestelde richting, beweegt als het tweede
ten opzichte van het eerste, behoeft nauwelijks gezegd te
worden. Maar er is meer. Wij kunnen ons voorstellen dat
de wanden van de laboratoria doorzichtig zijn, of zelfs dat
de twee ruimten elkaar doordringen, zoodat de eene waarnemer met al zijn instrumenten tusscb en den anderen en
diens toestellen door voortvliegt. Hebben nu beiden meetstaven, stel met hun lengte in de richting der onderstelde
beweging liggende, dan zal A. de staven van B, die zich
voor hem bewegen, iets korter zien dan zijn eigen staven,
die voor hem in rust zijn. Maar even goed zal B de staven
van A, die hij zich ziet verplaatsen, korter zien dan zijn
eigen staven, die hij stil ziet liggen. Evenzoo ziet elke
waarnemer zijn eigen klokken iets sneller loopen dan die
van den anderen waarnemer.
Hoe nu het paradoxale dat in deze uitspraken gelegen
is -- men ziet niet aanstonds hoe het mogelijk is dat van
twee uurwerken A het eene en B het andere het snelst
ziet loopen — kan worden opgehelderd, moet ik laten
rusten. Ik moet mij er toe bepalen, TT te verzekeren dat
daarvoor, als men zich van de theorie van den stilstaan
den aether bedient, volstrekt geen nieuwe, gewaagde onderstellingen noodig zijn.
Het is nu ten gevolge der in het licht gestelde reciprociteit dat, terwijl noch A noch B, ieder in zijn eigen
laboratorium werkende, zullen kunnen uitmaken hoe het
niet den aetherwind gesteld is, zij ook tezamen, zoo zij
met elkaar van gedachten kunnen wisselen, tot geen beslissing daarover zullen kunnen komen.

Zoo ver had men het gebracht, of liever zoo ver had
men het kunnen brengen want er ontbrak nog wel wat
aan — toen Einstein in 1905 de stelling uitsprak, die

372

DE LICHTAETHER EN HET RELATIVITEITSBEGINSEL.

thans als het relativiteitsbeginsel bekend is en van g roote
beteekenis voor de geheele natuurkunde is geworden. Hij
stelt op den voorgrond dat niet alleen de vraag hoe een
stelsel zich ten opzichte van den aether beweegt, niet kan
worden beantwoord, maar dat die vraag in het geheel geen
zin heeft. Aan den aether wordt in die mate alle substantialiteit ontzegd, dat men van rust of beweging ten opzichte van hem zelfs niet kan spreken. Hij is dus waarlijk
tot een schim geworden van wat hij eens was ; Einstein
en zijn volgelingen vermijden dan ook zelfs het gebruik
van het woord en spreken liever van „vacuum" of „ruimte".
De tegenstelling tusschen de opvattingen van Einstein
en de vroegere komt het scherpst uit als wij op de rol
letten, die het tijdsbegrip daarbij speelt. Wij kunnen ons
voorstellen dat de twee meermalen genoemde personen A
en B, ieder met zijn eigen instrumenten, dezelfde verschijnselen waarnemen. Dat dan, wanneer zij met iets oogenblikkelij ks te doen hebben, de tijd waarop A het ziet gebeuren, een andere kan zijn dan de tijd waarop het voor
B plaats heeft, behoeft ons niet te verwonderen, daar zij
de tijden niet op hetzelfde uurwerk aflezen. Vreemder is
het dat zelfs wat de gelijktijdigheid van verschillende gebeurtenissen betreft, in den regel geen overeenstemming
zal bestaan. Twee verschijnselen die op verschillende plaatsen gebeuren en volgens A's waarnemingen gelijktijdig zijn,
behoeven het volgens de uurwerken van B niet te zijn.
In de aethertheorie kan men hiervan zeggen dat de
„ware" tijd en de „ware" gelijktijdigheid alleen worden
aangewezen door uurwerken die geen voortgaande beweging
ten opzichte van den aether hebben, en dat de aanwijzing
van klokken in een bewegelijk laboratorium minder vertrou wen verdient omdat de beweging door den aether heen
het „gelijkzetten" dier klokken bemoeilijkt. Maar deze
zienswijze wordt door Einstein principieel verworpen. Volgens hem kan er nooit reden zijn om aan de uitkomsten
van een der waarnemers A en B boven die van den anderen
de voorkeur te geven. De tijd van den een is in elk opzicht even goed als die van den ander, en wanneer zij
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over de gelijktijdigheid van twee verschijnselen verschillend oordeelen, moeten wij aan beide uitspraken volmaakt
dezelfde waarde toekennen. Er is geen „ware" tijd, en
,,gelijktijdigheid" is geen absoluut begrip ; in elk bijzonder
geval moet door een afspraak worden vastgesteld wat men
er onder wil verstaan.
Kenmerkend voor de nieuwe opvattingen is verder dat
de begrippen van ruimte en tijd niet scherp uit elkander
worden gehouden. Als men weet met welke snelheid B
zich ten opzichte van A beweegt, kan men de vraag
stellen, uit een door A waargenomen tijd dien waarop
B hetzelfde ziet gebeuren, af te leiden. Het blijkt dat dit
eerst dan mogelijk is, als men ook de plaats kent, waar
het beschouwde verschijnsel zich voordoet, welke plaats
door het opgeven van zekere meetkundige grootheden
moet worden vastgesteld. Men ziet hieruit dat de tijd van
B als elementen niet alleen den tijd van A, maar ook
ruimtegrootheden bevat, wat natuurlijk niet bet geval zou
kunnen zijn, als ruimte en tijd steeds geheel van elkaar
gescheiden bleven.
De ervaring der laatste tien jaren heeft geleerd dat
vele natuurkundigen met dit alles volkomen vrede hebben.
Maar wie, laat ik maar zeggen wat ouderwetsch is, gevoelt
vel eenig bezwaar. Op den weg dien een lichtstraal van
de zon naar de aarde volgt, bestaan ontegenzeggelijk golven van bepaalde lengte, evenwichtsverstoringen die een
bekend aantal malen in de seconde van richting wisselen
en waaraan het arbeidsvermogen dat de aarde van de zon
ontvangt, gebonden is. Menigeen zal zich gaarne, zooals
Huygens het deed, een „drager" van dat alles voorstellen.
En, al wil men niet over woorden twisten, men zal allicht
met „ruimte" niet anders dan zuiver meetkundige begrippen
willen verbinden en „vacuum" al te ledig vinden. Waarom
zouden wij niet, als wij maar niet beweren er veel van te
kunnen zeggen, van een aether blijven spreken ? Zoo wij
daartoe geneigd zijn, behoeven wij ons niet aanstonds uit
het veld te laten slaan door de tegenwerping dat die
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aether iets geheel door ons gefingeerds zou zijn. Ook
„ijzer" is slechts een benaming voor den drager van het
complex van zekere eigenschappen en verschijnselen.
Wat verder de begrippen van ruimte en tijd betreft,
zonder in het wezen daarvan diep door te dringen, kunnen
wij, dunkt mij, wel zeggen dat ieder die met volkomen
duidelijkheid heeft, en dat er in dit opzicht tusschen den
een en den ander geen aanmerkelijk verschil bestaat. Ook
staat het, geloof ik, vast dat de beide begrippen niet
geheel gelijksoortig zijn en dat wij ze scherp van elkaar
onderscheiden. Er is, zoo ik mij niet bedrieg, meer overeenkomst tusschen een rij van punten naast en een rij
van punten boven elkaar, dan tusschen een rij van punten
en een reeks van op elkaar volgende oogenblikken. Inderdaad, al willen wij, zooals in een wiskundige beschouwing
veelal doelmatig is, den tijd als een vierde coördinaat naast
de drie ruimtecoördinaten invoeren, geheel gelijkwaardig
aan de drie andere wordt die nieuwe coördinaat toch niet.
Het blijkt reeds hieruit dat een stoffelijk punt wel op twee
verschillende oogenblikken dezelfde plaats op een lijn kan
innemen, maar niet op hetzelfde oogenblik op twee verschillende plaatsen kan zijn.
Alles wèl overwegende kan men, naar het mij voorkomt, tot het besluit komen, dat men het essentieele van
het relativiteitsbeginsel kan aanvaarden zonder met de
oude opvattingen omtrent ruimte en tijd te breken.
Wij moeten bij de beoordeeling van deze vragen niet
uit het oog verliezen dat het er in onze theorieën alleen
om te doen is, ons van de buitenwereld beelden te vormen,
die den onderlingen samenhang der verschijnselen en de
regels naar welke zij plaats hebben goed doen uitkomen,
zoodat wij met behulp dier beelden gemakkelijk onzen
weg te midden der verschijnselen kunnen vinden. Van een
„juistheid" van het ontworpen tafereel in nog anderen zin
kan geen sprake zijn, en als twee beelden ons in het zooeven genoemde opzicht in gelijke mate voldoen, zijn wij
vrij in onze keus en kunnen ons zelfs, zoo wij willen,
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nu eens van het eerie en dan van het andere bedienen.
Nu is het zeker dat wij bij het weergeven der verschijnselen niet allen op dezelfde wijze te werk gaan. De
een is met een sobere voorstelling zonder overbodig bijwerk tevreden, een ander verlangt meer kleur en levendigheid.
Maar voor ieder zijn de fundaulenteele voorstellingen van
ruimte en tijd, ik bedoel de gangbare voorstellingen waarvan zooeven gesproken werd, het doek, kan men zeggen,
waarop de schets van de buitenwereld wordt ontworpen.
Hebben nu de twee waarnemers A en B, om nog eens
tot hen terug te keeren, dezelfde verschijnselen bestudeerd,
dan kunnen wij die op twee wijzen in teekening brengen.
In het eene geval ontleenen wij de trekken van het
tafereel aan de uitkomsten waartoe A is gekomen. Wij
brengen de aanwijzing van zijne uurwerken tot dekking
met onze fundanienteele tijdsvoorstelling ; „gelijktijdig"
wordt wat bet voor A is en wij zien de wijzers van zijne
klokken op hetzelfde oogenblik in denzelfden stand. In
het tweede geval daarentegen sluiten wij ons op dezelfde
wijze bij de waarnemingen van B aan.
Men ziet dat wij, de zaak zoo beschouwende, ons geheel aan de gewone opvattingen over ruimte en tijd houden,
en toch het relativiteitsbeginsel kunnen handhaven. Het
komt hierop neer dat de twee beelden ons in gelijke mate
bevredigen en dat er geen reden is om het eene boven het
andere te verkiezen.
Er is nu ook niets tegen, de voorstelling die wij ons
van de verschijnselen vormen, met een aether te versieren,
of, zoo men wil, te ontsieren, waarbij het dan voor de hand
ligt, ten einde alles zoo eenvoudig mogelijk te houden,
dien aether in het eene geval ten opzichte van het laboratorium van A en in bet andere geval met betrekking tot
dat van B te laten stilstaan. Zelfs kunnen wij een stap
verder gaan en, als wij meenen daardoor tot een helderder
inzicht te kunnen komen, ons aan bespiegelingen over de
structuur en den toestand van den aether wagen. Het
relativiteitsbeginsel behoeft dat niet uit te sluiten. Zoo wij
tegenwoordig weinig geneigd zijn, dezen vroeger veel be-
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treden weg in te slaan, dan is het veeleer omdat wij na
de pogingen die men reeds gedaan heeft, geringe hoop
hebben, dat hij ons tot iets dat werkelijk eenvoudig en
bevredigend is zal leiden.
Aan het einde van de beschouwingen die ik mij veroorloofd heb U voor te dragen, mag ik een opmerking
niet achterwege laten, die in deze dagen wel uitdrukkelijk
mag worden gemaakt. De ontwikkeling die ik U, zij het
dan ook zeer onvolledig, geschetst heb, is de vrucht geweest van de inspanning van onderzoekers van verschillenden landaard, van een vreedzamen wedstrijd, waarbij nu
eens het eerre, dan weer het andere volk een voorsprong
heeft gehad. Hon ik in meer bijzonderheden treden, dan
zou ik nog menigen anderen naam kunnen noemen. Ik
zou U er op kunnen wijzen hoe Poincaré in zijn studie
over de dynamica van het electron ongeveer gelijktijdig
met Einstein menig denkbeeld dat voor diens theorie kenmerkend is, heeft uitgesproken, en trouwens wat hij „Ie
postulat de relativité" noemde, heeft geformuleerd. Ik zou
ook kunnen gewagen van de belangrijke rol die Minkowski
en v. Laue in de ontwikkeling der relativiteitstheorie hebben
gespeeld en had er sprake kunnen zijn van onderzoekingen
van jongere natuurkundigen die zich in dezelfde richting
als Einstein bewegen, dan had ik de verdiensten van een
Belgisch vakgenoot, Dr. de Donder in het licht kunnen
stellen.
Trouwens, elk hoofdstuk der wetenschap biedt ons
hetzelfde schouwspel van in elkaar grijpende onderzoekingen
en samengevlochten denkbeelden. Wij kunnen aan de verschijnselen der radioactiviteit niet denken, zonder dat ons,
naast het werk van Becquerel en de Curie's, dat van Rutherford voor den geest staat. Het licht dat in de laatste
jaren over het wezen der Röntgenstralen en in verband
daarmede over de structuur der kristallen ontstoken is,
hebben wij zoowel aan de Bragg's, vader en zoon, als aan
v. Laue te danken. Op het gebied der thermodynamica
schitteren in gelijken glans de namen van Carnot, Clausius,
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Kelvin, Gibbs en Boltzmann. Eindelijk vond Planck's stoutmoedige quantenhypothese, van welker bevestiging Poincaré
eens gezegd heeft „que ce serait là, sans aucun doute, la
plus grande révolution et la plus profonde que la philosophie naturelle ait subie depuis Newton", in den grooten
Franschen wiskundige een scherpzinnig beoordeelaar en
een krachtigen verdediger.
Zeker, er zijn, al worden zij wel eens te breed uitgemeten, onmiskenbare verschillen. De Fransche natuurkundE
is iets anders dan de Duitsche, en deze iets anders dan dE
Engelsche, om alleen van die drie te spreken. Er is eer
onderscheid dat wij veelal meer kunnen gevoelen, dar
scherp analyseeren en onder woorden brengen, maar dal
wij, al moge het op onze persoonlijke voorkeur eeniger
invloed hebben, zeer zouden overschatten zoo wij het bi,
een algemeene waardebepaling lieten wegen. Het is ab
een verschil in tint en nuanceering, dat de schoonheid var
het geheel verhoogt. Ook de waarde van wat men bereikt
wordt erdoor vermeerderd, want de voortgang der weten
schap, waarmede de hoogste belangen der menschheid
geestelijke en stoffelijke, gemoeid zijn, kan er slechts
winnen, als ieder naar zijn aard en aanleg medewerkt.
Dat ook kleine volken, zoo zij in vrijheid tot bloe
kunnen komen, het hunne tot den gemeenschappelijke]
arbeid kunnen bijdragen, behoeft in een uiteenzetting di,
met een herinnering aan Christiaan Huygens begon waarliji
niet gezegd te worden.

DE „OORLOGSZEEONGEVALLENWET"
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSA ERT.

I.
Op 20 Februari d. j. is bij de Tweede Kamer ingediend
een „ontwerp van wet houdende bepalingen betreffende
verzekering van schepelingen en hunne nagelaten betrekkingen, tegen geldelijke gevolgen van ongevallen hun op
zee overkomen ten gevolge van of in verband met eene
gebeurtenis, welke een onmiddellijk gevolg is van den
huidigen oorlog". Dit is een langademige benaming en
dus een onbruikbare titel ; de Regeering wenschte dan de
regeling kortweg genoemd le zien „Oorlogszeeongevallenwet", een woord van ietwat verwarde samenstelling maar
waarvan de beteekenis door de voorafgaande lange omschrijving en door den inhoud der regeling wel volkomen
vaststaat als zijnde : wet nopens ongevallen aan schepelingen overkomen op zee tijdens dezen oorlog.
Bij de behandeling van deze aangelegenheid in en
buiten het Parlement hebben zich belangrijke momenten
voorgedaan; het loont wel de moeite daaraan eenige aandacht te wijden.
De regeling is, zooals uit het bovenstaande reeds blijkt,
bedoeld als eene tijdelijke : zij wil voorzien in den nood
van schepelingen ontstaande uit voorvallen, welke door
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dezen oorlog zouden worden veroorzaakt ; zij beoogde dus
niet, eene blijven de ongevallenverzekering voor schepelingen in het leven te roepen. Als noodmaatregel vroeg zij
tevens om spoedige totstandkoming en daarna onverwijlde
tenuitvoerlegging : het bijzonder gevaar toch, dat tot de
indiening van deze voordracht leidde, bestond reeds toen
het ontwerp de Kamer bereikte en eischte dadelijke voorziening. Een tijdelijke en spoedeischende regeling dus. Het
ontwerp droeg daarvan de sporen, niet alleen in dezen zin
dat zijn samenstelling geen blijk gaf van rustige voorbereiding en gezette overweging der velerlei vragen, die naar
aanleiding daarvan wel te stellen vielen, maar ook door
den inhoud der bepalingen, waarbij klaarblijkelijk gedacht
was aan eene regeling, die voldoende zou zijn voor den
waarschijnlijk korten tijd van haar duur.
Weinig artikelen dus : vijftien (weliswaar daaronder
één van niet minder dan twaalf alinea's !) ; vaststelling
alleen van hoofdzaken ; opdracht van „hetgeen verder ter
uitvoering van deze wet noodig is" aan een algemeenen
maatregel van bestuur ; een korte, sobere memorie var,
toelichting, die in haar algemeen deel aan weinig volzinnen genoeg heeft om het stelsel te bespreken en ook bij
de artikelen niet lang verwijlt. Men kon het duidelijk
gevoelen : beide Ministers (van Landbouw, Nijverheid en
Handel en van Financiën) hadden spoed gemaakt met de
samenstelling van deze regeling, die zij hoopten dat spoedig
vastgesteld en dan liefst dadelijk uitgevoerd zou worden
om weer te verdwijnen als de nood der tijden voorbij was ;
zij rekenden in deze zeker op meegaandheid en medewerking van het Parlement, opdat vlug gedaan zou worden

wat nu te doen viel.
Een eenvoudige opzet dus : eerst uitgemaakt wat een
„Nederlandsch zeevaartuig" is ; dan gezegd dat zulk een
schip niet buitengaats mag gaan tenzij ten genoegen des
Ministers (van L. N. en H.) vaststaat dat schipper en
schepelingen (ook hun nagelaten betrekkingen) voldoende
verzekerd zijn tegen geldelijke gevolgen van de wegens
dezen oorlog hen dreigende ongevallen. Het ontwerp be-
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paalt dan, wat ten minste uitgekeerd moet worden zal de
verzekering voldoende geacht worden en stelt vast wanneer
een vermist schip gerekend wordt te zijn vergaan of de
bemanning van zulk een vergaan schip als omgekomen
beschouwd wordt. Een bijzondere bepaling voor zeevisschersvaartuigen en andere kleinere zeeschepen : hun bemanning
behoeft slechts verzekerd te zijn voor de helft van hetgeen
voor grootere schepen als minimum geldt ; de ontbrekende
helft wordt door het Rijk bijgepast. De Minister zal waarborgen eischen dat de uitkeering voldoende verzekerd zij.
De scheepvaart-inspectie ziet toe dat geen schip met onverzekerde bemanning vertrekt ; beroep van haar beslissing
is er bij den Minister. Strafbepalingen. Opdracht van al
het overige aan den bestuursmaatregel. Vermelding van
den korten titel der wet. Inwerkingtreding aangekondigd
op een door de Kroon te bepalen tijdstip ; intrekking van
deze regeling en regeling van aen „overgang tot den normalen toestand" „zoodra de tegenwoordige buitengewone
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan".
Ziedaar alles. Geen model van een wet. Maar ook
niet een wet, die ooit als model zou behoeven te dienen.
Een spoedeischende, tijdelijke maatregel. En als zoodanig
goed genoeg voor wie vertrouwen kan stellen in de Regeering, die het overige bezorgen zou en, voorzoover zij zelve
niet actief in deze optrad, op de behoorlijke bezorging van
het overige door anderen, het noodig toezicht immers zou
houden.
Aan dit eigenaardig karakter der regeling moet zeker
ook wel worden toegeschreven dat in deze verzekeringswet
niet gezegd werd, wie de verzekeraar zijn zou. De eigenaar van
het schip heeft er voor te waken dat de bemanning verzekerd zij. Hoe? Bij wien of wie ? De wet zwijgt, zegt alleen
dat de Minister waarborgen voor de zekerheid der uitkeeringen eischen zal. Eenig licht gaf intusschen de Memorie
van Toelichting in deze woorden. „Hierbij is van de onderstelling uitgegaan, dat er voldoende gelegenheid zal bestaan
tegen redelijke premiën de noodige verzekering bij particuliere maatschappijen te sluiten. Mocht zulks blijken niet
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het geval te zijn en mocht het particulier initiatief blijken
te kort te schieten bij eventueele pogingen om tot een
stelsel van onderlinge verzekering te geraken, dan zal
worden overwogen op welke wijze en tegen welke premiën
de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel de verzekeringen namens den Staat der Nederlanden als verzekeraar zal kunnen afsluiten."
Dit was duidelijk gesproken, al trad de spreker dan
ook niet in veel bijzonderheden. Ik neem aan, zoo zei hij
dus, dat men voor een behoorlij ken prijs wel bij maatschappijen voor die risico's terecht zal kunnen of de zaak onderling zal weten te regelen ; gelukt dit niet, dan zal de Staat
zelf als verzekeraar optreden. Maar natuurlijk, zulk een
bondige verklaring laat tal van vragen open en wie lust
heeft op de vele twij felpunten die hier rijzen kunnen, den
vinger te leggen, vindt hier een buitengewoon vruchtbaar
terrein voor het maken van allerlei opmerkingen en het
verlangen van allerhande inlichtingen. De Tweede Kamer
heeft zich, zooals wij dadelijk zien zullen, niet onbetuigd
gelaten !
Haar Voorloopig Verslag droeg de dagteekening van
12 Maart, is dus drie weken na de indiening van het ontwerp verschenen, tamelijk vlug, maar niet overweldigend
spoedig, waar het een zaak als deze betrof die toch waarlijk
wel met de gewenschte vaardigheid mocht worden behandeld.
Intusschen zij erkend dat de Kamer in die weken tevens
openbare beraadslagingen voerde en dus de Commissie van
Rapporteurs niet heel veel tijd vrij had om het afdeelingsonderzoek in den g ebruikelij ken vorm weer te geven;
erkend ook : dat bij dit afdeelingsonderzoek velerlei te berde
gebracht en dus de bewerking daarvan niet zulk een lichte
taak was.
Inderdaad, wanneer men dit Voorloopig Verslag leest,
dan ziet men dat daarin de eene vraag zich stapelt op de
andere, de Bene opmerking aan de andere zich reit. Toch
gaf men aan de Regeering toe dat het „noodig is om de
maatregelen, die genomen kunnen worden, zoo spoedig
mogelijk tot stand te brengen" en „algemeen was men
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overigens van meening, dat de strekking van het wetsontwerp toejuiching verdient" ... „overigens", want men had
gaarne gezien dat de Regeering reeds veel eerder deze zaak
had ter hand genomen; de aangelegenheid zou dan rustiger
voorbereid zijn geweest. Thans was de toelichting „hoogst
onvolledig" en „vooral werd de geheele opzet der voorgestelde regeling geacht te getuigen van gemis aan een
juist begrip der moeilijkheden, aan wettelijk ingrijpen in
de maatschappelijke verhoudingen verbonden."
Deze laatste, gewichtig klinkende grief werd gegrond
op den naar het oordeel van „zeer vele leden" bestaanden
twijfel of wel een verzekeraar voor deze verzekering zou
te vinden zijn. Men redeneerde aldus : de Regeering
„onderstelt" dat maatschappijen dit risico wel voor redelijke
premies dekken zullen, maar men kan toch zulk een ingrijpend voorstel niet op een onderstelling laten berusten.
Vooraf had men moeten onderzoeken of die onderstelling
juist was en dan alleen had dit voorstel ingediend mogen
worden. Dit klemt te meer omdat er twijfel te over rijst.
Kan men in deze omstandigheden „op wetenschappelijken
grondslag en naar gezonde beginselen" dit risico berekenen?
Dit is niet aannemelijk, want men weet nog niet wat de
maatregelen (van nu of later) der bel ligerenten beteekenen
zullen. In elk geval zouden de premies dan niet „redelijk",
maar zeer hoog, dus voor de reederij en zeer bezwarend
zijn. Is er geen gelegenheid tot verzekeren of willen of
kunnen de reeders de premies niet betalen, dan leidt deze
wet tot stilleggen van zeevaart en zeevi _ sscherij, een geweldig' economisch nadeel ! Wel denkt de Regeering ook
aan de mogelijkheid tiener onderlinge verzekering, maar
het is onzeker of en in hoever pogingen in die richting
tijdig en voldoende zullen slagen. Gelukt dit niet, dan wil
de Regeering den Staat als verzekeraar doen optreden.
Maar hoe kan de Minister enkel nadere overweging daarvan
in uitzicht stellen ? Hij moest dan toch, voor 't geval de
particuliere verzekering mislukt, in de wet zelve bepalingen
omtrent invoering van staatsverzekering hebben opgenomen !
Wil hij daarmee wachten totdat men ervaring met deze
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nieuwe verzekering heeft verkregen, dan is het gevaar
groot dat de zaak eerst tot stand komt als de oorlog uit
en de voorziening niet meer noodig is. Aldus oordeelden
„zeer vele" leden. „Vele" leden gingen nog verder : zij
voorzagen zóó stellig dat „een volledig stelsel van particuliere verzekering" niet slagen en dat door die mislukking
zeevaart en -visscherij althans gedeeltelijk stilliggen zou,
dat zij den Minister vroegen zijn voorstel terug te nemen
en zoo spoedig mogelijk een voorstel tot staatsverzekering
in te dienen. Verscheidenen gaven aan zoodanige staatsverzekering toch reeds de voorkeur : deze alleen toch
waarborgt den verzekerden het hun toekomende ; anderen
verkozen in beginsel particuliere verzekering maar waren
thans bereid daarvan af te zien ..... . En nu komen nog
veel meer vragers en opmerkers uit den hoek : waarom kan
men niet eenvoudig de Ongevallenwet toepasselijk verklaren
op zeelieden en -visschors ? Of een noodregeling voor oorlogson gev allen in aansluiting aan de ongevallenverzekering?
De Staat zou tijdens den oorlogstoestand een matige premie
van de werkgevers kunnen heffen ; bleek die te hoog, men
zou later het te veel betaalde teruggeven ; te laag, de
Staat zou de rest bijpassen ; de Rij ksverzekeringsbank
zou de gestie dezer verzekering kunnen voeren ; een noodregeling dus, die na wijzigingen later blijvend zou zijn.
Enkele leden zagen een eenvoudiger weg : laat de Staat
dezen arbeiders een rente verzekeren ; hoe het geld door
den Staat op de reederij en wordt verhaald, is van later
zorg
Anderen kwamen met bezwaren : het stelsel der
Ongevallenwet is hier niet bruikbaar ; het „Kapitaldeckungsverfahren" zou reusachtige contante waarden vorderen !
Waarop weer geantwoord werd dat dit bezwaar wel misschien mee-wegen moest doch niet overwegend was
Welk risico, zoo werd gevraagd, zou bij Staatsverzekering
zijn gemoeid, hoe hoog zou de premie moeten wezen
En moeten niet, daar het gevaar voor alle schepen niet
gelijk is, gevarenklassen worden ingevoerd ? Maar sommigen
zeiden dat het stelsel der Regeering toch wel eenvoudig
was en spoedige voorziening kon brengen, doch men moest
.

....

....

.
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wel vooraf weten of de „onderstelling" omtrent den verzekeraar gegrond was. Wat doet men op dit gebied in
andere landen, met name in Engeland ? En wat doen,
buiten de wet om, onze reeders thans reeds ? Dit moet
toch nauwkeurig bekend zijn voordat men over wettelijke
voorziening kan oordeelen
Ziedaar, verkort, wat deze eerste § van het Voorloopig
Verslag te lezen gaf. Men ziet het, al wat te vragen, te
zeggen, op te merken viel, kreeg zijn beurt ! Had een
Kamer, die het spoedeischende der regeling erkende en
algemeen „de strekking" van het ontwerp toejuichte, niet
iets meer zelfbeperking kunnen in acht nemen en niet
iets meer vertrouwen kunnen stellen in de wijsheid der
Regeering ? Is het niet, wanneer men dit staatsstuk leest,
alsof er onder de gegeven omstandigheden niets beters te
doen was dan uitvoerig te gaan redekavelen over alles wat
met een regeling als de onderhavige in verband staat (of,
om in den stijl te blijven : geacht kon worden daarmee in
Benig verband te staan) ? Een nuchter opmerker, die de
manieren van ons praatgraag Parlement niet kent, zou
geneigd zijn te zeggen : „maar wat moet dit alles ? hier is
een dringende zaak aan de orde ; de Kamer vindt dit ook
zoo ; zij verklaart zulk een voorziening te willen ; nu, laat
zij dan van haar kant allen spoed betrachten en aannemen
dat de Regeering kans ziet de door haar voorgestelde
regeling in werking te doen treden. Wat ter wereld wint
men met zooveel vragen, kritiek, beschouwingen ?" Maar
aldus zijn niet onze manieren ! Ook waar de nood dringt,
moeten de verscheidenen, zeer velen, enkelen, sommigen
het hunne ervan zeggen. De zaak kan wachten op de
woorden.
Deliberante Senatu hebben gelukkig ! de belanghebbenden gehandeld. Wij spraken reeds eerder hier over
de vereeniging „Centraal Beheer", welke de administratie
voert van de wettelijke onderlinge ongevallenverzekering
der nijverheid (Centrale Werkgevers Risico-Bank), der
vrijwillige van land- en tuinbouw (Centrale LandbouwOn derlinge en Tuinbouw-Onderlinge) en van de wettelijke-
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aansprakelijkheidsverzekering van werkgevers (Wet-Risico).
Welnu, op het initiatief en onder leiding van de directie
dezer centrale werkgevers-verzekerings-organisaties wisten
de voornaamste bij de „Oorlogszeeongevallenwet" betrokkenen elkander te vinden en te geraken tot eene regeling,
die beloofde althans eene der „onderstellingen" van de
Regeering tot eene stevige wezenlijkheid te maken. In
De Risico-Bank (orgaan der gelijknamige vereeniging) van
Maart 1.1. las men daaromtrent mededeelingen, die wij hier
laten volgen omdat zij beknopt en duidelijk weergeven
wat tot stand gebracht werd en welke leidende gedachten
daarbij tot uitdrukking kwamen. Allereerst werd er op
gewezen dat de door de Regeering ontworpen maatregel
van tij delij ken aard wilde zijn, doch dat zeer wel later een
blijvend iets daaruit zou kunnen geboren worden. En dan
las men :
„Maar wel zijn wij van meening, dat de eventueele
aanstaande blijvende regeling eenigszins anders opgezet zal worden en dat de resultaten, bereikt met de
noodwet en wat daarmede samenhangt, eenigermate
als leiddraad zullen dienen. En juist daarom hebben
de betrokken reederij en er groot belang bij, dat bij de
uitvoering der Oorlogszeeongevallenwet duidelijk uitkomt, dat aan het particulier initiatief een groote
plaats moet en kan worden ingeruimd en dat het
onderling dragen van het risico ook bij de zeeongevallenverzekering alle recht van bestaan heeft. De
eerste stap daartoe is bereids gedaan en wel doordat
op 5 Maart 1915 de vertegenwoordigers van bijna alle
groote stoomvaartlijnen de vereeniging „Zee-Risico"
hebben opgericht.
„Het spreekt wel haast vanzelf, dat niemand vooruit bepalen kan welk risico door het zeevaartbedrijf
en de zeevisscherij geloopen wordt als gevolg van gebeurtenissen, verband houdende met den huidig en
oorlog. — Neemt men daarbij in aanmerking, dat herverzekering van dit risico bijna niet en in geen geval
anders dan tot een uiterst beperkt bedrag mogelijk is,
O E. XV 6
26
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dan volgt daaruit, dat deze verzekering feitelijk alleen
maar volgens het onderlinge beginsel uitgevoerd kan
worden. — Daarbij is samenwerking van alle groepen
van belanghebbenden noodzakelijk om te kunnen bereiken, dat de vereischte pandstelling tot zekerheid
van de nakoming der uit de verzekering voortvloeiende
verplichtingen zoo laag mogelijk kan zijn. Anderzijds
mag die samenwerking geen aanleiding geven tot het
in één verzekering bijeenbrengen van zeer uiteenloopende risico's. Daarom heeft men zich de organisatie
van Zee-Risico in hoofdlijnen als volgt gedacht.
„Door de verschillende groepen van ongeveer gelijkwaardige risico's worden afzonderlijke VerzekeringsVereenigingen gevormd, die bij v. aangeduid kunnen
worden als „Groote Vrachtvaart-Onderlinge", „Vischvaart-Onderlinge IJmuiden", „Haring Visch vaart-Onderlinge", „Kleine Vrachtvaart-Onderlinge", enz. Deze
Verzekerings-Vereenigingen treden als leden van „ZeeRisico" toe. De leden dezer „onderlin gen" zijn dan
indirect-aangeslotenen van Zee-Risico. Daarnaast kunnen de groote stoomvaartlijnen, die eigen risico wenschen te dragen, als direct-aangeslotenen lid worden
van Zee-Risico. — Tot zoover is Zee-Risico te beschouwen als een copie van de Centrale Werkgevers Risicobank. Voor een ander gedeelte echter zal Zee-Risico
kunnen gebruik maken van de ervaring, opgedaan bij
de Landbouw-Onderlinge en de Tuinbouw-Onderlinge,
omdat Zee-Risico zelf voor de schaderegeling zal hebben
zorg te dragen en daarvoor een BedrijfsongevallenReglement moet samenstellen. Doordat Zee-Risico in
zijn oprichtingsvergadering besloten heeft als lid toe
te treden tot de Coöperatieve Vereeniging Centraal
Beheer, welke o. m. de administratie voor de Centrale
Werkgevers Risicobank, de Landbouw-Onderlinge en
de Tuinbouw-Onderlinge voert, zal geprofiteerd kunnen
worden van de verschillende ervaringen, die daarbij
in den loop der tijden zijn opgedaan."
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Vestigen wij eerst even de aandacht op drie data :
het ontwerp wordt ingediend 20 Februari; het Voorloopig
Verslag verschijnt met al zijn twijfel omtrent de onderstellingen 12 Maart; inmiddels is 5 Maart de organisatie
der betrokkenen opgericht ; d. i. een week voordat het
afdeelingsonderzoek der Kamer werd openbaar gemaakt
en veertien dagen nadat het ontwerp ingediend was !
Dit mag vlug werken heeten. Dit getuigt van gereedheid zoowel der werkgevers als van hen, die bij de oprichting der organisatie hen voorlichtten. loodra deze aangelegenheid aan de orde werd gesteld, is men aan den
arbeid getogen om te overwegen op wat wijze deze geheel
nieuwe verzekering op onderlingen voet kon worden ingericht en de rap gevoerde overweging leidde ertoe dat twee
weken na de indiening van de wetsvoordracht de vereeniging was tot stand gekomen. Een merkwaardig verschijnsel
is dit en een heugelijk, omdat er vele goede gronden zijn
aan te voeren voor de stelling dat juist eene verzekering
als deze, waarbij de schatting van het risico inderdaad
uiterst bezwaarlijk, om niet te zeggen ondoenlijk is, niet
wel door premie-maatschappijen kan worden ter hand genomen, daar deze immers niet weten kunnen welke premie
zij tot dekking van dit ongekend risico vorderen moeten.
Is hier dus de onderlinge verwaarborging (naar groepen
volgens vrijwel gelijksoortig gevaar gesplitst) de aangewezen
vorm, dan moet men zich erover verheugen dat de werkgevers klaar stonden om dien vorm te kiezen. En zulks te
meer omdat — was dit het geval niet geweest de Staat
als verzekeraar had moeten optreden, hetgeen, alweer
wegens de uiterst lastige gevaar-schatting, gelijk zou
hebben gestaan met een slag in den blinde.
In dit verband mag er wel eens op worden gewezen,
hoe gelukkig het geweest is dat onze (industrieele) Ongevallenwet 1901, aan de werkgevers heeft toegestaan zich
los te maken van het oorspronkelijk ontworpen monopolistisch verband der Staatsverzekering (Rijksverzekeringsbank) en hun risico zelf te dragen of over te dragen aan
eene premie-maatschappij of onderlinge vereeniging. Dat
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met name van die laatste bevoegdheid door werkgevers in
ruime mate is gebruik gemaakt, weet men ; de Centrale
Werkgevers Risico-Bank is de organisatie geworden, waarin
de naar onderlinge industrieele ongevallenverzekering
strevende bedrijfshoofden zich tot dat doel hebben georganiseerd 1 ). Die organisatie is van een klein begin uitgegroeid
tot een krachtig lichaam ; zij heeft „school gemaakt" onder
de werkgevers ; zij heeft ervaring opgedaan met het stelsel
en de toepassing van onderlinge verzekering ; haar personeel
is in dit werk opgegroeid en gevormd, haar directie is
daarmee vertrouwd. Het merkwaardig feit, hierboven aangewezen : dat veertien dagen na de openbaarmaking van
het ontwerp Oorlogszeeongevallen wet de vereeniging
„Zee-Risico" was opgericht, dit feit zou onmogelijk en
ondenkbaar zijn geweest, wanneer niet door de werking
der Risico-Bank sedert tal van jaren de bodem hiertoe
was bereidgemaakt : velen der tot Zee-Risico toetredenden
waren reeds als hoofden van volgens de Ongevallenwet1901 verzekeringsplichtige ondernemingen bij de RisicoBank aangesloten, kenden haar en stelden vertrouwen in
haar directie ; anderen, niet aang,slotenen, kenden de
organisatie ook en wisten om in „zee-beeldspraak" het
te zeggen dat men op dit kompas veilig kon varen ; de
directie en haar staf stonden niet vreemd tegenover deze
nieuwe en onverwachte taak. Zoo is te verklaren dat men
in twee weken gereed was. Maar dit kon dan ook slechts
omdat de onderlinge verzekering, door den wetgever toegelaten, school had gemaakt in ons land. Hoe zou in een
land met uitsluitende Staats-verzekering deze zaak zijn
geloopen ? Men had daar niet anders kunnen doen dan
den Staat ook maar weer dit nieuwe, moeilijke, onoverzienbare werk 'eener plotseling opduikende oorlogszeeongevallenverzekering op de schouders te leggen !
1) In onze Maart-Kroniek wezen wij aan de hand der cijfers van het
laatste verslag der Rijksverzekeringsbank op „de belangrijke plaats, die de
Risico-Bank inneemt niet alleen te midden van de andere risico-draagsters,
maar ook naast de Rijksverzekeringsbank zelve" ; zie Onze Eeuw, Maart 1915;
blz. 436.
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Zij, die om en bij het jaar 1900, tijdens de behandeling van het eerste ontwerp Ongevallenwet ten onzent, er
met kracht en klem voor pleitten, dat deze verzekering
niet als monopolie van een Staats-orgaan zou worden opgezet, betoogden dat het hierbij •niet in de allereerste plaats
ging om de vraag der kosten, maar om meer ideëele en
algemeen sociale overwegingen ; dat van deze werkzaamheid,
welke zoozeer van nabij werkgevers en arbeiders betrof,
een opvoedende kracht moest uitgaan, die hierin zou gelegen moeten zijn dat werkgevers en arbeiders zelven in
zekere mate deze verzekering uitoefenden ; daardoor zou
hun belangstelling worden gewekt, zouden zij leeren zelf
te handelen, zelf de sociale aangelegenheden te bezorgen
en te behartigen ; zij zouden belang leeren stellen in den
gang van zaken, wanneer zij zelf daarin eenig aandeel
hadden. Dit alles zou niet worden bereikt wanneer door
hen niets gedaan werd (dan betalen wat de werkgevers, els
ontvangen wat de arbeiders betreft), maar wanneer voor
hen alles gedaan werd door ambtenaren. Ten slotte is
schoorvoetend en in beperkte mate eenig „zelf-doen" den
werkgevers gegund geworden : zij mochten dan hun risico
of voor eigen rekening nemen Of overdragen aan een maatschappij of vereeniging. Het is nu maar gelukkig wij
herhalen het — dat dit althans werd verkregen en gelukkig
ook dat die mogelijkheid van overdracht aan een vereeniging zoo ruimschoots door onze werkgevers tot een levende
werkelijkheid is gemaakt. Nu plukt men daarvan de vruchten
buiten het gebied der industrieele ongevallenverzekering.
Want thans gold het een tot nog toe ongekend risico
plotseling te dekken. Wie waren de gegadigden ? Premiemaatschappijen deinsden terug waar de schatting van het
gevaar zoo buitengemeen moeilijk was. De Staat ? Maar dit
bezwaar moest ook voor hem gelden. Doch de onderlinge
verzekering was er reeds en het kon in veertien dagen
geschieden dat zij dit nieuwe object tot zich nam ! Ziedaar
wat de beteekenis is van dit merkwaardig feit. Men kon

tot-zelf-doen besluiten, omdat men het zelf-doen reeds had
geleerd.
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Keeren wij nu tot de parlementaire behandeling van
de wetsvoordracht terug. Nadat het Voorloopig Verslag
12 Maart verschenen was, bereikte de Memorie van Antwoord
bij brief van 24/25 Maart de Tweede Kamer. De Ministers
blijken voet bij stuk te houden. Wat de befaamde „onderstellingen" aangaat, zeggen zij dat hun ontwerp volstrekt
niet berust op de meening dat particuliere maatschappijen
wel tot deze verzekening bereid zullen zijn ; het is dus ook
niet juist dat zeevaart en zeevisscherij zullen moeten stilliggen als de verzekerings-maatschappijen dit risico afwijzen.
Immers in dat geval blijft de mogelijkheid van onderlinge
verzekering over of wel de Staat kan als assuradeur optreden.
„Ter geruststelling van de leden, die meenen, dat de kans
op slagen van particuliere verzekeringen gering is, kan
worden medegedeeld, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat verschillende particuliere verzekeringsmaatschappijen zich met de verzekering willen belasten en dat de
oprichting van verschillende onderlinge vereenigingen reeds
ver gevorderd is." — Elders in de M. v. A. wordt dit toekomst-beeld ontrold : „Het gros der risico's zal door onderlinge verzekering worden gedragen, waarschijnlijk zullen
sommige verzekeringen bij particuliere maatschappijen
worden afgesloten, enkele door eigen risico worden gedragen." Hieruit volgt dat de Staat „slechts in de laatste

plaats als verzekeraar in aanmerking zal komen." Wat dit
„eventueel den Staat kan kosten ? De wiskundige adviseur
bij de Rijksverzekeringsbank heeft in opdracht na te gaan,
welke premiën de Staat „eventueel" zou moeten vorderen ;
hij heeft, zoo wordt verder gezegd, „zijne berekeningen
nog niet voltooid" (wat ons geen wonder schijnt, want de

grondslagen voor zoodanige berekeningen schijnen ons
uiterst moeilijk te vinden !).
Men ziet : de Ministers wijzen den twijfel af, zulks op
grond van feitelijke mededeelingen omtrent de juistheid
der door hen in de Memorie van Toelichting geopperde
onderstellingen ; dààr heette het : verzekerings-maatschappijen zullen wel tegen redelijke premiën dit risico dekken ;
overigens zal onderlinge verzekering het hare doen om de
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zaak te doen slagen ; desnoods kan, mocht het een en het
ander falen, de Staat als verzekeraar optreden ; nú wordt
gezegd • onderlinge verzekering zal het gros der risico's
dragen ; sommige ondernemingen zullen bij particuliere
maatschappijen terecht komen ; enkele zullen zelf haar
risico dragen ; voor den Staat zal weinig of niets te doen
overblijven. Maar deze nu medegedeelde feiten waren den
Kamerleden bij het onderzoek in de afdeelingen niet bekend ; zij vernamen slechts de onderstellingen. Natuurlijk
wist bij de indiening van haar wetsvoordracht ook de
Regeering niet wat daarna geschieden zou, hoe de regeling
dezer verzekering practisch zou komen te staan. Maar
beteekent dit, dat zij niet ietwat stelliger had kunnen
spreken, waar zij de toch belangrijke vraag behandelde:
wie als verzekeraars zouden optreden? De Minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel was, voordat hij als
zoodanig in het Kabinet zitting nam, een der beide directeuren van Centraal Beheer, van de Risico-Bank en de
Landbouw- en Tuinbouw-Onderlingen ; hij kon voorzien
dat de directie dezer organisaties er zeker wel in slagen
zou, velen der bij de Oorlogszeeongevallenwet betrokken
werkgevers voor onderlinge verzekering te winnen. Had
niet iets van dit vertrouwen mogen doorstralen bij het
neerschrijven van zijn onderstelling ? Maar er kunnen goede
redenen geweest zijn, die hem daarvan weerhielden. Een
Minister, wiens woorden door de Kamer en de pers als
op een goudschaaltje worden gewogen, zegt liever niet
meer dan hij kan verantwoorden (en heeft daaraan groot
gelijk). Wanneer zijn, zelfs in voorzichtige parlementaire
woorden gewikkeld, vertrouwen beschaamd was geworden,
wat dan ? Een als feitelijk voorgestelde grondslag was aan
zijn ontwerp ontzonken. Ik sta sterker zoo kan hij
hebben overlegd — wanneer ik aanvankelijk slechts van
mogelijkheden rep en later aantoon dat deze werkelijkheid
geworden zijn, dan wanneer ik bepaalde voorspellingen doe
en wellicht de toekomst mij logenstraft ; laat inmiddels de
Kamer zich aan bangen twijfel overgeven en mij hard
vallen over lichtvaardige onderstellingen ; de afloop zal
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mij èn de Kamer bevredigen. In elk geval blijkt uit
de gekozen woorden, dat de Minister, oud-directeur der
werkgevers-organisatie, over de verwezenlijking van zijn
verzekeringsplannen met de huidige directie geenerlei
overleg had gepleegd.
Hoe dit zij, de bewuste onderstellingen zijn juist gebleken, zij het in eenigszins andere volgorde dan in de
Memorie van Toelichting eerst werd aangenomen ; toen
toch scheen de beste kans aan premie-maatschappijen toegekend te worden ; bleken die onmachtig en faalde ook
onderlinge verzekering, dan trad de Staat op ; in de rangorde der Memorie van Antwoord wordt de eerepalm gereikt
aan de onderlinge verzekering, die het „gros" der risico's
dekken zal, terwijl de maatschappijen slechts „sommige"
ondernemingen verzekeren zullen. Dit verschil tusschen de
onderstelling en de uitkomst bewijst dat de Regeerin g niet
tot de „insiders" behoorde, niet wist hoe de zaak zon
loopen. En daarom was het, alles bijeengenomen, toch
zeker ook maar beter, dat zij aanvankelijk slechts giste,
niet voorspelde.
De bevestiging van de juistheid dier gissing door
feiten stelt de Regeering natuurlijk in staat allerlei in het
Voorloopig Verslag gedane vragen en gemaakte opmerkingen af te doen met een simpele verwijzing naar den
thans bekenden feitelij ken grondslag : de verzekeraars zijn
gevonden ; alle bespiegeling over wat te doen als ze niet
te vinden zouden zijn, vervalt daarvoor. Ook overigens
maken de beide Ministers als met één breeden armzwaai
zich af van verschillende hun aan de hand gedane denkbeelden omtrent een andere inrichting der verzekering:
„De vervolgens in het Voorloopig Verslag opgesomde
denkbeelden : toepasselij leverklaring van de On gevallen wet
op zeevarenden ; het ontwerpen van eene noodregeling,
welke zich aan de ongevallenverzekering zou aansluiten ;
het berekenen van eene matige premie door den Staat
met terugbetaling na den oorlog van het eventueel te veel
betaalde ; het opdragen van de gestie der verzekering aan
de Rijksverzekeringsbank ; het inrichten van de noodver.

DE „OORLOGSZEEONGEVALLENWET".

393

zekering zoo, dat zij later zou kunnen worden omgewerkt
tot eene verzekering van zeelieden en zeevisschers tegen
bedrijfsong,evallen ; het eenvoudig verzekeren door den
Staat van eene rente gelijk aan die, volg,ens de Ongevallenwet, uit te betalen aan de verzekerden, met verhaal van
de kosten op de eene of andere wijze op de reederijen,
passen geen van alle in het stelsel van het wetsontwerp,
waaraan de ondergeteekenden meenen te moeten vasthouden." Men ziet het : dit is een „Tvlassenmord", een
„razzia"; niet minder dan (welgeteld) vijf voorstellen om
het anders te doen dan de Regeering wilde, worden in
één slag door haar afgewimpeld met de geen rupliek duldende weerlegging : dit alles past niet in mijn stelsel en
ik wil aan mijn stelsel vasthouden. — Wij zullen niet
zeggen dat de Regeering ongelijk had met een zoo „parate
executie" dezer denkbeelden zij weken in beginsel af van
den grondslag der wetsvoordracht ; zij wezen een anderen,
naar het oordeel der Regeering minder goeden weg dan
den door haar gekozenen ; was het noodig lang daarover
te redekavelen en te gaan uitleggen waarom men noch
No. 1 noch No. 2 (tot No. 5 toe) wenschte te volgen ? Of
wellicht toch, uit „deferentie" voor de Kamer ? Maar dit
is een vraag van „smaak", waarover niet te twisten valt.
Het is ons, in ons overzicht van de geschiedenis dezer

wettelijke regeling, slechts te doen om den verzekeringsvorm, om het stelsel der verzekering en wij beperkten
bij onze aanhalingen uit het Voorloopig Verslag ons daarom
tot hetgeen daarop betrekking had; wij onthouden ons er
dus ook van hier weer te geven wat in de Memorie van
Antwoord wordt gezegd met betrekking tot de overige
bijzonderheden der regeling. Ons rest nog te spreken
over de openbare beraadslaging. Dit een volgend maal.

(Slot volgt.)

JAN VAN SCOREL,
zijn leven en persoonlijkheid.
DOOR

Dr. G. J. HOOGEWERFF.

II (slot).
Dat Scorel met bewustheid een bijzondere, een eigene
plaats onder de kunstenaars van zijn tijd innam, blijkt
niet alleen uit zijn maatschappelijke positie en uit den
omgang, dien hij met personen van aanzien en geleerde
ontwikkeling onderhield, maar ook uit verschillende feiten
uit zijn leven. In de eerste plaats uit bet feit, dat hij na
zijn vestiging te Utrecht in 1529 nimmer als „meester"
tot het gilde van die stad is toegetreden. Dat was een
rechtstreeksche inbreuk op het privilege, maar daaraan
stoorde hij zich als kanunnik bedroefd weinig. Arent van
Buchell deelt ons, in het boven reeds aangehaalde handschrift zijner „Res Pictoriae" (omstreeks 1590) het merkwaardig voorval mede, dat toen Scorel, te Utrecht komende,
door de gildebroeders werd aangezocht en geplaagd, om
zich toch als meester in te schrijven, hij in toorn ontstoken
hun voor de voeten wierp, dat hij door zijn naam en door
de menigte van zijn werken aan al hun gezamenlijke winst
een eind zou maken, hetgeen hem in verloop van tijd ook
voor een goed deel gelukte. Uit zijn talrijke werken maakte
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hij groote winst, doch niet zonder dat zijn naam daaronder
leed. Daarbij laat Van Buchell volgen — hield hij van
vroolijkheid en drinkgelagen, waaraan hij verslaafd was,
en daarin heeft hij van zijn kunst veel ingeboet.
Het „verslaafd zijn" aan festijnen, waarmede het woord
„deditus" vals het oorspronkelijk Latijn op zijn ergst is
vertaald, is wellicht een fout, die meerdere kanunniken
van dien tijd mag hebben aangekleefd. Wij zien er Scorel,
die volgens andere berichten met lust de luit sloeg, dichtte
en musiceerde, niet op aan, dat ascetische neigingen in
hem de overhand zullen gehad hebben. Levenslust is ook
een kenmerk van den man der Renaissance. Wat de „veelheid der werken" aangaat, deze schijnt wederom te wijzen
op een soort „fabriek", en daarvan kan, zooals wij reeds
zagen en nog nader zien zullen, tot op zekere hoogte met
recht worden gesproken. Scorel stond na 1530 en na den
dood van zijn vroeg eren leermeester, Jacob Cornelisz.
van Oostsanen, in 1533 metterdaad aan het hoofd van het
grootste en meest werkzame atelier in de Noordelijke
Nederlanden. Voorloopig tenminste ; na het midden van
de 16de eeuw komt er meer concurrentie.
In 1529 te Utrecht teruggekeerd en zeer kort nadat
hij het canonicaat had verworven, sloot Scorel de verbintenis met Agatha van Schoonhoven, welke in onze oogen

met een huwlijk mag gelijk staan. Het was den geestelijke
natuurlijk niet geoorloofd zich een wettige vrouw te nemen,
maar als zoovele kanunniken, die zich aan de wijdingen
alleen hadden onderworpen om zich de prebende te verzekeren, bij wijze van een lijfrente en behoorlijk middel
van bestaan, zoo moet ook Scorel, zooals wij hem kennen,
weinig roeping hebben gevoeld om zich terwille van een
stand, dien hij uit legitieme baatzucht omhelsd had, alle
echtelijk geluk, al was dat dan ook illegitiem, te ontzeggen.
Men moet rekening houden met de zeden van zijn tijd en
deze, die een los leven niet eens zoo heel erg gewraakt
zouden hebben, vonden het geregeld samenleven met een
huisvrouw een heel gewoon en natuurlijk iets, waaraan
niet de minste aanstoot werd genomen. Men zou Scorel
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groot onrecht doen door hem zijn concubinaat als iets
onzedelij ks te verwijten. Integendeel, dat hij zich een thuis
en een familie stichtte, mag pleiten voor zijn karakter.
Uit het eigen jaar 1529 dagteekent het mooie portretje van Agatha, dat zich in de Galleria Doria te Rome
bevindt en in September 1913 op de tentoonstelling van
vroeg-Nederlandsche kunst te Utrecht door velen werd
bewonderd. Deze in den aanvang van ons opstel reeds
geroemde beeltenis is als een bruidsportret te beschouwen ;
't geen ook hieruit blijkt, dat Scorel het nauwkeurig heeft
gedateerd en van P en opschrift voorzien. Dat deed hij
anders haast nooit. Afgezien van de pelgrims-portretten,
waarop de inscripties een vereischte waren, en afgezien
van een enkel jaartal komt een feitelijk opschrift alleen
voor op het altaar te Obervellach, zijn eerste meesterstuk,
en op het bekende portretje van den scholier in 't Museum
Boy-mans, uit het jaar 1531. Het opschrift op het portret
van zijn geliefde luidt : „Agatha S?,onhoviana, 1529. Per
Scorelium pictorem".
Een later portret van Scorel's onwettige echtvriendin
bevindt zich in 't bezit van Z.E. ridder De Stuers te Parijs.
Het is op de gis een twaalftal jaren later gedaan ; minder
geestig, minder guitig, maar meer sympatiek bij nadere
beschouwing en meer gevoelvol. De schildering is niet zoo
belijnend, geschreven, maar van grooter toewijding. Goedheid en een waardige bezonkenheid spreken daar uit de
trekken, die op het „engagementsportret" alleen een
meisjesachtige coquetterie en levenslust vertoonen.

Dan, in 1545 ongeveer, wijst de voornaam en naar de
Venetiaansche mode gekleede dame ook met rechtmatigere
trots den ring, die niet kerkelijk, maar door jaren van
huwlij kstrouw was gezegend. Zij had toen haar man reeds
vier kinderen geschonken, waar er nog twee bij kwamen.
De eerste zoon, Pieter, werd in 1530 geboren.
Een deerne of slat was Agatha ook allerminst, maar
een dochter van eerzamen en zelfs aanzienlijken huize.
Reeds hieruit blijkt, dat het aangaan van een verbintenis
als de hare allerminst tot een schande werd gerekend.
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Zonder dat wij ons in genealogische gissingen verdiepen,
behoeft zelfs de mogelijkheid niet te worden uitgesloten,
dat zij nit het riddermatig geslacht gesproten was, waarvan
Van der Aa's Biographisch Woordenboek verschillende
leden opsomt. Een Johannes van Schoonhoven, kanunnik
te Kuilenburg, die 6 Juni 1 531 in een oorkonde voorkomt,
mag een broeder van Agatha zijn geweest. Een Cornelis
van Schoonhoven was omstreeks 1540 vicaris van St. Pieter
te Utrecht.
.

In het jaar 1530 had Scorel dus, zooals wij zagen,
zoowel te Utrecht als te Haarlem reeds naam gemaakt.
Van Mander deelt mede, dat hij naar de eerstgenoemde
stad ontboden werd „door die van S. Marien Collegie, welcks
kerck was gesticht door Hendrick, de vierde Keyser van
Room, om te schilderen 't hoogh-altaer. 't Binnenste was
ghesneden houtwerck ; hier aen schilderde hy vier deuren,
voor welcke hem was toegheseyt d'eerste vacatuer van een
proven in de selve Collegie, 't welck hy aenghenomen
heeft".
Dit laatste bericht is, zooals hiervoor gebleken is, niet
geheel juist. De betaling voor de vier luiken zou ook wel
wat al te royaal zijn geweest. Echter is het mogelijk, dat
Scorel bij het aanvaarden van zijn canonicaat de belofte
heeft gegeven de vleugels voor het stuk op het hoogaltaar
te schilderen. Nader geeft Van Mander van de vier luiken
ving, die ons van veel waarde is:
nog de volgende beschrijving,
„Op d'eerste twee deuren maeckte hy personnagien
als 't leven [versta : levensgroot] : op d'eene een sittende
Mary-beeldt met 't kindt en Joseph, op d'ander den Keyser
[versta: Hendrik IV] knielende en den bisschop Conradus,
welcke personnagien door bevel des keysers de kercke
hadde doen op 't cierlijckste in magnifijck en pontificael
cleedinghe opmaken, met achter een uytnemende schoon
landschap.
D'ander twee deuren bleven eenen tijt van jaren onder
handen. Middelertijt schilderde hij eenen doeck van waterver. we, so groot als beyde deuren waren, oni in de plaets

398

JAN VAN SCOREL.

van de twee buytenste deuren te stellen, wesende een
Abrahams Offerhande, met achter een seer aerdigh landtschap ; weleken doeck coningh Philips in 't jaer 1549,
wesende in dees landen ghehult, t' Utrecht komende dede
coopen en met noch ander dinghen van Schoorel nae
Spaengien voeren".
Koning Philips, toen nog kroonprins, was een best
kunstkenner en heeft nog heel wat meer goede zaken met
zich mede naar Spanje genomen of daarheen laten zenden.
Ook werken van oudere Vlaamsche meesters, zooals bekend
is. De Scorelsche stukken, die naar Madrid zijn vervoerd,
zijn daar in verloop van tijd zonder uitzondering verloren
geraakt. In Nederland heeft de Beeldenstorm het noodige
er toe bijgedragen, dat juist de hoofdwerken van den
meester zijn te gronde gegaan. Van Mander noemt met
name enkele van de voornaamste :
„Dat te beclaghen is, veel van zijn ander dingen, 't
Crucifix t' Amsterdam, de schoon deuren t' Utrecht in S.
Marien, oock een schoon tafel ter Goude, by hem in zijnen
besondersten tijd en fleur ghedaen, werden anno 1566 van
het onsinnighe ghemeen ghebroken en verbrandt, met nog
veel meer fraey dinghen."
Onder deze „fraey dinghen" waren er, die in dezen
tijd aan Janus Secundus, maar vooral aan Alardus Amstelredamus aanleiding gaven ons in Latijnsch gedicht het
penseel van Scorel te prijzen. De eerstgenoemde bepaalde
zich tot enkele eervolle eprig ramm en, Alardus echter eerde
den vriend uit zijn jeugd met twee uitvoeriger poëen1en,
waarop onlangs door den heer J. F. M. Sterck in „het
Boek" (1914) de aandacht is gevestigd. De studie in twee
vervolgen is om den inhoud van groot belang. Ik kan niet
beter doen dan in hoofdzaak de eigen woorden van den
schrijver hier aan te halen.
Alardus, geleerd humanist en vriend van Erasmus ,
heeft herhaaldelijk de aloude abdij van Egmond bezocht
en verbleef daar geruimen tijd voor de bestudeering der
handschriften en theologische werken, waarvan de bibliotheek zoo ruim voorzien was. Blijkens een brief, door heel
.

.
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in 1530 gedagteekend uit Egmond, aan zijn vriend Theodorus Catharus, verbleef hij daar ook in dit jaar. In een
boekje („Epistola Cornelü Croci etc."), in 1531 te Keulen
door Alardus uitgegeven, draagt hij aan Georgius van
Egmont, destijds nog geen bisschop van TTtrecht, een Latijnsch
gedicht op, waarin hij een prent of schilderij van Jan van
Scorel bezingt, mogelijk door hem in het vorige jaar in
het klooster te Egmond gezien. Dit zou men kunnen
afleiden uit het feit, dat Alardus zijn :gedicht juist aan
George van Egmont opdraagt, die van de abdij van Sint
Amandus de beheerder was.
Wij merken hierbij op, dat Scorel zelf in deze jaren
tot den toekomstigen bisschop van het Sticht reeds in
betrekking stond, daar hij hem nog vóór zijn benoeming
(26 Februari 1535) heeft uitgeschilderd. Vermoedelijk in
1532 of niet lang daarna. Het zeer karakteristieke, eigenaardig koele portret, waarop de voorgestelde zonder eenig
teeken van bisschoppelijke waardigheid is afgebeeld, bevindt
zich in bezit van graaf van Limburg Styrum, huize Offel,
te Noordwijk. George van Egmont was slechts verre familie
van de Egmonden van den Nijenborgh, heeren van Scorel
enz., die destijds het kasteel onder Alkmaar bewoonden.
Hij stamde van den grafelijken hoofdtak, waaruit ook
Lamoraal graaf van Egmont gesproten is.
De afbeelding bij het gedicht van Alardus stelt voor
het hoofd van den lijdenden Christus, doch behoeft niet
het bezongen werk weer te geven. De opdracht van het
tienregelig vers luidt in vertaling als volgt : „Op het
bloedend hoofd van Jezus Christus, met doornen gekroond,
door den wijdvermaarden Heer Jan van Scorel in beeld
gebracht, opgedragen aan den Heere Georgius van Egmont,
administrator van St. Amandus."
Terecht wordt door den Heer Sterck opgemerkt, dat
het moeilijk valt uit te maken, wat voor werk van Scorel
hier door Alardus gezien werd en bezongen. Met de uitdrukking : „graphice expressum" kan evengoed een geteekende, gegraveerde of anders uitgevoerde afbeelding bedoeld
zijn. Daar echter van Scorel geen prenten bekend zijn, mag
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men in de eerste plaats aan een oorspronkelijk schilderstuk
denken. Het feit, dat Alardus in 1532 hetzelfde gedicht in
een anderen bundel nogmaals opneemt, doch dan in de
overigens volkomen gelijk luidende opdracht een anderen
naam inlascht, behoeft geen aanleiding te zijn, om aan een
gravure te denken, die in meerdere exemplaren aanwezig
was. Verder wint door de aangebrachte wijziging het argument niet aan kracht, waarmede het vermoeden gesteund
werd, dat het bezongen werk door Alardus juist in de abdij
te Egmond gezien zou zijn.
Zelfs liet de Humanist, die met zijn proeve van iconographie én met Scorel blijkbaar evenzeer was ingenomen,
het gedicht nog een derde en zelfs nog een vierde maal
drukken. In de vroegste uitgave, van 1531, komt het voor
op de laatste bladzijde, met een onderstaand distichon. Het
boekje van 1532 bevat niet anders dan een woordelijken
herdruk van gedicht en distichon. In 1538 volgt een veel
uitvoeriger lezing in het door Alardus uitgegeven en van
commentaar voorziene werk van den overleden Erasmus :
„De vitando pernitioso libidinosoque aspectu carmen
bucolicum ect." (te Leiden). Daar is het gedicht tot 24 regels
uitgebreid, door een invoeging achter den tweeden regel,
langer dan het oorspronkelijk gedicht zelf. De korte redactie
van 10 regels wordt dan nog eens gevonden in de door
Alardus bezorgde uitgave van : „Theophilacti Bulgariae
archiepiscopi epistola" (zonder plaats en jaar verschenen,
wellicht te Leuven in 1541). Een opdracht ontbreekt daar.
Nu schijnen twee dingen mogelijk : 6f Alardus heeft
op een en hetzelfde schilderij van Scorel eerst tot tweemaal
toe een gedicht in voorloopige redactie in het licht gegeven,
het daarna voltooid doen drukken, later nog eens aan de
kortere lezing de voorkeur gevende ; 6f hij heeft omstreeks
1530 (eventueel te Egmond) een „Ecce Homo" van Scorel
gezien en dezen bezongen, en later ditzelfde gedicht op een
„Kruisiging" van den meester pasklaar gemaakt. Het
laatste blijkt het meest waarschijnlijke,
ke, om de volgende
redenen : In de drukken van 1531 en 1532 is het gedicht
.
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opschrift „A.liud" het reeds genoemde distichon aan toegevoegd, dat alleen op het „Ziet den Mensch" kan slaan en
niet op den „Gekruisten". (Begin en slotwoord ten overvloede : „Ecce ... Homo".) In den druk van 1538 schijnt
dan het gedicht door een invoeging, die niet alleen het
met doornen gekroonde hoofd, maar ook de gemartelde leden
met de doorboorde voeten en handen zeer aanschouwelijk
beschrijft, tot een „Kruisiging" te zijn uitgebreid. De titel
luidt dan ook niet meer : „Ecce Homo", doch : „In Signum
Crucifixi", en het vermelde distichon ontbreekt.
Tegen de geopperde veronderstelling zou men kunnen
aanvoeren, dat het gedicht in de uitgave van 1531 juist
op de laatste bladzijde voorkomt, dus door Alardus wegens
gebrek aan plaatsruimte verkort zou zijn gedrukt. Maar
dan wekt het bevreemding, waarom het vers door een
„coupure" tot tien regels moest worden ingekort, terwijl
de eerste tien regels van den uitvoerigen tekst juist een
evengoed afsluitend geheel zouden gevormd hebben. Verder
zou zulk een opzettelijke bekorting nog geen reden geweest
zijn, om het gedicht in 1532 en 1541. (?) nóg tweemaal in
zijn „verminkte" redactie uit te geven. Zeer kennelijk hebben
wij met een eerst e, korte, en met een later e, naar
zekere aanleiding uitgewerkte lezing te doen. De beide
teksten vindt men, met een zeer goede vertaling van het
op 't eerste gezicht nu niet zoo glasheldere Latijn van
Alardus, in de studie van den Heer Sterck (le en 2e gedeelte).
Rest de vraag, welke „Kruisiging" van Scorel in 1538
zoo de aandacht trok, dat Alardus zich gedrongen voelde
het werk ten koste van zelfherhaling te verheerlijken.
Men mag veilig aannemen, dat dit het hoofdwerk van den
meester was : het algemeen bewonderde drieluik met den
„Calvariënberg" in de Oude kerk te Amsterdam. Daarmede
komen wij meteen tot het schuchter vermoeden, of niet
aangenomen moet worden dat dit stuk eerst nd 1532 door
Scorel te Utrecht geschilderd is, en niet gedurende het
vroege en vrij korte verblijf van den meester te Haarlem,
in de jaren 1528-'29, gelijk Van Mandec wil.
<è
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Wat nog het lofdicht van Alardus aangaat, in de
uitgave van 1532 bevinden zich prentjes tusschen den tekst,
waarvan in het artikel van den Heer Sterck een drietal worden afgebeeld en besproken. Met recht mag men aannemen,
dat dit geen werken van Scorel zijn of weergeven. Veeleer
zijn de prentjes als welkome illustratie gebruikt bij den
gegeven tekst. Zij zijn van Duitsche herkomst.
Nog in een tweede gedicht heeft Alardus (als gezegd)
Scorel naar de geleerde mode van dien tijd geëerd. Hij
noemt hem daarin weder „Polyg n otus", den wijdvermaarden, tevens zinspelend op den grooten Griekschen schilder
van dien naam. Verder vindt hij aanleiding en vrijmoedigheid Scorel gelijk te stellen met Zeuxis en Parrhasius,
twee namen die natuurlijk voor een rechtgeaard humanist
het hoogste beteekenden, wat in de schilderkunst ooit
bereikt was of bereikt kon worden : Zeuxis misleidde de
vogels door geschilderde druiven en Parrhasius misleidde
Zeuxis door een kunstig weergegeven gordijn. Scorel kan
door zijn groot talent niet alleen vogels en Zeuxis (sic!)
maar elken schilder misleiden. Dit tweede gedicht komt
evenals het vorige het eerst voor in de „Epistola Cornelii
Croci" van 1531.
Uit het jaar 1530 ontleenen wij nog aan de resolutiën
van het kapittel van St. Marie de volgende berichten, die
mede wegens de daaruit te maken gevolgtrekkingen van
belang zijn. Den 28en September verplichtte Scorel zich
bij contract zijn huishuur voor het komende halfjaar te
zullen betalen met een door he m te vervaardigen schilderstuk. De huisheer, zekere Matthaeus Block, gaf den meester
bovendien nog acht guldens en vier stuivers terug voor
den wijn, die naar tijdsgewoonte op de samenkomst ten
huize van Block door den kanunnik geschonken was. Voor
het tweede halfjaar, te rekenen van af 1 Mei 1531, „zijnde
de termijn waarop men gewoon is te verhuizen", verbond
Scorel zich voor de woning te zullen betalen in gereed
geld 12 Philipsguldens, waarvoor Matthaeus Block van
zijn zijde zich verplichtte het huis te zullen houden „in
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goeden zake ende dake". De prijs van het schilderwerk
werd dus berekend op 12 + 8.40 = 20 guldens en 8
stuivers. Block mag daarbij eenig voordeel genoten hebben,
zoodat men de waarde op 25 gulden ongeveer kan vaststellen. De prijs van het aan Marselaer geleverde portret
van paus Adriaan VI bedroeg 20 gulden. Berichten aangaande waarde van schilderijen uit dezen tijd zijn zeldzaam.
Het schijnt dat het er Score] alleen om te doen was
zonder huurprijs te betalen nog een half jaar te kunnen
wonen, want reeds was hij zoo welvarend, dat hij 10 Maart
1531 een eigen huis kon koopen. Dit had aan den kanunnik
Jacob Deedel toebehoord en was bij diens dood aan het
kapittel van St. Marie vervallen. Deze nieuwe woning zal
Scorel wel met Mei betrokken hebben. Zij lag binnen de
immuniteit van St. Marie. De koopprijs was 265 goudguldens.
Van een ander huis, eveneens binnen de immuniteit
gelegen, betaalde Scorel, als eigenaar, sedert 1540 aan de
kerk een recht van één daalder. Tot en met 1539 staat
het perceel in de rekeningen op naam van den kanunnik
en scholaster Anthonie Buser. Deze huizen stonden op
grond, die aan het kapittel toebehoorde, doch waren zelf
particulier bezit. Dikwijls waren zij met zekere lasten, voor
zielmissen enz. bezwaard. Scorel betaalt het bovengenoemd
recht tot zijn dood toe. Het schijnt dat de meester beide
huizen tegelijkertijd
leertij d heeft bezeten, ten minste van een verkoop of overdracht van het huis van wijlen den kanunnik
Deedel blijkt niets.
Nog een derde huis bezat Scorel aan de Oostzijde van
cie stad, dus buiten de immuniteit, en wel aan het einde
van de Nieuwe Gracht tegenover het klooster van St. Serv aes. Het was een groot en zeer aanzienlijk perceel met
stalling, tuin en erf er achter, doorloopend tot aan de
Nieuwstraat, waaraan ook nog bijbehoorende woningen, of
„cameren" stonden. Dit huis, in vroeger dagen door Heer
Wolfert van Brederode bewoond, droeg Scorel 17 Januari
1551, „met handen van Dominicus Aertsz. van Honthorst,
sijn gecoeren voecht in desen", over aan Willem Egbertsz.
van Diemen. De acte van verkoop, uit het schepen-archief,
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wordt door Kramm in zijn „Levens en werken der schilders enz." in uittreksel medegedeeld.
Uit het bezit van deze onroerende goederen blijkt wel,
dat Scorel een vermogend man is geweest.
In het jaar 1530 had Scorel ook voor de kerk van
St. Marie zekere schilderwerken onderhanden, waarschijnlijkk
de deuren voor het reeds vermelde stuk boven het hoogaltaar. Terwijl hij hieraan bezig was, genoot hij eenige
extra baten, doch den 25en October werd hem te kennen
gegeven, dat men er op rekende, dat het werk binnen een
jaar na dato zou voltooid zijn. Of hij zijn verplichting in
dezen heeft nagekomen, mag betwijfeld worden, want nog
den 20en December van hetzelfde jaar diende hij een verzoek in, om zich gedurende eenigen tijd buiten Utrecht te
mogen ophouden. Zijn vertrek werd nochtans uitgesteld.
Den 27en Juli 1532 stelde hij de gezamenlijke kanunniken
als procuratores aan en reisde eerlang af. In Maart 1533 is hij
weder teruggekeerd en komt dan tot 1540 zeer geregeld in
de archiefstukken voor.
Uit dezen tijd is van hem slechts één gedateerd werk
bekend : „de Barmhartige Samaritaan" in bezit van Prof.
A. J. Derkinderen te Amsterdam, gedagteekend, zonder
signatuur, op 1537. Dit niet groote paneel is zeer zorgvuldig gedaan en van uiterst overwogen, berekende, maar
zeer gelukkige compositie. De teekening is van een opmerkelijke nauwgezetheid, het landschap fraai en van een
zoo typische Venetiaansche ordonnantie, dat zekere stukken
van Giorgione hier niet alleen te vergelijken zijn, maar
bijna tegenhangers vormen. Het soloriet is van die bijzondere kracht, die Scorel in zijn beste werken eigen is.
In sommige kleurwaarden en in het evenwicht der kleursamenstelling komt dit werk den Haarlemschen „Doop in
de Jordaan" zeer nabij. Bovendien levert dit schilderij het
sprekend bewijs, op welke wijze Scorel Michelangelo heeft
bestudeerd. Een rechtstreeksche ontleening, die op armelij kheid zou wijzen, is niet aanwezig, maar de liggende
naaktfiguur van den door roovers uitgeschudden reiziger
verraadt sterk den invloed van „Adams schepping" in de
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Sixtijnsche kapel. Wij zien Scorel in dit werk van zijn
beste zijde en in zijn veelzijdigheid. Al de krachten waarover hij beschikte zijn als 't ware in dit eene stuk samengetrokken en komen er op de meest gunstige wijze tot
uiting. Weinig werken van Scorel zijn
zijnmet zooveel toeen oplettendheid gedaan, weinig werken zijn ook
zoo gaaf van voorkomen. Alles schijnt de kunstenaar er
op te hebben gezet om ditmaal te slagen. In de doorvoering
gaat het hier en daar zelfs op het kantje van fijnschilderen
af. Voor de middenperiode van Scorel's leven vormt dit
schilderij een soort middelpunt, beter gezegd een kernpunt
van zijn „oeuvre".
Een ander eveneens zeer zorgvuldig stukje is het
kleine paneel, waarvan de opgetogen van Mander aldus
spreekt : „Ick en kan niet verswijghen dat te Haerlem bij
d' Heer Geert Willewz. Schoterbosch is van hem een
uytnemende stucxken, daer Maria Christum in den tempel
Simeoni offert, waer te zien is een heerlijcke metselrije met
een eierlij ck verwulf, daer veel verguldts oft gulden vercieringhen niet der verwe zijn gedaen, dat wonder b eerlij ck
staet, en is daer beneffens seer aerdigh van beeldekens, die
seer bevallijck te sien zijn." Dit werkje werd door Gustav
Glück weinige jaren geleden op een veiling teruggevonden
en voor het museum te Weenen aangekocht. De uitvoerige
beschrijving bij van Mandec maakte de herkenning gemakkelijk. Het door dezen geroemde „cierlijcke verwulf"
is het interieur van den St. Pieter te Rome. De „beeldekens",
vrouwenfiguurtjes die ter zijde staan, zijn echt Scorelsche
typen. Ook op dit werkje heeft de meester zijn uiterste
best gedaan ; het is echter wat glad, haast al te geslepen,
en toont in de ietwat futiele behandeling weinig kracht,
zoodat het bij den „Samaritaan" van Prof. Derkinderen
o. i. verre achterstaat. Het is wel evenzeer een proefneming
op het eigen kunnen, maar in een andere minder gunstige,
meer benepen richting. Het stukje is moeilijk te dateeren,
maar laat zich het best in dit verband even voelen.
In dezen tijd (1533—'40) moeten ook sommige van
zijn belangrijkste werken tot stand gekomen zijn, die nu
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verloren zijn gegaan. Van Mander geeft daarvan een overzicht, dat meer topographisch als chronologisch is op te
vatten :
„Tot Marchienen, een schoon abdie in Artoys, zijn
dry schoon stucken van hem ghedaen. Eerst een altaertafel,
daer S. Laurens op den rooster light. Tweedst een tafel
van de elf duysent maeghden, een seer uytnemende werck
met twee deuren. Derdst een groot altaer-tafel met ses
deuren, 't binnenste een ' S. Stevens steeninge".
„T' Atrecht in de abdie van S. Vaes, in den omgang
achter 't choor in een capelle, staet een altaer-tafel, een
Crucifix met twee deuren wesende."
„In Vrieslandt in een abdie geheeten Grootouwer heeft
bij gemaeckt een schoon altaer-tafel van 't Avondmael,
beelden alst leven en alle troniën na 't leven, met deuren."
Over de vermelde stukken in Noord Frankrijk ontbreken alle berichten en de ingestelde onderzoekingen
leidden tot geenerlei resultaat. Wat het „Avondmaal" in
de Friesche abdij betreft, dit stuk is heden ten dage even
spoorloos verdwenen als het gebouw waarin het zich bevond 1 ). Met de abdij Grootouwer is vermoedelijk het in 't
Groningerland gelegen klooster Aduard bedoeld, dat in den
volksmond nog heden „den Ouwert" genoemd wordt. De
abt van dit klooster was ten tijde van Score' de kunstlievende Johannes Reecamp. Mogelijk was dus de meester
in de jaren 1540-50 in de tegenwoordige provincie Groningen een tijd lang werkzaam en mogelijk zijn de beide bekende
stukken (,,Bathseba" en „Koningin van Scheba"), die in
1879 uit het Gouvernementshuis te Groningen naar het
Rijksmuseum werden overgebracht, ter plaatse gemaakt.
Dit behoeft echter niet het geval te zijn. Eerder mag men
het aannemen voor het merkwaardige werk, dat door de
erven van Mr. E. J. M. I. Canter aan het Groningsche
museum werd afgestaan.
Onder de stukken, die in de nalatenschap van Mr.
1) Dr. C. Hofstede de Groot in de Groninger Volksalmanak, 1893,
blz. 24.
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Canter werden aangetroffen, bevonden zich ook de planken
van een uit elkaar genomen schilderij, waarvan de verflaag
hier en daar was losgesprongen en waarvan het schilderwerk met een laag vuil was bedekt. Zooveel kon men zien,
dat een aantal personen was voorgesteld, die een familiegroep (echtpaar met kinderen) vormden. Toen de planken
zorgvuldig waren gereinigd en aan elkaar gepast, bleek
het schilderij nog volkomen compleet te zijn. Door wijlen
Mr. J. A. Feith, archivaris te Groningen en directeur van
het museum, werd het werk terstond en met recht aan
Jan van Scorel toegeschreven. Echter is de veronderstelling
onjuist, dat het stuk van geslacht op geslacht in de familie
Canter bewaard zou zijn gebleven. Mr. Feith vermoedde
— zooals hij mij destijds mededeelde -- dat voorgesteld
was Gelmer Canter, secretaris der stad Groningen, met
zijn vrouw en vier kinderen, doch sedert vernam ik van
de meest wel ingelichte zijde, dat het schilderij niet uit
den boedel van Mr. E. Canter's vader, doch uit dien van
zijn moeder afkomstig is, een Alberda van Menkema. Het
is opmerkelijk, dat in den voor Scorel weder zeer kenschetsenden landschap-achtergrond van dit werk de pyramide
van Cajus Sestius (te Rome) en een Romeinsche obelisk
naast elkaar voorkomen, juist op dezelfde wijze als die op
het stuk met den „Barmhartigen Samaritaan" bij Prof.
Derkinderen zijn aangebracht. Verder bewijst dit Groningsae stuk meteen, dat het groepportret in het museum te
Cassel, dat nog meestal aan Scorel wordt toegeschreven,
onmogelijk van den meester zijn kan. Er is te veel verschil
in opvatting en behandeling, trots alle overeenkomst.
Hit de resolutiën van het kapittel van St. Marie blijkt
ons, als wij uit die waardevolle archivalia het leven van
Scorel verder trachten te volgen, dat de meester in het
najaar van 1540 in Frankrijk vertoefde, vermoedelijk te
Parijs. Het is mogelijk, dat Van Mander van deze Gallische
relatie heeft hooren spreken en dat hij op deze reis zin-

speelt, waar hij mededeelt : „Doe Schoorel eerst uyt Italien
was gecomen, werdt hij verschreven en ontboden van wegen
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den coningh van Vranckrijck, Franciscus den eersten
[t 1547], te comen in zijnen dienst, met beloft van groote
gagiën ; doch sloeght beleefdlij c af, geenen hof-dienst
soeckende". Indien het waar is, dat Scorel een dergelijke
aanbieding heeft ontvangen, zou men geneigd zijn te veronderstellen, dat die niet tot hem kwam toen hij pas uit
Italië was teruggekeerd, doch veeleer later, toen hij als
schilder van portretten en kerkstukken grooteren naam
had gemaakt.
In het volgende jaar was Scorel weder uitstedig : 14
October 1541 kreeg hij toestemming van zijn kapittel
Utrecht voor zes weken te mogen verlaten, met opdracht
om de belangen van zijn kerk bij den prins van Oranje
als afgezant voor te staan. De prins van Oranje was toen
René van Chalons (t 1544), die als stadhouder van Holland
en Zeeland zijn vader Hendrik van Nassau (gehuwd met
Claudia van Chalons) was opgevolgd. Hij hield toentertijd verblijf bij zijn oom Willem, baron van Breda, den
vader van onzen prins Willem I. Op 9 December 1541 is
Scorel nog steeds afwezig en wordt er een andere kanunnik
naar Breda tot hem gezonden met nadere instructies en
inlichtingen. Het ging om het herkrijgen van zekere goederen .
in Gelderland, dat sedert 1539 onder het gezag van Keizer
Karel gekomen was. René van Chalons was toen al voor
het stadhouderschap 66k over Gelre aangewezen, hoewel
hij deze waardigheid eerst na het verdrag van Venlo met
Willem van Gulik en Kleef (1543) definitief aanvaardde.
Scorers zending was, zooals men ziet, bovenal diplomatiek,
en de kanunniken waren er „als de kippen bij" om hun
rechten bij de keizerlijke regeering te doen gelden. Toch
mag men aannemen, dat Scorel niet alleen als afgevaardigde,
doch ook in zijn kwaliteit van kunstenaar te Breda is
werkzaam geweest. Als Van Mander, die over een verblijf
in Brabant kennelijk weder is ingelicht, ons vertelt : „op
't huys te Breda, voor Graef Hendrik van Nassouwen en
René de Chalon, prins van Orangien, heeft hij eenige
wercken oock gemaect", dan is dit bericht zonder twijfel
op waarheid gegrond. Misschien werd Scorel juist door zijn
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confraters voor de zending uitgekozen, omdat hij in vroeger
jaren al te Breda of voor Breda gewerkt had en aldaar
,persona grata" was. Wij weten tenminste, dat in de baronie
alles, waaruit de ,.Italiaansche" stijl sprak, hoog in eere
was. Het kasteel zelf, met zijn fraaien binnenhof was in
1536 en volgende jaren door een „echten" Italiaan, Tommaso da Bologna, gebouwd.
Scorel is niet alleen in Breda g e w e e s t, hij heeft er
g e w e r kt ook. Wel zijn er op het kasteel, de tegenwoordige
Militaire Academie, geen werken nicer van hem aanwezig,
maar in de kerk bevindt zich nog een groot drieluik, dat
stellig uit zijn werkplaats afkomstig is. Zonder de rechte
toeschrijving is het reeds vermeld en afgebeeld in het eerste
deel van „de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis
en Kunst", maar doordat het voor een anoniem werk doorging is er nog niet voldoende de aandacht op gevallen. Het
midden verbeeldt de legendarische „Vinding der drie
kruisen op Golgotha door de Keizerin Helena"; de luiken
vertoonen : links, de „Wonderbare herkenning van het ware
kruis", rechts den „slag van Constantijn", die in het teeken
des kruises de overwinning op Maxentius behaalde. Het
werk is vooral wegens opzet en compositie merkwaardig.
De figuren zijn levensgroot, zooals dat, naar wij zagen,
met verschillende altaarstukken (hoofdwerken) van Scorel
het geval was. Bij nadere beschouwing is het weder duidelijk, dat de meester dit omvangrijke drieluik zelf enkel
heeft ontworpen en het onder zijn leiding heeft laten
afwerken. Alleen hier en daar heeft hij persoonlijk de
hand aan het werk geslagen, wat (merkwaardig genoeg) vooral
merkbaar is aan de buit enzijde der luiken. Deze zijn_ namelijk in verschillende opzichten beter van schildering dan de
binnenzijde van het altaar. Het lijkt of de hier in een
landschap geplaatste figuren den meester bijzonder hebben
aangetrokken, om eens te doen zien wat hij in dit opzicht
ook met levensgroote figuren vermocht. De voorstellingen
zijn : rechts „de H. Hieronymus in de wildernis zich
kastijdende" (waarbij het vroege werk van Lucas van
Leiden te Berlijn eenige belangwekkende punten van ver-
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gelijking biedt) ; links, „St. Hubertus in een woud het hert
ontmoetende, met den lichtenden Crucifix tusschen de
horens".
Bij onderzoek blijkt het werk in sommige partijen
verrassende eigenschappen te bezitten, hoewel het als geheel ook zijn onaantrekkelijke zijden heeft. Het is uiterst
koelhoofdig samengesteld, sterk „Italiaansch", en van
manierisme allerminst vrij. Een behandeling naar vlakken
s opmerkelijk, b.v. in sommige drapeeringen en meer nog
in de zich op den voorgrond neerkrommende ruggen der
tillende en torsende mannen. Hier is de voorteekening
van den meester zelf, den „navolger" van Michelangelo
duidelijk te herkennen. Toch is juist in deze hoofdgroepen
het schilderwerk koud en beredeneerd, zonder zweem van
emotie.
Alles saamgenomen laat zich een beter voorbeeld van
een „atelier-machine" uit het midden der 16e eeuw nauwelijks denken en er is er ook in Noord-Nederland geen meer
over. Daar alle grootti altaarwerken van Scorel in den
Beeldenstorm zijn verloren gegaan, kan men met behulp
van het drieluik te Breda er zich een voorstelling van
vormen, hoe de hoofdwerken van den meester te Amsterdam en elders er ongeveer hebben uitgezien. Men kan er
staat op maken, dat Scorel zich daarin evenmin op zijn
beste wijze heeft getoond. Dat hij bij opdrachten van
zekeren omvang veel aan zijn helpers overliet, daarvoor
hebben wij ook andere bewijzen. De buitengewone productiviteit, waarvoor zijn atelier bekend stond, was alleen
mogelijk door dat hij de werkplaats met oordeel en kennis
van zaken leidde. Hij stelde zich blijkbaar te hoog, om al

dat handwerk zelf te doen. Er waren ook, behalve de
schilderkunst, te veel andere dingen, die hem in beslag
namen.
De vorstelijke relaties van Scorel beperkten zich niet
tot Frankrijk en Breda; ook aan Gustaaf Wasa bewees hij
een dienst, waarvoor deze hem in 1542 een koninklijke
belooning deed toekomen. Van Mander weet daarover het
volgende te verhalen : „Hij recommandeerde een architect
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aen den coning van Sweden, Gustavus genoemt, schickende
met eenen aen zijn Majesteyt een Marij-beeldt, waer in
den coning een seer groot behaghen nam, en schickte aen
Schoorel hi danckbaerheyt een coninglijck geschenk, met
eenen brief van den coning self onderteeckent, te weten :
eenen schoonen ring, een timmer marteren vellekens, een
ijssleede met al 't gheree tot een peerdt dienende, daer
zijn Majesteyt selfs mede plach ten ijse te rijden, met noch
eenen Sweedtsche kaes, 200 pondt wegende. Des conings
brief quara ter handt, dan 't seghel daer afghesneden en
al 't gheschenck bleef achter".
Dit aardige verhaal wordt bevestigd door een archivalische vondst van Mr. S. Muller Fzn., die in het vijfde
deel van Obreen's Archief voor Nederl. Kunstgeschiedenis
(1882) het document publiceerde, ontleend aan het register
an procuratiën en certificatiën der stad Utrecht over
1542—'44, waarbij „meyster Jan van Scorel, canonick van
Sunte Marien-kercke" machtiging verleende aan „Jan van.
Parsijn, burger der stede van Amstelred.amme, tegenAvoirdelick residerende tot Danszyck, omme voer hem ende van
zijnre wegen ende tot zijnre behoiff te eyschen, inne te
manen, op te boeren ende te ontfangen van eenen_ Mergriet
IJsbrantsd., geboeren van Utrecht, Mr. Jan van Bruesels
tapesierwerckers weduwe, all alsulcke brieve ende gescenken daerby, als die Coninclijcke Maeyesteyt van Zweden
aen hem constituant gesonden heeft off mach hebben, ende
van den ontfanck der brieve ende gescencken voirs behoirlicke quytantie te geven ende quijtsceldinge te doen
Datum den XI Septembris, anno XLII. Presentibus . . etc."
Het bericht bij Van Mander en dit document lichten

elkander toe, zoodat verder commentaar overbodig is. Het
toegezonden „Mary-beeldt" moet een „Madonna met het
Kind" geweest zijn, zooals wij er uit Scorel's atelier verscheidene kennel'. In het volgende jaar (1543) leverde hij
er nog een naar Amsterdam bestemd voor den biechtvader
van het St. Barbara-klooster. Dit stuk werd als geschenk
of volgens overeenkomst gezonden van wege het kapittel
van St. Marie, dat aan den schilder den 20en April zes
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gulden als gedeeltelijke vergoeding ,liet uitbetalen, zooals
uit de rekeningen blijkt. Omstreeks dezen tijd is ook het
stuk met de „Madonna" ontstaan, waarop ter weerszijden
op den voorgrond twee geknielde kanunniken met hun
schutsheiligen zijn afgebeeld. De linksche is, naar men mij
mededeelde, Pieter van Suchtelen, sedert 1541 deken van
St. Walburg te Zutphen, overleden in 1552. Het goed
bewaarde werk, dat zich nog in het bezit der familie bevindt, is mede hierom belangrijk, omdat het waarschijnlijk
maakt dat de Scorelsche „Madonna" in het museum te
Berlijn niet van den meester zelf, doch van diens „alter
ego" is. De figuren van Moeder en Kind vindt men, met
toevoeging van den H. Jozef (slapende), herhaald in het
drieluik van de familie Stoop te Dordrecht, dat een
schoolstuk moet zijn. Een middelmatig schoolstuk is ook
de „Madonna met het kind" in het museum te Kassel,
waarvan ook andere „exemplaren" zijn aan te wijzen. De
aan Scorel toegeschreven „Madonna" in het museum Boymans staat zoover van den meester en zijn atelier af, dat
zij amper nog tot de school gerekend kan worden.
De resolutiën van het kapittel van St. Marie leeren
verder nog, dat Scorel in 1543 het ambt van keldermeester
bekleedde, voor welken post van vertrouwen de collega's
allicht een deskundige zullen hebben uitverkoren.
Met den deken van het kapittel kreeg Scorel in Juni
van het volgend jaar een twist, die echter tot een woordenstrijd beperkt bleef. Scorel had ter vergadering tegenover den deken de diepzinnige wijsheid verkondigd (die
met de eigen woorden in het overigens Latijnsche protokol

wordt aangehaald) : „wilt ghy gheen menschen kennen,
leert dan kennen" ; waarop de deken geringschattend geantwoord had : „ick en weet nyet cat ende houdt" of iets
dergelijks. Scorel voelde zich door die schampere uitlating
beleedigd en diende terstond beklag in. Dan waren er ook
nog andere geschillen, doch daar vernemen wij het rechte
niet van. O. m. had de deken gezegd, dat Scorel het
kapittel zoo duur, wel op twee of drieduizend gulden „te
staan kwa m", waarop Scorel ten antwoord had gegeven,
*

JAN VAN SCOREL.

413

dat de deken ook niet goedkoop was. Blijkbaar was er
naijver in het spel.
Den 21en Februari 1543 en Zen October 1544 kreeg Scorel
tot tweemaal toe verlof om gevondheidsreden Utrecht voor
eenigen tijd te mogen verlaten : de eerste maal wegens
letsel, de tweede maal wegens ongesteldheid. Tot het einde
van 1546 komt dan zijn naam in de resolutiën en rekeningen
van het Kapittel niet voor, zoodat men geneigd zou zijn
te veronderstellen, dat de ziekte waaraan hij leed van
eenigszins ernstigen aard was. In die meezing wordt men
versterkt door het feit, dat Scorel den 3 Maart 1544 zijn
in 1537 opgemaakt testament met eenige veranderingen
deed hernieuwen. Wijziging was noodig, omdat zijn kroost
van vier kinderen tot zes was vermeerderd.
In het voorjaar van 1543 was Scorel's ziekte nochtans
zoo erg niet, of hij kon nog een belangrijk werk op zich
nemen ; geen schilderwerk ditmaal. In April van dit jaar
werd door het Kapittel van St. Marie besloten voor bet
koor der kerk een nieuw oksaal te laten maken. Dit was
de laatste en voornaamste werkzaamheid van een reeks
herstellingen en vernieuwingen, die in de voorafgaande
jaren geleidelijk waren aangebracht. De leverantie werd
gegund aan den timmerman Jan van Oey, burger binnen
Utrecht. Aan. Scorel werd opgedragen of verzocht het
ontwerp te willen leveren. Den 16en April 1543 werd tusschen
het Kapittel en van Oey bet contract afgesloten, zooals
in de resolutiën vermeld staat. De tekst zelf der overeenkomst is ons ook nog bewaard. Daarin staat, dat van Oey
het oksaal zou uitvoeren volgens „'t patroon dat meyster
Jan Schorell, canonick der selver kerck in drie bladen
papiers dair van ontworpen heeft." Bepaald werd, dat het
werk „voor Ons Liever Vrouwendag half oogst 1544" gereed
zou zijn en dat Jan van Oey in betaling zou ontvangen
driehonderd Philipsguldens, 't stuk van 25 stuivers. Wij
weten uit de rekeningen der fabriekkarner, dat de leverantie
binnen den gestelden termijn geschiedde, daar van Oey
den voorlaatsten Maart van 1544 reeds een voorschot van
42 guldens ontving. Blijkenss een fooi aan de knechts was
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het oksaal toen al gesteld en behoefde ter plaatse alleen
nog maar afgewerkt te worden. De verdere betalingen
geschiedden niet door de fabriekkamer, doch uit andere
fondsen.
Het oksaal, zooals het door Scorel was ontworpen,
bestond uit een afsluiting van eikenhout met een hoog
aangebrachte balustrade, verdeeld in zeven vakken over de
lengte en gedragen door acht gebeeldhouwde consoles. Het
geheel was in den stijl der Renaissance. Met het in 1813
gesloopte godshuis is het werk thans helaas verdwenen,
doch men kan zich een zeer goede en volledige voorstelling
vormen, hoe . het er heeft uitgezien, met behulp van het
contract en van een tweetal teekeningen, die door Pieter
Saenredam van het inwendige van de kerk gemaakt zijn.
De eerste dier teekeningen, in de verzameling Six te Amsterdam,, geeft het oksaal perspectivisch te zien langs de
volle lengte ; de andere, die in het Prentenkabinet te
Berlijn bewaard wordt (gedagteekend op 22 Juli 1636),
het kunstwerk van terzijde, waardoor vooral de fraaie bewerking der consoles tot haar recht komt 1 ). Deze laatste
teekening wordt nauwkeurig gecontroleerd en bevestigd
door een schets van C. Hardenberg uit de laatste jaren der
18e eeuw, ongeveer van hetzelfde punt genomen. Het
oksaal was toen nog geheel intact. Een schilderij van
Saenredam in het Rijksmuseum (van 1637) geeft ongeveer
hetzelfde gezicht in de kerk, doch iets meer van links,
zoodat de balustrade juist niet meer te zien is. Een ander
schilderij echter door denzelfde, eveneens in het Rijksmuseum (van 1641), toont het inwendige van de kerk gezien
in de diepte naar het koor toe. Daar ziet neen het oksaal
in de breedte duidelijk op den achtergrond. Volgens de
beschrijving in het contract was er een gebeeldhouwde
eikenhouten lezenaar op aangebracht, en er onder naar
het schip der kerk toe een stelling of betimmering, waar1) Afgebeeld en besproken door Dr. C. Hofstede de Groot, Utrechtsche

kerken. Teekeningen en schilderijen van Pieter Saenredam (Haarlem 1899).
Vgl. Mr. S. Muller Fzn. „Utrechts Mariekerk" in Oud- Holland XX (1902)
blz. 202.
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tegen een altaarstuk kon worden geplaatst. De steen en
afsluitingsmuur met twee deuren, zooals men die op de
teekeningen en op het laatst genoemde schilderij van
Saenredam ziet, zal eerst naderhand zijn aangebracht.
In de kerk van St. Marie bevonden zich, behalve het
oksaal, ook twee ruitvensters, gesticht door den kanunnik
Hubert van Buchel en, volgens een opteekening van diens
neef Arent, naar ontwerpen van Scorel uitgevoerd. De
schrijver zegt echter : „er bevonden zich weleer", zoodat in
zijn tijd, omstreeks 1600, de ramen reeds verdwenen waren.
Zij zijn ook misschien bij den beeldenstorm vernield. TeekeBingen er naar werden nog bewaard in het gemeentearchief te Utrecht, doch zij vertoonen een blijkbaar zeer
vrije wedergave. De voorstellingen waren : de aanbidding
der herders en de aanbidding der koningen, benevens vier
profeten voor de hoeken.
Tegen het jaar 1550 getuigen verschillende bronnen
van een verdubbelde werkzaamheid, die Scorel niet alleen
als schilder maar ook als architect en ingenieur aan den
dag legde. In 1549 leverde hij om te beginnen een ontwerp voor een nieuwe haven te Harderwijk, welk plan
echter eerst een eeuw later ten uitvoer werd gelegd. Voorts
deed hij in hetzelfde jaar een voorstel aan den Raad van
Utrecht, om door middel van een op een schip geplaatst
werktuig Vecht, Rijn en andere rivieren te doen uitdiepen.
Er is dus goede grond, om Scorel te houden voor den
uitvinder van den baggermolen. Ten derde maakte Scorel
in 1549 plannen voor de indijking van de Zijpe, bij welke
onderneming hij zieh ook finantieel interesseerde. Den 31en
Maart 1551 werd door keizer Karel V het octrooi voor de
droogmaking aan den meester en zijn beide vennooten,
den stadsarchitect Willem van Noort en den drossaert
Swaen, verleend. Scorel verkocht in dit jaar zijn huis
tegenover het klooster van St. Servaes, denkelijk om voor
deze zaak voldoende kapitaal vrij te maken. Met het leggen
van een dijk werd inderdaad een begin gemaakt, maar van
de droogmaking zelf kwam voorloopig nog niets. In 1561,
een jaar voor Scorel's dood, werden de rechten aan andere
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ondernemers overgedaan, die van Philips II een nieuw
octrooi verkregen. De drooglegging kwam eerst in 1571
tot stand, maar men mag aannemen, dat daarbij aan de
door Scorel opgemaakte plannen werd vastgehouden. Niet
de architect van Noort toch, maar hij was de ziel der
onderneming. Van Noort schijnt niet dan met tegenzin
zich in sommige der door zijn compagnon voorgestelde
maatregelen te hebben geschikt. Het doen bouwen van het
schip, dat bij de droogmaking (als baggermolen ') dienst
zou doen, liet hij aan Scorel over. In de stukken 1 ) wordt
nog vermeld, dat Scorel in begin van December 1551 het
genoemde schip ging bezien met Jan van Oey. Dit is
dezelfde, aan wien de vervaardiging van het oksaal voor
St. Marie werd opgedragen.
Naar aanleiding van de droogmaking der Zijpe is in
de tweede helft der 16e eeuw een berijmde kroniek gemaakt, de z.g. „Cronicke van Leeuwenhorn", die in 1740
met een toevoegsel in druk is verschenen. In het Rijksarchief te 's Gravenhage berust van deze kroniek ee n .
gelijktijdig handschrift, op het bestaan waarvan door Prof.
Jhr. J. Six het eerst mijn aandacht werd gevestigd. De
dichtvorm is de Italiaansche „ottave rime" en onder de
laatste (92ste) strophe van het manuscript staat van dezelfde
hand, die het geheele dichtwerk afschreef, de volgende
verrassende mededeeling
„Finis anno 1586. — Vergadert wyte cronijcke van
Wytrecht ende gedicht in rij m-duytsch by heer Jan Schoorel, canoniek der selver steede, geweest hebbende in sijnen
tijt een van de principale bedickers van der Zijpe".
Bij nader onderzoek van het gedicht is echter twijfel
bij mij gerezen, of Scorel de auteur wel wezen kan. Vorm
en taal schijnen voor hem al te onbeholpen en armelijk.
Ofschoon hij in vroeger jaren op de pelgrimsportretten nu
juist geen schitterende dichtproeven in het Nederduitsch
:

1) Uitgegeven en toegelicht door Mr. S. Muller Fzn. in Obreen's
Archief voor Nederl. Kunstgeschiedenis, III blz. 1 vgg. Vgl. Kraam, De
levens en werken.... enz. blz. 1487 en Tegenwoordige Staet van Holland,

XVII blz. 412.
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had afgelegd, zou hij zich toch met zulke poëzie tegenover
zijn geleerde vrienden belachelijk hebben gemaakt. De
„Cronicke" moet in ieder geval na 1551 begonnen zijn en
werd vermoedelijk in haar geheel eerst tusschen 1571 en
1586 samengesteld, toen Scorel reeds lang overleden was.
Het zou bevreemdend zijn, als de meester zich nog op
later leeftijd aan zulken kleurigen, klinklaren onzin te
buiten ware gegaan als deze zeer fantastische „stanzen"
bevatten. Hij, die Latijn beide las en schreef, die Italië
gezien had, zou tot zulke verdichtsels als hier worden opgedischt niet licht gekomen zijn, ook al deed die tijd nog
niet aan een wetenschappelij k-archaeologische reconstructie
der Oudheid. Men oordeele naar een proeve uit den aanvang, waarin b.v. een zonderlinge verwarring tusschen
Julius Caesar en Karel den Grooten al terstond merkbaar is :
Julius Cesar, die romsche Keyser machtich,
Quam in deese Neder Landen tot dyen tijden,
Hebbende bij hem veel romeyen crachtich
Myt sijn nichte Livia schoon om verblijden.
Deese gaff hij aen een Engelsen heere bedachtich, .
Gabba geheeten, seer vroom in strijden
(Hier ontbreken in het h.s. twee regels).

.

Tot Nimweghen op ten Rijn sloech by hem neder
Myt twee legionen wuyt zijnen geboden
Tot Benen open hooff te houden stelde hij hem weeder
Ontbiedende bij hem veel edele hoofden,
Mannen van waepenen, starck, cloeck, nyet teeder,
Deese heeft by ter bancket doen noeden
Veerthien daeghen geduyrende deese feeste,
Om waepenen te proeven nae yegelicx jeeste.

Trompetten, baezuynen worden daer geblaesen
Al om te beroepen tot deese specie ;
Int waepens hanteeren van Zijpe totter Masen
Wuyter banie wuyt Hollant quam daer zeer veele,
Om haer vroomicheyt te thoonen scheen elcx te asen.
,

O. E.XV6

28
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Een prijs te verwachten tot yegelix deele
In presentie van Livia, de su ver leersou we,
Ter eeren alle andere schoone jonckfrouwen.

Daer wert dat schoone steeckspel begonnen .. .
Uit de beschrijving van dit steekspel (dat om de
haverklap door andere gevolgd wordt, zoodat het geheel
h aast van „josteren" aan elkaar hangt) blijkt duidelijk, dat
de schrijver niet meer gewend was zulke tourra ooien bij te
wonen. Tal van wendingen wijzen er op, dat hij oude
ridderromans voor zijn „kroniek" heeft geplunderd. Behalve
het optreden van den hertog van Brabant en andere grooten
is b.v. het verschijnen van Waleweyn op een feest door
Julius Caesar gegeven al heel vermakelijk. En dit alles
wordt voor historie uitgegeven ! De bedijking van de Zijpe
komt aan het slot slechts even ter sprake.
Met dat al was het een teleurstelling te bemerken, dat
het langademig poëem, zooals het ons is overgeleverd,
niet aan Scorel mocht toegeschreven worden. Het zou een
gewichtige proeve van zijn dichterlijk talent geweest zijn !
Nu is er van de Latijnsche en Hollandsche verzen, die hij
geschreven heeft, niets tot ons gekomen. Toch zijn er onder
zijn werken drama's, blijspelen en refereinen geweest. Wat
wij van Scorel zouden mogen verwachten, zou zonder twijfel
rederijkers-poëzie wezen, maar dan toch van de beste soort. .
Wie weet, wat er nog aan den dag zal gebracht worden.
.

Verder heeft Scorel in 1549 zich nog verdienstelijk gemaakt door ter gelegenheid van de plechtige inkomst van
prins Philips (den lateren Philips II, die een huldigingsreis
door de Nederlanden maakte) als regisseur der feestelijkheden op te treden. Als zoodanig had hij, naar de uit
Italië overgekomen mode van die dagen, eerepoorten met
berijmde deviesen, stellages met „tableaux vivants" enz. op
te richten en vermoedelijk ook een optocht te leiden. Hij
kweet zich voortreffelijk van die taak, zoodat zijn persoon
ook de aandacht van den kroonprins trok, die verscheidene

JAN VAN SCOREL.

419

schilderstukken van hem verwierf, waaronder, zooals wij
boven zagen, de twee voorloopige luiken van het altaar
van St. Marie. Ook burgemeesters en schepenen waren Scorel
voor zijn diensten hoogst erkentelijk. Den 23en Februari 1551
gaf de raad den burgemeesters machtiging „omme te accorderen met Mr. Jan van Schoorl, canonick t' Sinte Marien,
aengaende van zijne vacatiën, diensten ende arbeyt, die hy
gedaen heeft int ordineeren ende dirigeren van personagiën, beelden, saldriën ende veersen tot eere van desen
stadt gedient hebbende in de Incompste van den prince
van Spaenge onsen genereusten toecomende erfheere".
Den 9en April volgde dan de betaling in den vorm van een
geschenk, bestaande nit een zilveren overdekten beker met
nog vier ellen fluweel, ter gezamenlijke waarde van vier
en negentig gulden en tien stuivers. Geen bagatel, zooals
men ziet !
Behalve dezen beker van de stad Utrecht ontving
Scorel in 't jaar 1550 nog een dergelijken „zilveren kop"
van de kerkmeesters der St. Bavo te Gent en wel als loon
voor een zeer gewichtige werkzaamheid : het schoonmaken
van het vermaarde altaar der gebroeders van Eyck met „de
Aanbidding van het Lam". Dat men Scorel voor dit werk
liet overkomen, terwijl men toch in Vlaanderen over genoeg
bekwame meesters beschikte, is een bewijs hoe grooten
iiaai onze meester in zijn eigen tijd als artiest en deskundige reeds bezat. De meester, die hem hielp, Lancelot
Blondeel, stond ook als uitnemeni technicus bekend. Het
is de historieschrijver Marcus van Vaernewijck, die ons
over de plaatsgevonden restauratie nauwkeurig mededeeling
doet, wanneer hij over het altaar met veneering komt te
spreken :
„Item meester Jan van Mabeuse, meester Hughe [van
der Goes] ende veel meer andere hebben ele bysonder
eenen grooten lof daer af gegeven ; ook meester Lanchelot
van Brugge ende meester Jan Schoore, canonic van Utrecht,
ooc treffelijcke schilders, zijn te Ghendt gecomen ende
begonnen dees tafel te wasschen, anno vijfthienhondert
vijftich, den vijfthiensten Septembris, met snicker liefden,
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dat sy dat constich werck in veel plaetsen gecust hebben ;
waeromme penlieden die heeren van S. Baefs voor een
gratuiteyt elck een geschinck ghedaen hebben, als meester
Jan Schoore eenen silveren kop daer ick te Utrecht tsijnen huyse uyt gedroncken hebbe."
Het kan zeer goed zijn, dat Scorel ook reeds vroeger
te Gent is geweest. In ieder geval kon men zich daar
over zijn verdiensten niet alleen van hooren zeggen een
oordeel vormen. Dezelfde Van Vaernewijck bericht ons
namelijk, dat in de St. Nicolaas-kerk te Gent de deuren
van een der altaren (het beste) door Scorel geschilderd
waren ; tenminste zoo schijnt men te moeten verstaan.
Het altaar zelf had een gesneden midden en blijkbaar
heeft men dus hier te maken met een soort pendant van
het boog-altaarwerk in de kerk van St. Marie te Utrecht.
Scorel bereikte in dezen tijd het hoogtepunt van zijn
leven, hoewel er van zijn voornaamste schilderijen uit deze
periode weinig meer bekend zijn. Het zijn hoofdzakelijk
Benige portretten, die op 1545-60 gedateerd moeten worden.
Die portretten echter toonen een zekere vlotheid in de
manier van schilderen, die soms aan oppervlakkigheid en
ondiepte grenst. De vroegere portretten, als die van de
beide „donateurs" in het Aartbisschoppelijk Museum te
Utrecht, zijn meestal beter, althans serieuzer. Het is of
Scorel zich af en toe van de dingen wat afmaakt. Zoo is
er eenige reden om te zeggen, dat het hoogtepunt van zijn
aanzien met het hoogtepunt van zijn kunst niet samenvalt.
Scorel is een meester, wiens kunnen niet altijd ten volle
in zijn kunst wordt uitgedrukt. Hij heeft het te gemakkelijk gehad en het zich soms te gemakkelijk gemaakt.
Het eenige wat in dit laatste tijdperk van zijn leven, trots
de mindere zorgvuldigheid en merkbare verslapping van
het technisch voorwerk, toeneemt is zijn kracht van toon
en een meesterschap van toets, die door het manierisme
heen, dat op hem volgen zal, reeds wijst op een school,
die eerlang, aanvankelijk nog in het verholene, zal opbloeien. 't Is merkwaardig op te merken, hoe Scorel in
sommige van zijn latere werken, ondanks verflauwing (niet
,
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van kunstenaarschap maar van energie), als het ware
profeteert.
Het zou ook niet onmogelijk zijn, dat wij een ander,
eventueel meer waardeerend oordeel over den meester
zouden hebben, als van andere werken, die hij in de laatste
vij ftien jaar van zijn leven tot stand bracht, ons nog iets
was overgeleverd ; maar dit is niet het geval.
De belangrijkste opdracht, die Scorel in dezen tijd
ontving, was de bestelling van een groot altaarstuk met
dubbele deuren voor de Nieuwe Kerk te Delft, dat bij het
breken van de beelden in 1566 almee verloren is gegaan,
maar waarover de nauwgezette Van Bleyswijck in zijn
„Beschrijvinge der Stadt Delft" (1667) ons nog veel wetenswaardigs weet mede te deelen. Hij putte zijn gegevens uit
authentieke documenten, die hij nog persoonlijk onder
oogen had en die sedert verloren zijn gegaan. Tevens
vernemen wij door dezen betrouwbaren zegsman nog iets
over een groot altaarstuk, dat Scorel al vroeger voor den
Dom te Utrecht schilderde en dat door Van Mander evenmin genoemd wordt.
In de eerste plaats behoorde onder de door Van
Bleyswijck gedeeltelijk afgeschreven documenten het oorspronkelijk contract, gemaakt „op den jare 1550 tusschen
de heeren kerck-meesteren met den vermaerden meester
Johan van Scorel, canonick tot St. Marien 't Utrecht,
om een nieuw hoogh autaer-stuck te maken, 't welck in
magnificentie sonde overtreffen het hoogh autaer- stuck
van den aerdts-bisschoppelijcken dom tot Utrecht, waer
van hij de mate met een toutje ende recht bescheyt in
een brief oversenderde, als noch onder de bullen in het
comptoir van de heeren kerck-meesteren overghebleven
zijnde, te kennen gevende, dat het paneel aldaer was breedt
acht voeten min twee duym ende hoogh negen voeten
min anderhalf duym, en die figueren groot ses voeten ;
doch dit stuck alhier ten Nieuwenkercke van Delft sonde
wesen ten breedte van tien voeten ruym en ter lanckte
eens wageschots ofte 12 voeten in de hooghte, welck stuck
sonde wesen met dubbele ofte vier opslaende deuren, waer
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van hy een model, ofte patroontje van papier gheplackt
den kerck-meesteren had in handen gegeven."
Volgens dit „patroontje" zou het middenpaneel voorstellen : Christus aan het kruis, tusschen de moordenaars.
De binnenste deuren vertoonden, opengeslagen, rechts : den
intocht van Christus binnen Jerusalem op Palmzondag,
en links : de Opstanding. Als deze deuren gesloten waren
zag men den Doop van Christus in de Jordaan. De buitenste luiken vertoonden aan hun binnenzijde : de prediking
van Johannes den Dooper en zijn onthoofding, en aan de
buitenzijde, als dus het altaar geheel was toegesloten, de
„historie van St. Ursel en de elfduizend Maagden", de
laatste voorstelling in watery e r f. „Boven op het tafereel
sonde noch komen een vierkant paneel, daer inne gheschildert sonde wesen die Offerhanden van Abraham ende
Isaac". Over de grootte van de figuren, die volgens bovenstaande opgave in hoofdzaak „na 't leven" hadden te zijn,
schreef Scorel nog in zijn brief, dat hij die zoo zou maken,
„dat men staende onder die groote orgel achter in de
kerck goede kennisse sal mogen hebben van alle die figueren." De voorstellingen waren, zooals men ziet, voor een
groot deel lievelings-onderwerpen van den schilder.
Voor dit heele zeer omvangrijke werk eischte hij als
arbeidsloon vijftig carolus-guldens jaarlijks, gedurende den
tijd van 25 jaren, en bovendien een lijfrente op zijn zes
kinderen, met name in het contract genoemd, waarvan de
oudste twintig en de jongste zes jaar was, welke ligrente
zou bedragen voor ieder twee ponden Vlaamsch jaarlijks.
Dit laatste bedrag werd na overleg verminderd op negen
gulden aan ieder, het leven lang. Scorel verstond het voor
zich en de zijnen gunstige voorwaarden te bedingen.
— Welck stuck dan volbracht zijnde naer alle
55
apparentie met treffelijck lijstwerk, pilaren en andersints
seer heerlijck is toegestelt en opgerecht geweest." Voor
dezelfde kerk maakte ook Pieter Aertsen weinig jaren later
een altaarstuk. In de Oude Kerk was het stuk boven het
hoogaltaar van Maarten van Heemskerck, Scorel's leerling,
maar er beyond zich eveneens een werk van den meester

JAN VAN SCOREL.

423

zelf, waarvan wij niet meer weten wat het voorstelde.
Uit ongeveer denzelfden tijd, waarin de bestelling van
het enorme altaarstuk voor de Nieuwe Kerk te Delft valt,
dateert ook het portret van Cornelis Arentsz. van der
Dussen, den secretaris der stad. Een goede atelier-repliek
of schier gelijktijdige kopie van dit verloren stuk bevindt
zich in het Keizer Frederik Museum te Berlijn, waar het
voor een origineel doorgaat. Het is echter zeker geen oorspronkelijk werk van den meester : daarvoor is het te ondiep
en te vlak van schildering. De kleuren van het landschap
zijn ook te flets en te groen-blauwig om van Scorel te zijn ;
de hemel is de zijne niet, de onderschildering is te vast en
kalkachtig. De bedaarde, geduldige techniek is voor een
copiïst kenmerkend. Een minder goede herhaling van het
portret bevindt zich in het depöt van het Rijksmuseum.
Wel van Scorel, maar verscheidene jaren vroeger ontstaan, is in het Berlijnsche museum het kleine, meewarige
portretje van den „zieken man", zooals ik het zou willen
noemen, halffiguur met een landschap van rots en ruïnes
op den achtergrond, eigenaardig goudbruin van belichting.
Het stuk is zonder twijfel de rechter helft van een tweeluikje. Op het andere paneel was vermoedelijk de Madonna
afgebeeld. Ter keerzijde vertoont dit mansportret de zich
met een tweehandig slagzwaard doorstekende Lucretia, een
staand spichtig figuurtje, scherp zich afteekenend tegen
een donker leikleurig „fond". Deze achterkant is merkwaardig, omdat hij niet van den meester zelf is, maar
kennelijk van zijn gewonen helper, wiens hardhandigheid.
wij in sommlge van de aan Scorel gemeenlijk toegeschreven werken hebben meenen te herkennen. Hier in de twee
zijden van dit eene stuk treedt het onderscheid tusschen
den meester en zijn „alter ego", zooals wij boven den
dienenden geest (eigenlijk ten onrechte) noemden, bijzonder
duidelijk aan den dag. Het is de verhouding van kunst
en kundigheid, van „ingegno" en ambacht.
Twee zeer goede portretten van Scorel uit zij n laatsten
tijd, die zich in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem
bevinden, werden reeds vroeger door mij aangewezen en
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besproken. De voorgestelden zijn Jan Claesz. Diert, schepen
vr n Gouda (1539--'72) en zijn vrouw Emmetje van Soub íirg h ; weder halffiguren in een landschap, kleiner dan
levensgroot. Het is opmerkelijk hoe Scorel steeds in zijn
latere portretten de personen in de open lucht afbeeldt.
Hij zoekt de atmosfeer en kan er niet meer buiten. Hij
is begonnen met borstbeelden tegen een vlakken grond ;
dan rijzen de figuren en komen de handen er bij, die
voorloopig weinig uitdrukking vertoonen, de achtergrond
krijgt meer kleur (warmer grauw of groen) ; geleidelijk
komt dan de meester tot de ongedwongen halffiguur in
vollere belichting.
Een zeer goed voorbeeld van 't geen Scorel ten slotte
met in 't landschap geplaatste figuren bereikte is ten
slotte het laatste stuk, dat mij van hem bekend werd :
het drieluik met de voorstelling „poli me tangere" op het
middenpaneel, vroeger in bezit van den heer Wezelaar
te Amsterdam, thans voor eenige jaren naar Amerika

verkocht.
Zooals wij boven gezien hebben wijzigde Scorel zijn. in
] 537 opgemaakt testament in 1544, tijdens een ziekte, op
zoodanige wijze, dat ook zijn beide sedert geboren kinderen
daarin bedacht werden. De nauwkeurige inhoud van dit
laatste testament kennen wij niet ; wel de tekst van dat
van 1537, aanwezig in het Gemeente-archief te Utrecht.
Men mag echter aannemen, dat in 1544 de bepalingen in
hoofdzaak dezelfde gebleven zullen zijn en dat aan Agatha
van Schoonhoven het vruchtgebruik van de goederen van
den meester verzekerd bleef. Uit de resolutiën van het
kapittel van St. Marie leeren wij, dat Scorel reeds in 1533
een allereerste testament heeft opgemaakt. In 1537 luiden
de beschikkingen als volgt:
„Anno 1537, des dynsdaghs den 27 Februarii."
„Dat voir ons quam int gerechte meyster Johan van
Sehoerll, canonick der Kercken van Sunte Marien t' Utrecht.
Ende gaff ende maicte .... Aecht Ysacks dochter van
Schoenhoven alle sijn goeden, ruerende ende onruerende,
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gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt, die hij na sijnre
doet after hem laten sel, boven sijn schult, doetschult,
testament ende wtvairt, [gevende macht aen]. Aecht voirs. die
selve goeden voirg. ter stondt na meyster Johan van Schoenl
voirs. doot vrijlicken aen te tasten, te hebben, te besitten
ende te gebruycken tot haire rechter lijftochte ende tot
lijftochte rechte, duerende alsoe lange als Aecht voirs. in
levende lijve wesen sel ende nyet langer."
De eigenlijke erfgenamen van al Scorel's goederen waren
Pieter, Paulus, Marie en Anna, „sijn natuerlicke kynder,
die hij heeft bij Aecht Ysacksd. van Schoenhoven". De
twee kinderen, die nog na 1537 geboren werden, waren
zoons : Felix en Victor. De oudste zoon, Petrus, noemde
zich later, volgens een aanteekening van Buchelius, naar
de „Syp", die zijn vader begonnen was droog te leggen :
Van Sypenesse. Hij was wijnkooper, huwde tweemaal en
had verscheidene kinderen. Paulus, de tweede zoon van
Scorel, trad op als poëet en musicus. Hij was bovendien
hopman van de schutterij, welken post hij in 1579 nog bekleedde, blijkens een door hem onderteekenden brief.
Volgens Van Buchel was hij een nachtbraker en zwierbol
en liep 't hem tegen in de wereld. Zijn twee kinderen
droegen de namen der grootouders : Jan en Agatha. De
derde zoon, Felix, werd pachter van de accijnsen binnen
Utrecht en stierf kinderloos. De jongste, Victor, was
mathematicus en „politicus", een klein nietig manneke. Hij
verkreeg een vicariaat in St. Pieter en teekende voor dit
kapittel vele kaarten van landerijen. In het archief te
Utrecht berust nog zijn testament in afschrift, dato 1570,
met een boedelinventaris van 1617. In het testament wordt
nog uitvoerig melding gemaakt van het drieluik met den
Palmzondag, het familiestuk der Lockhorsten, besteld door
Herman, den deken van Oud-Munster, en ter herinnering
aan het geslacht in den Dom geplaatst. Het blijkt, dat
Victor Scorel het stuk onder zijn hoede had genomen. Aan
de executeurs van zijn testament draagt hij op het weder
in de kerk te doen plaatsen, zoodra betere tijden zullen
aanbreken. Men mag aannemen dat de zoon het werk
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van den vader bij den beeldenstorm geborgen heeft.
Scorel overleed 6 December 1562 en werd in de St.
Marie-kerk begraven. Een teekening naar zijn grafmonument
komt voor in het handschrift van Arent van Buchel „Monumenta in templis Trajectinae Urbis inventa" (Gemeente
archief te Utrecht). Het grafteeken bestond uit een gehouwen
sarcophaag, rustende op vier korte kolommetjes en gedekt
door een platten steen. Het voorkomen deed aan een
altaar denken. Beneden was een vierkant voetstuk met
ter weerszijde een knielenden engel, wellicht uit brons ;
boven, tegen den muur, gevat in een steenen omlijsting
en door pilasters geflankeerd, zag men het portret van
Scorel. Volgens opgave van Buchelius was dit portret, een
rond borstbeeld, gemaakt door Antonio Moro, den
lievelingsleerling van Scorel. Dit stemt overeen met het
bericht bij Van Mander, die zegt dat dit werk door Moro
twee jaar vóór Scorel's dood werd gemaakt. Het stuk
bleek nog te bestaan en bevindt zich thans in bezit der
„Society of Antiquaries" te Londen. Door Henri Hymans
werd het in zijn boek over Moro afgebeeld. In een onder-

schrift draagt de schilder de beeltenis aan zijn leermeester
op. Het toegevoegde jaartal 1560 waarborgt de juistheid
der mededeeling van Van Mander, die echter niet het

oorspronkelijke portret, doch een gravure daarnaar gezien
schijnt te hebben. Ten tijde van Buchelius bevond het
stuk zich reeds niet meer boven het graf, maar bij „Sipeness,
den kleinzoon van Scorel".
Onder liet portret stond het opschrift : „Mors sceptra
ligonibus aequat" ; op den sarcophaag : „Reliquiurn Scorelii.
canonici" ; op liet voetstuk : „Finis Mors, Sic runt homines,
vana omnia, praeterquam cui divino peetas amore calet".
In welke laatste spreuk meer een humaristisch-libertijnsche
dan een evangelisch-christelijke levensbeschouwing tot uitdrukking komt : „'t Einde is de Dood, zoo is der menschen
aard, alles is ijdel, behalve wien de borst van goddelijke
liefde gloeit." Op de zerk, vóór het monument, stond het
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eigenlijke grafschrift, dat door Van Mand er wordt medegedeeld en aldus gelezen schijnt te moeten worden :
D. O. M.
JOANNES SCORELIUS
PICTORUM SUI SECULI FACILE PRINCEPS
QUI POST EDITA ARTIS SUAE
MATURO DECEDENS SENIO MONUMENTA QUAMPLURIMA
MAGNUM SUI [INGEN1I

VIxIT

?1 RELIQUIT DESIDERIUM.

ANNOS 67, MENSES 5, DIES 6.

OBIIT A NATO CHRISTO A°. MDLNII. 6 DECEMVIBRIS.

Aan zijn nagedachtenis wijdt Carel van Mandec de
volgende woorden : „Schoorel was seer ghemeensaem en
aenghenaem bij alle groote Heeren van Nederlandt ; was
een musicien, poëet oft rethorisyn, die veel fraey spelen van
sinne, batementen, refereyiien en liedekens heeft gemaect,
seer lustigh met de handboog te schieten, veerdich en vast
in talen, als Latijn, Italiaens, Fransoys en Hooghduytsch ;
niildt en vrolijck van gheest, doch in 't lest zijns levens
gichtigh. en graveeligh, 't welck zijn oudtheyt seer dede
vervroeghen." De opsomming is tevens een karakterschets,
en licht toe wat wij boven reeds over den meester zeiden.
-- Is nu Scorel voor Nederland behalve de hoofdmeester uit het midden der 16e eeuw ook inderdaad de
schilder der Renaissance geweest, die niet alleen de „nieuwe
schilderwijzen" (zooals Vasari het uitdrukt) hier heeft ingevoerd, maar ook de kunst van zijn land van den nieuwen
geest heeft doordrongen ? Neen en ja. In veel opzichten
blijft het werk van Scorel meer een belofte dan de vervulling van een belofte ; en tóch ziet men tevens in die
lange reeks van zijn stukken een proces zich voltrekken.
Hoe moet dan zijn beteekenis worden verstaan ?
Voorop zij gesteld, dat Scorel, met Mabuse en zijn
andere tij dg enooten, wel in bet Italië van 1500—'25 waren,
het Italië van den grooten stijl; maar dat zij dien stijl
niet of slechts ten deele hebben v e r s t a : a n. Van zijn
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en zelfs van zijn „bewegen" hebben zij aanvankelijk
nog weinig begrip gehad. Zij zagen wel en bewonderden
wat de Hoog-Renaissance technisch bereikt had, maar in
hun composities, in de standen en „gestes" hunner figuren
blijven z ij voorloopig nog bevangen. De geest van den tijd
is omstreeks 1525 in onze gewesten feitelijk nog die van
het slot der 15e eeuw, d. w. z. Vlaamsch-Bourgondisch,
en de kunst is dienovereenkomstig rijk door uitvoerigheid,
steeds sierlijk en soms zwierig, en niet zelden wat precieus.
(Zie maar eens naar de handen !) En zooals men „Madonna's"
en „Aanbiddingen der Koningen" schilderde, zoo werd oók
gebouwd. 't Is alles nog de achterhoede van de primitieven
en de nabloei van de gothiek. Maar het leger is aldra in
wezen

vollen aftocht. Zie hoe deze kunst het ascetisme, dat men
in de oude .,echte" primitieven verheerlijkt, meer en meer
aflegt, hoe zij rijker wordt, rijker in details en rijker ook
in verbeelding ; levensvol in alle opzichten, ontvankelijk
voor nieuwe, vreemde vormen, gereed om die terstond
over te nemen en aan te brengen. Houdt eigenlijk niet
deze kunst, die aan Scorel onmiddellijk voorafgaat en, echt
Vlaamsch van beginsel, in het noorden door Jan Mostaert
soberder, door Jacob Cornelisz. drukker en kwistiger vertegenwoordigd wordt, — houdt eigenlijk niet deze kunst
feitelijk de belofte in, en is Scorel daarvan niet de vervulling P — Weder zeggen wij : neen en ja. Scorel is
ten deele nog de voortzetting van deze kunst, ten deele
dringt met hem „het nieuwe" door. Eerst een meester als
Michiel Coxcie (t 1592) leert in Italië ook nog wat anders
dan 't bewonderen naar het uiterlijk alleen. Hij dringt
reeds meer in het wezen door en komt op zijn wijze metterdaad tot wat een „groote stijl" genoemd kan worden. In
de noordelijke gewesten kwam die vrijmaking voor een
groot deel via het portret. Merkwaardigerwijs ! 't Was
misschien, omdat in Holland het historiestuk niet zoo gemakkelijk ingang kon vinden. Wat er in de kerken van
Pieter Aertsen hing, werd bij den beeldenstorm kort en
klein geslagen. Hier was niet veel voortzetting mogelijk !
Iets is er van Bernard van Rantwijck, iets van de merk-
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waardige Zwolsche school. Maarten van Heemskerck garandeerde ons tenminste zijn nagedachtenis vollediger, door
een veelzijdigheid, die zoowel zijn kracht als zijn zwakke
zijde kan genoemd worden
Van het tijdvak, dat op Score]. volgde, willen wij hier
geen volledig overzicht geven, maar van al deze verschillende meesters kan gezegd worden, dat zij nog inleiden en
voorbereiden , en dat liet nieuwe, dat naast en om hen begint
te ontstaan, in zijn volheid eerst nd hen komen moet. Hoeveel te neer is dan de kunst van Scorel als een overgangskunst te beschouwen, ofschoon zij op zich zelf ook een
vervulling beteekent en in haar een gewichtig proces voltrokken werd. Weinig meesters hebben in onze kunstgeschiedenis zulk een ontwikkeling doorgemaakt als Scorel
van het drieluik te Obervellach tot het drieluik-Wezelaar.
En in die ontwikkeling spiegelt zich de geestelijke evolutie
der 16e eeuw op de meest eigenaardige wijze.
Scorel kenmerkt zich in zijn navolging van Michelangelo door een wijze van zien, die lijkt op het bekijken
der dingen door een omgekeerde binocle. Hij is eerst op
den weg der vrijmaking, maar vrijgemaakt heeft hij zich
nog niet. Zelf heeft hij zonder twijfel gemeend, dat hij er
al was, maar wij, na vier eeuwen, bespeuren, dat hij pas
de eerste schreden heeft gedaan om er te komen. Scorel
heeft de macht van het ware, onbevangen kunnen aanschouwd en aangevoeld, maar zonder zich die nog eigen
te kunnen maken. Tot die hoogte gelukte het ook niet
van de latere primitieven zoo maar in 66n menschengeslacht
op te klimmen. De Italianen zelf hadden daartoe een heel
Quattrocento moeten doormaken, waarvan het Noorden
vrijwel verstoken bleef. Maar het opmerkelijke is, dat
Scorel er ook niet aan denkt alle krachten in te spannen
om die hoogte te bereiken. Hij is tevreden met wat hij
kan; wendt de „nieuwe wijzen", die hij geleerd heeft, met
voldoening en duidelijke voorkeur aan, doch hij neemt
zich nooit de rechte moeite, om nu eens met de kracht
van een „impetus" het standpunt van de nieuwe kunstgrootheid te veroveren. Aan den eenen kant strijdt dit
...

.

.
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tegen zijn natuur : hij is niet het genie, dat zich buiten
en boven zijn tijd kan plaatsen. Hij zit er midden in. —
Aan den anderen kant voelt hij zich te veel de bezadigde
humanist om zulk een stormaanval te doen. Dit zou hem
wellicht uit zijn evenwicht hebben gebracht, en dat vermijdt hij. Het is hem wel, zooals het is. Verdere moeite
getroost hij zich niet.
Na de vlijt van zijn jongelingsjaren zet hij zich niet
meer om met hardnekkig teekenen, met goed en nauwkeurig
teekenen de nieuw-geziene vormen zich eigen te maken.
Hij teekent later meestal wat slapjes en soms zelfs slecht,
zeer on-italiaansch, meer over zijn lijnen aaiende dan met
vaste hand die neerzettende. Met de heen eigene werkwijze
(die het voordeel behoudt van een oorspronkelijkheid, die
Coxcie b.v. snel verliest) is hij tevreden ; tevreden ook
met de m ate waarin hij slaagt. Hij is de allerlaatste
om zijn talent te forceeren ; dikwijls redelijk goed, soms
voortreffelijk, is hij hoogst zelden „kras".
Door deze verhouding tot Italië bij oog enschijnlij ke
slapheid maakt hij den indruk van een minder serieus werker
te zijn dan Pieter Breughel of Lucas van Leiden, en in
zeker opzicht is hij dit ook. Die twee anderen, van grooter
genialiteit, hebben harder en intenser gewerkt ; hebben hun
talenten anders aangewend. Maar Score], die ook over zijn
talent gezet was, 'heeft dit niet in de aarde bedolven, en als
hij er met minder werkkracht mede gewoekerd heeft, is dit
allerminst omdat de geestkracht hem ontbrak. Hier juist
gaat het om de ken merkende eigenschap van den humanist :
Scorel voelde zich na zijn terugkeer uit Italië weldra „arrivé".
Zijn persoonlijkheid had de hoogte bereikt van het verstaan
der dingen, die hij zich wenschte, en dit was hem genoeg.
Zich vooraan te plaatsen in de slaglinie, om in heftigen
kamp het zelf verworvene ook voor anderen te helpen veroveren, daartoe achtte hij zich niet geroepen. De neutrali
teit, de „moderatie" der humanisten spreekt uit zijn heele
persoonlijkheid. Geen meester in 't gilde, en tóch als eerste
meester erkend en geëerd. Een atelier leidende, dat altaarstukken links en rechts afleverde, en zelf wat liefhebbe
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rende, hield hij de beste dingen voor zich of maakte ze
silzt toewijding voor zijn vrienden. Een kruisiging your een
kerk liet hij, volgens het in de werkplaats bekende schema
voor driekwart of geheel aan zijn helpers over. Daar kwam
hij in zijn met bont bezette tabbert eens naar kijken en
sloeg zelf alleen de hand aan het werk als een gedeelte
bijzondere moeilijkheden opleverde, of wanneer hij daar
plezier in had.
Zoo moeten wij ons den Scorel van na 1540 denken,
die aals zeereerwaard kapittelheer wél een ander bestaan
voerde dan de zich in werkhartstocht verteerende Lucas:
„ein kleins Männlein, der in Kupfer sticht", zooals Dürer
hem zag en beschreef. Lucas is een van de mannen, die
(1(5k het nieuwe voelende komen, uit hijgend verlangen
daarnaar en van ijver brandende, zich eventueel tot het
Lutherdom had kunnen wenden, om daar bevrediging te
vinden in een tijd, die in wat hij gaf en was de menschen
niet meer voldeed. Men wilde dien tijd, waaraan iaen zich
als ontgroeid gevoelde, afdoen, en kon het niet. Vandaar
de gisting aan alle zijden. Scorel is een van hen die, beseffende dat het oude bezig was voorbij te gaan en dat
het nieuwe wel komen zou, gelaten al de onrust van den
tijd aanschouwde en aan zich voorbij liet gaan, zonder zich
in die onrust te storten, waarin hij zich zelven misschien
had moeten verliezen. Zij, de Humanisten, beminden de
werkzaamheid, maar schuwden de daadkracht en het geweld. Zij waren stoïcijnen op hun manier. De waarde van
hun eigen persoonlijkheid beseffende, traden zij terzijde en
onttrokken zich.
Zeer zeker was de nieuwe tijd met geesten als Lucas
en de zéér krachtdadige Brueghel meer gediend dan met
den zich in rust en lijdzaamheid bezittenden Scorel. Zeer
zeker is er grond om karakters als Lucas en Brueghel,
mét hun kracht, meer te bewonderen ; zij dwingen die bewondering zelfs af. Maar Scorel blijft voor het geestel ij k
leven van zijn tijd meer typeerend dan één van beiden. In
hert kenmerkt zich iets waar Brueghel buiten staat en
omgekeerd. Dit „iets" is de tweezijdigheid van een mach-
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tige, nieuwe cultuur-beweging. Reeds daarom alleen is niets
zoo verkeerd als de beteekenis van den boerenzoon van
Schoorl voor te stellen als ondergeschikt aan die van den
boerenzoon van Breda, en de kunst van den eerste als een
opmerkelijk maar minderwaardig verschijnsel tegenover die
van den laatste. Hun werken zijn in gelijke mate teekenen
van één tijd. Het domste van alles is wel de richting, die
ill Scorel tot uiting komt, als een dwaalrichting, als een
„vergissing" te beschouwen en te veroordeelen.
Brueghel bleef het Zuiden toe behooren. Scorel in
zijn overgang van Middeleeuwen tot „Wedergeboorte" kunnen wij in de geschiedenis onzer schilderkunst bezwaarlijkk
uitschakelen of missen. Zonder hem, al is hij zelf wat
„inert", is het „élan" niet denkbaar, dat ons ten slotte
tot de 17e eeuw heeft gevoerd. Lucas hoe diep hij den
hem toegemeten levensakker mag hebben doorploegd —
heeft die wedergeboorte niet in die mate doorgemaakt en,
aanvankelijk in „het nieuwe" zelfs vastloopend, zijn arm,
doorknaagd leven ook niet tot die evenwichtigheid kunnen
brengen. Scorel treedt ons in zijn welvaren en waardigheid,
naar den mensch gesproken, als de meest „geslaagde"

figuur van de twee voor oogen; juist omdat hij, door zijn
werkzaamheid deel hebbend aan de „historie", zich in de
hitte van den strijd dier dagen onzijdig heeft gehouden en.
-- dank zij zijn prebenden heeft mogen houden 1 ).
1) Deze studie is, wat de daarin medegedeelde feiten betreft, niet zonder
medewerking en voorlichting van anderen tot stand gekomen. De lezer is zoo
min mogelijk met noten vermoeid, waarin werd aangegeven aan welke bronnen
of gedrukte geschriften elk bijzonder bericht werd ontleend. Alleen als het
hoofdzaken of een bepaalde kunsthistorische „ontdekking" gold, mocht de
zegsman niet worden verzwegen. De gegevens ontleend aan de resolutiën
van het kapittel van St. Marie zijn de resultaten van een onderzoek, dat
volgens de aanwijzingeji van Dr. Mr. S. Muller Fzn., rijksarchivaris te
Utrecht, voor het Kunsthistor. Instituut aldaar werd ondernomen. Met toe
stemming van den directeur, Prof. Dr. W. Vogelsang, werden de uittreksels
tot mijn beschikking gesteld, waarvan ik een zeer dankbaar gebruik maakte.

VERZEN
DOOR

LAURENS VAN DER WAALS.

UCHTEND.
De uchtend is vroeg neergekomen
en schijn, verschemerd door den dauw,
verlicht heel flauw de wilgeboomen
en zoekt een schuilplaats in hun sch áu w.
De nevelig verlichte oever,
waar irisloof, waar waterriet,
weerspiegelend verschimt, en droever
verschemert in bedauwden vliet,
Is afgezet met roode rozen,
met maanpapavers ; .... en jasmijn
schijnt ' al wat koelen geur te loozen
in den verlegen zonneschijn.

O. E. X V 6
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AVOND.
Avondlijke eenzaamheden
hebben reeds den dag omringd,. .
hoort ge niet hoe langs de treden,
langs de mosbegroeide treden,
klagender het water zingt ?
hoe de vogels schuwer fluiten,
hoe de wind onrustig leeft
in de loovers van dit buiten,
waar hij zich genesteld heeft.
Avond heeft het stil gebeuren
van den dag alreeds ontvoerd,
en met zijn verschemerd treuren
het vereenzaamd uur ontroerd.
Heel de lucht is luw geworden
van een treurigheid die zingt ; . .
in de scháuw zijn al verdorde
tinten tot een waas verworden,
dat de schemering omringt.

BINNENLANDSCH OVERZICHT.
Rome, Arnhem, Den Haag.
Het geval met de Katwijk en het gebeurde met de Lusitania
dat, schoon ons volk niet rechtstreeks aangaand, hier te lande
meer beroering heeft gewekt dan eenige andere oorlogsdaad van
een der oorlogvoerenden, zouden eigenlijk als eerste motieven in
dit overzicht moeten klinken. Ze mogen hier echter blijven rusten
omdat de zee-oorlog elders in dit tijdschrift wordt behandeld.
Er is een ander punt in het naar buiten gewende deel van
onze politiek dat hierna onze naaste aandacht verdient : de zending
van Dr. Nolens naar Rome.
Wat is de heer Nolens in 't Vatikaan gaan doen ? Dat schijnt
nog onzeker. Officieus is bekend gemaakt, dat de leider van de
Roomsche Kamerfractie in opdracht van onze Regeering zich op de
hoogte ging stellen van de stappen die de Paus deed of gedaan
had in 't belang van den vrede. En toen, gelijk te verwachten was,
daarnaast aanstonds berichten opdoken omtrent een herstellen van
het gezantschap bij den Paus, berichten die door voorname Roomsche bladen met stelligheid en in zeer gepreciseerden vorm werden
gegeven, toen verscheen weldra weder een officieuse tegenspraak :
De heer Nolens ging waarlijk niets anders doen dan de reeds aangekondigde opdracht te vervullen gaf.
En toch . . . en toch blijven de berichten over dat andere
reisdoel aanhouden en kon men dezer dagen weder in een Roomsch
blad lezen : herstel van de missie is nu binnenkort te wachten. Dit,
en nog meer, is oorzaak dat met de mogelijkheid van dat herstel

althans ernstig rekening moet worden gehouden 1).
Het „nog meer" is drieerlei.
Ten eerste het historische feit dat officieele, en te meer nog
1) Inmiddels is inderdaad een ontwerp ingediend tot het instellen
van een tijdelijk gezantschap bij den Paus; hieraan wordt een Naschrift
gewijd dat men aan het slot van dit artikel vindt.
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officieuse tegenspraken nu eenmaal niet altijd de zuiverste spiegel
der waarheid zijn.
Ten tweede de omstandigheid dat het balletje van het herstel
der missie, dat in de laatste maanden in de beide Kamers en in
de Roomsche pers aan 't rollen is gebracht, den eersten stoot heeft
gekregen . . . juist van den heer Nolens. In de vergadering der
Tweede Kamer van 17 December heeft de afgevaardigde van
Venlo, bij de behandeling der begrooting van Buitenlandsche Zaken,
de aandacht van de Regeering gevestigd op de vraag „of het belang van ons land thans niet medebrengt op een voor ruim veertig
jaar genomen beslissing terug te komen". Hij deed dit zeer kort,
naar aanleiding van een bericht volgens hetwelk Engeland een
gezant bij den Paus had benoemd (later is gebleken dat men
hierbij slechts aan een tijdelijke missie heeft te denken) en drong
niet op onmiddellijk antwoord aan. Dit is dan ook niet gegeven
door Minister Loudon, die, opmerkend dat het punt niet in de
schriftelijke stukken voorkwam, deswegen zich voor 't oogenblik
van beantwoording verschoond wenschte te zien. Hieruit blijkt dat
destijds, in December, aan een zending naar het Vatikaan door
onze Regeering nog niet werd gedacht ; het heeft er althans allen
schijn van dat het opwerpen van dit balletje haar verraste. Aan
eenig afgesproken spel schijnt dus zeker niet te moeten worden
gedacht. Vermoedelijk heeft de uiting van den heer Nolens daarna
een onderwerp van bespreking in den Ministerraad gevormd ; althans
toen ze in de Eerste Kamer later werd geparafraseerd, gaf de
Minister, zooals wij zoo aanstonds zullen zien, een vrij stellig bescheid.
Eerst echter wil ik nog even de derde reden aanstippen die
mij de mogelijkheid van een herstel der missie doet aannemen.
Ze is deze, dat liet betrekken van Nederland in door den Paus
ingeleide vredesonderhandelingen eigenlijk kwalijk denkbaar is
zonder dat tevens, zij het ook tijdelijk, een gezantschap bij den
H. Stoel werd gevestigd. Al ware 't alleen maar uit beleefdheid
jegens den Paus.
Den weg nu tot het vestigen van zulk een gezantschap, ook
zelfs van een missie van duurzamen aard, heeft de Regeering, toen
de Minister van Buitenlandsche Zaken op 10 Februari de heeren
Reekers, Van Waterschoot en Van den Berg beantwoordde, zich
geheel open gehouden. Al die drie heeren, óók de anti-revolutionnaire heer Van den Berg in een ietwat tuitelig betoog waarin hij
de vervlogen suprematie van den Paus der Middeneeuwen haast
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scheen te betreuren, hadden aangedrongen op een herstellen van de
missie, vooral met het oog op vredesonderhandelingen maar toch
óók voorgoed. Wegens het belang van geregelde betrekkingen
tusschen onze Regeering en den Kerkvorst te Rome. Minister
Loudon antwoordde daarop als volgt:
„Ik wensch op den voorgrond te stellen dat ik tegenover het
denkbeeld van een diplomatieke missie van Nederland bij het Vaticaan zeer zeker niet vijandig sta. Ik geloof dat als wij nog in de
dagen van 1871 leefden, ik, geheel als mijn toenmalige ambtsvoorganger, mij tegen het amendement-Dumbar zou hebben verzet,
maar zooals ik reeds in mijn Memorie van Antwoord heb te kennen gegeven, meen ik dat de omstandigheden er niet naar zijn om
op dit oogenblik die missie te herstellen. Het voorbeeld dat door
andere landen is gegeven, slaat bovendien niet geheel op Nederland,
in het bijzonder niet het voorbeeld van de speciale missie, welke
Engeland heeft noodig gevonden thans bij het Vaticaan in te
stellen. Ik wil er ook wel dit aan toevoegen, dat indien de omstandigheden zoo mochten worden dat het op een gegeven oogenblik
wenschelijk ware, ten einde onderhandelingen of besprekingen van
welken aard ook te voeren, een gezantschap tijdelijk of misschien
zelf.; permanent bij het Vaticaan te vestigen, ik althans — en ik
meen in deze namens de geheele Regeering te kunnen spreken
mij uit beginsel daartegen zeker niet zou verzetten."
Nog geen drie maanden na dien ging de heer Nolens met een
Regeeringsopdracht naar Rome. Welke die opdracht nu precies was,
--

zij hier in 't midden gelaten. In elk geval had hij „onderhandelingen

of besprekingen van welken aard ook" te openen. De destijds door
den Minister zelf gestelde mogelijkheid mag dus zeker onder de
oogen warden gezien. En dan neig ik tot de meeping dat het
vestigen van een tijdelijke vertegenwoordiging bij den Paus thans
wel nuttig zou kunnen zijn, waarbij ik mij echter niet ontveins
dat het weer opheffen van zulk een vertegenwoordiging eenige
moeilijkheden zou kunnen hebben. Mijnentwege zou het tijdelijke
ook hier in het duurzame mogen verglijden, mits het ons niet op
noodelooze kosten jaagt. Wat een gezant bij den Paus op den duur
eigenlijk zou hebben uit te voeren, hoe het mogelijk ware, dat hij,
bij een Souverein zonder Staat, zooveel te doen zou vinden om
daaraan een geregelde dagtaak te hebben, is mij niet duidelijk. De
heer Van den Berg heeft in de Eerste Kamer als argument aangevoerd
dat de Paus toch immers ook wel in Den Haag is vertegenwoordigd.
Een zwak en een gevaarlijk argument. Zwak omdat de Paus eenige
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behoefte kan gevoelen aan vertegenwoordiging in den vreemde
ten einde zijn Soevereiniteit te markeeren, Nederland echter niet.
En gevaarlijk omdat het de herinnering wekt aan zekeren voorganger van den tegenwoordigen nuntius, wiens gedragingen het
spreekwoord : „Ledigheid is des duivels oorkussen" schenen te
illustreeren en dan ook tot zijn verdwijning hebben geleid. Van
Welderen Rengers, die overigens in zijn bekend werk niet gunstig
oordeelt over het anti-clericalistische drijven uit den tijd van Dumbar,
noemt dan ook nochtans het gezantschap bij den Paus „eerre werkelijk onbeduidende missie, wier gemis de Nederlandsch-Katholieke
belangen hoegenaamd niet heeft geschaad".
De maatstaf van nuttigheid, dien Rengers hier aanlegt, n.l. dien
van „Nederlandsch-Katholieke belangen" lijkt mij onjuist. Het laatste
deel van de qualificatie moet vervallen. Wij hebben alleen te vragen
of Nederlandsche belangen bij een herstellen van de missie zouden
zijn ,,gebaat. Dit nu dunkt mij zeker niet onmogelijk. Wij hebben
rekening te houden met eene, sedert 1871 sterk toegenomen
vredesbeweging en, in verband daarmede, met de geheel bijzondere
positie welke de Paus als Souverein zonder staatsmacht maar
dan ook zonder staatsbelangen, inneemt in een wereld waarin nog
steeds millioenen en millioenen zijn voor wie zijn woord groot
gezag heeft — ook al kan hij in deze niet ex cathedra spreken en
dus geen bevelen geven. Voor Nederland is het van het grootste
belang dat liet niet buiten de vredesonderhandelingen worde
gehouden en dat zoo mogelijk het vredescongres op zijn gebied
worde gehouden. Ten eerste om zooveel mogelijk waarborgen te
krijgen tegen verkwanseling van zijn grondgebied — de vrede kan
voor ons nog wel zoo gevaarlijk worden als de oorlog ! — en ten
tweede om invloed te kunnen oefenen ten gunste van het herstel
der onafhankelijkheid van België. Want liet einde van die onafhankelijkheid, in den zin van afhankelijkheid van Duitschland,
ware het begin van het einde voor Nederland. Een blik op de
kaart kan voldoende zijn om alle tegenovergestelde illusies te
verstoren.
Het kan dus zeer wel wezen dat thans voor ons het oude
kinderdeuntje nieuwe beteekenis krijgt: „Tusschen Keulen en
Parijs, ligt de weg naar Rome". Namelijk als de vrede tasschen
die van den Keulschen en die van den Parijschen kant eens te Rome
mocht worden voorbereid. En men zal dus met ernst doch met
voortvarendheid — want het belang des lands mag evenmin
worden beinvloed door anti-Roomsche als door Roomsche gevoelig-

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

439

heden — hebben na te gaan of thans wellicht een tijdelijke zending
naar het Vatikaan wenschelijk is en, als het antwoord bevestigend
uitvalt, met spoed daartoe moeten overgaan, De Staten-Generaal
zoowel als de Regeering. En men zal daarbij zich rekenschap
hebben te geven van de mogelijkheid dat het wellicht moeilijk zal blijken
om zulk een zending inderdaad slechts eene tijdelijke te doen
blijven 1). Het bezwaar, dat een voorgoed gevestigde gezant vermoedelijk te weinig werk zou hebben om niet als een „dood-eter" te
boek te staan, ware misschien op eenvoudige wijze te voorkomen
door den gezant bij het Quirinaal tevens te accrediteeren bij het
Vatikaan. Daardoor zou tevens, althans zoo lang de post door
een niet-Katholiek wordt bekleed, de anders licht rijzende bedenking worden teruggehouden, dat de gezant bij het Vatikaan zelfs
niet mag worden vermoed van eenigermate onder anderen invloed
te staan dan onder dien van zijn eigen Regeering.
Maar indien men tot oenigen stap in deze richting wil besluiten,
dan in elk geval --- hoe eer hoe beter.

*

^

Van het meer interne deel van onze politiek valt het belangrijkste buiten het kader van het Parlement. Dat is namelijk het
Paaschcongres van de S. D. A. P.
De onmiddellijke beteekenis van dit Congres is niet veel meer
dan die van een pacificatie in de partij die deze zeer noodig had.
Men heeft zijn hart kunnen uitstorten en schijnt nu, over en weer,
oppositie zoowel als bestuursgroep, aanmerkelijk bedaard. De
kolommen van Het Volk zijn weer heel wat meer leesbaar geworden.
Overigens zal er, in weerwil van de genomen besluiten, zoo dadelijk
wel niet veel veranderen in de houding van het Nederlandsche
Socialisme ; niet plotseling door Congresbesluiten doch slechts
langzaam, door het vanzelf vergroeien der inzichten, wordt de
mentaliteit in een zekere geestelijke saamhoorigheid veranderd.
De voornaamste beteekenis van het Congres echter is de
potentieele. De Congresbesluiten hebben de mogelijkheid van een
verandering van houding der S. D. A. P. ten aanzien van de nationale idee geopend en de onvermijdelijkheid getoond van een ernstige
behandeling dier quaestie — die tot nu toe voor onze Socialisten
eigenlijk nauwelijks bestond. Makkelijk zal een erkennen der realiteit
van de nationale idee niet zijn voor de massa, die nu al sinds tientallen jaren door haar leiders is opgevoed in den waan dat het
1) Men lette bovendien op de woorden die ik deed cursiveeren in de
zooeven aangehaalde uitingen van den heer Nolens en van minister Loudon.
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internationalisme, als realiteit, het nationalisme verre overheerscht.
Zeer veel van wat de leiders ijverig hebben geplant en dat ze nu
weer uit moeten rukken omdat het onkruid is gebleken, zit met
diepe wortelen in de eenvoudige geesten vastgegroeid. De oorlog
heeft Mr. Troelstra nu wel tot de erkenning gebracht : „Het zijn
de instincten die ons leven beheerschen, veel meer dan ons verstand
dat doet", en het heeft hem de voosheid van veel tot nu toe
gepredikte theorie doen zien, maar zoo snel gaat de evolutie bij de
massa niet. Doch haar denken is op dit punt in beweging gezet ;
dat is al heel wat.
In Mr. Troelstra en in nog enkele voormannen heeft de openbaring van de oerkracht der nationale idee nog veel meer omgewerkt.
Zij zijn al gekomen tot het inzicht dat ook de algenmene politieke
houding der S. D. A. P. moet worden veranderd, een inzicht dat
de heer Troelstra ten Congresse rondweg uitte in deze woorden :
„Onze partij komt in Bene nieuwe phase. De weelde van alleen
oppositie-partij te zijn, kunnen wij ons niet meer veroorloven.
Daarom kunnen wij ons aan medewerking, óók voor de weerbaarheid, niet meer onttrekken. Wij kunnen niet langer uitsluitend
om de propaganda handelen ; het mooie gebaar moeten wij opofferen
voor de sterke daad. Uit de phase der illusie moeten wij overgaan
naar die van de daad en naast rechten ook plichten aanvaarden".
Er valt, voor wie het Congres heeft bijgewoond, niet aan te
twijfelen of deze meening is stellig nog lang niet die van de meerderheid in de partij. De generaal is den troep bier een heel eind
vooruitgesneld. Maar dat zulk een meening werd geuit juist door
den erkenden leider, dat is een merkwaardig baken — zij 't ook
in een ver verschiet.
Het opent de mogelijkheid dat eenmaal de S. D. A. P. op
zoodanigen grondslag van practische politiek zal komen te staan
— met behoud van haar eigen ideologieën — dat een duurzame
samenwerking tusschen haar en het liberalisme kan worden gevestigd.
Voor onze politiek ware dat van zeer groot belang.
In elk geval is -dit Congres alle aandacht waard geweest. En
het heeft, ook door den ernst van zijn beraadslagingen, torenhoog
uitgestoken boven de lawaai-bijeenkomst van de vrouwen welke,
door haar aanstellerigheid en door de verbijsterende oppervlakkigheid waarmee de moeilijkste quaesties in een ommezien werden opgelost, menig feminist in zijn overtuiging kan hebben doen wankelen. Want het kon eigenlijk alleen zonder ergernis worden beschouwd
door hen die de heele vrouwenbeweging met een spotlach aanzien.
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Gelukkig kunnen de voorstanders van de vrouwenbeweging er
op wijzen dat dit congres is verloochend door al de groote vrouwenorganisaties in de voornaamste landen van Europa en dat het
dus in geen enkel opzicht als representatief mag gelden.
*
* *

De Staten-Generaal hebben, ook in de afgeloopen twee maanden, hun arbeid binnen enge grenzen gehouden. Het aannemen
van de voorwaardelijke veroordeeling, de wijziging der vermogensbelasting, de eedswet, de oorlogs-zeeongevallenwet, het ontwerpAalberse en het nieuwe oorlogscrediet van 50 millioen door de
Tweede Kamer, en het verwerpen van de wijziging der vermogensbelasting door de Eerste, ziedaar, met een interpellatie over de
landbouwverloven en eene over de levensmiddelen-circulaire, de
voornaamste verrichtingen van ons Parlement.
Bij de twee interpellaties en bij de behandeling van het
oorlogscrediet is gebleken dat de socialisten eenerzijds nog onder
den druk staan van de ouderwetsche richting in hun partij en dat
zij van de oude terg fikn nog lang niet kunnen scheiden, anderzijds
echter dat de nieuwere mentaliteit haar invloed op de Kamerfractie
reeds eenigermate doet gelden. Het intrekken, binnen een week
tijds, van drie socialistische moties (die van den heer Albarda
over de landbouwverloven, die van den heer Schaper over de
levensmiddelen en die van den heer K. ter Laan over de vrijheid
van denken en spreken voor militairen) is immers te ongewoon om
niet opmerkelijk te worden genoemd.

Overigens is, met name bij het bespreken van de levensmiddelencirculaire, het klassestandpunt van het socialisme en zijn eenzijdige behartiging van arbeidersbelangen weder sterk uitgekomen.
Noch ten aanzien van de broodverstrekking noch ten aanzien van
die van andere levensmiddelen deed de Minister, naar 's heeren
Schapers zin, voldoende : Bruin brood was niet goed genoeg voor
den kieschen smaak en het gevoelige ingewand des arbeiders. En

daar deze bij brood, zelfs bij wittebrood, alléén niet kan leven, zelfs
niet met spek en varkensvleesch er bij, moesten hem ook goedkoope
aardappelen, groenten enz. worden bezorgd.
Wat dien wittebrood-eisch belangt, deze verdiende waarachtig
haast te worden beantwoord met een paar maanden Kriegsbrot.
Want is het niet ergerlijk dat iemand die zich arbeidersafgevaardigde noemt, zulk een eisch durft te stellen in een tijd waarin,
ten Oosten van onze grenzen, elke arbeider zou juichen wanneer hij
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bruin brood zou kunnen krijgen als ons tegenwoordige ,,Regeeringsbrood" ?
Ik weet niet of minister Posthuma niet reeds wat te ver is
gegaan in zijn broodpolitiek. De hoogte waartoe de broodprijs was
gestegen, kon inderdaad wel aanleiding zijn tot een zoo buitengewonen maatregel als het mogelijk maken van het verstrekken
van goedkoop bruin brood door de gemeentebesturen (het inschakelen
van deze besturen en het overlaten van het initiatief aan lien lijkt
mij een zeer goede gedachte). Maar was het nu wel noodig en
verstandig om, terwijl men elders zulk ellendig brood moet eten,
in ons land het verkrijgen van voortreffelijk brood (ik kan er over
oordeelen uit ervaring) mogelijk te maken tegen een prijs die
beneden dien van vóór den oorlog blijft? Twaalf cent per K.G.!
Dat is, sinds het eerste halfjaar van 1907, dus sedert 8 jaar,
nooit meer de gemiddelde prijs van ongebuild tarwebrood geweest!
Die was, blijkens de Jaarcijfers, al lang tusschen de 13 en 15
cent, in de laatste drie jaren bijna steeds 14 cent of meer. Nu
was 21 à 22 cent wel erg hoog. Maar moest men nu opeens tot
nog 2 cent beneden de 14 dalen ? Mag men niet alleen, in den
broodprijs, geen nadeel van den oorlog merken, doch moet het nog
op een voordeeltje u i tloopen ?
Mij dunkt dat dit wat ver gaat en dat het klaploopen op de
schatkist, dat wil zeggen op den zak van den belastingbetaler, dat
in dezen tijd op tal van wijzen wordt beoefend, hier door de
Regeering niet voldoende is geweerd.
Is het woord van minister Treub : „Er mag geen honger
worden geleden in Nederland" door zijn opvolger niet wat erg
ruim opgevat?
En heeft hij wel bedacht, hoe de brood-eters op hun neus
zullen kijken wanneer ze, na het sluiten van den vrede, den broodprijs weer zullen zien stijgen ? Want dan houdt de Regeeringsbemoeiing immers op en alleen door deze kon men den prijs neerdrukken tot 12 cent.

*

*

Van wat zooeven nog vermeld werd als Parlementsverrichting,
zij overigens slechts nog de verwerping aangestipt van de wijziging
der vermogensbelasting door de Eerste Kamer. Op zichzelf is dit
geen feit van veel beteekenis — de vermogensbelasting blijft nu
voor het onroerend goed geheven naar de belastbare opbrengst en
niet naar de verkoopswaarde — maar met het oog op de Eedswet

443

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

en op de belastingplannen van den heer Treub kan deze stemming
van belang zijn. De rechterzijde in de Eerste Kamer schijnt — ik
heb dit in deze overzichten reeds meer opgemerkt — in al wat
den oorlog raakt zeer gouvernementeel gezind, doch niet van zins
om haar meegaandheid ook uit te strekken buiten dat terrein. Het
is dus zeer wel mogelijk dat de Eedswet evenmin genade vindt
bij de senatoriale meerderheid als de wijziging van de vermogensbelasting. En dan zou de toestand van verminderde rechtszekerheid, waarin we ten aanzien van den getuigeneed verkeeren, bedenkelijk warden bestendigd.
Bovendien schijnt niet alleen de stemming over het wijzigingsvoorstel doch ook het debat niet veel goeds te voorspellen wat
de hervormingsgezindheid van onzen Senaat in zake het belastingstelsel betreft. Er schijnt veel kans op een conflict tusschen de
Eerste Kamer en een Minister die zulke radicale plannen heeft
aangekondigd als de beer Treub.
En daarmee zou dan heel ons politiek perspectief wel weer
eens kunnen verduisteren.
Althans — het vredesperspectief.
17 Mei.

C. K.

ELOUT.

Naschrift. -- Kort nadat dit overzicht was geschreven, verscheen het voorstel tot het instellen van een tijdelijk gezantschap
bij den Paus. En terecht is liet als spoedwet behandeld en reeds
in de afdeelingen van de Tweede Kamer onderzocht. Uit de uiterst
sobere Memorie van Toelichting blijkt :
P. dat de aanleiding tot het indienen van het voorstel is gelegen in een wensch, aan den heer Nolens te kennen gegeven door

het Vatikaan ;
2°. dat de missie bedoeld is als van tijdelijken aard en dat de
Regeering hoopte, haar, of althans bet salaris van den gezant, reeds
met ingang van 1 Juni te kunnen doen ingaan.
3°. dat als motief tot het voorstel wordt opgegeven : de
wenschelijkheid om op gemakkelijke en geregelde wijze met den
Paus samen te werken in het belang van den vrede.
Dat dit laatste inderdaad de Benige ratio van het voorstel is
en een ratio van voldoende kracht, is zeer wel mogelijk maar zal,
dunkt mij, aan de Staten-Generaal beter duidelijk moeten worden
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gemaakt dan door de paar achtelooze woorden die de M. y. T.
wijdt aan dit cardinale punt.
Over de quaestie der tijdelijkheid maakt men zich daarentegen,
mijns inziens, noodeloos druk. Als de meerderheid der Tweede Kamer,
na afloop van den oorlog, geen heil meer ziet in een missie bij den
Paus, dan heeft zij 't formeel in haar hand om, evenals de heer
Dumbar in 1871 uitlokte, bij amendement den post te schrappen,
indien de Regeering hem zou willen handhaven. Feitelijk zal dat,
zooals ik reeds aanduidde, wel eenig bezwaar opleveren: Als men
eerre eenmaal ingestelde missie opheft, geeft men daarmee eigenlijk
niet slechts den gezant, doch óók den Paus te kennen dat der Mohr
seine Schuldigkeit getan hat. Maar dat verandert niet door het aantal
malen dat men elkander verzekert, thans heusch slechts iets tijdelijks
te bedoelen. Één verzekering beteekent even veel — of even weinig — als tien. En het uitlokken van plechtige Regeeringsverklaringen over de tijdelijkheid van den maatregel lijkt mij dan ook
overbodige struisvogelpolitiek.
21 Mei.

E.

B U ITEN LA N D.
De groote gebeurtenissen van de maand zijn : de ondergang
van de Lusitania, het toegeven van China aan Japan's eischee, de
beslissing van Italië. Op het westelijke front nog altijd dezelfde
toestand : vandaag behalen de Duitschers met hun gasbommen
telkens eenig voordeel, morgen de Bondgenooten, die intusschen bij
Atrecht en aan den IJser eenig grooter succes konden boeken, zonder
dat de algemeene toestand daardoor verandert ; in Koerland komen de
Pruisische troepen weinig vooruit, in Gallicië wordt na den terugslag in
de Karpathen de positie der Russen in den omtrek van Przemysl
kritiek en schijnt de mogelijkheid der ontruiming van een groot
deel van het bemachtigde gebied denkbaar ; aan de Dardanellen
handhaven zich de Bondgenooten op een klein deel van het schiereiland maar stuiten op heftigen tegenstand der Turken onder
energieke Duitsche leiding. Zal het Pinksterbesluit van Italië -zeker geen uitstorting van heiligen geest ! — verandering brengen ?
Zullen nu ook op den Balkan de poppen weder aan het dansen gaan?
En zal dat alles de Bondgenooten zoo versterken, dat zij den
thans op vier of vijf fronten bestookten Duitschers en Oostenrijkers de
voortzetting van een ongelijken strijd al te bezwaarlijk maakt? Het
lijkt er voorloopig niet op : de veelbeproefde keizer Frans Jozef

wekte in een roerend schrijven bij „zijn volken" de herinnering
aan de zegepralen van Novara, Custozza, Lissa, aan Radetzky en
Tegethoff, en Duitschland roept met trots : „viel Feind, viel Ehr !"
als tijdens den Grooten Frits.
De houding van Italië was in den laatsten tijd zonderling : de
groote meerderheid der natie, en in het Parlement, wilde geen oorlog
maar een geestdriftige minderheid, aangezet door de Garibaldianen
en door den vurigere d' Annunzio, den dichter en redenaar, riep
erom en wist haren zin door te drijven. De welgemeende poging
van Giolitti om de onzijdigheid te redden mislukte en de aarzelende
Koning, aarzelend tegenover de breuk van een verbond van 36
jaren, dat Italië's grootheid schiep, gaf ten slotte toe. Ook hier
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minachting van een „vod papier" ! Is het niet waar, dat verbonden
en verdragen de staten niet zoo sterk binden als belangen, juist
of onjuist begrepen? Zoo was het eeuwen en eeuwen lang en is
het blijkbaar nog : geen ethische overwegingen geven den doorslag
— hoe zou Italië zich het gelaat moeten bedekken ? — maar belangen, oogenblikkelijke belangen, in dit geval eenvoudig begeerte
naar meer grondgebied, nog meer dan Oostenrijk met bloedend
hart reeds had toegestaan. Niet meer Zuid-Tirol en grenswijziging
aan de Isonzo, niet meer waarborgen voor de belangen der Italianen
in Istrië en Dalmatië en de vrije hand in Albanië -- dat alles kon
zonder oorlog in den zak worden gestoken ! — maar meer, veel
meer : Istrië, Dalmatië, stukken van Klein-Azië, en wat niet meer
nog misschien ? Zal het gelukken ? Blijkbaar denkt Italië van wel
en, al mocht het misloopen, welnu : er zijn altijd middelen om zich
zonder veel verlies terug te trekken. Real-politik ! Maar, het is
waar, anderen handelen ondanks alle fraaie woorden en betuigingen
precies zoo, al komt men niet zoo naakt en bloot op de markt der
wereldpolitiek als Italië nu doet. Oostenrijk denkt niet aan veroveringen in Italië ; liet stelt zich blijkbaar tevreden met de inderdaad
niet slechte kans van handhaving zijner grenzen in de moeielijk
genaakbare Alpenpassen, van verdediging ook van dit front, waarbij
Duitschland weder hulp belooft. Zal die hulp de macht aan de
andere fronten niet te veel verzwakken ? Menigeen in Duitschland
en Oostenrijk stelt zich die vraag, niet zonder bezorgdheid. De
eerstvolgende weken zullen het antwoord geven. Maar intusschen
neemt de oorlogsellende in onze krankzinnige wereld weder toe —
een kortere weg naar het einde ?
China heeft, onmachtig als het is om het krijgshaftige Japan
te weerstaan, toegegeven aan de van die zijde gestelde eischee.
Amerika moppert en wrokt maar ziet blijkbaar geen kans om Japan
tegen te houden, nu Engeland, Frankrijk en Duitschland met gebonden handen zitten, of liever elkander te lijf gaan. Het gele
gevaar ! Voorloopig zal Japan aan China wel genoeg te doen hebben om nog verder rond te kijken. En als het eenmaal met China
klaar is, welnu dan zal Europa toch eindelijk wel den broedermoord geëindigd hebben.
Geëindigd? Vrede ? Het lijkt er nog niet naar. Maar intusschen waakt onze Regeering en wenscht een wachtpost aan het
Vatikaan, van waar in ieder geval pogingen tot vredesherstel
worden gedaan. Waarom niet ? Onnoodig, blazen velen : de Paus
kan niets uitrichten ! Hoe weten die velen dat ? Of zouden zij tuis-
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schien uit die hand geen vrede willen ? ! Dat zou toch onzinnig zijn.
Gevaarlijk, blazen anderen : dat wordt een vast gezantschap bij den
Paus ! Neen, zegt de Regeering, dat is de bedoeling niet, waarop
men antwoordt : accoord, maar wel het gevolg ! En zelfs als dat het
gevolg moest zijn -- mogen wij zeggen — zou de kans, zij het
een kleine kans, op vrede, op onze medewerking bij pogingen tot
vrede, het offer — als het er een is — waard zijn. Daarom, geen
kabaal met gebaren van 1853 en 1872, maar eenvoudig toeslaan,
omdat de door allen vertrouwde Regeering de wenschelijkheid inziet ; geen protestantsch of anti-clericaal kabaal in deze dagen,
waarin eendracht onze kracht meer dan ooit moet heeten. Toeslaan,
zonder te luisteren naar wijsneuzige protesten van „ontruste"
kerkeraden en ,,evangelische" of anti-clericale personen en lichamen.
In zulke zaken heeft men te luisteren naar een deskundige Regeering, die bewijzen te over heeft gegeven, dat men haar leiding
veilig kan volgen. Maar vooral : eenheid, eendracht ! Wij hebben
die noodig.
Lusitania! Niet het rumoerige Portugal, waar men weder eens
een revolutie heeft beleefd, maar het ongelukkige zeekasteel, dat
door een duikboot in twintig minuten vernield is op de Iersche
kust. Wat wonder, dat een trilling op het bericht van de ramp de
geheele wereld heeft bevangen ; 1400 onschuldige mannen, vrouwen
en kinderen omgekomen ! Vreeselijk ! En in Engeland en Amerika
hevige verontwaardiging, niet het minst omdat Engelschen en
Amerikanen -- de uitverkorenen onder de volken — de slachtoffers zijn. Inderdaad, het is vreeselijk en de ontzetting alom vol-

komen gewettigd. Ook de verontwaardiging? Dat hangt ervan af,
of er gewaarschuwd is, voldoende gewaarschuwd èn of er oorlogstuig aan boord was. Aan beide valt niet te twijfelen : vóór de afvaart is ernstig gewaarschuwd tegen inscheping op het van te
voren ten ondergang gedoemde vaartuig ; het wordt niet met zooveel woorden door de bevoegde macht ontkend, dat het Engelsche

schip voor de zooveelste maal oorlogstuig in aanzienlijke hoeveelheid aan boord had. Zoo was het aan boord gaan van zooveel
passagiers op zijn minst onvoorzichtig, ja onverantwoordelijk. Men
heeft gedacht, dat het zoon vaart niet loopera zou, dat het schip
veilig genoeg was, dat een duikboot het niet wagen zou Amerikanen, Amerikanen ! bloot te stellen aan een ellendigen dood. Dan
zou de verantwoordelijkheid terugvallen op de regeering, die liet
oorlogstuig liet overbrengen, of de directie, die de taak op zich
nam. Of op de duikboot, die uit zorg voor eigen veiligheid geen
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waarschuwing liet hooren ? Dit is een vraag van zuiver militairen
aard, wat volmaakt iets anders is dan ethiek ! In ieder geval bewijst de gematigde nota van president Wilson wel, dat ook de
Amerikaansche regeering het gecompliceerde van de zaak wel
heeft ingezien.... Maar met dat al, diepe weemoed bezielt ons hij
de gedachte aan het treurige lot der slachtoffers van dezen ellendigen oorlogstoestand, die voor de zooveelste maal ook de neutralen
niet heeft gespaard, de onschuldigen niet heeft verschoond.
De volkerenhaat neemt door dat alles toe. „Punch" ontziet
zich niet den Duitschen Keizer op de galg te doen wijzen door den
Dood, die hem bij den arm grijpt; een Engelsch journalist van
naam predikt de „vendetta" tegen alles wat Duitsch, tegen alles
wat Duitsch bezit is in Engeland en zijn koloniën ; reeds worden
Duitsche interneeringskampen — gedenkt Zuid- Afrika! — in gereedheid gebracht; reeds is de regeering „genoodzaakt" om plundering en vernieling van Duitsche huizen en winkels en eigendommen toe te laten. En nog vindt Engeland, dat zijn regeering
niet genoeg doet. Kitchener, de veel bewonderde, wordt gesmaad
als te slap. Kitchener ! Hij beeft niet genoeg voor munitie gezorgd,
niet genoeg soldaten geworven. De regeering zelf heeft zich genoodzaakt gezien een coalitie-ministerie, een „vaderlandsch", een
verdedigingsministerie te vormen. Bedenkelijke symptomen ! Symptomen van zwakheid, van ergernis over gemis aan voldoend succès,
van gekrenkten volkstrots ? En als zoodanig op te nemen onder de
teekenen van goede voorbeteekenis ? Twijfel is geoorloofd : het
kunnen ook teekenen zijn van den wil om het „bittere einde" te
bereiken, zij het dan ook van eenig ongeduld, omdat het er nog
niet op lijkt. op verre na niet.
En intusschen blijven wij onder de wapenen, ja maken ons
gereed om nog meer soldaten te vormen uit het nog niet voldoende
georganiseerde volk. Wie weet, of het niet noodig zal blijken allen
te wapenen. Dan ook allen, want de inzet -- onze onafhankelijkheid
— is het waard. Vae victis !

LEESTAFEL.
De Aeneïs van Publius Vergilius Maro. Metrisch vertaald
door P. W. de Koning, Amsterdam. P. N. van Kampen en
Zoon, 1915.
Onze korte aankondiging van dezen langdurigen arbeid mag
wel in de eerste plaats eene uiting van blijdschap en ingenomenheid zijn. Overzetting van antieke gedichten is altijd, wanneer ze
wordt geschraagd door ernstige studie der oude poëzie en wordt
geleid door fijngevoelige kennis van onze eigene dichtertaal, als het
ware een pleidooi voor de klassieke beschaving, dat door daden
predikt en daardoor sterker overtuigingskracht bezit dan eene
geheele reeks apologetische artikels. Maar in zulk werk ligt ook
voor ons die midden in den strijd staan iets kalmeerends, iets bemoedigends, want er is een aangename verrassing in gelegen,
wanneer tusschen al de pro's en contra's in, onverwachts een welverzorgde, fraai gedrukte Aeneïs-vertaling op onze tafel wordt neergelegd, welker bewerker in zijne inleiding, zonder zelfs de vraag
te opperen, of „men" Vergilius nog lezen wil, eenvoudig weg verklaart : „Het heeft mij niet overbodig geschenen, na vele anderen,
nogmaals een vertaling van dit heldendicht in onze taal te beproeven, en ik hoop dat men deze pogingen zal blijven herhalen, tot
iemand een vertaling maakt die de kracht bezit tot het Nederlandsche volk door te dringen".
Deze verklaring, in hare weloverwogen beknoptheid zwijgend
van de tallooze moeilijkheden aan een juiste vertolking der Latijnsche poëzie verbonden en door den Heer De Koning noch veronachtzaamd noch weggedoezeld, geeft dunkt mij het standpunt aan
uit hetwelk de Vertaler zijn werk — één poging van de vele — mag
verwachten beoordeeld te zien.
Willens en wetens geeft ieder, zelfs de meest begaafde dichterlijke vertolker van Vergilius' poëzie, zijne vertaling bestemmend
voor het „Nederlandsche volk", verschillende schoonheden en eigenaardigheden van het Latijnsche origineel prijs, indien hij, om in
den vorm het oorspronkelijke karakter zooveel mogelijk te bewaren,
U. E. XV 6
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besluit tot eene „metrische vertaling". De dactylische hexameter,
zelfs waar hij met zooveel natuurlijke vrijmoedigheid en dichterlijke
zorg wordt gebezigd als in deze Aeneïsoverzetting geschiedt, bereikt in onze taal maar hoogst zelden de welluidende afwisseling,
de rijke architectuur, de smijdigheid of den forschen gang der
Romeinsche epiek. Onze spondeeën zijn vaak in waarheid trochaeën
-- en dit is, vooral hij Latijnsche poëzie, misschien nog niet zoo'n
heel ernstig bezwaar — maar, vooral onze dactylen zijn te vaak
alleen daarom dactylen, omdat de deskundige lezer weet, dat op
die plaats van het vers alleen een dactylus kan worden verwacht.
Deze feiten nu geven aan bijna elke metrische vertaling, althans
in het Nederlandsch, èn iets onzekers, èn iets stroefs, èn — wat
wel het meest strijdig is met de zeldzaam rijke harmonie der Vergiliaansche verzen — iets eentonigs.
Naast deze moeilijkheid, die m.i. door den Vertaler het gelukkigst is overwonnen in die gedeelten die Of dialogisch, of meer
lyrisch dan episch beschrijvend zijn, staat eene andere. In veel
grooter mate dan b. v. de Homerische taal is de poëtische dictie
van Vergilius geserreerd. Over het hecht ineengevoegde latwerk
van zijne zorgvuldig gebouwde dactylische rij vlechten zich in zoo
dicht dooreen geweven patroon zijne versregels, dat de vertolking
in Latijnsch proza niet zelden een tweemaal zoo lange zinsperiode
zou vorderen. En dan weer knappen plotseling de draden af, en
geeft ons de begaafde dichter, kundig en ervaren stilist die al de
geheimen der oratorische kunst verstaat, afgekorte zinnen en onvolledige constructies, wier juiste overzetting uit twee, drie woorden
een gansche periode zou doen groeien. Wat moet de Vertaler in
zulke, en tallooze dergelijke gevallen doen ? Zal hij de schoonheid
langs die wegen bereikt prijs geven, omdat zijne eigene taal die
middelen niet toelaat? Of zal hij ze navolgen en aan zijn eigen
vaderlandsch taalgevoel geweld aandoen ?
Ik wijs slechts op deze bezwaren om eenig denkbeeld te
geven van de moeilijkheden en gevaren die de Heer De Koning
op elke schrede van zijn langdurigen weg had te overwinnen. In
welke richting hij veelal zijne beslissing heeft genomen, kan niet
twijfelachtig zijn : hij schreef voor het Nederlandsche Volk; dus
was de eerste eisch dien hij zich stelde, in zijne vertaling de
zuiverheid onzer taal en haren kernachtigen eenvoud te bewaren,
ook al moest daarbij soms een woord, dan weer eene zinswending,
of eene intonatie in den smeltkroes achterblijven — zeker niet
zonder dat de begaafde vertolker zich daarvan bewust was en bij
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zichzelven de klacht herhaalde dat vertalen toch steeds benaderen blijft.
Benaderen ! En nooit ten volle bereiken ? Het is niet geheel
billijk, en toch zoo natuurlijk dat bij het ter hand nemen van eerre
vertaling als deze, zij die met Vergilius vertrouwd zijn, allereerst
nazoeken wat de vertolker heeft gedaan met zoo menig vers dat
zij zelf in zijn hoogste schoonheid onvertaalbaar achten, met
het „in f andum, regina", met het , ,si qua fata aspera rumpas", met
het „oscula libavit natae", het „nanet alta mente repostum" en
honderd dergelijke regels. Maar onrechtvaardig, bovendien ook nog
ondankbaar zou het zijn, indien ik in eene korte aankondiging, die
bovendien geene recensie kan zijn, aldus den Nederlandschen vertaler
ging narekenen. Is er ooit iemand geweest, die, om één voorbeeld
te noemen, in vertaling den nameloozen weemoed vermocht weer
te geven van den versregel die Dido's sterven teekent:
oculisque errantibus alto
Quaesivit caelo lucem ingernuitdue reperta.

Laten wij liever een oogenblik onze Latijnsche Aeneïs sluiten,
of wat wij van buiten kennen, vergeten, en niet angstvallig regel
voor regel nagaan of al het Romeinsche goud tot de volle waarde
is gewisseld, doch luisteren, hoe Mr. De Koning den dichter dien,
hij met zoo kundige liefde vereert, pleegt na te volgen.
Ik kies opzettelijk als voorbeeld een stuk dat den meesten
oud-lezers van Vergilius bekend is, en door eigen dictie den Vertaler zekere vrijheid van beweging gunde, de weeklacht van Euryalus' moeder over den dood van haren zoon (IX. 451 = IX 471).
En de gevleugelde Faam vloog intusschen door 't angstige stadje
En vertelde het gebeurde alom en Euryalus' moeder
Strookte zij zwevend het oor. De warmte ontzonk haar. gebeente,
Plotseling, uit haar hand viel de spoel en het kluwen ontrolde.
De rampzalige vloog met het gillend gejammer van vrouwen,
Zinneloos droef, 't grijze haar in den wind, naar buiten, den muur op,
Tot vooraan in liet front en zij stoorde zich niet aan het krijgsvolk,
Noch aan 't gevaar, zij - ver vulde den hemel wanhopig niet klachten:
„Zie ik u zóó dan terug, Euryalus? D' eenigen steun en
Laten troost van mijn grijzenden dag? En waart gij in staat mij
Achter te laten? Hoe wreed ! En liebt gij, terwijl gij in zulke
Bange gevaren zijt henengegaan, uw moeder geen enkel
Woordje van afscheid gegund? Wee, wee! Nu ligt g' in den vreemde,
Aas voor de honden, den vogels een prooi! En uw arm en verlaten
Moedertje heeft u niet eens uw begrafenis kunnen bezorgen,
Niet uwe oogen gesloten en niet uw wonden gewasschen
En uw lijf niet gedekt met het kleed, dat zij dagen en nachten
Weefde, terwijl het getouw, arm bentje, haar zorgen vertroostte...

.
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Om het vertalingstalent van den Heer de Koning in het juiste
licht te stellen, is deze aanhaling niet voldoende. Men zou er ook
den aanhef van het tweede boek (conticuere omnes) of het schoone
begin van het vierde naast kunnen leggen ; de proef doet overal
een dichterlijk vertolker met een streng geweten vinden, en zij
zal steeds lokken tot voortlezen. Het is te wenschen dat daarbij de
lezer dit woord van bezadigde bescheidenheid indachtig zij,
waarmee Mr. De Koning zijne voorrede besluit: „De poëzie van
Vergilius is voor mij steeds een bron van immerweerkeerende
vreugde geweest. Dit heeft mij misschien wel het meeste ertoe
gedreven, dit langdurige werk te ondernemen. Moge het nu voor
den lezer zijn als een goed reisverhaal: voor hem die gebonden is
vertolke het verre heerlijkheden; hem die vrij is spore het aan,
naar het land zelf te gaan of er weder te keeren." K. K
DRA. W. C. Rengers Hora Siccama en Herman Poort.
De Bloeiende Bongerd. Bloemlezing. Een Inleiding tot de
Literaire Kunst ten Dienste van Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Middelbare Meisjesscholen, Kweekscholen en
Normaallessen. Eerste Deel. Groningen, J. B. Wolters'
U. M. 1915.
Dit is een prettige en veelszins voortreffelijke handleiding voor
onze jongelieden om den weg te vinden en inzicht te krijgen in
onze letterkunde van dezen tijd. Deze bloemlezing geeft niet een
verzameling „juweeltjes" uit onze geheele literatuur, welke misschien nog vaker terughoudt van een eigen bestudeering onzer
letterkunde, dan daartoe aanzet, maar alleen fragmenten van vele
letterkundige werken van den laatsten tijd, doch zóó dat die opwekken tot ernstige lectuur en eigen studie.
Dit hebben de schrijvers bereikt door een in menig opzicht
nieuwe keuze, door korte, theoretische beschouwingen die de gekozen fragmenten toelichten, en door naast de stukken van terechtgeprezen schoon werk, ook leelijk en mislukt werk te plaatsen —
waarin zij vooral bij de poëzie uitnemend zijn geslaagd.
Zoo vertellen zij kort en bevattelijk wat Schoonheid, wat
Rhythme en Beeldspraak beteekent, waardoor echte van on-echte
Poëzie is te onderkennen, wat Objectiveering wil zeggen voor den
Proza-schrijver, en wat de waarde is van den Kunstenaar, speciaal
den Taal-kunstenaar voor mensch en maatschappij — iets wat onze
jongelieden misschien ook nog wel eens aan hun ouders konden
laten lezen.
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Natuurlijk vertellen zij niets nieuws, maar zij doen het duidelijk en voeden daardoor op tot eigen inzicht en oordeel. Slechts
een enkele maal schenen zij mij minder gelukkig bij hun toelichting. Bv. is het juist wat zij op bl. 1 zeggen? : „Wij herkennen
kunst steeds aan het gelukkige gevoel, dat de Schoonheid in ons
opwekt." Wekt dat ,,gelukkige gevoel" hier geen misverstand ? Was
hier „ontroering" niet beter ? Hoe dikwijls toch stemt kunst ons
weemoedig, op liet rampzalige af! En dat noemt men toch geen
„gelukkig gevoel" ? Doch dit is een kleinigheid. Over het geheel
is het voortreffelijk. Ik deñk b.v. aan de tien lenteverzen, waaruit
dan de lezer achtereenvolgens de mooiste moet zoeken. Zoo iets
vormt eigen oordeel. G. F. H.
Jan Veth. Portretstudies en Silhouetten. `?e verm. uitgave.
Amsterdam. Scheltema en Holkema's Boekhandel. K. Droesbeek en Paul Nijhoff.
Eigenaardig, hoe weinig vaak het oordeel van tijdgenooten
over zekere kunst klopt met dat van latere geslachten. Wie kijkt
tegenwoordig nog naar Sandrart, en toch was die voor zijn tijdgenooten een beele Piet, zelfs naast, soms zelfs boven Rembrandt !
Vandaar dat velen zich „wijselijk" van een oordeel over hedendaagsche kunst onthouden, en liever wachten tot een kunstenaar
deugdelijk dood is, want dan wordt zijn waarde of onwaarde spoedig
vastgesteld.
Juist daarom is een werk als het bovengenoemde van Jan Veth
ons zoo welkom. Met dezelfde vaste hand, waarmee hij zijn meesterlijke karakterportretten schilderde, schetst hij hier in een persoonlijke
taal de karakters van vele kunstenaars onzer dagen. Soms is liet
een ets, als die Omtrek van Paul Verlaine ; soms een minutieuse,
biografische schets als Ile Jeugd van Jacob Manfis ; maar altijd

scherp-juist, en nooit lyrisch. Een enkele maal als in Breitners
Jeugd herinnert de schrijver er met voldoening aan dat hij een der
eersten was die Breitner ontdekte, maar meest vertelt hij liet geval
eenvoudig-weg, zonder algemeene opmerkingen of anecdoten, aan
de lezers overlatend zich nu een eigen oordeel te vormen. En geeft
hij al eens een synthetisch oordeel dan steunt dit op vooruit meegedeelde gegevens. Zooals bv. in de schets Bij den Dood van Jacob
1JIaris, dat de bovengenoemde uitvoerige studie over diens Jeugd
mooi afsluit. Een enkel citaat uit die sc sets. Veth zegt dan dat
voor Jacob 1Mlaris „het aanvaarde werkelijkheidsgeval slechts een
voorwendsel (was) tot een stroom van schoonheidslust." En vervolgt
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dan: „Moet in die haven een schuit gezet worden of een ducdalf f,
dient in gindsch doffer verschiet nog een mast op te rijzen of een
kerktoren, zal hier een huizenrij of een boomgroep tot stut worden
worden geschilderd, het zijn vragen die alleen de dracht van zijn
lied zelve hem zullen doen oplossen, want de vertrouwdheid met
al deze dingen lag gaaf in de voorraadschuur van zijn veld en
stroom en stad omvattende terreinkennis." (bl. 207).
Op deze wijze geeft deze kunstenaar ons inzicht in de kunst
van tijdgenooten of van die nog tot onzen tijd behoort. En dit is
het zeer waardevolle van dezen bundel. G. F. H.
Dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga. De Ziel
der Menschheid. Een Boek van Geestelijke Waarden. Zwolle.
J. Ploegsma, 1915.
Er is verbazend veel goeds te zeggen van dit werk.
Het is geschreven, zooals een woord vooraf zegt, „voor jonge
menschen, die toegerust met de kennis, hun door de school bijgebracht, zoeken naar richting voor hun leven. Aan de hand der
historie wordt hun getoond wat, in verschillende tijden, men aan
geestelijke waarden heeft ontdekt. Daardoor leeren zij die waarden
kennen en ze schatten ; zij verwerven een bezit, dat hen rijker
maakt ... Boven de partijen uit willend is het het werk van een
mensch, die tot geen godsdienstige partij behoort en ze juist

daarom alle vermag te schatten."
Het is dus een zeer nobele bedoeling die hier voorzit, en aan
de bereiking daarvan is inspanning noch toewijding gespaard. Met
den warmen toon der bewondering, vaak in beeldrijke taal — die
echter wel eens pathetisch doet door het altijd achteraankomen
van het onderwerp en het voorafgaan van het werkwoord -- wordt
hier een soort philosophie van den godsdienst gegeven. De
schrijver beheerscht uitnemend zijn bronnen, waarvan hij aan het
slot een paar bladzijden titels opgeeft, beginnende met la Saussaye's
Lehrbuch der Religionsgeschichte. Zoo brengt hij ons naar den oermensch, bij Indianen, Chineezen, Japanners, aan den Ganges en
aan den Nijl, te Babel en te Jeruzalem, bij de Hellenen en de
Christenen — kortom overal, en laat ons telkens zien, wat de
mensch daar aan geestelijke waarden veroverde. Hierdoor wordt
onze horizon verwijd en alle benepen bekrompenheid voor goed
gebannen. Terwijl dan de id eé mère van dit werk deze gedachte
blijkt : .,het is zoo heerlijk — wat wij nog dikwijls zullen kunnen

opmerken -- dat in alle wereldstreken, in alle tijden de diepere
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mensch zoo ongeveer hetzelfde zegt" (bl. 40). Wat trouwens de
hier niet zeer bewonderde kerkvader Tertullianus reeds wist, die
zeide dat 's menschen ziel van nature Christinne is.
Maar, evenzeer als oprechte bewondering, wekt dit werk veel
vragen en bezwaren. Als het zegt dat waarheid blijkt uit nuchtere
kritiek en veel waardeeren (bl. 241), geeft het ons dan hier niet te
veel van het laatste en te weinig van het eerste ? Waarom wij
toch naast Novalis' hymne en Shelley's lied op den leeuwerik ook
de Satanisten en Futuristen, de echte Futuristen nl., moeten bewonderen (bl. 110) is niet direct duidelijk.
Daarbij treft ieder, die weet dat de godsdiensthistorie thans
vooral tracht na te gaan wat ontleend en wat eigen is aan een
godsdienst, deze eigenaardigheid dat aan het Christendom hier
alle oorspronkelijkheid wordt ontzegd. „Want de dogmatiek der
christelijke gemeente is veraanschouwelijkt Platonisme." (bl. 191)
,,Blaar de substantie is Grieksch aan dat Christendom, en het is
niet gering, dat sedert eeuwen Platonisme wordt verkondigd in
een Zeeuwsche dorpskerk en tusschen Friesche plaggenhutten."
(bl. 255) „Christus . . een mytische gestalte . . het Christuskind,
de jonge Zon, wordt geboren uit het sterrenbeeld de Maagd" (bl.
239, 258). Och, ieder mag zich de weelde van zulke hypothesen
veroorloven, maar ze te geven voor resultaten is onwetenschappelijk.
Doch het hoofdbezwaar blijft de stelling: „weten redt", „weten is het
ware Christendom" (bl. 220/1). Wat is dit anders dan een reeds
zoo dikwijls verslagen en telkens weer opduikend intellectualisme?
Nu doen des schrijvers philosophische beschouwing der dingen,
waarbij hij vaak met eere den naam van Hegel noemt, zijn beeldrijke, soms poëtische taal, en zijn liefde voor kunst dit wel telkens
vergeten, maar dit philosophische intellectualisme schijnt mij toch
de achtergrond van dit werk, dat dus in het geheel niet „boven
de partijen uit" komt. En dit intellectualisme verklaart dan ook
de doorgaande tendenz, historie en persoonlijkheid op te lossen in
een begrip. En dit schijnt mij iets waarmede onze jonge menschen

allerminst geestelijk werden verrijkt. G. F. H.
G. Bolkestein. De voorgeschiedenis van het M. O.
(1796-1863). Amersfoort. Van Amerongen, 1914.
Een alleszins nuttige historische studie. Daarin wordt immers
niet alleen wat wij thans M. O. plegen te noemen maar ook de
voormalige Latijnsche school behandeld, alles ook in verband met
wat sedert het laatst der 18de eeuw door verschillende Maatschap-
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pijen, met name door die voor het Nut van 't Algemeen, in deze richting
werd voorbereid en gedaan. In het voorbericht wijst de schijver,
die zich ten doel stelde de teksten zelf der plannen, rapporten en
wetgevingen mede te deelen, met nadruk op de wenschelijkheid
der uitgave eener werkelijke geschiedenis van de verschillende
takken van onderwijs ten onzent. P. J. B.
Marjorie Bowen. De Held. 's Gravenhage. D. A.
Daamen, 1914.
Marjorie Bowen. Met IJzeren Hand, vert. M. Frieswijk- De Bas. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, 1914.
De uitgevers betwisten elkander liet vertaalrecht der veelgelezen historische romans van de vaardige hand der schrijfster.
Gaan hare producten niet wat al te snel van de hand ? En is hetzelfde vooral niet te zeggen van de vertalingen ? Die van het eerste
werk geeft er blijken van. Toch zal men in dit eerste het levendig
verhaal van den eersten tijd van onzen prins Willem, van zijn
huwelijk met de dolle Anna van Saksen, zijn strijd tegen Granvelle, tegen koning Philips, zijn nederlaag in 1568 met belangstelling lezen. De „Geta" is de Brabantsche „Geete", vertaalster.
De karakters der hoofdpersonen zijn goed geteekend en de geschiedkundige feiten goed verhaald zooals gewoonlijk bij deze begaafde
schrijfster, die ons als vervolg een nieuw werk, „Dei gratia" getiteld,
belooft. Ruth Putnam's William the Silent heeft zij blijkbaar goed
gelezen.
Het in de tweede plaats genoemde deel schildert Cromwell en
zijn omgeving op dezelfde verdienstelijke wijze ; de slothoofdstukken
maken de zaak wat heel kort af. Ook hier stonden der schrijfster
boeken van beteekenis ten dienste ; zij putte blijkbaar voornamelijk
uit Gardiner's Cromwell en uit de brieven van den grooten staatsman zelven.
Over het algemeen vertoonen deze beide boeken het gewone
type van deze schrijfster. Zij inspireert zich door een of ander goed
boek over den behandelden historischen persoon en over de periode,
waarin die leeft, wendt zich dan hier en daar tot de brieven of
andere geschriften van haren held of hare helden, gewent zich
zoo aan de wijze van denken en aan de omgeving, waarover zij
handelen wil, en zet daarna met dramatisch talent haar verhaal in
elkander ; haar talent als schilderes van landschap of onmiddellijke
omgeving staat veel lager dan b.v. dat van Bosboom Toussaint,
die zij in levendigheid van dialoog, niet in diep indringen in de
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gedachten van personen en tijdperken, overtreft. Zij blijft aan de
oppervlakte, is nergens diepzinnig ; haar talent klimt niet op tot
het geniale en dreigt, onder den invloed van het groote succès
barer boeken, ernstig te lijden onder bijna koortsachtige werkzaamheid, voerend tot overproductie. P. J. B.
Dr. N. Japikse. De Turksche kwestie. (Bruna's Hist.
Bibl.) Utrecht. Bruna, 1914.
Dr. H. F. M. Huybers. Jan Pieterszoon Coen. (Bruna's
Hist. Bibl.) Utrecht. Bruna, 1914.
Bruna's Historische Bibliotheek tracht te geven wat voor onze
geschiedenis Meulenhoffs groote serie oorspronkelijk bedoelde : een
reeks van populair gestelde historische monografieën. Wat er tot
nu toe van verscheen beantwoordt zeer goed aan dit doel en ook
deze beide geschriften mogen daarvan tot bewijs dienen. Dr. Japikse
behandelde op heldere wijze den loop der Turksche kwestie in de
19de eeuw onder invloed van den strijd der Balkanvolken om de
vrijheid en van de Balkanpolitiek der groote mogendheden, uitvoerig
ook stilstaande bij de „laatste phase", die een zoo groote rol speelde
in de voorgeschiedenis van den huidigen oorlog. Zijn uiteenzetting
getuigt van historischen zin en helder voorstellingsvermogen ten
opzichte van deze belangrijke politieke zaken.
Dr. Huybers gaf in zijn Coen een waardige biografie van den
grooten gouverneur-generaal, wiens beeld in deze kritieke dagen
opnieuw de aandacht mag trekken. De laatste bladzijde van het
boek, dat staat onder de inspiratie van Schaapman's rede van
1893, wijst met nadruk op datgene, wat zijn heldhaftig voorbeeld
ook thans nog zou kunnen uitwerken. P. J. B.
Dr. M. G. de Boer. Een wandeling door een oudNederlandsche stad (Amsterdam). Amsterdam. Meulenhoff, 1915.
Dr. H. C. Moquette. De Vrouw. I. Huiselijk leven.
Amsterdam. Meulenhoff, 1915.
De firma Meulenhoff, welker energie wij meermalen prezen,
opende een serie „Nederlandsche Kultuur-geschiedkundige monographieën", waarvan de eerste twee deelen in keurig kwarto-formaat
en met rijke en goed uitgevoerde illustratiën versierd voor ons
liggen. Het zijn beide uitstekend geslaagde populair geschreven.en
tevens goed gedocumenteerde boeken, door bevoegde handen bewerkt.
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De „wandeling" betreft het laat-middeleeuwsche Amsterdam,
dus het midden der 16de eeuw, voordat Amsterdam de wereldkoopstad der 17de werd, en begint spet een beschrijving van de
wording der middeleeuwsche stad ; de beroemde „vogelvluchtkaart"
van Cornelis Anthonisz (1544) bewees daarbij goede diensten en
werd bij gedeelten gereproduceerd, aan het slot in verkleinden
vorm als geheel. De wandeling geeft aanleiding om de geschiedenis
der stad en harer instellingen, gewoonten, regeering enz. op onderhoudende wijze te beschrijven.
Het tweede deel, „De Vrouw", vertelt op even onderhoudende
wijze van het huiselijk leven der vrouw ten onzent van omstreeks
800 tot op het einde der 18de eeuw ; het behandelt achtereenvolgens het kind, onderwijs en ontwikkeling, vrijen en trouwen,
huwelijksleven ; een tweede deel, eveneens met mooie platen versierd, zal den maatschappelijken kant van het leven der vrouw
behandelen.
Wij kunnen deze serie ten zeerste aanbevelen.

P.

J.

B.

Prof. Dr. L. Knappert. Verloving en huwelijk in vroeger
dagen. Amsterdam. Meulenhoff, 1914.
Dit deeltje van de „algemeene bibliotheek" der firma Meulenhoff geeft een aardige historisch-folkloristische bijdrage tot de kennis
van het altijd aantrekkelijke onderwerp. De schrijver wenschte een
populair boekje te geven, dat hij met welgekozen illustraties liet
versieren. Hij schijnt zijn doel wel bereikt te hebben en geeft in
een prettigen stijl allerlei omtrent de gebruiken en meeningen
onzer vaderen met betrekking tot dit deel van hun huiselijk en
familieleven. P. J. B.
Dr. W. C. A. Baron van Vredenburch. Schets van ee ri e
geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven. Utrecht.
A. Oosthoek, 1914.
Dit is een zeker velen welkom boek, omdat het vertelt van
allerlei, waarin velen groot belang stellen en waarvan zij toch zoo
heel weinig weten. Wie in Utrecht gestudeerd heeft en daar in
aanraking kwam met wat heilige „mos" was in het studentenleven
en met de tradities in het Utrechtsch studenten-corps; wie daar het
gezag onderging van den „Senatus Veteranorum", lid was van
oudere gezelschappen als „Ilavra Nora"; die moet zich wel
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afgevraagd hebben in welken historischen bodem dit alles wortelde
en hoe al dit oude in het heden zich uit een ver verleden had
ontwikkeld. Maar het was, zelfs voor de ernstige zoekers niet wel
mogelijk op al zulke vragen een ook maar eenigszins bevredigend
antwoord te krijgen ; men moest daartoe al verder en verder teruggaan en daarvoor ook bronnen raadplegen, die niet voor den weetgierigen buitenstaander toegankelijk waren. Er werd dan ook in
die richting niet veel gezocht; de meesten hadden wel wat anders
te doen, interesseerden zich meer voor al het actueele dan voor de
„tijden van olim". Nu en dan verscheen in de studenten-weekbladen
Vox en Minerva wel eens iets uit de oude doos en dat werd dan
wel niet zekere graagte gelezen — het was toch wel aardig te zien
hoe de oude „knarren" van vroeger geweest waren —, maar veel
verder kwam men daarmee niet. Men wist wel dat er vroeger een
Senatus theologorum was geweest en dat er ook een Senatus
Veteranorum geweest was ; zelfs was. iets bekend van een Senatus
(Veteranorum) glirium, en men zei dat er een samensmelting was
geweest, waarbij van het eene college de naam, van het andere de
leus (Amicorum consensus virtutem alit gaudiumque) was overgenomen. Doch de waarheid van dit alles lag in een grijs en onbekend verleden.
Het is de groote verdienste van dit boek, dat het ons allerlei
wetenswaardigs omtrent deze en andere dingen komt meedeelen.
Dit werk is bezorgd door een daartoe benoemde ,,historische commissie", welke in haar voorwoord dank betuigt aan enkele personen,
die bij haar arbeid haar ter zijde stonden ; dank ook aan het Gemeente-archief, de Universiteits-bibliotheek en de Minerva-hoofdredactie; zij heeft verschillende gegevens ontleend aan het archief

van den Senatus Veteranorum en kreeg van dit college verlof tot
openbaarmaking ook van datgene, wat totnogtoe met een dichten
sluier van geheimhouding was bedekt. Hoewel zij dus onder gunstige omstandigheden heeft gewerkt, acht zij zich niettemin verplicht
er op te wijzen, dat het meegedeelde niet meer dan een schets
mag heeten, omdat voor liet geven van een volledig beeld de
gegevens vooral uit vroegere eeuwen ontbreken ; zelfs mogen de
groote lijnen, die aangeduid worden, niet worden aangemerkt als
een slotsom van wat een geschiedkundig onderzoek kan opleveren.
Voor een studie van bijzonderheden blijft dus de weg nog open en
omtrent bepaalde, belangrijke, in het voorwoord genoemde punten
ligt nog veel in liet duister.
Al is dit dan zeker geen vollige geschiedenis van het studen-
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tenleven te Utrecht, wij zijn zeer dankbaar voor wat ons hier wordt
geboden. Wij vinden daarin allerlei merkwaardigs en wetenswaardigs, antwoord op velerlei vragen, die vroeger onbeantwoord
rezen, krijgen hierdoor inzicht in veel van wat vroeger onbegrijpelijk
was. Bij de lezing ontrolt zich voor ons in gestadige wisseling het
altijd zoo eigenaardig studentenleven door de eeuwen heen. En de
vele platen, de -- niet minder dan 29 — bijlagen geven een allergewenschte aanvulling der acht hoofdstukken, waarin de belangrijkste onderwerpen zijn besproken.
Dankbaar dus zijn we, ook omdat de lezing van dit boek ons
ineens weer verplaatst te midden dier samenleving, waarin we
zelf verkeerden en zoo heerlijk-onbezorgd genoten, voordat we
intraden in wat toen door redenaars op kroegjolen „de kille maatschappij" werd genoemd. Ach ja, die gulden tijd ligt wel ver achter
ons, de tijd van prachtige „blague", van alles-aandurven, van
onvergetelijken pret, van zalige jeugd ! Het is een ware verheuging,
wanneer op de „leestafel" van den Onze Eeuw-Redacteur zoo'n
boek komt te liggen, dat den lezer ineens weer voor een tijd overplant in die vervlogen jaren, waaraan de herinnering nog zoo goed is.
H. S.
Dr. C. A. Verrijn Stuart. De Economische Oorlog. Rotterdam. Nijgh en van Ditmars Uitg. Mij., 1915.

In dit vlugschrift is, gelijk de volledige titel ook vermeldt,
de rede afgedrukt, die de Groningsche hoogleeraar V. St. op 1
Februari 1915 in de Groninger Studentenvereeniging „Conamur"
heeft uitgesproken. De reusachtige worsteling van dezen tijd is
naar zijn oordeel bovenal een economische, in haar oorzaken, in de
wijze waarop zij wordt gevoerd en in hare waarschijnlijke nawerking.
Het hier geleverd betoog is zeker ook onzen lezers uit de
destijds in de dagbladen gegeven verslagen der rede bekend ; hun
zal ook niet ontgaan zijn dat dit betoog tegenspraak heeft gevonden
omdat men daarin gezien heeft een verdediging van Duitschlands
houding, van zijn deelnemen aan den oorlog. Niettemin had de
spreker gezegd te hopen en te vertrouwen dat zijn beschouwingen
inderdaad neutraal zouden blijken, t. w. hierin dat aan persoonlijke
sympathie door hem het zwijgen was opgelegd, hetgeen trouwens
-- zoo vervolgt hij — niet moeilijk valt omdat er onder de
strijdende natiën geen te noemen is die niet op eenigen grond
aanspraak op ons medegevoel heeft. Maar de spreker zag nu
eenmaal de oorzaken van den wereldbrand als van overwegend-
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economischere aard ; bij die oorzaken hebben twee algemeene z. .
de minste beteekenis : het kapitalistisch stelsel en het protectionisme; economische oorzaken van bijzonderen aard zijn in het spel:
het antagonisme op economisch gebied tusschen Engeland en
Duitschland en de daardoor reeds jarenlang geleide Engeische
politiek. Naast, neen boven Engeland is een gemeenschap met
ontzaglijke expansie-kracht verrezen ; de Britsche politiek werd in
steeds toenemende mate beheerscut door het verlangen naar tegenwerking van Duitschlands opbloei ; — een stelling, die de schrijver
uitvoerig toelicht. Het Duitsche Rijk nu was, tijdens de regeering
van Wilhelm II doorloopend oprecht vredelievend geweest, wel
„kriegsbereit", doch niet „kriegsbegierig", maar liet moest zich
handhaven als groote mogendheid met al liet gezag, waarop liet
aanspraak kon maken. En zoo moest te eeniger tijd een beslissing
met de wapenen volgen. Had deze in Juli '14 kunnen verschoven
worden ? Misschien wel, doch niet op den duur.
Ziedaar in het kort des sprekers (schrijvers) gedachtengang.
Wij meenee dat hierin zeer veel waars is en dat zeer zeker aan
deze worsteling der volken diepgewortelde belangentegenstellingen
ten grondslag liggen, al oordeelen wij dat daarmee niet alles
gezegd is, wat trouwens de schr. zelf ook niet beweert. Hoe dit
zij, wij bevelen zijn belangwekkend betoog ter kennisneming allen
aan, die daarvan een volledigen indruk willen krijgen, wat uitteraard door pers-verslagen niet mogelijk was. H. S.
Suze La Chapelle—Roobol. Het voorbeeld. Amersfoort.
Valkhoff en Co.
Dit is de sober vertelde geschiedenis van een vrouw, die in
haar jeugd van haar man zich heeft losgemaakt om den minnaar
te volgen en te trouwen ; voor haar eersten man had zij geen
liefde gevoeld en ze was niet geheel vrij geweest toen ze de zijne
werd. Maar met den tweede vindt ze het geluk niet, waarvan ze

gedroomd had, want haar twee kinderen vervreemden zich van
haar : de zoon gaat naar Indië en laat slechts nu en dan in koele
brieven nog iets van zich hooren ; de dochter huwt, om maar uit
het „ouderlijk" huis weg te zijn, een ouderen man met veel geld
en drukke zaken. En nu dreigt de dochter te stranden op dezelfde
klip als de moeder : een haar sympathieke jongeman wint haar
liefde ; meer en meer neigt zij er toe „het voorbeeld" van haar
moeder te volgen. Maar deze waakt ; zij weet hoe rampzalig haar
kind zijn zal wanneer ze doet wat zijzelve gedaan heeft. Doch hoe
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zal ze het noodlottige voorkomen ? Ze bezit niet het vertrouwen
der dochter, die haar met vage antwoorden afscheept, haar ontwijkt
en haar zegt dat alles niet meer dan een onschuldige „flirtation"
is. Een onderhoud met haar schoonzoon brengt ook al niet de
gewenschte oplossing. Dan hoort ze toevallig dat den volgenden
middag haar dochter den vriend — voor het eerst -- op zijn
kamer zal bezoeken. En nu waagt ze het uiterste : naar hem gaat
ze en bezweert hem zijn liefde voor de jonge vrouw te toonera
door afstand van haar te doen, door haar niet te bewegen tot een
stap, die haar later ongelukkig zal maken. Hij zwicht, ten slotte :
de moeder krijgt den dag daarna van haar dochter de meedeeling
dat de jongeman is weggegaan en haar gezegd heeft dat zij tot
haar moeder moest gaan, want hij weet dat die haar liefheeft. „Ik
moet" — schrijft de dochter haar — „leeren begrijpen dat het uit
liefde is, dat u mij zoo rampzalig gemaakt hebt".
Dit verhaal, dat zich natuurlijk uit de gegevens ontwikkelt,
is met weinig omhaal van woorden en zonder phychologisch effectbejag eenvoudig-weg door de schrijfster verteld ; de groote „scène"
aan liet slot : het onderhoud van de moeder met den jongen man
is in den juisten toon gevat: op het tooneel zou dit een voor
begaafde acteurs dankbaar te spelen tafereel zijn. H. S.
Dante Alighieri. Het Nieuwe Leven (La Vita Nuova)
uit het Italiaansch vertaald door Nico van Suchtelen (Wereldbibliotheek No. 303) .
Behoudens eenige, niet zeer talrijke, woordwijzigingen wordt
in dit boekje aan de lezers der Wereldbibliotheek een onveranderde
herdruk aangeboden van de Dante-vertolking die Dr. van Suchtelen
in den vorigen jaargang van Onze Eeuw publiceerde. Wij mogen
daarom in deze aankondiging volstaan met aan den met zoo merkwaardig fijnen takt en zoo groote congenialiteit volbrachten overzettingsarbeid van den Nederlandschen dichter ook in dezen nieuwen
vorm die waardeering toe te wenschen welke zijne kunst verdient.
Natuurlijk zal die waardeering altijd op eigenaardige wijze beperkt
blijven. De précieuse kunst dezer sonnetten, de symboliek die den
indruk van het waarachtige liefde-leven oversluiert en de gebondeuheid van den dolce stil nuovo, dit alles, door Nico van Suchtelen
met opmerkelijke bekwaamheid in zijne vertolking onverminderd
bewaard, ligt buiten den bewonderingskring van zeer vele moderne
lezers. Maar voor hem die zich ook zonder het Italiaansch eenig
denkbeeld wil maken van die geheel éénige liefdes- vereering, die,
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in Beatrice verpersoonlijkt, Dantes leven heeft vervuld, is dit boekje,
met zijne persoonlijke en wel-doordachte inleiding, een zeer kostbare gids. K. K.
Verzen van Marie Schmitz. Leiden. Johannes Marks.
Marie Schmitz, van wie Onze Eeuw in de jaargangen 1912 en
1913 eenige verzen mocht publiceeren, welke de belangstellende
lezer in dezen bundel zal kunnen terugvinden, is naar mij voorkomt eene dichteres van aanleg. Haar taal is eenvoudig en zuiver,
hare dictie is zangerig en het rythme zoowel van hare liederen als
van hare sonnetten is harmonisch. Op zich zelf zijn die deugden
nog niet genoeg om den lezer te treffen en te ontroeren : juist de
aanleg tot dichten, die voor den poëet zelf de uiting van al zijne
oogenblikkelij ke stemmingen en oppervlakkige gewaarwordingen
vergemakkelijkt, geeft licht aan een lied de geboorte dat, behoudens
een zeker welbehagen door schoonen klank gewekt, ons als het
ware voorbij ruischt. Zulke verzen zijn er voor mij verscheidene
in dezen bundel. Toch zou ik die niet allen willen missen. Zooals
het boek daar vóór ons ligt is liet een belangwekkend beeld van
eene bepaalde periode in een dichter-leven : naast de eenvoudige
getuigenissen van welbehagen in eene liefdevol waargenomene en
met individueel gevoel vertolkte natuur de opkomende onrust over
de beperktheid van den horizon van 't eigen gemoeds- en gevoelsleven ; dan de poëtische fictie van een „passieleven" welks conventionneele vertolking het onechte der fictie zelve schijnt te verraden,
en eindelijk door dat alles heen een ondanks steeds weerkeerend
besef van eigen onmacht gestadig tasten naar de Schoonheid welke
de dichteres beseft dat het zonnelicht van baar leven moet zijn,
en die dat ook is :
O, dat ik nu kon stijgen op de kracht
van lichte zangen naar die blauwe bogen,
die hoog en ver zich welven voor mijn oogen,
zoo puur als d' oogen van een kind dat lacht.
Mijn ziel is moe en zwaar naar d' aard gebogen
zij heeft zoo lang op liederen gewacht,
die glanzen zouden in den stillen nacht,
als parelen van godd'lijk rnededoogen.
Maar 't leven kluistert met onwik'bre hand
Mijn ziel, bezoedelt ruw mijn blanke denken,
dat opwaarts wil, naar 't zuiver stralend licht.
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0 reine kunst, nauw aan God zelf verwant,
gij Godgelijkste aller Godsgeschenken,
o keer mij toe uw lichtend aangezicht.

Ik wil niet beweren dat dit sonnet 6f in den vorm geheel
onberispelijk — is de onwik'bre hand van den regenden regel een
onwrik'bre hand — of door zijn inhoud diep ontroerend en aangrijpend is. Maar het treft mij door zekere oprechtheid, en ik
geloof dat die eigenschap in de voornaamste plaats deze verzen
voor mij belangwekkend maakt, ook al ben ik van meening dat
Marie Schmitz in dezen (eersten ?) bundel eer te veel dan te
weinig van hare liederen heeft afgedrukt K. K.
Pandecten van het adatrecht. I. Beschikkingsrecht over
grond en water. (Uitgaaf van het Koloniaal Instituut).
Amsterdam. J. H. de Bussy, 1914.
Onder de leiding van Professor Van Vollenhoven hebben
eenige „studeerenden te Leiden" een deel van hun tijd beschikbaar
gesteld om uit boeken en tijdschriften het materiaal te verzamelen
waarop de studie van het Indonesisch adatrecht moet berusten ;
dat materiaal moest daartoe practisch en stelselmatig worden geordend.
Dat dergelijke arbeid hoogst nuttig is voor het voeren van een
goed bestuur, hetwelk zijn steun behoort te vinden in de onder de
bevolking levende rechtsbegrippen, ligt voor de hand. En daarmede
ook, dat het Koloniaal Instituut, de uitgaaf, thans van het eerste
deel, handelende over het beschikkingsrecht over grond en water,
bezorgende, aan de bevolking onzer Oost-Indische bezittingen een
wezenlijken dienst bewijst. E. B. K.

C. Lulofs. De onlusten in de Buitenbezittingen. (Overdruk uit het Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur).
Batavia, G. Kolff & Co. 1914.
Men kan het zich zoo goed voorstellen dat personen, die over
het geheel van ons koloniaal bezit slechts flauwe notie hebben, zich
bij het lezen van berichten over daden van verzet of opstootjes in
een of ander deel van Indië allicht ongerust maken, doordien zij alle
verhoudingen uit het oog verliezen. Zij komen er toe, de vraag te
stellen of wij, met de uitbreiding van onze feitelijke bemoeienis
op verschillende eilanden, wel op den goeden weg zijn geweest;
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of de verkregen onderwerping van het een of ander landschap
misschien niet meer schijn, dan werkelijk gemeend was; of de
bestuurspolitiek der laatste jaren geen wrange vruchten geeft.
Denzulken vooral zij aanbevolen, te overwegen wat de heer
Lulofs in bovengenoemd geschrift mededeelt.
Doch laat hen vooraf een kaart voor zich nemen van onze zoo
uitgestrekte eilanden-wereld, en bedenken dat de oppervlakte dier
eilanden bijna zestig maal, de bevolking ongeveer zeven maal
grooter is dan die van het moederland. Laat hen op die kaart de
terreinen afteekenen waar verzet is geboden of opstootjes
hebben plaats gehad ; het zal hun dan duidelijk worden, hoe
gering van beteekenis die terreinen zijn in vergelijking met het
geheel. Als één man op de duizend, neen, op de tien- of honderdduizend toont niet met ons gezag tevreden te zijn, maar al de
anderen zich rustig houden, kan men waarlijk niet zeggen dat
het gezag gevaar loopt ; in de meest beschaafde en geordende
staten zijn straffen en gevangenissen noodig voor hen, die met de
ook voor hen geldende wetten geen vrede hebben. En in verschillende deelen van onze Oost, van afgelegen Buitenbezittingen
vooral, is de toestand op zichzelf moeielijker: men vindt daar eene
nog weinig ontwikkelde, bijgeloovige en zeer lichtgeloovige bevolking, die zich door den eersten den besten bedrieger alles laat
wijsmaken, en die, in anarchie groot geworden, zich slechts noode
schikt in de regelingen van een bestuur, dat eenigszins dien naam
verdient. Wie kan verwachten dat, zoodra ons bestuur ordenend

en beschavend optreedt, in alle uithoeken iedereen zich daaraan
dadelijk gewillig onderwerpt
Dat wij, in het algemeen, in de laatste jaren wè1 de goede
richting hebben ingeslagen, kan door geen voorbeeld beter worden
aangetoond dan door den loop van zaken in de streek die langen
tijd zooveel zorgen baarde : Atjeh.
In de eerste twintig jaar van onze bemoeiïngen met dat land
ontbrak in den regel, zoowel aan onze staatslieden als aan onze
krijgsoversten wat, naar de bekende uitdrukking van generaal
Michiels, boven alles noodig is : „een vaste wil, een vaste hand,
bijzonder zelfvertrouwen." Telkens werd, in kortzichtigheid, weder
afgebroken wat met veel moeite en inspanning was opgebouwd ; en
omstreeks het jaar 1890 kon men den toestand zóó schetsen : in het
binnenland hadden wij niets, in de kuststreken zeer weinig te
zeggen ; in een deel van Groot-Atjeh hadden wij de „geconcentreerde stelling" met 5- a 6000 soldaten bezet, maar deze macht
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was zelfs niet voldoende om ons den vijand van bet lijf te houden;
hiertoe moesten, des nachts, nog gewapende dwangarbeiders in
hinderlaag worden gelegd !
Later, na den afval van Oemar en vooral nadat aan van Heutsz
het gezag was toevertrouwd, werd de toestand anders ; toen wist
men wat men wilde, en rustte men niet totdat het doel bereikt
was. En niet meer dan drie jaren na het doortastend optreden van
van Heutsz kon ik, in Onze Eeuw van November 1901 (bI. 1092)
als mijne -- gelukkig juist gebleken — meening uitspreken : „dat
de Atjeh-oorlog sinds geruimen tijd reeds geëindigd is; al wat nu
nog geschiedt is ,;bijwerk" ... Alles wat onzerzijds nu in Atjeh
gedaan wordt is werk van pacificatie".
Het „bijwerk" had, zeker, nog een belangrijken omvang ; de
„pacificatie" ontmoette verschillende bezwaren, maar met dat al,
de „oorlog" was in 1901 reeds geëindigd, de handhaving van het
Nederlandsch gezag over geheel Atjeh, anderhalf maal zoo groot
als het moederland, was verzekerd. En thans is de toestand reeds
zoo, dat het bestuur in dat uitgestrekt gebied genoeg heeft
aan ee. 400U militairen en politie te zamen. „Met uitzondering
wellicht van enkele afgelegen oorden", zegt ons de heer Lulofs op
grond van persoonlijke ervaring, „doorkruist men het bewoonde
gedeelte van Atjeh, alleen en ongewapend met minder gevaar voor
lijf en goed, dan men zwerftochten kan ondernemen door alle
deelen van een groote stad in Europa."
Mij dunkt, hiermede is, wat Atjeh betreft, alle pessimisme
afdoende weerlegd. Er is geen sprake meer van euveldaden, die
eenige politieke beteekenis hebben.
Toen wij, na ons ruim veertig jaren lang om den tuin te hebben
laten leiden, ons, nu pas vijftien jaren geleden, genoodzaakt zagen
eindelijk tegen Djambi op te treden, werd in een der groote
Indische dagbladen, en als mijn geheugen mij niet bedriegt, ook
door een der adviseurs van de Indische regeering gesproken van
„een tweeden Atjehoorlog". Maar... met eene betrekkelijk zeer
kleine troepenmacht was reeds binnen een paar jaren de strijd
geheel in ons voordeel geëindigd, en brak het tijdperk aan van
het „bijwerk" ; ook dit was in 1906 of '7 afgeloopen, sedert is
DJjambi een volkomen rustig gewest. Van Zuid-Oost-Borneo kan
niet anders dan in denzelfden geest worden gesproken.
En hoe is het gegaan op Celebes, waar wij ons zooveel hadden
laten welgevallen ? Men herinnert zich zeker nog, hoe menigeen
in den lande opzag tegen een expeditie, in de eerste plaats naar
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Boni, en hoe eerst, nadat alle middelen van overreding waren uitgeput, in 1905 naar het zwaard gegrepen werd. Ook daar is nu
reeds verscheiden jaren de politieke toestand bepaald gunstig.
Intusschen, wie geen rekening houdt met toestanden en verhoudingen, kan hier nog wel stof vinden voor ongegrond pessimisme. Volgens het lijstje van de ongeregeldheden, in de laatste
drie jaren in de Buitenbezittingen voorgekomen, welk lijstje door den
heer Lulofs in zijn geschrift is opgenomen, is in Boni, in 1913, tijdig
eene samenzwering ontdekt, op touw gezet door eene geestdrijfster,
die een door aanhoudenden misoogst ontstane ontevredenheid in het
district Sailong wilde exploiteeren. Dat is alles, gedurende drie
jaren, wat Boni betreft. In andere landschappen had men te doen
met kleine rooverbenden. In Mario-ri-Wawo had in 1914 een oploop
plaats: een goeroe, die zich niet stoorde aan de bevelen van het
kamponghoofd, zou door het inlandsch bestuur worden gearresteerd ;
een paar geestdrijvers, die mannen van invloed waren geworden
door den verkoop van amuletten tegen buikziekte, haalden een paar
honderd man over, dit te beletten. Eene bevolkingspatrouille, gesteund door 29 gewapende iniandsche politiedienaren, maakte aan het
verzet een einde. In Mandar had verleden jaar, in een drietal
kampongs, een verzet plaats dat zich nog al ernstig liet aanzien ;
grieven tegen een kamponghoofd en onwil om heerendiensten te
verrichten werden als oorzaak genoemd. De bende kwaadwilligen
verschanste zich in eene benteng, die stormenderhand moest worden
genomen ; de geheele bezetting, 30 man, sneuvelde.
In Loewoe werd, in 1914, eene kleine samenzwering ontdekt,

doch 10 gewapende politiedienaren waren voldoende om haar in
den aanvang te smoren.
Wanneer men nu al deze feiten op den keper beschouwt, dan
kan men voor nog zoo kort onder ons gezag gebrachte landschappen
waarlijk niet zeggen dat de algemeene toestand te wenschen laat.
Dat er hier en daar nog kleine groepjes ontevredenen zijn die
zich bij de nieuwe orde van zaken niet zoo gemakkelijk nederleggen, kan niemand verwonderen ; daarmede is de door ons gevolgde gedragslijn in geenen deele veroordeeld.
De meeste moeilijkheden hebben wij de laatstverloopen jaren
gehad in den Timor-archipel en in de Westerafdeeling van Borneo.
In de eerste was — althans op die eilanden welke wij sedert
eeuwen geheel hadden verwaarloosd, zooals Soemba, Flores, Lomblem enz. — absolute anarchie regel, en de barbaarsche bevolking
verzet zich tegen alles wat met dien regel in strijd is.
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Verleden jaar b.v. kwam een district op Oost-Flores in verzet :
men wilde van geen belasting in geld of in arbeid, van geen bestuur
meer weten. Om de geesten gunstig te stemmen, werden een paar
kleine kinderen geofferd : geweren, kanonnen, kruit zouden dan
uit den grond verrijzen... Doet men geen goed werk, als men aan
dergelijke streken de hand van den beschaafden bestuurder oplegt ?
Als wij lezen dat op Timor geheele families worden uitgemoord
als zij van hekserij worden verdacht ; dat zelfs kinderen door hunne
ouders levend begraven worden ... ja, dan houdt alles op. Dan
kan men geen partij meer kiezen voor een volk, dat zijn land verdedigt tegen den ,,vreemden indringer", maar moet men toegeven
dat deze aan de barbaarschheid een einde behoort te maken. Er
is geen sprake van imperialisme, winstbejag, heerschzucht of wat
men anders aan koloniale mogendheden verwijt, — het is eenvoudig
plicht, niet toe te laten dat allerlei afschuwelijkheden plaats vinden
in streken die nu eenmaal tot Nederlandsch-Indië behooren.
In dergelijke oorden is het beschavingswerk geen arbeid die
in korten tijd is verricht. Maar het is ook niet van zoodanigen
omvang dat men er tegen op moet zien. Wordt hier of daar verzet
gepleegd, — daarmede wordt wel het bewijs geleverd dat wilde
volkstammen niet dadelijk kunnen worden bekeerd tot rustige en
ordelievende onderdanen, maar allerminst dat onzerzijds niet de
goede weg is ingeslagen.
Van eenigszins anderen aard zijn de moeielijkheden waarmede
ons bestuur in de Westerafdeeling van Borneo te kampen heeft. Men
heeft daar te doen met „corrupte sultanaten" ; met eene Dajaksche
bevolking, van oudsher door de maleische overheerschers geëxploiteerd ; met eene belangrijke Chineesche bevolking, die in den laatsten
tijd onder den invloed kaam van „heethoofdige, ultra-moderne clubs".
Sedert vele jaren is het een „lastig" gewest geweest; een lastpost, waaraan men zich liefst niet veel meer gelegen liet liggen
dan onvermijdelijk was ; de personeele en materieele krachten kon
men toch eigenlijk elders nuttiger aanwenden !
Globaal genomen kan men zeggen dat onze macht zich hier
nooit in voldoende mate heeft kunnen doen gelden : een uitgestrekt
gebied, grooter dan geheel Java, maar met niet meer dan 11/ , pCt.
zijner bevolking ; veelal weinig krachtige, zoo niet onbetrouwbare
inlandsche hoofden ... hoeveel tijd en geduld is er noodig om van
een en ander iets toonbaars te maken ! Met militair optreden, al
is dat nu en dan onvermijdelijk, komt men er natuurlijk niet;
misschien dat betere opvoeding, in de eerste plaats der hoofden,
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ons op den duur helpen kan ? Intusschen, dit staat vast : de soesali,
die ons bestuur op Borneo's Westkust ondervindt: dan van slechte
inlandsche bestuurders, dan van koppensnellende Dajaks, dan weer
van turbulente Chineezen, is niet het gevolg van gewijzigde
politiek ; de richting van deze is de laatste halve eeuw hier vrijwel
dezelfde gebleven, al gevoelt de regeering wel dat gaandeweg die
politiek wat consequenter dient te worden toegepast.
Dat men, in de residentie Ternate, mede te doen heeft met
„corrupte sultanaten", is de laatste jaren, en ook in den laatsten
tijd, duidelijk gebleken. Wellicht zal daar ten slotte het met zooveel
succes elders, o a. in Riouw gegeven voorbeeld navolging moeten
vinden ; als wij volgens de ervaring nooit op oprechte medewerking
van een inlandsch vorst kunnen rekenen, eischt liet algemeen
belang verandering in den bestuursvorm.
Doch ik wijk af. Om tot het belangrijk geschrift van den
beer Lulofs terug te keerera : ook de ondervinding der laatste jaren
heeft geleerd, dat rust en orde het best verzekerd zijn in die
streken, waar ons gezag en onze invloed zich het krachtigst kunnen
doen gelden. En dus, dat er zeker geen reden is, de vestiging
van dat gezag en dien invloed bedenkelijk te gaan achten wanneer
zij met eenige moeite gepaard gaat of eenig verzet ontmoet.
E. B. K.
Dr. C. Snouck Hurgronje. Nederland en de Islam. 2e
vermeerderde druk. N. V. Boekhandel en drukkerij voorh.
E. J. Brill. Leiden, 1915.
Dit geschrift moge de bijzondere aandacht trekken van hen,
die invloed oefenen op de wijze, waarop ons bestuur de ontwikkeling der in onze koloniën gevestigde mohammedanen zal bevorderen ; maar vooral van onze bestuursambtenaren, aan wie de uitvoering der deswege gemaakte en verder te maken regelingen zal
worden toevertrouwd. Zij mogen bedenken, dat hier iemand aan
het woord is die „(zijn) leven goeddeels gewijd (heeft) aan de studie
van den islam, vooral ook in zijne beteekenis voor onze dagen" ;
een der meest bevoegden zeker ! De goed geargumenteerde beschou-

wingen, door zoo iemand voorgedragen, verdienen wel zeer ernstige
overweging.
Mag ik mij veroorloven, eene kleine rectificatie te geven op

bl. 100? De schrijver zegt daar : „Dr. van Höevell wenschte vele
jaren geleden, dat Nederland het gevaar van binnenlandsche woelingen op Java, liever dan door het aanleggen van bentengs, zou
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bezweren door zich vestingen van dankbaarheid te bouwen in de
harten der Javanen. Zulk idealisme is te edel en te schoon voor
de werkelijkheid".
Inderdaad, maar zóó schreef Dr. van Höevell ook niet. (Reis
over Java, Mad ura era Bali. 1848. I bl. 205). Hij had het niet over
de bestrijding van „binnenlandsche woelingen", maar over de destijds op Java gebouwde vestingwerken .,om Java tegen een buitenlandschen, Europeeschen vijand te verdedigen". Hij wees, terecht,
op de daaraan vermorste millioenen, op den zwaren druk, voor den
vestingbouw op de „arme Javanen" gelegd, op het gemis van een
leger van voldoende sterkte om de vestingen ook te verdedigen,
enz ; en besloot zijne beschouwingen aldus : „In één woord, — ik
weet het niet, maar oppervlakkig uit hetgeen ik hoorde en zag eerre
conclusie makende, zou ik zeggen dat die millioenen schats nuttiger
konden besteed zijn indien men ze had aangewend voor het aanleggen van waterwerken ten dienste van den landbouw, en het
openen van scholen onder de Javanen ; of, indien Java tegen eenen
buitenlandschen vijand moet verdedigd worden, voor schepen en
stoombootee". En hierop deed hij volgen: ,,,,weet gij waar het
Gouvernement zijne vestingen moet aanleggen ?" zeide mij eens een
eenvoudige inwoner van Soerabaja ; „in de harten der Javanen",
gaf hij zelf ten antwoord".
Mij komt het voor, dat men, geheel herlezende wat van Höevel schreef, hem geen overdreven idealisme kan verwijten, maar
veeleer zijn practischen blik moet erkennen. Hij keurde, gelijk later
gaandeweg alle deskundigen, het „vestingstelsel" van dien tijd af, en
meende dat men het geld nuttiger had kunnen besteden. En in plaats
van het gruwelijk misbruik, dat voor den vestingbouw van heererediensten werd gemaakt (zei Meinsma, Gesch. (ier N. O. I. Bezittingen,
deel II 2e stuk bl. 37) en den Javaan van ons moest vervreemden,
stelde hij de vraag of het toch niet beter ware zóó te regeeren, dat er
goede kans zou bestaan, bij een aanval van een buitenlandschen
vijand den inlander aan onze zijde te zien. Mij dunkt, dat men aldus van Höevell's woorden het best vertolkt. E. B. K.
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DE VAN BEEMSTERS
Geschiedenis eener Familie
DOOR

GERARD VAN ECKEREN.

TWEEDE HOOFDSTUK.
IV. 1 )
Den morgen na zijn intreê, toen 't ontbijt was afgeloopen, bracht Arnout zijn moeder en nichtje naar de
halte van het lokaaltje, op twintig minuten afstand van
het dorp. Zus Marie, wier school in Meppel wachtte, was
1) I— III van dit Tweede Hoofdstuk zijn hier weggelaten aangezien
ze, zij het in eenigszins ander verband, reeds vroeger in dit tijdschrift een
plaats hebben gevonden (zie de novelle „Naspel" in No. 4 van den jaargang
1913). Ze beschrijven „de intreê" van den jongen Beemster in zijn eerste
gemeente — Heveldingen — zijn gewaarwordingen op den kansel vóór de
preek, als hij de schare overziet nu aan zijn hoede toevertrouwd ; dan, na
den dienst, het samenkomen in de pastorie van familie en ringbroeders, de
begroeting door den „heer van 't dorp", het geïmproviseerde spelletje „derde
man" op 't bleekveld in den tuin, waarbij enkele der jongere eerwaarden
hun waardigheid een oogenblik opzij zetten om met de vrouwelijke jeugd
van de buurtpastorieën hun vlugheid te meten ; den maaltijd vervolgens, met
koffie en rijstetaart, veel vroolijkheid, getoost en gediscussieer over plaatselijke en kerkelijke toestanden. Dan, eindelijk — iedereen vertrokken, per
lokaalspoor, fiets of boerenkar — den jongen predikant met een paar zijner
naaste verwanten alleen — in 't plotseling verstilde, groote, vreemde huis,
dat voortaan zijn verblijf zal wezen.
O. E.XV10

G. v. E.
1
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reeds dienzelfden ochtend vertrokken voor dag en dauw.
In de hoofdstraat buitelde de zon voor hen uit over de
hobbelige, stoffig-droge keien, stoeide over de stoepjes en
langs de gevels der huizen met hen meê, bleef even staan
schateren in de ruiten waar zij langs kwamen en werd
aan 't eind van de straat opgeslokt door den hollen muil
van baas Gijzendonks smidse, waar de vuren oplaaiden en
de smidsjongen, die het balgkoord trok, zijn pet lichtte.
Maar buiten, op den landweg, was de zon er weêr, en
hij was nu geen jolige buitelaar meer, maar een vorst die
op een gouden troon gezeten zijn milden glimlach lachte
over zijn rijksgebied. Wijd sleepte zijn blauwe mantel, wit
gevlokt, als van een heel bizonder en zeer kostbaar hermelijn, en het scheen of de korenschooven op de landen
als de knielende onderdanen waren van dien vorst. Er woei
een lichte wind van over de vlakte aan, en Ds. van Beemster zette wijd zijn longen open, om er de frischheid, den
zegen te doen binnenstroomen, op te nemen in zijn bloed,
in te drinken als een kracht, een energie, die hem groeien
deed, lust gaf tot daden. Hij bleef even stilstaan en zag
achter zich om. Daar lag het dorp met zijn roode daakjes,
zijn wuivende popels en, links opzij van dat witte muurtje,
de naaldfijne torenspits van het kerkje ... Zijn dorp, zijn
gemeente nu... Van een zijweg, kronkelend om het dorp,
kwam een hooiwagen aanwaggelen ; 't leek een reusachtige tor,
die bedachtzaam voortkroop langs de groene kerkhofhaag...
„Kom neef, we moeten heusch voortmaken !" klonk
nicht Aaltjes scherpe stem van op een afstand, en hij vethaastte zijn stap om de beide vrouwen in te halen. Toch
bleken ze, aan de halte gekomen, nog te vroeg. Op het
steeneu perronnetje, achter 't houten gebouwtje, bleven zij
af en aan drentelen, nicht Aaltje tikkend met haar paraplu
op de klinkertjes, hij zwengelend met moeders karbiesje.
Aan den overkant van de spoorlijn stond een vak verkleurde
snijbloemen te stoven in de zon.
De trein schoof voor. Ds. van Beemster kuste zijn moeder,
gaf nicht Aaltje de hand, haar dankend voor wat ze
gedaan had.
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„En komt vandaag nu vást de huishoudster, jongen ?"
zorgelijkte moeder nog, van uit de coupe.
„Ja, vanavond...." knikte hij.
„Maak maar dat je gauw getrouwd bent neef," kwam
Aaltjes bloemenhoed boven den schouder van de juffrouw.
Het conducteursfluitje schrilde ; de locomotief trok aan.
Ds. van Beemster deed een stap achteruit en wuifde met
de hand. „Dag jongen, God zegen' je," vertrilde moeders
stem in de ruimte. Nicht Aaltjes zakdoek wapperde.
De trein was weg ; aan den overkant van de nu weêr
verlaten rails bakten de snijbloemen....
Ja, daar lag het dorp en daar lag zijn werk, zijn toekomst ! Dit was voor hem de eerste dag van 't nieuwe
leven. Al voortstappend over den rood-bruinen grintweg
langs versch gemaaide landen en geurende boekweitvelden,
waarboven insecten gonsden, dacht Ds. van Beemster terug
aan de maanden die achter hem lagen : zijn werken in
Haarlem, in 't ouderlijk huis, zijn Voorstel in Utrecht met
den nasleep van vaders ziekte en dood, zijn Meervlietschen
tijd met als besluit zijn proponents en daarna liet ma andenlang uitzien naar een beroep. Het wandelen met moeder,
dat hij na vaders dood vooral op de vrije Zondagen
zooveel mogelijk had doorgezet, om haar wat afleiding te
bezorgen, die heerlijke wandelingen waarop zij zooveel over
den lieven doode spraken, hadden uit gehad toen hij, in
zwarte jas met proponentsdas en „hooge", nu Zondag aan
Zondag tusschen de wielen had gezeten van een boerenkar
op de een of andere buitengemeente : „negerij" zooals
moeder zeggen kon als 't tractement er niet héel goed was.
Want moeder was niet gemakkelijk geweest. Een paar
maal had hij een beroep gekregen naar kleinere plaatsen ;
hij had wel aan willen nemen, doch was op heftig verzet
gestuit van haar kant. Van f 1000.— kan je niet leven,
placht zij, practisch, te betoogen ; en al ben je nu niet
getrouwd : wat niet is kan komen, en je mag je vrouw
niet aan armoede blootstellen. Van f 1000.-- te willen
leven met een gezin is God verzoeken.
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Hij moest nog lachen bij de herinnering, en dacht aan
zijn gesprek met Anton. 0, moeder was zoo verstándig
als zij vróom was ! Want al dacht ze aan de toekomst,
meer en beter dan hijzelf, die het met zoo'n „negerij" nog
wel had willen wagen ze had in haar leven van opoffering toch wel getoond de waarheid te verstaan van
Jezus' woord, dat wie eerst het Koninkrijk Gods zoekt al
het andere zal worden toegeworpen....
En terwijl hij daar liep en dacht over zijn moeder,
week, als zoo vaak, voor den jongen dominee het heden
terug voor den tijd uit welken zich de scherpste indrukken
in zijn geest gegrift hadden : zijn jongensjaren. Was het
lokkend beeld hunner sterke bekoring niet als met een
geheimzinnige mystiek aan zijn moeder verbonden, zoodat
hij aan het eene niet denken kon zonder het andere ?
Zoo n il, dat hij aan zijn moeder dacht, zat hij weêr op 't
Gymnasium, en dwaalde met zijn broers door Hollands
duin ; ze groeven holen en maakten tenten ; zij vluchtten
weg voor een koddebeier die hun op de hielen zat....
Maar Ds. van Beemster had de dorpsstraat weêr bereikt en moest hier en daar groeten. 't Was het nieuwe,
het andere, dat nu hem kwam opeischen : voor droomerij en
was de tijd voorbij. Kijk, daar stond bakker Matthijssen,
zijn ouderling, op de stoep voor zijn winkel ; woú zeker
een praatje maken. „Dag Matthijssen ; mooi weertje man."
„En of het deumnie. De zun druupt liek butter den
'emel nut !"
Lachend vertrok zich zijn gezicht in een menigte rimpeltjes, die gevangen bleven binnen de omlijsting van zijn
wit-bestoven schippersbaardje. Toen tikte hij aan zijn pet
voor iemand op straat. Het was een lange magere man
met een rossig sikje die voorbij kwam. Hij droeg een wat
versleten colbertje van een roodachtig geruite stof, liep op
pantoffels en was zonder hoed. Zijn vlasblonde haren wapperden in den wind.
Ook de dominee groette en hoorde den man iets mompelen van „Morgen!".... terwijl hij voorbij liep in 't
midden van de zonnige straat.
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„Da's 't zunnedier, deumnie, zooals de kwajongens
hem hier noemen. Als 't zoo stikkende heet is dat een
ander mensch de schaduw opzoekt, dan loopt den-deuze
met zijn bloote hoofd pal in de zon . .."
„Wie is 't ?" vroeg Arnout geïnteresseerd.
De bakker zette groote oogen op. „Ge kent hem nog
niet? Dat is zooveel als de meester van de openbare school.
Dus dominee weet 66k niet dat ... " en hij bracht zijn
hoofd wat dichter bij dat van den jongen predikant : „wat
rend ziet op de groat ? ..."
Neen, dat wist Ds. van Beemster niet, en hij keek
onwillekeurig nog eens naar de lange gestalte in 't watergruwelkleurig jasje, die ginds met licht gebogen rug en
wat sloffenden gang in 't zonnig perspectief der hobbelige
straat verdween.
„Hij was het grootste struikelblok vroeger in den
Kerkeraad," vertelde de bakker. „Hij ontzag geen mensch,
zelfs ginds mijnheer van de villa niet, die toen nog op 't
kasteel woonde. En nu... ontziet hij God 66k al niet meer..."
Bakker Matthijssen zuchtte, en Ds. van Beemster, na
afscheid genomen te hebben, liep verder de straat in, naar
zijn pastorie. Daar begonnen de moeilijkheden al, en de
raadsels, waartusschen hij, kersversch van de academie,
werd geplaatst. En niet die onderwijzer, die „wat rood
was op de graat" scheen hem voor 't oogenblik het grootste raadsel, maar deze bakker, wiens trouw-blauwe kinderoogen hem gisteren, dat heilig oogenblikje vóór het beklimmen van den stoel, in hun teeder zwijgen een zoo
sterkend „God zegen' je, dominee" hadden toegesproken.
Diezelfde man vertelde nu met zichtbaar welgevallen van
het vreemde „zunnedier" dat God noch mensch ontzag, en
wist daarbij zoo stichtelijk-aandoenlijk te zuchten. Wat
droeg die zucht : echt leed om de vrijwillige armoede van
een broeder die rijk kon zijn, of den hoogmoed van den
Farizeeër die God dankte niet te wezen als ginds de
tollenaar....
Peinzende trad Ds. van Beemster de stoep op van
zijn pastorie.
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V.
De aloude pastorie van Neveldingen was eenige jaren
terug tot den grond toe afgebroken en vervangen door een
nieuwe. Het verzakkende, bouwvallige huis met de gescheurde muren, die groen uitsloegen, de hol-vochte kamers
waar de muizen de beb angsels afvraten, was de oorzaak
geworden van langdurige vacatures in een gemeente die
overigens voor candidaten veel aantrekkelijks had. Tot
de gemeente met steun van den baron het oude gebouw
had doen sloopera en er een nieuw doen zetten, droog
als kurk, doch zoo kaal en leelijk ook als nieuwe gebouwen maar zijn kunnen. In het front had het huis
van hard-roode steen aan weerszijden twee ramen ; in het
midden de deur met een hooge stoep. De kamers waren
groot en licht, maar vierkant-banaal, zooals de geheele
verdeeling van het huis banaal was. Was de vroegere
pastorie een doolhof geweest van gangen en trapjes, knussige insteekkamertjes en geheimzinnige kasten, in deze
nieuwe had men met een zuinige nuchterheid geen handbreed verkwist. Rechts van den ingang lag de groote suite,
waarvan Ds. van Beemster het op den tuin uitziend vertrek als huiskamer, het voorste, dat aan de straat, als salon
had ingericht ; links-voor de groote catechisatiekamer, waarachter de keuken. In de catechiseerkamer rijden aan een
naakte tafel eenige lange houten banken ; aan de koudglimmende geschilderde wanden hingen bonte platen met
voorstellingen van het Heilige Land.
Het gezelligst vertrek was boven, de studeerkamer, en
't was daarheen ook, dat Ds. van Beemster dien morgen
dadelijk zijn schreden richtte. Toen hij binnenkwam viel
door de groote ramen op het Zuiden de zon hem met een
stroom van goudstof tegemoet. Het karpet — „tapis beige",
modern van teekening kleurde onder de met boeken
beladen tafel met zijn breede roode omranding scharlakenfel; het was nog te nieuw, moest wat verfletsen, dacht hij,
op de vensters toegaande en neêrlatend de oud-modische

DE VAN BEEMSTERS.

7

rolgordijnen uit het ouderlijk huis. Dadelijk verdoezelde
het licht nu tot een zacht-blanken schijn, waarmee 't
vertrek scheen volgevloeid. Roomig gleed het over enkele
papieren op zijn cilinderbureau bij het raam, tintte het
effen-bruin behangsel met een kleur van oud eikenhout,
en verzachtte zelfs de krijtige schelheid van de hanglampballon bos en zijn tafel tot iets van huiselijke gezelligheid.
Ds. van Beemster bleef een oogenblik staan en zag de
kamer rond. Streelend gleden zijn oogen langs den wand
waar zijn boekenkast stond, het dof-roode laken half weggeschoven en wat rugtitels kleintjes blinkend met hun stoffigbeslagen goud. Nieuwe boeken bezat hij maar weinig ; veel
had hij uitgeneusd op roezige Zaterdagen, gebogen staande
voor de rommelige marktstalletjes op de Utrechtsche
Neude. Een stil, bijna verfijnd genot was hem dit steeds
geweest. Om hem heen de ratelende marktdrukte, en hij,
onder 't zondoordrenkte zeil van zoo'n simpel kraampje,
onberoerd van dit alles, als teruggetrokken in een sfeer
van rustige intimiteit, van studie-innigheid, waarvan hij
ook soms in zijn kamer op het Predikheerenkerkhof zich
omringd voelde. Toch was dit anders. Eerst de aangename onbestemdheid, bet welige gevoel van komend stil
genot, als hij zijn oogen liet wandelen langs de ongelijke
grauwe boekenreeksen waartusschen hij schatten verborgen
wist. Hij was als een natuurgevoelig botanist, zich vöor-vermeiend in het nog-niet-schoone landschap, wijl hij weet dat
op die naakte heuvlen de bloemen toch schuilen moeten
die hij liefdevol plukken en in zijn trommel bergen zal.
Hij, Arnout, had steeds een flair gehad voor 't vinden van
het hem bekorende aan zulke stalletjes. Terwijl zijn vingers
bespeelden de bladderige boekruggen, kon daar opeens
zijn hand uitschieten tot den greep die zelden faalde.
't Was dwaas, maar wild had soms zijn hart geklopt als
hij daar zoo plotseling een lang begeerd boek in de hand
woog, den titel las op 't grauw-witte, van bruine vochtkringetjes oversproete papier, opsnoof dien eigenaardigen
muffig-sterken geur van oude boeken. Dan de strijd, de
stil-verwoede, bijna woord-, beweginglooze strijd om den
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schat in bezit te krijgen. Rondom het rettelende stadsrumoer, rustloos beweeg, helle geluiden. En hier die kampin-stilheid, als een uitmeten van stille kracht om het recht
van den sterkste.
Hij had bijna steeds overwonnen, al waren hem door
een te hoog spel, een te roekeloos wagen van 't uiterste
wel eens koopjes ontgaan waar hij achteraf duchtig spijt van
had. Zoo met een complete editie van Beets' Stichtelijke
Uren, die hij later terug vond in de kast van een vrind.
Maar als prijs uit zulke stille tournooien had hij veel toch
weggedragen van hetgeen hij hier, dezen zonnemorgen, die
de eerste morgen van zijn nieuwe leven was, staande voor
zijn boekenkast liefkoozend in de hand nam. Daar had je
Lange's Theologisch-Homiletisches Bibelwerk en Kurz en
de preeken en redevoeringen van van Oosterzee. Daar een
oude editie van de Camera Obscura en Scholtens Leer der
Hervormde Kerk ..
Op den schoorsteenmantel sloeg de pendule tien uur
en haastig duwde hij het boek dat hij in de hand hield
in de rij terug. Hij moest aan het werk !
Voor zijn schrijftafel beproefde hij een rooster te formeeren voor de uren van zijn catechisaties. 't Werd hoog
tijd dat daar orde en regel op werd gesteld. Gedurende de
vacature had de consulent, die vrij ver af woonde, maar
zeer onvolkomen in dit alles kunnen voorzien. Alleen de
aannemingscatechisaties waren geregeld gehouden, ook de
catechisaties der kinderen boven de vijftien jaar schenen
gedurende de wintermaanden wel bezocht, naar hem bleek
uit de goed bijgehouden aanteekeningen van zijn collega.
Sinds 't vroege voorjaar echter, toen 't werk op het land
weêr begonnnen was, had alles stil gelegen. En de kleintjes
waren deerlijk verwaarloosd. 't Is waar, de meesten hadden
de School met den Bijbel nog kersversch in den rug,
maar toch .. .
Ds. van Beemster boog zich dieper over het papier,
waarop hij lijnen trok, bedachtzaam de witte vlakte verdeelend in vakken waarin hij de namen der kinderen
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schrijven wilde. Toen bedacht hij, dat hij toch eigenlijk
op 't punt stond een wellicht overbodig werk te doen ; veel
beter zou het zijn om, voor hij verder ging, eerst huisbezoek te doen bij de ouders der kinderen ; er konden aan
de indeeling allerlei bezwaren zijn verbonden, voortvloeiend
uit de verschillende karakters, huiselijke omstandigheden
en dergelijke. Ook waren er mogelijk in den loop van den
zomer enkele gezinnen naar elders vertrokken. Neen, 't zou
dwaasheid zijn, dat rooster saam te stellen voor hij de gemeente kende. Ook de Zondagschool moest gereorganiseerd
worden. Freule van Heemsbergen en de vrouw van het
hoofd der Christelijke School hadden deze, ook tijdens de
vacature, geregeld gehouden, de een in een lokaal der
school, de ander in de catechisatiekamer van de pastorie.
Maar er waren te veel kinderen, had de freule gezegd,
ook te veel leeftijden bij elkaar ; splitsing was dringend
noodzakelijk. De freule had hem verzocht eens gauw op
Berkesteyn te komen om een en ander te bespreken. Hij
zou een dezer dagen er heengaan. Of. . . zoo hij 't van
middag eens deed? Dan kon hij morgen aan den dag de
gemeente in. Hij zag tegen dat bezoek wel wat op ; hoe
gauwer 't dus achter den rug lag hoe beter.
Na de koffie, door boersche Jennegie op een half servetje in de groote achterkamer gedekt, ging hij even zitten
voor het orgel en deed wat accoorden zwellen. Het stille
huis scheen er opeens door levend te worden, als trillend
door de ziel van muziek. Ds. van Beemster hield veel van
muziek ; in zijn studententijd was hij lid geweest van een
studentengezelschap ; hij had fluit gespeeld, op welk instrument hij les had genomen bij den fluitist van het Utrechtsche
orkest. Maar het orgel was voor hem het instrument bij
uitnemendheid, en uren lang, als hij moê was van studie,
kon hij op het harmonium in zijn kamer bij juffrouw
Zwaandijk, ook vroeger thuis al, zitten fantaseeren, waarbij
't hem was of de houten kast zong met een vrome innigheid, een hartstochtelijke overgegevenheid, nu eens met
het diepe borstgeluid van een ontroerde mannestem, dan
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aan den diskant zich verfijnend tot de ijle trillingen van
een jubelende vrouwekeel. Soms was het, als deed er op
den achtergrond een knapenkoor zijn rein-kristallen geluid
vibreeren in lang aangehouden noten, eentonig-weemoedig
als de koren in een Roomsche kathedraal...
Aan het orgel leefde Arnout in een andere wereld ;
scheen hij, op de stroomen muziek die zijn vingers ontvloten, naar Gods lichtenden hemel op te zweven, waar
hij met de uitverkoren schare het Eere ! jubelde voor den
troon van het Lam .
Maar dezen middag klepte hij het houten deksel al
spoedig weêr over de toetsen. In zijn hoofd bewogen zich
nog de gedachten om het bezoek dat hij dien middag
brengen wilde op Berkesteyn. Ja, hij zag er wat tegenop ;
voelde zich van zijn houding niet zeker zoodra hij aan de
villabewoners dacht, al was hem de familie van Heemsbergen, de baron en de freule vooral, tegemoet gekomen
met de hoffelijke wellevendheid aan echten adel. eigen.
Toch was hij zich tegenover hen tot nu toe de zoon blijven
voelen van eenvoudigen huize ; was 't hem nog niet gelukt
zich te vinden in de positie van geestelijk overwicht welke
hij als herder en leeraar der gemeente ook tegenover deze
villabewoners doen gelden moest. Het was of hij, in hun
tegenwoordigheid, zijn eerwaardigheid voelde als iets dat
hem niet geheel paste, iets hinderlijk-druktrends, als een
slecht gemaakte jas. Toch nam hij zich voor ook tegenover de van Heemsbergens zich dat zelfvertrouwen te winnen
dat hij voelde tegenover de gemeente als geheel reeds te
bezitten. Zijn studie gaf hem al aanstonds een zeker overwicht ; het besef van in deze gemeente te staan in Gods
weg, een heilige roeping te vervullen, moest de bewustheid
van rustige kracht in hem vast maken.
.

VI.
Berkesteyn lag een vijf minuten buiten de kom van
Heveldingen, aan den grooten heerweg, die, hier nog
schaduwrijk beboomd, zoodra de villa voorbij was kaal
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en vlak zich voortlijnde te midden van den aan die
zijde van het dorp zich uren ver strekkenden polder.
Achter het zwaar-ijzeren hek, waarop in gouden letters de
naam „Berkesteyn" praalde, glooiden ter weêrszij den van
een breed middenpad kort geschoren gazons met kleurige
bloemslingers tot dicht voor het huis : een in Oud-Hollandschen stijl gebouwde moderne villa met een breed terras
op het zuiden, waar wat wit-gelakte Engelsche tuinmeubelen
stonden. Rechts, achter 't eikengeboomte verscholen, lagen
de stallen, en links, opzij van het terras in het midden van
een soort van Engelschen tuin, de geasfalteerde tennisbaan.
Op zonnedagen bolden aan alle zijden voor de vensters
oranje-gestreepte marquises.
Het was dien middag tegen half vier dat Ds. van
Beemster het grintpad opliep naar het huis. Onderweg
bedacht hij wat hij te zeggen had over de Zondagschool ;
hij hoopte nu maar geen visite te treffen.
Hij belde, en de knecht in zijn rose streepj asj e liet
hem door de hall in een koele, niet groote zijkamer, die
uitzicht gaf op de tennisbaan. Van alle kanten voerden
tal van rechte paadjes er heen ; suikerbroodachtig geschoren heesters prijkten aan de uiteinden van al deze
weggetjes.
De freule liet hem niet lang wachten. Nauwelijks zat
hij, of haar vriendelijk, niet mooi gezichtje kwam om den
hoek van de deur.
„Wel dominee, daar doet u goed aan, zoo gauw al
eens aan te komen. Hoe bevalt u de eerste dag in uw
nieuwe gemeente ?"
Zij was op hem toegetreden en reikte hem haar kleine
hand. Hij kuchte verlegen, stamelde iets van dat hij niet
de onbescheidenheid zou hebben gehad om zóó spoedig
al... ware het niet, dat hij haar graag over de Zondagschool zou raadplegen ... Hij kon beter met de ouders
der kinderen spreken, nietwaar, als hij wist. . . "
Wat onhandig bleef hij staan, zich voelende kleuren.
„Ah juist, gaat u zitten, dominee. Wacht, hier, in
deze trapeau, een echten heerenstoel; daar zit papa ook
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altijd zoo graag in. Wat een heerlijken zomer hebben we,
vindt u niet ? Ik mag u zeker wel een kopje thee ?. .. "
Zij wipte we6r op en drukte op een schelknopje. Onderwijl wist Arnout van Beemster zijn houding te vinden.
„Als u goed vindt freule, wilde ik dan nu maar
dadelijk met u over de noodige splitsing der klassen spreken,
in de veronderstelling altijd dat u zoo vriendelijk wilt zijn
om ook in de toekomst ons uwe gewaardeerde medewerking
te blijven verleenen ?"
Vragend zag hij haar aan en zij haastte zich met een
beminnelijk lachje : „0 zeker, zeker, dominee. Natuurlijk.
Daarom heb ik u toch juist gevraagd er eens over te
komen spreken. Het zal namelijk een moeilijke zaak zijn
. • dames te vinden die bereid zijn om ..."
Hij bleef haar aanzien. Hij had nu zijn rustige zekerheid geheel hervonden ; voelde zich de predikant tegenover
een jongmeisje dat hij bij moest staan met raad en daad
in een moeilijk werk dat zij op zich had genomen.
„Ik zal er hier en daar eens over spreken," zeide bij
met een onbewuste gewichtigheid. „Het komt mij voor
dat bijvoorbeeld de doktersvrouw, mevrouw Smit, misschien wel zal willen. Zij lijkt mij wel een sympathieke
persoon. . . "
Even zag zij hem aan, met een vluchtigen blik, die
hem niet ontging.
„Het is mogelijk," zei ze toen koel. „Ik voor mij .. .
ik houd niet bizonder van mevrouw Smit ; u ziet, ik beken
't u ronduit, dominee. Voor 't overige geloof ik ook niet.. .
In de vroegere plaats waar Dr. Smit gevestigd was, gaf zij
les aan de Zondagschool van den Protestantenbond. Ik
weet eigenlijk niemand dan de meisjes Geervliet, de dochters
van de weduwe die dat winkeltje houdt op den hoek van
de Potstraat. De oudste, Anna, heeft er mij vroeger wel
eens over gesproken, maar is dikwijls ziek; en Marie, de
onderwijzeres, is nu ook thuis, omdat ze 't drukke leven
in de stad niet kon volhouden."
De thee werd binnengebracht door een dienstmeisje
in 't zwart met hel-witte mutsevleugels. De freule nam
.
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het blaadje over en bood hem zijn kopje ; een armband
gleed rinkelend over haar blanken pols. „Ik hoop dat u
genoeg suiker en melk heeft, dominee ?"
't is uitstekend ...." nipte hij met een
„o freule ..
kuchje aan 't fijn porselein. Bij 't aannemen van 't kopje
had even zijn hand de hare geraakt en een licht verlegenheidsrood zijn wangen gekleurd onder den blonden baard.
Ds. van Beemster was geen hartstochtelijke natuur. Wel
hadden, in zijn jeugd, de gewone jongensverliefdheden
hem dagen van zoete onrust doen kennen, doch hoe ouder
hij geworden was hoe minder „de vxouw" een plaats was
gaan innemen in zijn voelen en denken. In zijn studententijd noemden zijn vrienden hem wel plagend den rhinoceros,
dikhuidig als hij hun scheen tegen prikkelende verleiding
van vrouwenbekoring. Toch was er in Kitty van Heemsbergen's natuurlijke bevalligheid wel iets dat hem aantrok,
en onder 't verder spreken nu over de noodzakelijke indeeling der zondagschoolkinderen, de verschillende karakters
er onder waarvoor zich de freule in 't bizonder interesseerde, volgde zijn oog zonder dat hij zelf zich daarvan
bewust was de gebaartjes waarmede zij hare woorden
verlevendigde.
„o, onder de kleintjes zijn zulke snoesjes, dominee !
Wimpje Rozeboom en Aafke de Kuipers, die op 'mijn verjaardag met een groot boeket goudsbloemen in haar
knuistjes geklemd kwam aanzetten. Maar u zult ze zelf
gauw genoeg kennen."
„Dat denk ik ook. En nu freule, wil ik u niet langer
ophouden. Wilt u mijn respecten doen aan meneer uw
papa en mevrouw uw moeder ?"
„Maar wilt u niet even binnen komen dominee ?
Mama en papa zijn beiden thuis."
„Een anderen keer gaarne eens. Ik wil niet onbescheiden zijn en .... als u 't permitteert wilde ik maar
meteen even aangaan bij mevrouw Smit en de weduwe
Geervliet."
„Het ijzer smeden terwijl het heet is !" lachte zij.
„U zoekt uw hoed ? 0, kijk, u heeft hem daar op den
..
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grond gelegd. Nu, dag dominee, we hooren dan wel nader
van elkaar. Veel succes op uw pogingen."
Zij had gebeld en de knecht liet hem uit in den
warmen middag. Weêr het grintpad gaande tusschen de
in het helle licht zich strekkende gazons met de kleurige
bloemslingers, zijn. oog naar de donkere beuken op den
straatweg, die schaduw beloofden, hoorde hij nog in zijn
hoofd haar lachje klinken, leefde voor zijn blik nog haar
ranke gestalte in het lichtblauw japonnetje, het bewegelijk
hoofdje met het raafzwart modieus gekapte haar en de
frisch-witte tanden waartusschen hij wat gouds had zien
blinken.
Het huis van den dokter stond in de Hoofdstraat,
midden in 't dorp. Het had een hooge stoep, evenals de
pastorie. Hij belde aan en werd opengedaan door een wat
slonzig dienstmeisje met brutale oogen, die, op zijn vraag
naar mevrouw, hem in een zijkamer liet, waar het muffig
rook van ongeluchtheid. Hij moest geruimen tijd wachten
en verdreef zich de verveling met naar buiten te kijken in
de zonnige straat. Aan den overkant lag een wagenmakerswinkel en waren twee jongens bezig elkaar met krullen te
gooien. Toen greep al lachende de een zijn makker bij de
schouders en wond hem een lange krul om den hals, als
een bouffante. Uit de diepte van den winkel klonk het
gekrijsch van een schaaf.
Kijk, daar ging vrouw Ellemans, de ega van zijn diaken,
en daar dat ouwe kromme mannetje, dat hij gisteren op
een stoel vlak voor den preekstoel had zien zitten. Hij
bleef staan en zei wat tegen de stoeiende timmerjongens,
die afdropen. 't Scheen dus een man van invloed hier
te zijn .. .
Vreemd, dat dit nu zijn gemeente was ; dat hij die
allen nu weldra bij name zou kennen. Bij name alleen ? 0,
hij hoopte ook : van binnen. Wat er in die allen leven
zou ? -- die lachende jongens, dat kromme mannetje, de
freule van Heemsbergen ? ... Ja, ook in haar. Wat leefde
er onder dat modieus gekapte hoofdje ; nog iets anders,
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iets diepers dan waarvan de lachende oogen spraken ? 0,
wat was het, dat hem plotseling zijn taak als een last
op de schouders wegen deed. Het scheen hem eensklaps
of al de menschen die daar liepen en spraken en werkten elk hun eigen leven leefden, waarvan de anderen
niet wisten ; alsof elk achter 't masker van zijn gelaat
borg een geheim. „Geef mij uw vertrouwen", had hij
gisteren van den preekstoel gevraagd; zouden zij dat
vertrouwen hem schenken ? 0, winnen moest hij het met
veel zelfverloochening, door liefde, zachtheid en verstand.
Hoe verstond hij de bede van Salomo, die geen rijkdom
of een lang leven begeerde, maar wijsheid van God...
De deur ging open en mevrouw Smit trad binnen.
Het was een kleine, tamelijk gezette vrouw van middelbaren leeftijd, in een zwart-zijden japon die haar nauw om
't lichaam sloot. Haar gelaat wat bol en rood, als leed
zij onder de warmte. Hare grijze oogen zagen onder 't
spreken af en toe hem koel even aan en staarden dan
over hem heen weêr de kamer in. Nerveus speelden
haar korte vingers met de zilveren charivari's aan haar
horlogeketting.
Na 't sluiten van de deur achter zich had ze even een
stijve hoofdneiging gemaakt in de richting van 't venster,
van waar de jonge predikant zich haastig had afgewend.
„Dag dominee .... wat is er van uw dienst .... en
gaat u zitten ...."
Haar korte arm, waaromheen de zijden mouw tot even
boven den dikken pols spande, maakte een stug gebaar
naar een der ouderwetsche stoelen-met-tapisserie-bekleedsel,
en haar oogen als van koelgrijs staal dwaalden heen naar
den schoorsteenmantel, waar een gulden pendule stil-stond.
Opeens klonk in de gang en dadelijk daarop in de achterkamer der suite, waarvan de tusschendeuren waren toegeschoven, een gestompel van voeten en een luid gerum oer
van grove jongensstemmen. „Verrek Jaap ! laat los, laat
los zeg ik je, of ik sla je met den zwengel op je pooten !
Ik heb 't op zolder gevonden en ik draai eerst een mop !
Laat los dan beroerling ! !"
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Een jankend gehuil vulde de achterkamer en daar
tusschendoor neusde zeurig een draaiorgeltje zijn valsche
stooterige klanken.
0 mijn Suzanna -- waat zij ij t gij lieief en sch0000n
Ik reis met u de wereld rond
En stel u daan ten t0000n

.. .

.. .

blerde een jongensstem.
„Ohoeoei ! valscherd, me zoo op m'n pooten te slaan",
huilde er de ander boven uit. „'k Zal 't lekker an ma
zeggen, gluiperd !"
Mevrouw Smit had, toen ze de jongens in de gang
hoorde, nog zenuwachtiger geplukt aan haar ketting. En :
„ach dominee, excuseer een oogenblik ... " sprak zij toonloos, terwijl zij haastig het vertrek verliet.
Arnout voelde zich verlegen met zijn houding. Hij
moest denken aan 't bekend tafereeltje in de Camera en
bleef met opgetrokken wenkbrauwen en pijnlijken glimlach
zitten wachten, starend naar de vergulden pendule-dieniet-liep. Het werd stil in de achterkamer. Hij hoorde
't heesch-overredend gefluister der moeder en spitste er zich

op elk oogenblik van een jongensstem het woord te zullen
vernemen, waarmede eertijds de hem onvergetelijk gebleven
heer Bruis over Dr. Deluws schutting zich had hooren
betitelen : „een vreemde snoes." Maar 't bleef stil ; de
jongens waren blijkbaar afgedropen naar den tuin, en een
oogenblik later zag hij de kort-dikke handjes aan de
tusschendeuren gezet die openschuiven en het doktersvrouwtje weêr bij hem inkomen, haar gelaat nog iets gezwollener en rooder dan straks.
„Het spijt mij, dominee, dat ik u even alleen moest
laten, maar die jongens. ..."
Haar stem trilde, en zenuwachtig morrelden haar
vingers aan de zilveren charivari's.
„'t Zijn lastposten, mevrouw," glimlachte Ds. van
Beemster, zich door zijn baard strijkend. Hij meende iets
anders, en 't besef zijn gevoelens te verbergen maakte hem
verlegen.
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Mevrouw Smit zuchtte en sloeg haar in droefheid
vertroebelde oogen op naar 't plafond, dat den wit-kwast
dringend behoefde. „Als 't dat maar alleen was. .. Maar
dat krieuwen altijd, en die ruwe woorden ... " Toen, haar
oogen nu weêr koel-grijs op hem richtend, vraagde zij :
„En waarmeê kan ik u van dienst zijn, dominee ?"
Hij verzette zich een weinig op zijn stoel, kuchte eens
en zeide : „U kunt mij, of liever de gemeente een dienst
doen, mevrouw. De zaak is deze. We hebben ... " En hij
zette haar 't geval uiteen, toonde met de cijfers aan hoe
de onderwijzersvrouw en freule van Heemsbergen het onmogelijk alleen afkonden en hoe splitsing der klassen dus
dringend noodzakelijk was.
Mevrouw Smit, tegenover hem op een der glimmendzwarte, ouderwetsche stoelen, schoof onrustig heen en
weêr. Haar mond trok strak en haar oogen staarden
staal-hard voor zich uit op het bloemig tapijt. Toen hij
zweeg, schokte even haar hoofd op.
„En wat was nu uwe bedoeling, dominee?" vraagde
zij ijzig.
„Wel mevrouw . .. u te verzoeken of u.. . u zoudt
ons zoo heerlijk kunnen helpen met de kleintjes in de
gemeente te brengen tot Hem die gezegd heeft : Laat de
kinderkens tot mij komen..."
Zij schudde het hoofd en kneep haar lippen samen.
Toen zag zij hem aan en zeide : „Neen dominee, dat is
juist mijn grief tegen de orthodoxen -- u staat mij wel
toe dat ik openhartig met u spreek ? dat zij aan dit en
vele andere woorden van Jezus een verkeerde uitlegging
geven. Jezus heeft zeker niet bedoeld dat de kinderen tot
hèm zouden gebracht worden, maar tot God. Hij riep ze
tot zich met geen ander doel dan ze tot God te voeren ..."
Ds. van Beemster, zijn elleboog op de stoelleuning,
zijn hoofd met blonden baard steunend in zijn hand, het
bovenlijf in de zwarte gekleede een weinig naar voren geheld, had belangstellend toegehoord. Nu zij zweeg, schoof
hij recht terug in zijn stoel en streek de slippen van zijn
jas glad over zijn knieën.
o. E.XV10
2
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„Er staat dat Jezus de kinderen zegende..." sprak
hij zacht.
Mevrouw Smit zag haastig op en liet met haar kortdik wijsvingertje een wieltje snorren aan haar horlogeketting.
„Maar hij zegende ze in naam van God, niet omdat
hijzelf.... goddelijken zegen kon meedoelen, zooals de
orthodoxen leeren. Ik ben modern, dominee ; dit zult u al
gemerkt hebben ; ik geloof niet in Jezus als Gods Zoon,
die voor onze verlossing aan 't kruis zou zijn gestorven.
Dat u het wèl gelooft . .. is uw recht. Ik eerbiedig ieders
overtuiging.. . maar u begrijpt nu wel waarom ik niet,
waarom ik onmogelijk aan uw zondagschool ... "
Zij stond op, als vond zij 't gesprek hiermede Beeindigd. Hij bukte onder zijn stoel naar zijn hoed ; bleef
tegenover haar staan naast de tafel. Achter in zijn keel
schraapte het verlegenheidskuchje. „Mevrouw, ik ben blij
dat u zich heeft uitgesproken. Ik heb gisteren in de kerk...
ik begrijp dat u er niet geweest zult zijn en eerbiedig uw
bezwaren ... ik heb gisteren het v e r t r o u wen der gemeente gevraagd, en ben verrast, dat zóó spoedig . .. Zie
eens mevrouw : ik zou graag eens lang en ernstig met u
spreken. Gelooft u niet dat „modernen" en „orthodoxen"
soms dichter bij elkaar staan dan ze zelf wel weten
Christus was noch orthodox noch modern, en allen die
zich naar hem noemen doen dus verkeerd met zich dadelijk
achter een zekere benaming te verschansen. Gelooft u 66k
niet ? Maar over dit alles graag eens een anderen keer. Ik
kwam nú om u voor onze zondagschool. .. en begrijp dat
dat niet gaat ... Toch heb ik hoop dat u later er misschien anders over denken zult."
Mevrouw Smit glimlachte. Het was het eerste glimlachje dat over haar gelaat gleed.
„U is nog jong, dominee ; ik wil u de illuzie niet benemen dat u hier in deze gemeente de scheidingen weg
zult kunnen nemen. Maar één ding moet ik u toch nog
zeggen : de dokter heeft niet graag dat u hier huisbezoek
doet. Het spijt mij dat ik het zeggen moet, maar de kerk

DE VAN BEEMSTERS.

19

heeft zijn sympathie niet ; hij vindt ... maar ach, wat geeft
het of ik u dat alles zeg ..."
Ds. van Beemster zag voor zich ; op het blank van
zijn voorhoofd donkerde een schaduw. „Dan..." zei hij,
als hulpeloos even de schouders ophalende, terwijl zijn
blik naar de deur gleed.
Mevrouw Smit zag zijn bruine oogen, nu verdoft als
in droeve peinzing. En plotseling voelde zij een sympathie
in zich voor dezen jongen man met zijn gunstig uiterlijk,
zijn goud-blonden baard en hoog-blank voorhoofd. Iets
van moederlijkheid warmde in haar. Neen, ze wilde dezen
jongen zijn illuzies niet benemen.
„Dominee, het was me aangenaam u hier te zien. En
ik zal later heel graag nog eens met u praten. In een
dorp, nietwaar, ziet men elkaar ieder oogenblik en is daar
dus alle gelegenheid toe. Wacht, ik zal u even uitlaten..."
Zij opende de deur. In de gang lag op haar knieën
de meid, die hem had open gedaan, den looper te schuieren ; van uit den tuin hoorde hij jongensstemmen, en toen
hij even een vluggen blik opzij wierp zag hij in de deur,
tegen 't perspectief van groene heesters, een kleinen knaap
staan gapen naar „den vreemden snoes". . .
Een oogenblik later liep hij op straat.

VII.
Hij ging met langzame passen, het blonde hoofd onder
den hoogen hoed een weinig terzij gebogen, zijn blik naar
de hobbelige grijze keien. Een oogenblik dacht hij er over
nog bij de weduwe Geervliet aan te gaan, wier winkeltje
van garen en band op den hoek van de Potstraat hij langs
kwam. Maar hij was er niet toe in een stemming ; zou
daarmede maar tot morgen wachten. Hij voelde iets drukkends op hem wegen, als een moeheid; in zijn knieën
was een struikelende slapheid, en hij verlangde naar de
stille rust van zijn studeerkamer om na te denken over dit
bezoek.
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Thuis, vierkantte op het tafeltje in de gang het groen
papier van een telegram, blijkbaar door Jennegie aangenomen. Het bleek dat juffrouw Wilbrink, zijn huishoudster,
om 7.20 dien avond aan de halte zou aankomen.
Boven, op zijn kamer, bleef hij even voor het venster
staan. Beneden, in den tuin, werkten een paar mannen
met schoppen en harken ; ze waren door den baron besteld
om wat orde te brengen in de wildernis. De pastorietuin
was een breede lap grond, die nogal diep inliep. Aan den
linkerkant blonk de versch geteerde zijwand van een hooge
loods, door zijn buurman, timmerman Geelwerve, als werkplaats gebruikt. Rechts scheidde een muur van rauwe,
roode steenera de pastorie van het erf eener boerderij, waar
hij kippen zag rondscharrelen in het droog-zwarte stof.
Die muur zou in elk geval begroeid moeten worden ..
ging traag zijn peinzen.
Toen zette hij zich voor zijn schrijftafel en dacht na
over de bezoeken die hij gebracht had. Even bleef zijn
denken toeven bij het levendig freuletje in haar lichtblauwe
japon ; zag hij weêr haar witte tanden met het goud-geschimmer blinken, maar haar lichte figuurtje werd
dadelijk verdrongen door de donkere gestalte van de kleine
doktersvrouw met de onrustige handen, de als gesluierde
stem en den koel-grijzen blik. Het was hem of ze nog
tegen hem sprak hier in zijn kamer ; alsof hij haar weêr
zuchten hoorde en de woorden zeggen die geklonken
hadden als een snik : „Als 't dat maar alleen was ... "
Hij trachtte het gesprek, daarop gevolgd, weêr woord
voor woord zich voor den geest te halen, en hoe meer hij
er zich in terugdacht, hoe sterker in hem groeide een
gevoel van onvoldaanheid met zichzelf. Wáarom had hij
de gelegenheid tot een ernstig onderhoud met deze vrouw
ongebruikt laten voorbijgaan ? Waarom dat gesprek tot
later verschoven ? Was het lafheid of gemakzucht geweest
angst zich in theologische onderscheidingen te moeten
begeven?
Ds. van Beemster was in het dagelij ksch leven geen
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man van het woord. Zijn aanleg, die naar het wijsgeerige
strekte, deed hem meer een man zijn van de studeerkamer
dan een man der practijk. De enkele preeken, die hij
tot dusver gemaakt had, waren, schoon niet vrij van een
zekere zwaarwichtigheid, hem mede aangeboren, wel-overdacht en bezonken, zich wevend langs 't stramien van
enkele groote lijnen en daardoor missende het oppervlakkig-babbelachtige, het van dogmatische gemeenplaats
op gemeenplaats hobbelende der preeken veler zijner collega's. Maar in den dagelijkschen omgang miste hij te
zeer de gemakkelijke plooibaarheid zoo noodig voor een
predikant. Het was de slechte kant van zijn deugd : in zijn
theologie niet oppervlakkig te kunnen zijn. Reeds als
student, in zijn dispuutgezelschappen, had hij dat gekend,
zoodra hij zich genoodzaakt zag te improviseeren : dat
gevoel of zijn tong plots verlamd werd, alsof ze zich
moede te worstelen had door een dikke brij, die er zich
onder ophoopte. Dat was zoo geweest zelfs waar 't onderwerpen gold waarin hij zich volkomen thuis voelde. Meer
dan uit een nerveuziteit van 't oogenblik kwam die verwarring voort uit wat hij voor zich zelf soms oordeelde :
verborgen ijdelheid. Wel miste hij de zelfingenomenheid
van de lege naturen, die hun holle woord voor de alpha
en de omega aller wijsheid aanzagen, doch ook die zekere
beminnelijke argeloosheid omtrent eigen geestelijke houding was hem vreemd, waarin gemoedelijke karakters de
banaliteiten van een intellectueelen Jan Rap als hun dagelijksch brood te eten plegen om de geestelijke vruchten
daarvan, door de naieveteit hunner kinderlijke persoonlijkheid rijp gestoofd, straks uit te deelen onder de schare.
Arnout van Beemster kende ze wel, de predikanten
die bij iedere gelegenheid heel glad hun stichtelijk woord
te spreken wisten, bij begrafenissen droevig, bij bruiloften
blij. De mannen, in aarzelloos zelfbezit terstond bereid om
de handen te vouwen bij 't eerste vragend opzien van een
gemeentelid. Hij, Arnout, miste dit zelfbezit, al was hem,
in het innigst van zijn wezen, wel de kinderlijke eenvoud
eigen, die naar geen mooie woorden of klanken zocht voor
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't aangezicht van den hemelschen Vader. Maar het banale
kon voor hem niet het eenvoudige zijn ; zijn intellect en
natuurlijk fijn-gevoel onderscheidden daarvoor te scherp.
Toch voelde hij tevens hoe hem daardoor als predikant
iets ontbrak wat de anderen bezaten als een rust voor
zichzelf en een weldaad voor de gemeente : de gave om
als herder der gemeente „populair" te zijn. Hij was prediker
méer dan pastor. Als iets pij nlij ks voelde hij het, nu hij
voor zijn schrijfbureau zat en, zijn hoofd met de hand
ondersteunend, zijn gesprek met mevrouw Smit overdacht.
Neen, hij was onhandig geweest ; hij had de gelegenheid
laten voorbijgaan om die vrouw, die nog niet gevonden
had en niet onwillig bleek om te luisteren, te spreken
van het Brood des Levens, dat alleen den mensch verzadigen kan...
Zoo zat hij, tot Jennegie hem kwam kloppen met de
boodschap dat voor 't avondbrood beneden gedekt stond.

V II I.
Maar den volgenden dag, toen de zon eens versehen
morgens zoo vroolijk door het venster van zijn huiskamer
naar binnen viel en het brood van den ouderling-bakker
Matthijssen als een goud-gele kostbaarheid in den ontbijtbak lag te stralen gezellig stond naast zijn bord zijn
ei te wachten onder den helkammigen flanellen hanekop,
door zus Marie in zijn studententijd voor hem gehandwerkt
voelde hij zich krachtig en opgewekt, vol lust om toegewijd zijn herderstaak in de gemeente te beginnen. En
hij kon niet anders dan iets dankbaar-vriendelijks zeggen
tot juffrouw Wilbrink tegenover hem, zijn behoefte uitend
in wat schertsend haar toegeworpen complimentjes, die het
tanig vel der eerzame weduwe rozig verjeugdigden.
„Dominee is ondeugend," sprak ze verlegen, terwijl ze
door een draaiende beweging van haar rechterhand de
suiker op den bodem van haar kopje zuinigjes wegspoelde
in het restje thee.
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Ds. van Beemster lachte ; gaf zijn tweede ei met het
mesheft een kittigen tik op den kop.
Na het ontbijt ging hij dadelijk op stap. Van uit de
blauwe lucht sloeg fel de zon neêr op de aarde, doch er
woei een frisch briesje, doorkoelend de atmosfeer. Eerst
maar waar hij gisteren was blijven steken : de weduwe
Geervliet dus.
In het garen- en bandwinkeltje op den hoek van de
Potstraat hij struikelde haast over 't bouwvallig drempeltje en een nijdig belletje kondigde rettelend zijn komst
aan — mufte een zoetige geur van wol en sajet, doorwrangd van den zurigen stank van linnen en keper. Tegen
een rekje opzij van de vervelooze toonbank klungelde aan
een rose bandje een scheef karton waarop met glimmendzwarte plakletters de woorden : Gemaakte mansonde rk l e e r en in alle mate n. Achter de toonbank rijde een
stapel groen kartonnen doozen ; in een hoek op een plank
stond een dergelijke, grootere, doos, waarvan de groote
knoop er buitenop te midden van het geglaceerde wit hem
aanzag als een rond, scheel oog.
Een deur ging open en juffrouw Geervliet kwam binnen.
„Gunst dominee, ben u het ..." veegde ze haastig haar
handen af aan het bonte boezel boven haar grauwe japon.
Ze was een schraal-beenig menschje met een wat stuursch
gezicht, dat de lieden aankeek op een wijze als wantrouwde
ze alles en iedereen. Zoo nu ook gleden haar blikken langs
den dominee, als moest die minstens een flesch eau-de-cologne
uit haar winkel hebben vermoffeld. Zij pleegde de onsmakelijke gewoonte van af en toe met den immer wat krom
staanden, langer rechter haakvinger te krauwen in haar
grauw-pluizig, nesterig kapsel. Haar stem zeurde lijzig de
woorden uit.
„En waaraan heb ik dominee's bezoek te danken ?
Gaat u naar achter dominee ; de kamer is wat rommelig...
me dochters hebben er gisteren nog laat zitten naaien en
den boel niet opgeruimd."
Zij opende de deur en liet dominee voorgaan. Door
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een donker portaaltje kwamen zij in een schemerig zijvertrek met een venster op de Potstraat. Er stonden een rood
mahonie tafel en wat mahonie stoelen met zwart koeharen
zittingen. Voor het raam in een balletjesblauwselig kooitje
wipte een kanarie. Op de tafel wat naaigoed naast een
naaimachine ; de petroleumlamp hing er laag over neérgetrokken. Aan den muur een paar bijbelteksten op blommig
beschilderd fluweel.
„Neem u plaats dominee ... "
De weduwe bleef staan en zag hem aan, achterdochtig.
Ds. van Beemster kuchte zijn verlegenheid weg. „Wel
juffrouw Geervliet, ik kwam eens kennis met u maken. U
is een van de allereersten ... maar dat heeft zijn bizondere
reden ... " zag hij haar glimlachend aan, trachtend haar
nieuwsgierigheid te prikkelen.
Maar het scheen of haar oogen zich nog dichter
knepen om den neusrimpel en haar onderlip zich nog
wantrouwender naar voren komde. Eerst later heeft Ds.
van Beemster begrepen, dat deze gelaatsuitdrukking bij de
weduwe Geervliet behoorde zooals haar blauwgeruit boezel,
althans op weekdagen, onafscheidelijk van haar was.
's Zondags in de kerk droeg zij een zwarten kraalmantel.
„Ja, juffrouw Geervliet, ik kom namelijk met het booze
plan u uw dochters te ontfutselen... dat wil zeggen : voor
een enkel uur in de week. Freule van Heemsbergen heeft
namelijk dringend hulp noodig voor de Zondagschool, en
nu dacht ik zoo dat .. , nu zou ik het zoo erg op prijs
stellen als . als uw dochters de freule wat wilden helpen
door een klas van haar over te nemen ... "
De weduwe had even met haar krommen rechter wijsvinger een afwerend gebaar gemaakt en schudde nu bedenkelijk het hoofd. „Het spijt me, dominee, maar de
oudste, Anna, is te zwak, en Marie kan ik Zondags moeilijk missen. We hebben 't meissie Zondags niet .... "
„Dàt spijt me vreeselijk, juffrouw Geervliet. En is
daar in 't geheel niets op te vinden, dat Marie .... 't Is
maar een enkel uurtje van den dag moet u denken."
Wantrouwend gleden haar oogen weêr over hem, als
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vermoedde zij dat hij wel eenige uren zou smokkelen.
Toen ging ze naar de deur en riep in het portaaltje :
„Merie ! .... Merieieie !"
„Ja moeder !" galmde een frissche meisjesstem, en een
oogenblik later keek een blozend gezichtje om den hoek
van de deur.
„Gunst ! de dominee ...."
Even maakte het hoofd een terugtrekkende beweging,
als in aarzeling ; toen kwam het meisje de kamer binnen
en gaf dominee een hand. Was dàt nu het onderwijzeresjee dat het in de stad niet kon uithouden ? dacht
de jonge predikant.
De zaak was spoedig beklonken. Marie vond het dolletjes om aan die kleintjes les te geven ; 't had haar genoeg
gespeten dat ze van de school af moest, en over die
Zondagschool had ze al dikwijls met Anna gepraat. Maar
ze hadden niet goed gedurfd voor de freule .... Nu de
freule èn dominee er echter zoo op aandrongen
„Misschien kan Anna 66k wel, moe, als ze weêr thuis
is uit Delft. Me zuster logeert in Delft, dominee ; bij 'n
tante .... "
„Nu, dat zien we dan later wel," nam Ds. van Beemster afscheid. „In elk geval ben ik blij, dat jij wilt, Marie.
En juffrouw Geervliet, u dank ik, dat je dat uurtje Zondags
wel voor ons wilt inschikken. Je doet er een goed werk
meê. Mag ik gauw eens wat rustig met u komen praten ?
U begrijpt, deze eerste dagen heb ik al veel te doen met
overal kennis te maken .... "
Juffrouw Geervliet knikte en liet hem uit. Snibbig
gooide hem het winkelbelletje wat rettelende blikklankjes
achterna de straat in.
...

.

„Wel een goeie man, schijnt het, die nieuwe dominee .. "
lijsde de juffrouw toen zij in het salonnetje bij haar dochter
terugkeerde. Die stond voor het venster bij de kanarie,
welke ze een stukje suiker voerde. „Piet.... Pie-iet .... "
kweelde ze lokkend.
„Zoo heelemaal niet preekerig," zeurde de stem voort.
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„Ja, en wel knap óbk met z'n blonden baard. Zonde
dat-i niet getrouwd is", vond Marie, zonder opzien. Dan
stak ze haar vingers weêr tusschen de tralies en soebatte :
„Piet .... Pie-iet .... "
„Gunst kind, je maakt me gek met je Piet. En er is
nog zooveel op te ruimen," zuchtte de juffrouw.

IX.
Ds. van Beemster had besloten om in de eerste weken
zijn huisbezoeken tot het eigenlijke dorp te bepalen en
daarna, tegen 't najaar, als 't landwerk verminderde, den
kring van zijn herderlijken arbeid geleidelijk uit te breiden
over de grootere en kleinere boerenhoeven in den omtrek,
van welke er sommige meer dan een uur gaans den Haltertschen polder in lagen, als oäsig beboomde eilandjes
uitstekend boven de naar die zijde zich eindeloos ver
strekkende vlakheid der weilanden.
„Hier wêgen d' erste leutjes 't zwoarst, deumnee ; dd
zul je vruug zat undervienden. Moar d'n winkelstaand da's
Hêveldingen niet moj' denken en de rieke boeren uut d'n
polder da's Hêveldingen al zoo min, al bringen zie 't mêst
noar den rieksuntvaanger en al zetten ze euk de burst als
d'n keuning eiges. Wije wêten wat Hêveldingen is : 't karkelijk Hêveldingen ? DA zin de kleine boerenminsen, de
dagleuners en de errebeiers ... "
Ouderling Matthijssen had wijsgeerig geknikt, toen op
den avond van den tweeden dag de jonge predikant tegenover hem in 't laag gebalkte kamertje achter den bakkerswinkel verslag uitbracht van zijn bevindingen.
Arnout had niet geklaagd nu hij eenmaal besloten
was om zonder ouderling tot zijn gemeente te gaan, in
de hoop daardoor het vormelijke aan zulk een eerste
bezoek terstond te ontnemen, in alle natuurlijkheid zich te
stellen tegenover de menschen, open en ongedwongen. Hij
had niet geklaagd, maar toch niet kunnen verhinderen, dat
de bakker in den klank van zijn stem, den blik zijner
oog en wellicht, de teleurstelling speurde.
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En nog eenige dagen later, terwijl hij zat op zijn stille
studeerkamer, waar juffrouw Wilbrink zoo juist de lamp
had aangestoken, moest hij voor zichzelf wel tot de verootmoedigende bekentenis komen : hoe zijn huisbezoeken
tot nu toe een deerlijke mislukking waren gebleken. De
grootere en kleine winkeliers van de Hoofdstraat, de rentevoor 't meerenniers die de gesloten huizen bewoonden
bij
deel rijk geboerde oude menschen uit den polder
de meesten hunner was hij met een zekere stugheid ontvangen, bij enkelen rechtuit onbeleefd. Zoo bij van Wame rongen, den sigarenwinkelier, wiens kinderen toch verleden
jaar eerst door den consulent tot lidmaten der gemeente
waren bevestigd. De man had hem van over de toonbank
heen te woord gestaan, zijn pet op 't hoofd, een veekloven
sigaar uit den linker mondhoek bengelend, en met oogen
die hem als 't ware den winkel hadden uitgeduwd. Er
waren maar enkele zinnetjes tusschen hen gewisseld, en
in 't mijmerend herdenken van de indrukken dien dag
door hem opgedaan, knauwden 's mans korte antwoorden
op zijn belangstellend-vriendelijk vragen nog na in Arnouts
hoofd.
Dat hij blij was eens kennis te mogen komen
maken...

„'k Heb anders weinig tijd."
O, dan wilde hij niet storen ; zou graag eens een
anderen dag terugkomen. Misschien beter 's avonds ? .. .
„Nee, 's avonds kegel ik. En om 't ronduit te zeggen :
'k heb 't niet erg op de kerk."
Maar hij had zijn kinderen toch doen doopen en
aannemen, nietwaar
Een zwijgend schouderophalen.
- Was zijn vrouw misschien ?. • .
De man had vluchtig geblikt naar de glasdeur achter
den winkel. „M'n vrouw is ziek ; die is Remonstrantsch
maar doet er niet an ; nog minder als ik. Adieu dominee .. "
Maar een dergelijke bejegening was toch uitzondering
gebleven ; bij de meeste menschen was hij beleefd, zij het
dan met zekere reserve ontvangen ; gelaten in de donkere
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achterkamertjes achter de winkels of in 't muffe, slecht geluchte „mooie" vertrek voor aan de straat. Hij had gevraagd
naar hun kinderen, hun leven, trachtend hen te winnen
met wat vriendelijke belangstelling. 't Was maar bij een
enkele gelukt. De meesten hadden machinaal zijn vragen
beantwoord, met hun gedachten elders en oogen die overhem-heen zagen. En als hij 't gewaagd had, schuchter,
ook geestelijke dingen aan te raken, dan had het geschenen of zij eerst recht zich terugtrokken, met hun niets
zeggende of schuw langs hem blikkende oogen als een
onzichtbaren muur van ongenaakbaarheid bouwende om
zich heen. Maar hun stem was zijn opmerkingen blijven
beämen met eenzelfde, lijdelijke correctheid, of hij over
hun grutterszaken dan wel over 't burgerschap in Gods
Koninkrijk sprak.
Heveldingen, liggend in het centrum van een vruchtbare streek, was sinds den aanleg van den spoorweg in de
laatste jaren van een klein, welvarend boerendorp schielijk
uitgegroeid tot een groote gemeente, die zich stadscher
airtjes gaf naarmate zich de Hoofdstraat met de jaren verlengde en een annexatie van de uitgestrekte polderstreek
ten oosten van Haltert in de gemeenteraadszittingen steeds
driester verdedigers vond. Kerkelijk viel een stuk van den
polder reeds onder Heveldingen, maar het was van het
oude, het eigenlijke Heveldingen zoo min een levend,
organisch deel als het de nieuwmodische steenroode
misbaksels waren, die de dikke, rijk geworden boeren
door architecten uit de provinciale hoofdstad brutaal
lieten neêrplakken naast de wat grauwig en armelijk er
tegen wegkruipende huizen van 't oude dorp, waarvan er,
overigens, ook jaarlijks eenige gesloopt werden. -- En al
werd het door de oude, ras-echte Heveldingers ook hardnekkig ontkend 't viel niet te loochenen dat Heveldingen meer en meer bet dorp werd van den polder, de
vette kleilanden, zooals het vroeger het dorp van de korenvelden was geweest. Toch, nu 66k, was het nog het dorp
van het koren, het stralend goud der vredig-wuivende
halmen, al had Arnout, drie dagen in de week uitgaande
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op huisbezoek, al na korten tijd dat zeker Heveldingsche
dubbelwezen pijnlijk aangevoeld. Met de polderboeren
voelde hij zich evenmin op zijn gemak als met de winkeliers. Als hij zat in hun ruime keukens, proper aangeveegd
en met glimmend gerei, de kostbare kasten zwaar-massaal
van een buikige deftigheid, in 't blauwige halflicht vol
oubollige lachjes op 't zwarte eiken, die keukens, waar
de geur van sterke koffie wellig den neus prikkelde of de
zwaarder reuk van pas gekuischte melkvaten als een zurige
frischheid ommedreef; in die atmosfeer van welvaart en
verzadiging, welke blonk op het vee in de weiden zoo goed
als op de bloedvolle wangen der glundere boerin dan
vond hij zich als in een hem vreemde sfeer, een omgeving
veel minder hem na dan die waarin hem Kitty van Heemsbergen dien middag van zijn bezoek op „Berkesteyn" ontvangen had. Want hadde hij zich daar, even, pijnlijk, wel
den burgerjongen gevoeld — er was dadelijk geestverwantschap geweest tusschen hem en freule Kitty, als een
onzichtbare band van zachte vertrouwelijkheid. Hier, bij
deze welgedane, praatgrage kleiboeren, gul met hun lach
als hun woord -- want maar een enkele, oudere, bleek er
stug of rechtstreeks vijandig als de winkeliers in 't dorp,
meest ingekomenen van elders hier voelde hij zich,
sprekend over geestelijke dingen, dadelijk verarmen, ook
al sprak men met hem meê en beaamde 't geen hij zei.
Meêpraten kan soms een erger vijandschap zijn dan tegenpraten, omdat tegenpraten nog hartstocht is, léven, en
meêpraten te vaak de dood. In deze rijke keukens waarde
de dood ; ze hadden het te goed, die boeren, en daarom
waren ze te braaf. Ze waren v6or de Kerk zooals ze vóor
de „maatschappelijke orde" waren, en dat je niet stelen
mocht en niet onbekwaam langs den weg loopen, als
dominee dat soms meende dan waren ze 't glad met hem
eens. Maar een druppel gebruiken deden ze graag, want
't was niet voor de ganzen gebrouwen. Alles met mate
dominee, alles met mate. . .
Moedeloos voelde Arnout zich vaak als hij uit „den
polder" terugkeerde, en 't was hem dan soms een stille
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weldaad om, de lange Hoofdstraat doorgeloopen, nog wat
met zijn gedachten, zijn twijfelingen te dwalen tusschen
de korenvelden aan de andere zij van het dorp. Want
dáár lag het Neveldingen dat zijn ziel had liefgekregen in
dien zomer, het Beveldingen dat als een zonnige lach van
vertrouwelijkheid was ; van een zachter, eenvoudiger landelijkheid. Daar scholen, verborgen achter bloeiende hagen,
of in de schaduw van een oude vlier, ook de meeste dier
schamele woningen van kleine boertjes en simpele daglooners, de kern van zijn gemeente, zoo hij dra ontdekt
zou hebben ook zonder de aanwijzingen van ouderling Matthijssen. Zij, met de enkele grootere boeren hier uit den
omtrek, waren het oude, het eigenlijke Heveldingen,
het Heveldingen van vó6r de spoor er was en v6órdat,
kerkelijk, een stuk van den Haltertschen polder door ongevoelige betweterige verdeelera aan Heveldingen was
vastgeplakt.
Heveldingen ` dat waren de akkers en velden die in
't Zuiden en Oosten van 't dorp zachtglooiende opliepen
naar een glanzige kim. Waar -- onder de grijs-blauwe,
zonnewemelende voorjaarsluchten lente na lente, in de
boomgaarden der oude, grauwe hoeven, de bloesems rijpten
tot de rose en sneeuwere weelden van sluiers ter over
spreidend der vruchtboomen schonkige leên. Waar aan de
bermen der eenzame landwegen, niet stroef-kil beklinkerd
als de breede polderbaan, langs de van bleeke akeleien
doorslingerde hagen wel soms een dwergachtig koedrij vertje
droomerig aanzwierf achter zijn logge, staartzwiepende
beest, en van hun te geile bloeikracht zich de meidoorns
ontlastten in geuren vullende als wierook de lucht. Waar
over de velden, in den moordenden zomer na zomer, de
heete zonnedagen schreden onder het feller aanblauwend
luchtspansel, en de smalle veldpaadjes, waarover men in
de ijl-reukige avonden der lentes de Heveldingsche jongens
en meisjes, die in Wamerongen. of Blesdamme hun lief
hadden, wel gaan zag als donkere silhouetten tegen den
zoet-kleurenden hemel, verdwenen allengs onder 't hooger
opschietend koren, dat in de goudene middagen van den
:
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midzomer de uren door roereloos stond. Waar als een
dikke vloeistof, trillende ether, de hette hing over de
wijdheid alom, en het gelui waarmede de klokken een doode
grafwaarts geleidden als verdoft kwam tot de zwoegers op
de verre velden, die wel even hun stramme ruggen strekten en onder de strooien mandhoeden uit een oogenblik
staren konden naar de gindsche torentjes, opspitsende
achter 't boomengroen van het kerkhof.
Dan ging over Heveldingen en de omliggende dorpen,
tot aan den polder toe, de roes van den oogst. In de
dauwige schemeringen van den aanlichtenden dag maakte
het boerenvolk, zoo mannen als vrouwen, op wagens en
te voet, de nog van nachtelijke eenzaamheid doezige wegen
plotseling levend van het gerucht hunner uittocht. Van
alle kanten, langs hagen en greppels, tot uit de kleinste
dagloonershuisjes, doken zij te voorschijn, den slaap nog
in de schaduwige oogholten, de leden van slaapstramheid doof.
Dan, eenmaal op de velden tusschen 't hooge graan,
ontstrakte zich die stramheid tot de heele werkkoorts die
de sikkels slaan deed in de zich biedende rijpheid van 't
koren. Als een wedstrijd werd het op de velden tusschen
maaiers en garvenbindsters. Hitsig beten de sikkels heele
stukken uit den dichten korenwand ; de mannen in hun
wijde, blauwe broeken kreunden; adems stootten en
zweetplekken kleefden op de bruine en paarse boezeroens;
achter hen draaiden, in taaie volharding, de sterke vingers der bindsters de lissen waarmede de garven, hangende
neêr uit de beknelling der gerooste armen, omsnoerd werden, om, achteloos neêrgeworpen, op de kaal gevreten
velden straks in schooven te worden opgezet 'lijk soldaten
in 't gelid.
De oude linden van het kerkhof aan den rand van
't dorp kondigden het eerst den herfst aan. Dan stond
Heveldingen weldra in goud. Onder de gouden boomen
rond de kerk roffelden op weekdagen na schooltijd vroolij k
de klompjes der spelende jeugd, met schelle stemmetjes
de klare lucht doorkwetterend. Een rinsche frischte
hing in de atmosfeer, die 't gehemelte besloeg met den
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pittigen smaak van oude noten. Over de velden verijlde
het diepe hemelblauw tot een zacht-zilverige grijsheid, en
het was of, tegen 't avonden, de natuur als wachtende
den adem hield. —
Tot de najaarsstormen gingen over Neveldingen heen
en het Groote Heimwee harpten in de zich ontbladerende

takken...
(Wordt vervolgd.)

DE AFDEELING INDRAGIRI
DOOR

Dr. E. B. KIELSTRA.

Tusschen Djambi ten Zuiden, en de residentie Oostkust van Sumatra ten Noorden, vinden wij op de kaart
een landstreek van vrij belangrijke uitgestrektheid men
schat de oppervlakte haast zoo groot als die van Nederland —,
doch zeer schaars bevolkt ; het totaal der inwoners wordt
op niet meer dan 50- à 60.000 gesteld. Het is derhalve, in
economischen zin, voorloopig nog van weinig beteekenis,
maar de geschiedenis, in het bijzonder van onze handelingen aldaar, is zeker niet zonder belang en heeft, in den
loop der jaren, aanleiding gegeven tot tal van geschriften.
De bedoelde landstreek draagt thans, in onze administratieve taal, den naam Afdeeling Indragiri van de
Residentie Riouw en Onderhoorigheden ; het omvat het
op den vasten wal van Sumatra gelegen gedeelte van dat
gewest. Het bestaat uit het „rijk" van Indragiri, de
Kwantandistricten en de „amiraten" (amir beteekent hier
districtshoofd) Mandah-Gaoeng en Reteh. Ik stel mij voor,
deze onderdeelen in genoemde volgorde afzonderlijk te
bespreken.
Het landschap Indragiri, aan welks hoofd een Soetan
staat, schijnt in de 17e eeuw een tijdperk van, zij het min
O. E.XV10
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of meer betrekkelij ken bloei te hebben gekend. De OostIndische Compagnie „frequenteerde" de „rij eken en landen"
van Indragiri, had er gedurende korten tijd eene „loge"
tot „procure van peper ende gout", doch trok zich weer
terug toen haar bleek dat zij zich door „opgeproncte" voorstellingen had laten misleiden : de peper was duur en
slecht, en het goud schaarsch. In 1648 werd dus besloten,
de loge te „ligten" en den handel in genoemde artikelen
naar Batavia en Malakka te trekken „dat veel profijtabelder sal sijn, te meer die natie niet te vertrouwen is".
Doch ras wisselden de meeningen dienaangaande : in
1664 werd met den Soetan een contract gesloten en te
Tjenako eene loge gesticht in het belang van den handel
der Compagnie. Die nederzetting bestond nog ten tijde
van Valentijn ; volgens hem vond men te Tjenako een
paar honderd inlandsche woningen, een groote marktplaats
en ettelijke Mohammedaansche bedehuizen. De plaats was,
aan eene fraaie rivier, uitmuntend voor den handel gelegen ; er was „een sterke toevloed van kooplieden".
Van al die grootheid bestond later niets meer. Onze
loge schijnt niet lang te hebben bestaan ; en binnenlandsche
woelingen, daarna de zeeroof deden blijkbaar de handelaren
veiliger oorden opzoeken.
Wat die binnenlandsche woelingen betreft, omstreeks
de helft der 18e eeuw moest de Soetan, door een Menangkabouschen vorstentelg verdreven, door de hulp van den
onderkoning van Riouw in zijn gezag worden hersteld ; het
gevolg hiervan was, dat Indragiri de suprematie van Riouw
(Lingga) erkende en dat de beide bovengenoemde amiraten
aan Riouw werden afgestaan. In latere jaren waren er
bijna altijd geschillen over de opvolging en twisten tusschen
den vorst en den rijksbestierder; eindelijk, in 1838, wist
de eerste geen anderen weg om zich te handhaven en aan
de moeilijkheden het hoofd te bieden, dan de hulp in te
roepen van het Nederlandsch bestuur, hetwelk zich in
1834 in Djambi gevestigd had.
Deze daad was de Indische Regeering zeer welkom.
De Commissaris-Generaal Van den Bosch (in 1838 minister
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van Koloniën) had reeds in 1833 verklaard, dat het de
bedoeling was, geheel Sumatra, tot aan de grenzen van
Atjeh, onder Nederlandsch gezag te brengen ; eenmaal daartoe besloten hebbende, moest „de zaak met energie, maar
tevens met voorzichtigheid worden aangevat". Om voordeel van het bezit van Sumatra te trekken, moesten wij
ook den handel ter Oostkust beheerschen ; het was dus
noodig daar aan de voornaamste rivieren posten te vestigen,
o. a. in Indragiri.
Maar niet alleen om deze reden achtte men die vestiging noodig. Althans minister Baud verdedigde haar nog
in Mei 1841 op de volgende wijze : „het was gebleken, dat
Lingga de hoofdzetel der zeerooverij en in den Indischen
archipel was ; en vermits de Sultan van Lingga souvereiniteitsrechten op Indragiri bezat welke hij ter bevordering
van het bedrijf der zeeroovers deed strekken, werd het, tot
eene krachtdadige beteugeling van dat kwaad, noodzakelijk
geacht, ons oppergezag aldaar te doen erkennen".
De Indische Regeering talmde niet met hare beslissing.
Nauwelijks twee maanden nadat de Soetan van Indragiri
zijn gemachtigde tot onzen gezaghebber in Djambi gezonden
had, benoemde zij eene commissie, die het mogelijke zoude
moeten doen om tot het sluiten van een contract te geraken. Zij moest zich allereerst trachten te verzekeren van
de medewerking van den Sultan van Lingga ; dezen voorhouden dat onze vestiging in Indragiri nuttig zou zijn tot
beteugeling van den zeeroof; hem, zoo noodig, herinneren
aan den steeds van het Gouvernement ontvangen steun en
aan de op hem rustende verplichtingen ; hielp dat niet,
dan zoude zij hem moeten waarschuwen voor de mogelijke
gevolgen eener weigering. In een woord, alle mogelijke
pressie moest op hem worden uitgeoefend.
Hieruit blijkt wel reeds duidelijk, hoeveel gewicht ons
bestuur in 1838 aan eene vestiging in Indragiri hechtte;
meer nog komt dat uit wanneer men verder in de instructie
leest dat, ook wanneer de Sultan van Lingga zijne medewerking bleef weigeren, een contract met Indragiri moest
worden gesloten, tenzij de commissie dat volstrekt on-
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raadzaam achtte. In dit geval zou zij moeten overleggen
hoe, op andere wijze, toch het doel kon worden bereikt ;
dat doel was, tegen eene schadeloosstelling van 4- à 600
gulden 's maands, den afstand te verkrijgen van het recht
van heffingen op in- en uitvoer ; de Soetan zoude hebben
te zorgen voor de veiligheid van de vaart op de Indragiririvier, en ons het bouwen en bezetten van een fort aan
de monding der rivier moeten toestaan, ten einde deze
tegen zeeroovers te beschermen. Indien de rechten meer
opbrachten dan de toegekende schadeloosstelling, zou de
Soetan van het verschil een billijk aandeel, bijvoorbeeld
de helft, ontvangen.
De Sultan van Lingga bleek aanvankelijk niet welwillend gezind. Zijne omgeving, men zoude kunnen zeggen
de zeerooverspartij, die in deze jaren vrijwel den baas
speelde, had hem in de meeping gebracht dat het de bedoeling der regeering was, zijn gezag meer en meer te
ondermijnen en zich ten slotte van zijn rijk meester te
maken. Het gelukte de Commissie echter vrij spoedig, dien
achterdocht te doen verdwijnen : alvorens, in gezelschap
van den Onderkoning van Riouw, den Sultan te bezoeken,
zond zij hem f 20.000, de bij contract van 1837 bepaalde

jaarlijksche vergoeding van de uitgaven, door hem te
doen tot beteugeling van den zeeroof. Dit bracht hem
in eene goede stemming, en er was nog slechts & ne concessie
noodig om ' hem geheel naar wensch te doen medewerken.
Bij datzelfde contract van 1837 was n.l. bepaald dat,
tot handhaving van betere orde en politie vanwege den
Sultan, op de voornaamste eilanden hoofden zouden worden
aangesteld ; voor bezoldiging van deze hoofden gaf de
Indische regeering f 14.400 per jaar, door hen „te ontvangen
bij den resident of den onderkoning". De Sultan had reeds
het verzoek gedaan, dat deze som aan hem zoude worden
uitbetaald, hij zou dan wel voor de bezoldiging zijner
ambtenaren zorgen ; en hij verlangde nu, dat daaromtrent
beslist werd voordat over Indragiri gesproken werd. De
Commissie gaf toe, al zal zij wel begrepen hebben dat de
gelden voortaan niet juist terecht zouden komen in de
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zakken van hen, voor wie het Gouvernement ze bestemd had.
Maar de plannen ten aanzien van Indragiri moesten
slagen ; en de Sultan schreef een brief aan den Soetan,
waarin hij dezen van de komst der Commissie, vergezeld
van den Onderkoning als zijn gemachtigde, verwittigde en
den raad gaf, overeenkomsten met onze regeering te sluiten
ter bevordering van den voorspoed en het welzijn van Indragiri.
De Commissie ging dan nu naar dit land, waar de
Onderkoning van Riouw er in slaagde, eene verzoening te
bewerken tusschen den Soetan en den rijksbestierder;
daarop kon spoedig het verlangde contract worden gesloten,
geheel in den gewonen vorm. Van eenige souvereiniteitsrechten van Lingga wordt daarin niet gesproken ; blijkbaar
is de bedoeling geweest dat de Sultan die aan ons had
overgedragen, al heeft men in latere jaren, zooals beneden
zal blijken, dat standpunt niet gehandhaafd. Als vergoeding
voor de aangegane verplichtingen en afgestane rechten
zouden Soetan en rijksgrooten samen f 700.— 's maands
ontvangen (September 1838).
In afwachting van eene blijvende vestiging werd, vóór
de uitwatering der Tjenako, een gouvernementsvaartuig
met 40 militairen op de Indragiri-rivier gestationeerd. Later
is deze „zeemacht" versterkt met een kruisboot en een
roeikanonneerboot; de besluiten om op het eiland Pakanlaïs, later om op den linker-rivieroever een fort te bouwen,
kwamen niet tot uitvoering. Te Pakanlaïs werd „een civiel
gezaghebber, tevens algemeen ontvanger en belast met het
toezicht over de heffing der rechten op de vaart en den
handel" aldaar geplaatst ; te Tjenako een hem ondergeschikt

douaneambtenaar. De civiele gezaghebber had verder tot
taak, zich op de hoogte te stellen van de maatschappelijke
toestanden, en te waken voor de naleving van het contract.
Het staat wel vast, dat onze bemoeiing voor Indragiri
heilzaam was. Doch zij zou niet lang duren : Van den Bosch
trad eind 1839 als minister af, en Baud nam zijn plaats
in onder verschillende, ongunstige omstandigheden.
Allereerst de financieële. Hoezeer Indië ook, onder den
druk van het cultuurstelsel, het moederland tijdens de
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toepassing van het „stelsel van volharding" jegens België
was te hulp gekomen, het is bekend dat in 1840 (en nog
geruimen tijd daarna) „de nood van het moederland", naar
de gangbare uitdrukking „hoog gestegen" was. Indië moest
zooveel mogelijk geld leveren ; daar moesten de ontvangsten opgedreven, maar de uitgaven steeds tot de onverke beperkt worden. Baud voelde dus, in theorie
mijdelijke
wellicht iets, in de practijk stellig niets voor uitbreiding
van onzen werkkring in Indië, wanneer daaraan niet dadelijk
voordeelen in tastbaren vorm verbonden waren ; hij was,
van huis uit, een man van ruime opvattingen, maar het
was hem onmogelijk, deze in toepassing te brengen. Onder
welke zorgen onze regeering destijds gebukt ging, blijkt
o. a. uit hetgeen hij in Januari 1842 aan Merkus schreef:
„De boog is hier te lande bij voortduring sterk gespannen.
Ik kan en mag niet adviseeren tot het verlaten van een
stelsel, welks strekking is, ruime bijdragen uit de koloniale
geldmiddelen te verzekeren, en te verhoeden dat die boog
kome te barsten."
Het stelsel van verwaarloozing der Buitenbezittingen,
tijdens den Java-oorlog uit nooddwang aanvaard, door Van
den Bosch met uitzondering van Sumatra in toepassing gebracht, vond dus bij Baud instemming ; 66k wat
betreft de Oostelijke kusten van Sumatra, die immers slechts
lastposten beloofden te zijn.
Voor het behoud van het cultuurstelsel op Java moest,
wegens de geldelijke eischen van het moederland, alles
wijken. En Baud wist wel, dat de bevolking bezwaarlijk
tevreden kon zijn met de wijze, waarop dat stelsel werd
toegepast; hij wist ook, dat, mocht zij ergens in verzet
komen en het verzet zich uitbreiden, de op Java beschikbare krijgsmacht gering was.
Aldus is blijkbaar zijn gedachtengang geweest ; en de
daaruit volgende conclusie moest deze zijn : buitenbezittingen,
die geld en soldaten kosten, zijn uit den booze.
Hij had nog geene dadelijke aanleiding gehad om in
dat opzicht zijn gevoelen te doen kennen; wat gebeurd
was, was gebeurd, en er stond voor het oogenblik niets
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bijzonders op het programma. De strijd tegen de Padri's,
op Sumatra's Westkust, was in 1838 geëindigd, en al wat
daar verder verricht werd was werk van pacificatie en
consolidatie.
Doch daar kwamen, in Juli 1841, de eerste, alarmeerende
berichten aan van een opstand ter Sumatra's Westkust.
Zij bleken later grootelijks overdreven : binnen enkele
dagen was de opstand gedempt, zonder dat de verhouding
tusschen bestuur en bevolking daardoor ongunstiger werd ;
intusschen was de indruk sterk bij den Minister, en toen
een man die destijds zijn volle vertrouwen had, de gewezen
legercommandant, generaal H. J. J. L. de Stuers, hem in
verband met die berichten waarschuwde tegen onze „overhaaste uitbreiding op Sumatra, waardoor niet-alleen onze
financiën zwaar werden gedrukt, maar ook het Indische
leger steeds uitgeput en Java zelf in gevaar gebracht
werd", toen vond hij een gewillig oor. Den asten September 1841, vijf weken na ontvangst van die waarschuwing, schreef Baud, na overleg met den Koning, den
Landvoogd een brief waarin o.a. terugzending van een deel
der op Sumatra aanwezige krijgsmacht naar Java, en intrekking van alle civiele en militaire posten op de Oostkust bevolen werd.
De generaal Michiels en de waarnemend gouverneurgeneraal Merkus wederlegden, met goede gronden, de beschouwingen van De Stuers en Baud, maar voldeden voor
zoover mogelijk aan den ontvangen last. Aldus werd, om
ons verder tot ons onderwerp te bepalen, de vestiging te
Indragiri in het begin van 1843 weder opgeheven.
Er zijn aanwijzingen dat Baud door evenbedoelde
wederleggingen overtuigd is geworden. Immers, als in
1847 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal de ontruiming der posten op de Oostkust van Sumatra ter sprake
komt, licht hij die toe op eene wijze die, men kan gerust
zeggen kant noch wal raakt ; en ook later, in 1857, waren
zijne beschouwingen geenszins historisch juist. De in
September 1841 aangevoerde redenen werden niet herhaald.
Hoe dit dan zij, Indragiri werd verlaten. Men sloot
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een nieuw contract, waarin o. a. gezegd werd, dat het
vorige, van 1838, ten doel had den zeeroof te fnuiken en
de welvaart te bevorderen ; dat de vorsten en hoofden
ondubbelzinnige bewijzen hadden gegeven van hunne gehechtheid aan het gouvernement en van hunne gezindheid
en vermogen om de zeeroovers te weren ; dat, vermits nu
veiligheid bestond, de middelen tot uitbreiding van vaart
en handel minder noodig konden geacht worden, en dat
het gouvernement daarom „en als een blijk van vertrouwen
en hooge gunst jegens den vorst en de rijksgrooten, aan
hen alleen, zonder 's gouvernements ondersteuning, zoolang niet zou blijken dat dezelve weder wordt vereischt,
de oefening van hun macht en gezag wenschte over te laten".
Of Thorbecke ook gelijk had, toen hij eens zeide dat
er nog eene andere waarheid was dan de officieele !
In het nieuwe contract behield het gouvernement
zich alle vroeger verkregen rechten voor, doch het zou
die niet uitoefenen ; de Soetan en de rijksbestierder zouden,
„zoolang zij in goede verstandhouding leven en hun zetel
te Ringat niet verlaten zouden", jaarlijks f 2100.— en
f 1200.— tractement ontvangen, mits zij de gelden door
een gezantschap te Riouw lieten afhalen. Opmerking verdient, dat bij dit contract betreffende de troonsopvolging
nieuwe bepalingen werden gemaakt ; was in 1838 overeengekomen dat de Soetan moest worden opgevolgd door een
zijner afstammelingen en dat „bij gebreke van denzelven"
voor de opdracht dier waardigheid aan een anderen prins
de goedkeuring der Hooge Indische Regeering werd vereischt, nu werd bepaald dat de troonsopvolging onderworpen was aan de goedkeuring dier Regeering in overeenstemming met den Sultan van Lingga. Diens suprematie
over Indragiri werd dus nu weder, voor zoover is na te
gaan geheel onnoodig, officieel erkend !
Den Soetan wachtte nu eene moeilijke taak : zonder
steun stond hij weder tegenover de talrijke aristocratische
leegloopers die zich, gelijk ook elders in de zuiver inlandsche
staten, schuldig maken aan knevelarij en roof; en reeds in
1846 wendde hij zich rechtstreeks tot den Gouverneur-
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Generaal met verzoek, hem weder een Nederlandsch ambteBaud was nog
naar toe te voegen. Natuurlijk kreeg hij
nul op het rekest, en onzerzijds werd voorminister !
loopig alle aanraking vermeden. Eerst in 1850 werd het
land weder door een ambtenaar bezocht.
Deze, de resident van Riouw, werd hartelijk ontvangen;
blijkbaar was onze bemoeiing van 1838 tot 1843 nog in
dankbare herinnering. Merkwaardig is wat gedurende zijn
verblijf voorviel ; onverwacht ontving hij op een avond
bezoek van den rijksbestierder, die in een „zeer vertrouwelijk
gesprek" zijn leedwezen uitsprak over het heengaan van
ons personeel in 1843. „Sedert dien tijd is hier alle welvaart verdwenen. Alle takken van nijverheid en volksvlijt
„zijn vernietigd. Wij vorsten kunnen onze waardigheid niet
„meer ophouden. Armoede en gebrek nemen van jaar tot
„jaar toe. Wij Maleiers kunnen geen rijk meer naar be„hooren besturen zonder de hulp van een Europeesch gezag.
„De weinige Maleische staten, die nog zonder die hulp
„beheerd worden, strekken tot bewijs. Ik hoop dat gij
.,onzen toestand aan het gouvernement zult bekend maken,
„en het de verzekering zult geven dat wij niets vuriger
„verlangen dan dat de zaken op den vorigen voet worden
„hersteld."
Aldus werd, treffend juist, het anti-imperialistisch
stelsel van onverschilligheid door een inlandsch vorst beoordeeld. Onthouding, verwaarloozing van de belangen der
inlandsche bevolking was voor het oogenblik financieel
echter voordeeliger ; met moreele verplichtingen werd geen
rekening gehouden, en nog in 1861 luidde het ministerieele
wachtwoord : „ik beschouw elke uitbreiding van ons gezag
in den Indischen archipel als een schrede nader tot onzen
val, en zulks te meer daar wij nu reeds in dit opzicht ver
boven onze krachten gegroeid zijn". De ervaring van de
laatste twintig jaar heeft gelukkig duidelijk gemaakt dat
Indië, en ook de Nederlandsche goede naam, meer gebaat
is door een ruimer opvatting van hetgeen plicht gebiedt.
De resident voldeed aan het verzoek van den rijksbestierder, en een paar jaar later, in 1854, werd, door den
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gouverneur-generaal, eene hernieuwde vestiging te Indragiri
aan den minister van Koloniën met nadruk in overweging
gegeven. Het mocht niet baten ; de machthebbenden in
Nederland voelden voor dergelijke bemoeiingen, die geen
geldelijk voordeel beloofden, destijds volstrekt niets.
Intusschen bleef, in de volgende jaren, de verhouding
steeds vriendschappelijk ; de bezoldiging van Soetan en
rijksbestierder droeg daartoe natuurlijk het hare bij. In
1858 zond de eerste uit eigen beweging eenige hulp voor
de straks te bespreken bestraffing van Reteh ; in het
volgende jaar werd, om eenigszins te voorzien in den
geldelijken nood van den vorst en de rijksgrooten, hun
eene som van f 6600.— ten geschenke gegeven. Dat de
Soetan in zijn gebied onvoldoende gezag kon uitoefenen
en wel waarde hechtte aan onzen steun, blijkt uit het
merkwaardig feit dat hij in hetzelfde jaar een deel van
zijn rijk willende bezoeken, door den resident van Riouw
werd voorzien van eene „onderteekende en gezegelde bekendmaking, gericht aan alle grooten in het rijk Indragiri,
houdende dat deze ter vermeerdering van de welvaart van
hun land verplicht zijn alle bepalingen van het contract,
door het Gouvernement met Indragiri gesloten, en alle
bevelen van hun Soetan na te komen".
Veel heeft deze vermaning blijkbaar niet geholpen ;
wij vernemen weldra weder van vijandige gezindheid
tusschen Soetan en rijksbestierder, van willekeur, van
anarchie. Toen het landschap in 1871 door den assistentresident van Lingga werd bezocht, bleek de toestand
aldus : de stokoude Soetan ongeschikt om nog eenig gezag
uit te oefenen ; de rijksbestierder en de verdere rij ksgrooten
uit het bestuur verdrongen door de afstammelingen der
vorstenfamiliën ; geen veiligheid meer voor personen en
goederen, het land geheel in verval.
En ook later, toen de Soetan (1876) overleden was,
ging het niet beter.
Bij de troonsverwisseling werd bepaald dat de bestaande
contracten zouden worden gehandhaafd ; in tegenwoordigheid
van den Sultan van Lingga, bij wien de nieuwe Soetan
..
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met zijn rijksbestierder eenige
zoon van den vorigere
maanden had doorgebracht werd voorts een „suppletoir
contract" gesloten dat, ten blijke van zijne instemming,
met de acte van verband ook door den Sultan werd bezegeld
en onderteekend (1877). De resident had herhaalde ontmoetingen met den nieuwen vorst, en gaf hem de noodige
wenken omtrent de wijze waarop naar het verkrijgen van
betere toestanden moest worden gestreefd.
Weldra echter bleek dat met de bestuurswisseling niets
gewonnen was.
Een broeder van den overleden . Soetan bracht, met een
paar neven van den nieuwen vorst en met een broeder
van den .rijksbestierder, Indragiri in opschudding ; op aandrang van den resident zond de Sultan van Lingga eene
commissie tot onderzoek, doch de schuldigen weigerden
deze naar Lingga te volgen. Toen daarop klachten werden
ontvangen, dat een der „booswichten" eenige Chineezen
van Singapore in slavernij hield, anderen uit baatzucht
had vermoord, trad ons bestuur op : de assistent-resident
van Lingga ging met een stoomschip naar Indragiri en
slaagde erin, de schuldigen, die zich in het gevolg van
Soetan en rijksbestierder bevonden, te vatten. Zij werden
te Lingga door de Sultans-rechtbank tot verbanning veroordeeld. Een hunner, Said Begab zijn naam wordt
hier vermeld omdat hij in de volgende jaren een rol
speelde zou zijn straf te Makassar ondergaan.
Intusschen was het wel afdoende gebleken, dat men
niet op blijvende verbetering kon hopen wanneer het inlandsch bestuur niet onder geregelde leiding van een
Europeesch ambtenaar werd gesteld ; dat de rijksbestierder
van 1850 daaromtrent niets te veel had gezegd. In 1878
werd de toestand door onze regeering als volgt geschetst:
„Veiligheid van personen en goederen bestond er in geenen
deele; de handel werd door de velerlei heffingen en
afpersingen zoodanig belemmerd, dat hij zich grootendeels
naar Kampar verplaatste. Dat de bevolking daaronder het
meest geleden heeft, ligt voor de hand. Het zielental, dat
vroeger in Indragiri, met Mandah en Reteh, slechts 15- a
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20000 bedroeg, moet in de laatste jaren, doordat vele huisgezinnen naar elders verhuisden, nog verminderd zijn."
Onder de leus „qui trog embrasse, mal étreint" werden
ook in deze jaren nog door vele machthebbenden, op allerlei
gronden, plannen tot uitbreiding onzer bestuursbemoeienis
op de Buitenbezittingen bestreden ; en vaak liet men zich
van de inlandsche potentaten meer welgevallen dan voor
het aanzien onzer regeering oirbaar was. Ook onder den
druk van de in Atjeh geleden tegenspoeden werd nog
steeds vervaar] oozing der buitenbezittingen gepredikt ; maar
ten aanzien van Sumatra was dat geluid toch gaandeweg
verstomd. De Oostkust van Sumatra had zich, na onze
inmenging door het Siak-tractaat van 1858, tot eerre
bloeiende landstreek ontwikkeld ; ter Westkust waren de
uitgestrekte Ombilin-steenkolenvelden ontdekt ; en, al zag
men om financieële redenen nog wel heil in uitstel waar
dat mogelijk was, -- men begreep sedert 1871 dat de verschillende deelen van Sumatra, voor zoover die nog geheel of
gedeeltelijk zelfstandig gebleven waren, op den duur meer
inmenging vorderden. Men zou, geloof ik, te ver gaan indien
men beweerde dat „het besef onzer zedelijke verplichtingen"
hier den doorslag gaf; was dat het geval geweest, dan had
men ook elders, bijvoorbeeld op Soemba, zich niet langer
bij de daar geconstateerde, ten hemel schreiende toestanden
neergelegd. Maar wat de bedoelde streken van Sumatra
betrof, na al wat op dat eiland reeds tot stand was gebracht
kon men het „stelsel" van verwaarloozing niet langer
handhaven.
Wat nu in het bijzonder Indragiri aangaat, men
zag er dan niet langer bezwaar in, daar een ambtenaar van
het binnenlandsch bestuur te doen verblijf houden. Het
geldelijk bezwaar was niet van beteekenis : de controleur,
tot dusver aan den assistent-resident van Lingga toegevoegd,
zou eenvoudig naar Ringat verhuizen ; echter werd hem
niet, zooals in 1838 was geschied, eenige politiemacht toegevoegd om zich zoo noodig te kunnen doen gelden. Wat,
in zoo anarchistische toestanden als daar heerscheen, toch
niet overbodig was geweest.
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De controleur aanvaardde zijn taak, den Soetan als
raadsman en leidsman bij te staan, in het begin van 1879 ;
tegelijkertijd kwam er ook, vanwege den Sultan van Lingga,
een politiek agent te Ringat.
Aanvankelijk scheen alles goed te gaan. Landbouwers
en handelaren verheugden zich, evenals Chineesche kooplieden, over de kans dat zij voortaan bescherming zouden
vinden ; maar na eenige maanden reeds werd het duidelijk
dat de rijksbestierder en andere aanzienlijken, aan de
vorstelijke familie verwant, met de aanwezigheid van den
ambtenaar geenszins ingenomen waren. Geruchten van
„slechte voornemens van dien kant" waren aanleiding dat,
eind 1879, ter bescherming van zijn persoon, tien inlandsche gewapende politiedienaren, een gewapende zeilsloep
en een gewapende boot ter beschikking van den controleur
werden gesteld. Maar ook daarna verbeterde de verwarde
inwendige toestand niet, al mochten zich meer Chineezen
te Ringat vestigen en daardoor de uitvoer van boschproducten, de invoer van rijst en zout niet onbelangrijk
toenemen.
De talrijke vorsten-afstammelingen (de bovenbedoelde,
op kosten der bevolking levende „aristocratische leegloopers") bleven als voorheen hun schadelijk overwicht op
Soetan en rijksbestierder uitoefenen en daarmede den
invloed van den controleur „maar al te dikwijls" overschaduwen ; en de overtuiging dat krachtiger optreden
noodig zou zijn, wilde men het met de plaatsing van den
ambtenaar beoogde doel bereiken, moest zich van lieverlede wel aan onze bestuurders opdringen.
In 1881 kwam de boven reeds genoemde Said Begab,
die van Makassar ontvlucht was, in Indragiri terug, en
daarmede begon voor ons bestuur de ellende. De Soetan
onttrok zich aan zijne verplichting tot uitlevering van
dien „booswicht" ; zoo min schriftelijke vertoogen als eerre
zending van den assistent-resident hielpen, onder den
druk der vorstentelgen drong de Soetan integendeel aan
op begenadiging. Toen kwam de assistent-resident met een
oorlogsschip, een brief overbrengende van den resident,
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waarin den vorst de ontevredenheid der Regeering werd
betuigd en hij werd aangemaand niet langer aan zijn
plicht te kort te doen. Nu werd beterschap beloofd, maar
niets gedaan, en een paar maanden later berichtte de
Soetan dat Said Begab niet meer in Indragiri, maar in
Djambi was. Onze ambtenaren begrepen dat zij om den
tuin geleid werden ; van den Soetan werd derhalve gevorderd dat hij naar Riouw zou opkomen, om zoowel bij den
Resident als bij den Sultan leedwezen over het gebeurde
te betuigen en verontschuldigingen aan te bieden.
Maar de regeering had hierbij de „recht ongelukkige
ingeving"
de uitdrukking is van den oud-minister E. de
Waal tevens te bepalen dat, zoolang Said Begab niet
uitgeleverd, of althans niet aan evenvermelden eisch voldaan was, als dwangmaatregel de Indragiri-rivier door eerre
voldoende scheepsmacht voor allen in- en uitvoer zonde
worden gesloten. Tevens werden de controleur en zijn
personeel van Ringat tijdelijk teruggeroepen ; aan 's Gouvernements onderdanen en aan de vreemde handelaren werd
gelegenheid geschonken, zich in tijds met hunne bezittingen
te verwijderen. Vele Chineezen en verscheiden Maleiers
gaven, uit vrees voor de te verwachten anarchie, aan dien
wenk gevolg. De Soetan trok zich in de bovenlanden
terug, en de rijksbestierder werd verantwoordelijk gesteld
voor de ongeschonden bewaring van het gouvernementsetablissement te Ringmi ; de controleur zou te spreken zijn
op een der stoomschepen..
Welke overwegingen tot deze gedragslijn aanleiding
hebben gegeven, is verre van duidelijk. Men stond tegenover een zwakken, aan opium verslaafden Soetan en zijne
nietswaardige omgeving, doch niet tegenover de bevolking
en de handelaren, die steeds getoond hadden ons welgezind
te zijn ; ons bestuur was dan ook de eenige macht, bij
welke zij eenige bescherming konden verwachten. En om
nu den Soetan, die vermoedelijk meer uit onmacht dan uit
onwil ongehoorzaam was geweest, te straffen, ging men
allen handel stop zetten, haast uitsluitend ten nadeele van
onze vrienden : den „minderen man" en de kooplui. Dat
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dit nadeel voor eene zoo geringe bevolking nog al wat
beteekende, blijkt uit de cijfers : in 1881 had de invoer
f 192.600, de uitvoer f 144.526 bedragen. En. .. „een
groot deel der bevolking verliet Indragiri, uit vrees voor
de willekeur" der als in alle inlandsche staten steeds talrijke, zich tot eenigen arbeid te hoog voelende vorstentelgen, „die in Indragiri reeds van ouds een ontevreden
en voor de rust en orde schadelijk element vormen." Onder
deze heeren bevond zich Said Begab, die zich in het
binnenland had schuil gehouden, maar zich nu in de kuststreken vertoonde en „zich niet ontzag" het aan de hoede
van den rijksbestierder toevertrouwde gouvernementsetablissement te Ringat „te schenden en te berooven." Nog
al naïef, zou men zeggen, wordt deze gebeurtenis aldus
voorgesteld ; waarom zou de als onze speciale vijand beschouwde Said, in 1878 al een „booswicht" genoemd, zich
wèl moeten hebben „ontzien" ?
De Soetan en de rijksbestierder hadden, kort na den
aanvang der blokkade (25 Maart 1882), den controleur
verzocht weder naar Ringat te komen, om de beëindiging
der hangende quaestie te bespreken ; maar, zoo vernemen
wij, „uit den aard der zaak" werd het voorstel afgeslagen ;
men hield vast aan den gestelden eisch. Vreemd doet
het echter aan, te vernemen dat, toen de Soetan daaraan
niet voldeed, „onze autoriteiten zich een paar malen mondeling en schriftelijk met hem in aanraking stelden, ook
om hem de verzekering te geven dat hij bij opkomst naar
Riouw ongedeerd naar In.dragiri zou kunnen terugkeeren" ;
na de eerst aangenomen houding een daad van zwakheid,
die onmogelijk tot goede gevolgen leiden kon.
Het bleek dan ook vrij spoedig, dat de geheele maatregel der blokkade en wat daarmede in verband stond,
eene mislukking was. De Soetan vijandiger dan ooit, de
handel ook die van Kwantan (langs de Indragiririvier) vernietigd, het land in onrust, de welgezinde
bevolking in hooge mate benadeeld; in stede van het
doel te naderen, was men er veel verder van verwijderd.
De Indische Regeering „achtte den tijd gekomen" nu een
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anderen weg in te slaan : in 't begin van 1883 werd bepaald,
dat de controleur zich weer te Ringat zou vestigen : als
dan het etablissement in voldoenden staat van tegenweer
was gebracht, zou de blokkade eindigen. Men zou den
Soetan laten loopen en niet meer als zoodanig erkennen,
zoolang hij niet tot inkeer kwam ; het bestuur zou trachten
„samen te werken met de goedgezinde rijksgrooten en de
bevolking, tegen den Soetan en diens opruiende omgeving."
De controleur zou de beschikking krijgen over eene „vrij
sterke politiemacht" (32 man) en, voorloopig, over een
oorlogsschip.
Hij kwam half-Maart te Ringat aan ; in Mei werd de
blokkade opgeheven. Dat met dit laatste „groote ontspanning intrad", ligt voor de hand ; ook, dat er langzamerhand weer wat orde en regel kwamen in Indragiri,
althans te Ringat en omgeving ; de verder binnenslands
gelegen streken bleven nog jarenlang vrijwel buiten onzen
invloed. Maar het is moeilijk te zeggen, of de nu aangenomen gedragslijn de gewenschte gevolgen zou kunnen
gebracht hebben : reeds in Augustus overleed de Soetan,
en ons bestuur beging daarop weder een groote fout.
Tijdens de onderhandelingen van 1838 n.l. stelden onze
Commissarissen zich zoo goed mogelijk op de hoogte van
de plaatselijke toestanden en gebruiken ; het verslag hunner
bevinding is opgenomen in het Tijdschrift van NederlandschIndie van 1842. Na eene beschrijving hoe de verkiezing
van den vorst geschiedt, wordt daar uitdrukkelijk gezegd :
„Bij het overlijden van den vorst moet deze verkiezing
onmiddellijk plaats hebben, en de nieuwe vorst in zijne
waardigheid zijn uitgeroepen, nog voordat de stoffelijke overblijfselen van den voorgaanden ter aarde worden besteld."
Deze adat nu werd, in 1883, volkomen veronachtzaamd ;
geen der ambtenaren had de moeite genomen, zelfs na te
lezen wat vroeger over Indragiri gerapporteerd en gepubliceerd was ! !
De Regeering, aldus slecht voorgelicht, was van oordeel
dat, zoolang de hangende quaesties, o. a. die van Said
Begab, niet opgelost waren, van een optreden van een
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nieuwen Sultan geen sprake kon wezen, en vond goed dat
het bewind voorloopig zoude worden gevoerd door eene
commissie van drie rijksgrooten, onder de leiding van den
controleur. Eenige maanden later achtte zij „bij nader
inzien" het „niet onmogelijk" dat eene langdurige vacature
der Soetans-waardigheid aanleiding zou kunnen geven tot
het proclameeren van een ongewenscht persoon tot landschapshoofd ; er werd toen onderzoek gedaan naar de geschiktheid der in aanmerking komende vorstenzonen, en
in Februari 1885 werd de zoon van den overleden Soetan
„door de hoofden en het grootste deel der bevolking voor
die waardigheid aanbevolen". Onze bestuurders maakten
geen bezwaar, de Sultan van Lingga evenmin ; in Augustus
van genoemd jaar volgde daarop de „installatie" van den
nieuwen vorst, Radja Isa. Van Said Begab en andere
grieven werd niet meer gesproken.
Maar intusschen had het uit het oog verliezen van
bovenvermelde adat tot een nieuwe bron van moeilijkheden
geleid. Een der pretendenten, Radja Abdoellah, zoon van
een broeder van den in 1876 overleden Soetan, had herhaaldelijk op de handhaving der adat, dus op de verkiezing
van een vorst, aangedrongen, en was er eindelijk toe overgegaan, zich te Pranap, eene meer in het binnenland gelegen plaats „eigenmachtig tot Soetan te doen uitroepen"
(November 1884) ; dat was de reden, zoo werd in een
officieel stuk gezegd, waarom hij niet voor de waardigheid
van Soetan in aanmerking had kunnen. komen.
Men had dan nu feitelijk twee Soetans : een in de
binnenlanden, een in het Oostelijk deel. „Meermalen werden,"
toen het te laat was, „onderhandelingen met Abdoellah
aangeknoopt om hem van gedragslijn te doen veranderen,
doch deze pogingen bleven vruchteloos." In den aldus
geschapen toestand kwam geen verbetering toen Abdoellah
in 1888 stierf; krachtens de adat werd hij onmiddellijk
vervangen door zijn zoon, die onder den naam van Soetan
Ibrahim den „troon" besteeg.
De lezer gelieve zich te herinneren dat wij het hier
hebben over een arm land, half zoo groot als Nederland,
O. E. XV 10
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maar met eene totale bevolking, hoogstens gelijk die van
Zaandam.
Het ontbrak Soetan Isa, evenals vorige soetans, aan
macht om zich buiten zijne onmiddellijke omgeving te doen
gelden ; natuurlijk maakte diens mededinger zich die machteloosheid ten nutte om zijn gezag te versterken, en op het
einde van 1889 was de toestand zoo, dat noch Isa, noch
zijne rijksgrooten, het zouden wagen de bovenlanden, het
„rijk" van Ibrahim, te betreden of zich daar met het bestuur te bemoeien.
Dat was dan het resultaat van onze bemoeiïngen gedurende de laatste tien jaren ; en die bemoeiïngen komen
zelve wel in een eigenaardig daglicht door hetgeen nu
verder geschiedde. Begrijpende dat er nu toch op eene of
andere manier een einde moest worden gemaakt aan de
verwarde toestanden, ging de resident van Riouw in Februari
1890 zelf naar Pranap, de „residentie" van Ibrahim ; hij
bereikte wel niet dadelijk zijn doel, maar de gevoerde besprekingen baanden den weg tot verdere aanrakingen, zeker
niet het minst doordien de resident „vergiffenis schonk aan
den bekenden Said Begab."
Men kan zich bij deze handeling neerleggen uit overweging dat men in een landschap als Indragiri niet kon
optreden als in een geordenden staat, en dat men op
deze wijze althans tot betere toestanden komen kon. Doch
wanneer men haar beschouwt als een daad van politiek
beleid, hoe moet dan het oordeel luiden over de houding
van ons bestuur in 1881 en daarna, toen het alles op het spel
zette om Said Begab weer in handen te krijgen ?
Bij de daarna gevoerde onderhandelingen werden aan
de verschillende partijen belangrijke geldelijke voordeelen
geboden ; juist op dat oogenblik voor haar van veel belang,
nu de handel vrij wel stilstond en dus ook de heffing van
tolrechten weinig opbracht. En zoo kon dan, toen alle
voorbereidingen waren afgeloopen, in Augustus 1890 te
Ringat eene samenkomst plaats hebben van den resident
met de hoofden van beide partijen en hunne omgeving,
waarin de vrede werd hersteld op de volgende voorwaarden :
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Ibrahim erkende den Soetan als zijn hoofd, en zou, onder
den titel van Soetan moeda (jongere Soetan) rijksbestierder
zijn van het tot nu toe door hem bezeten gebied. Het
overige deel van Indragiri bleef beheerd door den rijksbestierder, die den titel van Radja moeda ontving ; bij trouwe
plichtsvervulling zou de waardigheid van beide erfelijk zijn
in hun geslacht. Alle in- en uitvoerrechten en alle pachten
werden afgestaan aan het Gouvernement, dat daarvoor
jaarlijks f 30.000 betalen zou : een derde aan den Soetan,
een derde aan elk der rijksbestierders en hunne mantri's.
De verdere wettige inkomsten (grondhuren, boeten, heffingen)
zouden op dergelijke wijze worden verdeeld. Na goedkeuring
van deze grondslagen door de Indische regeering volgde
in Maart 1892 de sluiting van een „suppletoir contract,"
waarop de geldelijke regeling met Augustus d. a. v. in
werking traden.
Van dat oogenblik af kan men zeggen, al deden
zich nog wel moeilijkheden voor, opende zich voor Indragiri een betere toekomst ; de sedert 1843 begane fouten
waren uitgewischt, en de leiding der zaken kwam in voldoende
mate in handen van het Europeesch gezag.
Toen de zwakke en aan opiumgebruik verslaafde
Soetan Isa in 1902 overleed, was zijn zoon en opvolger,
Radja Machmoed, pas elf jaar oud. Gedurende diens
minderjarigheid werd het bestuur gevoerd door een regentschap onder de leiding van den Europeeschen ambtenaar
(nu een assistent-resident) ; doch wat wel de aandacht
verdient : de regeering zorgde, zooveel in haar vermogen
was, voor de opvoeding van den jeugdigen vorst : deze was
vijfjaar lang de leerling en huisgenoot van een Europeeschen
hoofdonderwijzer, eerst te Tandjong Pinang (Riouw), daarna
te Buitenzorg. Hij verbleef daarop nog een jaar bij den
inspecteur van het lager onderwijs te Batavia, en keerde
toen naar Tandjong Pinang terug om zich verder voor de
hem wachtende taak te bekwamen; in 1908 kwam hij onder

de leiding van den assistent-resident van Indragiri, over
welk gebied hij in 1912 het bestuur aanvaardde. Overeenkomstig de in de laatste jaren gevolgde beginselen werd
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met hem geen contract meer gesloten, maar beëedigde hij
de „Korte verklaring," 1 ) waarop hem eene acte van erkenning en bevestiging werd uitgereikt.
Werden aldus, meer dan in vroegere jaren geschiedde,
van regeeringswege maatregelen genomen ter verkrijging
van een goed bestuur, ook in het belang der ontwikkeling van het landschap kon een aanvang worden gemaakt
met de toepassing van moderne begrippen. Bij alle vroegere
overeenkomsten met inlandsche vorsten en hoofden was
geen onderscheid gemaakt tusschen de inkomsten van het
landschap en die van den vorst ; deze ontving alles wat
de belastingen, schadeloosstellingen enz. opbrachten en
kon daarvan wel eens een klein deel beschikbaar stellen
voor uitgaven van algemeen nut. In den regel was van
dit laatste echter weinig sprake, zoodat alle landsinkomsten
eigenlijk alleen dienden om den vorst en zijne omgeving
een vergelijkenderwijs weelderig, maar ook ontzenuwend
leven te verschaffen. Sedert 1902 echter is men er op uit,
door de oprichting van landschapskassen eene scheiding
te maken, zoodat men gaandeweg, ook in de inlandsche
„zelfbesturen", komen kan tot een behoorlijk staatsbeheer.
In deze richting werd ook in Indragiri gewerkt. Wij
hebben straks gezien, dat voor schadeloosstelling ter zake
van overgenomen belastingen 's jaars f 30.000 werd betaald ; deze som nu werd in de landschapskas gestort, en
daaruit werden de rechthebbenden betaald ; de nieuwe
'

1) De „korte verklaring", zooals die thans van de inlandsche zelfbesturen wordt verlangd, bestaat uit slechts drie artikelen. In het eerste
verklaart het zelfbestuur, dat zijn landschap deel uitmaakt van Ned. Indië
en dus staat onder de heerschappij van Nederland; dat het mitsdien steeds
trouw zal zijn aan de Koningin en Haren vertegenwoordiger, den GouverneurGeneraal. In het tweede, dat het zich in geenerlei aanraking met vreemde
mogendheden zal stellen. In het derde, dat het zal nakomen en handhaven
alle regelingen, die met betrekking tot zijn gebied door of namens het
gouvernement zullen worden vastgesteld, en dat in het algemeen alle bestuursbevelen zullen worden opgevolgd.
In de „acte van erkenning en bevestiging" wordt verklaard dat de
vorst in zijne waardigheid zal worden gehandhaafd, zoolang hij de aangegane
verbintenis naleeft.
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Soetan zou eerie vaste bezoldiging ontvangen van f 600
's maands, benevens 10 pCt. van het landschap toekomeride
inkomsten uit ondernemingen van landbouw en nijverheid.
Deze inkomsten (cijns voor vergunningen en concessiën)
bedroegen in 1912 ruim f 7000, zoodat den Soetan daarvan ruim f 700 toekwam.
De „afdeelingskas van Indragiri" had, in 1912, een
totaal ontvangst van cc. f 87.000 ; daaruit konden o.a.
worden bestreden : restitutiën aan 's lands kas voor ten
behoeve van het landschap gedane uitgaven, f 21.400 ;
kosten van gevangenen, f 1800 ; politie f 6400 ; onderwijs
f 3000 ; openbare werken f 13000 ; inl. hoofden en ambte27.400. Het is alles nog in den aanvang ; maar als
f 27.400.
naren f
door de ontwikkeling des lands de inkomsten toenemen,
dan zal de bevolking daardoor worden gebaat.
In den aanvang van het jaar 1913 werd — zooals in
een officieel verslag wordt gezegd — „ter vereenvoudiging
van het inlandsch bestuurspersoneel de waardigheid van
radja moeda, een der twee rijksbestierders, opgeheven".
Dit vereischt eenige nadere verklaring : bij de overeenkomst van 1890 was immers bepaald dat, bij trouwe plichtsvervulling, de waardigheid der rijksbestierders erfelijk zou
zijn, en de regeering zou niet bevoegd geweest zijn, die
afspraak als niet bestaande te beschouwen. De zaak is
deze : na het overlijden van den rijksbestierder, in 1898,
werd hij opgevolgd door zijn zoon die reeds na enkele
maanden stierf. Daarop werd diens broeder aangewezen,
maar deze gedroeg zich zoo, dat hij in 1901 uit zijn ambt
moest worden ontzet. Nu volgde weder een zoon den vader
op, doch wegens onbetrouwbaarheid en wangedrag moest
ook die ambtenaar ten slotte warden ontslagen ; daarmede
was de lijst van hen die rechten konden doen gelden op
de waardigheid van rijksbestierder (der benedenlanden)
geput, en kon men zonder bezwaar tot bedoelde vereenvoudiging overgaan. In ander opzicht bestond evenmin
bezwaar : de jeugdige Soetan is, door zijne opvoeding en
ontwikkeling, geschikter voor het bestuur dan vroeger de
vorst met den rijksbestierder samen. Het aandeel van dezen
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in de meervermelde schadeloosstelling van f 30.000 bedroeg
voor hem persoonlijk f6400,en komt thans ten goede
aan de landschapskas.
In alle opzichten schijnt het „rijk van Indragiri" een
goede toekomst te gemoet te gaan, doordien het Nederlandsch gezag eindelijk den weg heeft gevonden om zijn
invloed ten bate des lands te doen gelden.
Een tweede, belangrijk deel der afdeeling Indragiri
bestaat uit de tot 1905 onafhankelijke Kwantandistricten.
De bevolking van deze is van Menangkabouschen oorsprong, en erkende in vroegere tijden den vorst van Pagerroejoeng als haar opperheer. In den aanvang der 19e eeuw
hebben de Padri's in hun geloofsijver het Menangkabousche
vorstenhuis ten val gebracht ; daarna trad een der afstammelingen van dat huis, die zich in Kwantan gevestigd had,
op als de vorst (jang di pertoean) des lands. Veel gezag
heeft hij nooit kunnen uitoefenen : het landschap had,
gelijk de Padangsche bovenlanden, zeer democratische
instellingen. Het is niet zonder bedenking, ter aanduiding
van de toestanden, Europeesche benamingen te gebruiken ;
maar men zal zich althans eenig denkbeeld van de verhoudingen kunnen maken, wanneer men zich voorstelt dat
de dorpen zich vereenigden tot een vijftal groepen, bondgenootschappen, republiekjes, die soms zelfs met elkander
in oorlog waren ; den vorst werd wel de uit traditie geboren
eerbied bewezen, maar men gehoorzaamde hem slechts
wanneer dat gelegen kwam. Dat zijn macht overigens in
groote mate afhankelijk was van zijne persoonlijkheid
spreekt van zelf; en ook, dat hij, in moeilijkheden verkeerende, steun zocht waar hij dien vinden kon. Zoo is
het wellicht te verklaren -- uit den aard der zaak weten
wij van vroegere toestanden in Kwantan niet veel dat
in 1838 de Jang di pertoean, die een schoonzoon was van
den Soetan van Indragiri, zich tot .ons bestuur ter Sumatra's
Westkust wendde om tot het gouvernement in nadere
betrekking te komen. Het is ook niet onmogelijk, dat deze
bloedverwantschap de verklaring geeft van de suprematie,
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welke Indragiri zich in de latere jaren meermalen over
Kwantan trachtte aan te matigen.
Het blijkt niet, dat aan het door laatstgenoemd landschap gedaan verzoek eenig gevolg is gegeven ; en als men
de uitdrukking niet al te letterlijk opneemt, kan men
zeggen dat wij, tot 1869 toe, niets meer van die streek
vernamen. Ons bestuur onthield zich, op grond der boven
besproken aanschrijving van Baud, van elke bemoeiing;
maar soms hadden de grensstreken last van de „vagebonden", die zich in Kwantan ophielden. In 1864 bleek,
dat de toen aanwezige 'Tang di pertoean wegens zijn afpersingen en willekeur algemeen gehaat was ; aan een in 1869
door het bestuur te Padang ontvangen verzoek om zich
in Kwantan te vestigen schijnt weinig waarde te moeten
worden gehecht.
Intusschen had, in 1868, de mijningenieur W. H. de
Greve de Ombilin-steenkolenvelden ontdekt ; zij zijn aldus
genoemd naar de rivier die hen doorsnijdt, en oostwaarts
verschillende zijrivieren opnemend, de namen Kwantan
en Indragiri ontvangt naar de doorloopen landschappen.
Geen wonder, dat De Greve in zijne rapporten er op aandrong te trachten, vooral van dezen natuurlijke afvoerweg
voor den afvoer den steenkolen oostwaarts partij te trekken, en dat, onder den invloed van die ontdekking, de
minister van koloniën, Van Bosse, in October 1871 een
geheel ander geluid deed hooren dan zijn voorganger dertig
jaren vroeger.
Met een enkel woord wezen wij boven reeds op den
toen in beginsel veranderden koers ; in beginsel meer dan
in werkelijkheid, want in de eerstvolgende jaren werd,
onder den invloed van allerlei omstandigheden, niet het
minst van de Atjeh-ellende, van de toepassing der nieuwe
denkbeelden weinig vernomen. En. . . er waren onder de
hoogste autoriteiten in Indië nog steeds predikers van de
leer dat hij, die niets doet, ook niets te verantwoorden
heeft ; wij moesten, zoo leeraarden zij, toch begrijpen dat
onze bestuurstaak, in evenredigheid met onze krachten,
geen uitbreiding maar beperking behoefde. Zij, de kort.
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zichtigen, zagen niet in, dat de bestuurstaak lichter wordt
wanneer men niet meer te doen heeft met in anarchie
levende buren ; zij gevoelden niet, dat op hen, die spreken
van een koloniaal bezit waarin zij geen vreemde mogendheid zouden toelaten, ook de plicht rust aan dat bezit de
noodige zorgen te wijden.
IJzerman, die in 1891 de Kwantan-districten bezocht
en zich zooveel mogelijk op de hoogte der toestanden had
gesteld, uitte zijn verontwaardiging over de meer dan slappe
bestuurstheoriën van „afwachten" en ,,niets doen" o. a. in
de volgende regelen :
.„De onafhankelijke districten doen dienst als de
vuilnisbak van de Gouvernementslanden ; dat is de wijze
waarop wij bijdragen tot de beschaving en ontwikkeling
van deze streken” ; en, na gesproken te hebben over een
der hoofden : „Het schuim der bovenstrooms gelegen bondgenootschappen volgt hem, belust op roof en moord. Zoo
zullen dweepzucht en bandeloosheid factoren blijven waarmede bij elke volgende aanraking met de Kwantanstreken
rekening moet worden gehouden. Daar bestaat geen macht,
.

die orde en tucht, recht en veiligheid kan handhaven. Zoo
ergens, zou onze overheersching daar tot zegen kunnen
zij n" ....
Inderdaad zouden er, na de aanschrijving van Van
Bosse van 1871, nog haast 35 jaar verloopen voordat de

„vuilnisbak" werd opgeruimd.
Het zag er aanvankelijk niet naar uit. Aan de Greve
werd in 1872 opgedragen, met twee bestuursambtenaren
na te gaan of de Kwantan te gebruiken zou zijn voor den
steenkolenafvoer, en eene commissie van inlandsche hoofden
werd vooruitgezonden om tot het onderzoek de noodige
medewerking te verkrijgen. De 'Tang di pertoean bleek zeer
welgezind, en aan de oppositie, in twee landschapjes
(Taloek en Loeboe Djambi) hechtte men dus niet veel; ten
onrechte, want het gezag van den vorst was slechts schijn,
en tot de oppositie behoorde zekere Datoe Sireno, die bij
analogie met de andere inlandsche staten eenigszins als de
rijksbestierder zoude kunnen worden beschouwd en die
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door de commissie, in hare onbekendheid met de werkelijke
toestanden, niet als zoodanig was erkend en geëerd.
De rivierverkenning nam dus een aanvang ; doch
voordat de Greve nog het onafhankelijk gebied had bereikt,
sloeg de prauw waarin hij gezeten was door den fellen
stroom der Kwantanrivier om en vond hij aldus op noodlottige wijze den dood. De hem vergezellende bestuursambtenaren keerden daarop terug, en van hervatting
van het onderzoek was geen sprake meer. Later werd
vernomen, dat 3- a 400 man uit Taloek waren verzameld
om de Europeanen op te wachten en hun den doortocht
te beletten.
Grensgeschillen gaven weldra aanleiding tot nadere
bemoeiingen. De controleur B. G. baron van Höevell,
beter ingelicht, slaagde er in, met Datoe Sireno op vriendschappelijken voet te komen, met het gevolg dat deze
hem bezocht, en zelfs in Mei 1875 zich aanmeldde bij den
resident der Padangsche Bovenlanden en bij den Gouverneur
van Sumatra's Westkust, met instemming van den Jang
di pertoean en van de hoofden der Kwantanlanden het
verlangen te kennen gevende, onder ons bestuur te worden
geplaatst. Korten tijd daarna deed de Jang di pertoean,
door tusschenkomst van den assistent-resident van Lingga,
hetzelfde verzoek aan den resident van Riouw.
De quastie scheen hiermede opgelost : op vredelievende
wijze zouden toekomstige moeilijkheden worden voorkomen.
De Indische Regeering vond goed, dat van Höevell de
Kwantanstreken zou bezoeken .
Hij overleed echter voordat hij aan het plan had uitvoering kunnen geven, en in April 1876 was de stemming
te Batavia weer omgeslagen : alle bezoekreizen in de onafhankelijke landen moesten vooreerst worden gestaakt ! !
Van Höevell's werk was daarmede vernietigd, en de
Kwantandistricten, geheel noodeloos, gedoemd tot verdere
inwendige twisten. Het is beschamend, doch ik verheug
er mij over, nog te hebben mogen beleven dat de uitdrukking : de bevolking der onafhankelijke landen die om ons
bestuur bedelt „kan naar den duivel loopen", in dezen tijd
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niet meer wordt gehoord. Het cynisme : „wat kan 't ons
schelen of die lui elkaar doodslaan", heeft gelukkig voor
goed afgedaan.
Ongeveer tegelijkertijd met die aanschrijving van
1876 overleed de oude Jang di pertoean, en daarmede
ontstonden geschillen over de opvolging; het voorloopig
gevolg was, dat de rechthebbende (oudste zoon van den
overledene), Radja besar, werd erkend in de Oostelijke
districten, maar dat Datoe Sireno en de zijnen den baas
speelden in de Westelijke. Beide partijen zochten bij herhaling steun bij ons bestuur, maar... „onthouding" bleef
het eerre noodige. Hunne aanzoeken bleven onbeantwoord;
„van het Gouvernement was niets te hopen."
Schijnbaar gelukte het, in 1883, aan Radja besar, over
zijnen tegenstander te zegevieren, en een oogenblik scheen
het, dat de geheele Kwantan hem zoude huldigen. Maar
het bleef bij den schijn ; de onwillige districten verkozen
„de aan bandeloosheid grenzende vrijheid", en weldra
daalde zijn aanzien in het geheele land en achtte hij zich
nergens meer veilig. „Is het wonder," zoo schreef IJzerman
in 1895, „dat hij zijne hoop gevestigd houdt op de tusschenkomst van het Gouvernement ; dat hij geneigd is onze
souvereiniteit te erkennen en zoodoende tot aanzien te
komen ?" Maar „de regeering volgde het stelsel van
onthouding met onverstoorbare onverschilligheid" ; en in
het laatst van 1890 beklaagde de Jang di pertoean zich
in deze woorden : „de aanraking met het gouvernement
heeft mij nog niets dan zorgen gebaard".. . „Met het
gouvernement komt men niet verder ; steeds wordt men,
als er sprake is van nadere aanraking, met een kluitje in
het riet gestuurd".
Een oogenblik kon de verwachting gekoesterd worden,
dat de ontginning van de Ombilin steenkolenmijnen daarin
verandering brengen zou.
Men had die ontginning jarenlang uitgesteld; typisch
is de bekende uitdrukking van een Indisch hoofdambtenaar, nu haast veertig jaar geleden : „laat die kolen daar
maar liggen, zij liggen er goed". Zooveel voelden de macht-
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hebbenden van dien tijd voor de ontwikkeling van de
Buitenbezittingen ! Maar de eenmaal door de Greve opgeroepen geest bleef werken ; eindelijk werd, in 1887, besloten
tot den aanleg van een spoorweg van Padang naar de
Padangsehe Bovenlanden en de daar liggende kolenvelden.
Die spoorweg, begreep men, zon financieel bestaanbaar zijn
door de goedkoop te verkrijgen en massaal te vervoeren
brandstof, en omgekeerd zou de exploitatie van deze pas
mogelijk zijn wanneer de spoorweg haar naar de kust
bracht. Terloops zij hier vermeld dat de spoorweg in 1891
voltooid was, en de kolenontginning, op eenigszins ruime
schaal, in 1893 een aanvang nam.
Doch van den aanvang af werd betoogd dat men, om
de steenkolen een voldoenden afzet te verzekeren, ze nietalleen naar de Westkust, maar ook naar de Oostkust van
Sumatra brengen moest ; daar zouden zij ter beschikking
komen van de tallooze stoomschepen die Singapore, het
handelsemporium van het Oosten, aandeden. In deze richting waren wel eenige verkenningen en onderzoekingen
gemaakt, doch met vrij negatief resultaat : een te dure
spoorweg zou moeten worden aangelegd om een der aan
de Oostkust uitmondende rivieren, ter plaatse waar die te
allen tijde voor groote stoombooten bevaarbaar is, te bereiken. „Verschillende omstandigheden, maar bovenal de
politieke betrekkingen met de onafhankelijke staten langs
de Kwantan gelegen, deden (verder) onderzoek onbepaald
uitstellen". En in 1884 kwamen de meest tot oordeelen
bevoegden tot de slotsom dat, afgescheiden van politieke
toestanden, van afvoer Oostwaarts geen sprake kon zijn ;
de technische en financieele bezwaren waren te groot.
Doch de heer IJzerman, die den spoorweg op de
Westkust bouwde, kwam in 1890 op de zaak terug : het
Ombilinkolenveld zou immers „eerst tot zijn volle recht
komen wanneer de kolen rechtstreeks gebracht worden
aan den grooten weg van het wereldverkeer". Er moest
dus z. i. nog onderzocht worden, of het niet mogelijk ware,
de Siakrivier te verbinden met de kolenvelden door een
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spoorweg, die Kwantan zoude doorsnijden ; allereerst was
daartoe noodig eene verkenning van het terrein.
De regeering, zoo in Indië als hier te lande, had, nu
eene persoonlijkheid als IJzerman zich voor die verkenning
beschikbaar stelde, daartegen geen bezwaar, mits vooraf
gebleken zou zijn dat de politieke verhouding met de
onafhankelijke Kwantan-districten zich daartegen niet verzette. Toen het bestuur van Sumatra's Westkust zich
hiervan, naar het meende, voldoende had overtuigd en de
noodige voorbereidingen getroffen waren, werd het plan in
het begin van 1891 ten uitvoer gebracht.
Maar nauwelijks was de tocht aangevangen, of het
bleek dat men zich ten aanzien van het landschap
Taloek vergist had : daar heerschte, althans toen de Europeanen met hun gevolg in de buurt kwamen, eene bepaald
vijandige stemming. Alzoo werd besloten, dat gebied niet
te betreden, en van de Taloekers slechts te verlangen, dat
zij de expeditie buiten hun gebied niet lastig zouden vallen ;
dit zou „niet straffeloos worden geduld". Den hoofden
werd nog voorgehouden dat zij de gevolgen van vijandelijke
handelingen, ook met het oog op hun gezin en hunne
bezittingen, wèl moesten overwegen. Het antwoord luidde
dat zij niets zouden doen, maar wellicht niet bij machte
zouden zijn enkele hunner voorvechters terug te houden.
Inderdaad bleek dit laatste al spoedig : de achterhoede
der koelie-colonne werd door een groot aantal Taloekers
overvallen, de burgeropnemer van Raalten werd vermoord.
De reis liep verder goed af, dank zij het beleid van de
leiders en de goede gezindheid van de bevolking der
andere Kwantandistricten ; wij hebben ons daarmede niet
verder op te houden. Maar IJzerman teekende in zijn
dagboek aan : „Zoo was dan moord en roof het antwoord
op de waarschuwing (aan Taloek) om zich van vijandelijkheden
kheden
tegenover de expeditie te onthouden ; een
antwoord,
niet gegeven door de bestuurders, want dat zijn geen
machthebbenden, maar door een troep bandelooze schurken,
in naam van Allah en den Profeet opgezweept door dweepers
en eerzuchtigen."
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Wat deed nu de Indische regeering ?
De Gouverneur van Sumatra's Westkust zond een
brief aan het hoofd van Taloek, waarin hij dezen voor het
gebeurde verantwoordelijk stelde, en opheldering vroeg met
uitlevering van de schuldigen. Verder niets.
De Kwantanners hadden dit aanvankelijk niet verwacht. Er scheen, zoo lezen we nog al naïef in een
regeeringsstuk, „zekere vrees te bestaan voor de gevolgen
van het gebeurde" ; het verkeer met de gouvernementslanden werd een tijdlang gestaakt. Maar toen onzerzijds
niets geschiedde, verdween de vrees en kwamen de menschen weder ten handel op ons grondgebied.
En na een jaar kwam de regeering tot deze conclusie :
„het was genoegzaam aan te nemen dat bij de aanranding
geen politieke drijfveeren in het spel waren geweest," en
men „meende dus het denkbeeld, om tegen die negorij
tot dwangmaatregelen over te gaan, te moeten laten rusten
en de beëindiging der zaak aan den tijd en de omstandigheden te kunnen overlaten."
De Gouverneur had dan ten slotte toch beter gedaan,
de overvalling der onzen maar dadelijk als eene onschuldige
grap te beschouwen en geen eischen te stellen van opheldering en uitlevering. Wat had hij a te zeggen als er

toch geen b op volgde !
De doofpot als regeeringsinstrument. . Is het niet
beschamend ?
Voorloopig vernam men niets meer van Kwantan. Nu
ja, in 1893 waren er ernstige moeilijkheden tusschen de
bevolkingen aan de wederzijdsche grenzen, maar die werden
„na langdurige onderhandelingen in der minne geschikt."
Doch in September 1894 beyond zich de resident der
Padangsche Bovenlanden nabij de grens. Toen kwamen
de hoofden der V Kota Kwantan, het meest westelijk, aan
het gouvernementsgebied palend landschap, hunne opwachting maken en tevens het verzoek doen, onder ons bestuur
te worden gesteld. Wel bekend met de zienswijze der
hoogere machten te Batavia, gaf de resident ten antwoord
dat de heeren over eenige jaren maar eens moesten terug-
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komen ; als zij dan niet van meening veranderd waren,
zouden „de noodige stappen bij de regeering worden gedaan tot inlijving van hun gebied".
In de oostelijkste, aan Indragiri grenzende landschappen heerschte dergelijke stemming. De hoofden brachten
in 1895 bezoeken bij den controleur te Ringat, en die
bezoeken werden beantwoord ; den controleur werd verzocht, aan den resident mede te deelen dat men gaarne
tot het gouvernement in dezelfde verhouding zoude komen
als Indragiri.
In 1897 kwam de zoon van den Jang di pertoean aan
den resident der Padangsche Bovenlanden namens zijn
vader het verzoek doen, dat het gouvernement het bestuur
over de Kwantandistricten op zich zou nemen. Het antwoord luidde, dat deze wensch diende te worden geformuleerd in een brief, 66k door de vijf landschapshoofden
onderteekend ; de brief kwam (1898), maar niet door alle
hoofden geteekend, aangezien niet allen het gezag van den
vorst erkenden.
In 1899 kwam het hoofd van Tjerenti (district, gren-

zende aan Indragiri), tot tweemaal toe bij den resident
van Riouw met het verzoek toch onder zijn bestuur te
komen ; ook in andere deelen van Kwantan, zeide hij, was
men daartoe geneigd.
In 1901 overleed de Jang di pertoean; zijne waardigheid werd niet meer vervuld, daar onder de vijf landschapshoofden geen eenstemmigheid omtrent de keuze van een
opvolger (uit drie pretendenten) konden worden verkregen.
De meest rechthebbende nam wel, in 1904, den titel aan,
maar was feitelijk niet meer dan hoofd van een der districten.
Intusschen hield de aandrang om onder onze vlag te
worden gesteld, steeds aan. In October 1901 kwamen
weder lieden tot den resident van Riouw, zich noemende
afgezanten van de vijf landschapshoofden, met hetzelfde
verzoek, doch zij konden zich niet legitimeereh en keerden
dus onverrichter zake terug. Later bleek dan ook wel, dat
niet alle districten ons evengoed gezind waren; in het
bijzonder Taloek, door onze houding na de expeditie van
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IJzerman in zijne minachting voor de ongeloovigen gestijfd,
bleef vijandig.
Intusschen, weldra brachten nu de omstandigheden
mede dat het sedert 1838 zoo hardnekkig volgehouden
anti-imperialisme niet langer kon worden gehandhaafd. De
aan de steenkolenmijnen te werkgestelde dwangarbeiders
vluchtten in belangrijk aantal naar de Kwantandistricten,
en vonden daar een goed onthaal ; ook bescherming, want
toen, in 1905, eenige vluchtelingen door onze bevolking op
ons gebied waren gevat, zond de 'Tang di pertoean eene
bende derwaarts ter bestraffing ! Hiermede liep de maat
over, te meer doordien ook de uitlevering van gevluchte
Djambiërs geweigerd werd. En, het is genoeg bekend dat
de regeering nu niet meer tegen eenige inspanning opzag
om haar aanzien te handhaven en ordelijke toestanden in
het leven te roepen. Van drie zijden Oost, West en
Zuid trokken kleine militaire colonnes het land binnen ;
de meeste hoofden kwamen zonder verzet in onderwerping,
doch op twee plaatsen hadden scherpe gevechten plaats.
Toen Taloek na krachtigen wederstand genomen was,
onderteekenden en beëedigden alle hoofden die dat niet
reeds gedaan hadden, de „korte verklaring", en aldus was,
binnen één e maand, verricht wat sedert tientallen jaren
was verzuimd. Het bestuur der volkshoofden werd gehandhaafd, doch onder de leiding gesteld van een controleur ;
de Kwantandistricten werden eene onderafdeeling van de
afdeeling Indragiri.
Dat ons optreden waardeering gevonden heeft, blijkt
wel het best uit de sedert elk jaar, zij het niet steeds
juist in dezelfde woorden afgelegde verklaring : „de politieke toestand laat niets te wenschen over, de controleur
vindt bij de volkshoofden trouw alle medewerking." Men
kon dan ook, in 1910, het nog te Taloek gelegerd militair

detachement opheffen. Zonder eenige moeilijkheid werd,
op 1 Januari 1908, door de zelf besturen cene hoofdelijke
belasting ten behoeve der landschapskas ingevoerd ; uit
deze ontvangen de inlandsche hoofden en ambtenaren Bene
vaste bezoldiging, en worden verder gelden uitgegeven
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voor onderwijs, landbouw, openbare werken enz. De belasting bracht in het eerste jaar f 8572, in 1912 reeds
f 13610 op ; uit dit laatste bedrag wordt f 4140 aan het
inlandsch bestuur, f 2456 aan onderwijs, f 459 aan ziekenverpleging, f 1189 aan landbouw, f 2913 aan openbare
werken besteed.
Wij hebben thans nog kartelijk te spreken over de
twee districten Mandah-Gaoeng aan de Noord-, en Reteh
aan de Zuidzijde der x afdeeling Indragiri.
Zij waren, volgens de inlandsche geschiedschrijvers,
de prijs geweest welke de Soetan van Indragiri had te
betalen gehad voor de hem door den Onderkoning van
Riouw verleende hulp (1754), en een geliefkoosd verblijf
geworden van de zeeroovers die, zooals bekend, met medewerking van Riouwsche vorsten en hoofden langen tijd op
de Indische wateren den baas speelden. Sprak Daendels
niet van het „bon plaisir der heerera zeeroovers", waartegen hij niets vermocht ?
Aan de oevers van de rivier Reteh, die den lagen
alluvialen oosteroever van Sumatra ten N. van Djambi
doorloopt, woonden dan later de afstammelingen der
Soeloesche zeeschuimers, in 1787 door de Riouwsche vorsten
ontboden om de Nederlanders te verdrijven en daar verder
zwervende en roovende gebleven. Hun hoofd werd in 1828
door du Bus begenadigd ; onder den titel „panglima besar"
vertegenwoordigde hij sedert den Sultan van Riouw, en
mitsdien ook het Nederlandsch gezag. Maar, in de eerstvolgende jaren althans, ging de zeeroof ongestoord voort.
De Sultan van Lingga, Machmoed, die in 1841 optrad
en in 1857 afgezet werd, was zeer met hem bevriend; tot
hem wendde de vorst zich dan ook in laatstgenoemd jaar
om hulp, en terwijl men zich in Reteh versterkte en
wapende, weigerde de panglima besar die, zooals later
bleek, met vele hoofden der rondom Lingga gelegen
eilanden in betrekking stond, hardnekkig, den nieuw aangestelden Sultan te erkennen. Het gevolg was ten slotte

eene maritieme expeditie (1858), waarbij de panglima en
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zijne voornaamste medestanders sneuvelden. Na dien tijd,
en ook doordien de zeeroof door krachtig optreden onzer
zeemacht geen middel van bestaan meer opleverde, verloor
Reteh alle beteekenis.
Mandah--Gaoeng heeft, afgescheiden van den ook daar
gedreven zeeroof, ons nooit bijzondere moeilijkheden gebracht. liet gaf, evenals de Soetan van Indragiri, in 1858
een bewijs van goede gezindheid door vijf prauwen, met
zestig koppen bemand, ter beschikking van den commandant
der evenvermelde expeditie te stellen.
Met den ondergang van het Riouwsche vorstenhuis
in 1911 kwamen de hierbedoelde districten onder onze
rechtstreeksche souvereiniteit, zonder dat daarmee moeilijkheden gepaard gingen ; de aanwezige hoofden werden
gehandhaafd. De geheele, zeer dun bevolkte kuststrook
Mandah-Gaoeng, het benedenstroomsgebied der Indragiririvier en Reteh -- werd in 1912 vereenigd tot eene afzonderlijke onderafdeeling : de Indragirische benedenlanden,
onder een civiel gezaghebber.
Aldus is nu in het gansche gebied der afdeeling
Indragiri ons gezag op eenvoudige, doch deugdelijke wijze
gevestigd; men heeft de inlandsche bestuursorganen behouden, houdt daarover toezicht, geeft de noodige leiding.
De bevolking is rustig en tevreden ; de tijden dat zij
onderling strijd voerden of de op ons gebied gelegen
grensstreken verontrustten of bedreigden zijn voorbij.
En de fouten, zoo lange jaren door onze bestuurders
begaan doordien het hun aan belangstelling in de Buitenbezittingen, aan juist inzicht of aan doortastendheid ontbrak,
zijn door hunne opvolgers op gelukkige wijze uitgewischt.
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IBSEN'S „BRAND"
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

Ik geloof eigenlijk, dat de behoefte over Ibsen's „Brand"
te spreken, reeds lang, reeds minstens twintig jaar latent
in mij moet geweest zijn, reeds sinds den tijd, toen ik
„Brand" voor den eersten maal las.
Het was in 1894, naar aanleiding van de aula-voordrachten door Prof. Chantepie de la Saussaye onder den
titel „Zekerheid en Twijfel" te Amsterdam gehouden. Ik
was het toen eens met Brand, en ik was het eens met
Ibsen, omdat ik meende, dat ook Ibsen het eens was geweest met zijn held, en ik zou mij dus rustig bij deze
algeheele eensgezindheid hebben kunnen nederleggen, zonder
ooit behoefte tot spreken te gevoelen, indien niet Prof. la
Saussaye in „Zekerheid en Twijfel" zijn ongenoegen over
Brand had te kennen gegeven. Want hij hield niet van
Brand en hij hield niet van Ibsen en hij meende bovendien, dat ook Ibsen niet aan de zijde van Brand kon hebben
gestaan.
In die dagen nu moet mijn protest, mijn tegenspraak,
mijn ... mijn zelfverdediging begonnen zijn.
Evenwel, ik was toen betrekkelijk nog jong en de gedachte, mijn tegenspraak te uiten of op andere wijze te toonen
dan door een zwijgend protest, een innerlijk tegensputteren
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kwam destijds nog niet in mij op. En, ofschoon die zwijgende
tegenspraak waarschijnlijk veel van wat ik later schreef,
beïnvloed heeft, de lust haar te uiten bleef latent en zou
wellicht nog vele jaren latent gebleven zijn, indien niet
de lezingen door Prof. van Dijk in 1912 te Amsterdam
over Ibsen's „Brand" gehouden, de sluimerende behoefte in
mij hadden gewekt, uiting te geven aan mijn opvatting
over „Brand".

Nu, ik was het dan eens met Brand — welke opvatting ik echter, als op persoonlijke sympathie berustende,
verder onbesproken en onverdedigd zal laten — 5 maar ik
meende ook — en dat is de vraag die ik hier behandelen
wil, omdat van het juiste inzicht in deze questie het recht
begrip van het drama afhangt, — ik meende ook, dat Ibsen
niet alleen aan de zijde van Brand had gestaan, maar het
zoo volkomen eens was geweest met zijn held, dat hij door
den mond van Brand de waarheid genit heeft, — de eenige
waarheid voor hem in die dagen, — die God hem te spreken gaf. Ik meen de, dat hij in Brand zichzelf had gegeven ;
niet, zooals hij zich waarschijnlijk in de meeste zijner werken gaf, om in de persoon van zijn held zichzelf te belijden
en te richten — ook voor Ibsen was dichten : „Gerichtstag halten über sein eigenes Ich," — maar om zich in

hem te verwezenlijken, zooals hij zich zeker niet in het
lange, moeitevolle leven, zooals hij zich hoogstens in enkele
korte oogenblikken verwezenlijken kon. Ik meende dus,
dat de slotwoorden van het drama niet de veroordeeling,
maar de bevestiging moesten zijn van hetgeen Brand van
den aanvang af aan gepredikt heeft.
„Brand," schreef Ibsen in 1870 in een brief aan Peter

Hansen, ,Brand ben ik zelf in mijn beste oogenblikken,"
en indien ik deze woorden voor waarheid heb gehouden,
zoodra ik ze las — natuurlijk voor zoover ooit een zoo
korte samenvatting van een zeer ingewikkelde questie de
waarheid benaderen kan, — het is niet, omdat ik gewoon
1) „At digte, - det er at holde
dommedag over sig sel v."

68

IBSEN ' S „BIZAND".

zou zijn, de menschen te gelooven op hun woord of al te
veel waarde te hechten aan uitingen van schrijvers, wanneer
ze in interviews of particuliere brieven zich laten verleiden,
iets te beweren over zich zelf en hun werk. Dichters immers
zijn geneigd tot zelfironie en zelfverdichting en zullen bovendien door hun groote prikkelbaarheid licht al te hevig
reageeren tegen bedoelingen en opvattingen, welke hun
worden aangewreven,... het is alleen, omdat ze zoo opvallend overeenstemmen met hetgeen ik zelf over Brand
had gedacht, omdat ze de twee hoofdpunten weergeven van
mijn opvatting :
le dat Ibsen in Brand zich zelf heeft gegeven,
2e dat hij in Brand zich zelf niet veroordeeld heeft.
Maar ik wil mij niet beroepen op een bewering in een
particulieren brief, en indien anderen dit woord terzijde willen
laten, hebben ze daartoe natuurlijk volkomen het recht.
De meeste critici hebben dit dan ook gedaan, en,
waarschijnlijk uitgaande van de veronderstelling, dat objectiviteit de eerste eisch is, die men een schrijver stellen
moet in tegenstelling tot mij, die in de eerste plaats
subjectiviteit vraag in kunst -- gemeend, de figuur van
Brand te moeten beschouwen als een objectieve schepping
van den kunstenaar en zich daarop, objectief en ernstig,
afgevraagd : wat nu kan de schrijver ons met deze figuur
hebben willen zeggen ?
Wat hij ons met „Brand" te zeggen had ? Och, hij
heeft ons natuurlijk heelemaal niets willen zeggen, maar
hij had moeilijkheden en bezwaren en met die moeilijkheden
im stelde hij ` zich voor God en wat is dichten anders ?
om den weg daaruit te vinden. En nu zag hij, want hij
was een dichter en die zien geen problemen maar menschen
nu zag hij zichzelf tegenover die bezwaren. En nu begon
hij naar der dichteren aard -- zichzelf te verdichten,
d. w. z. hij reproduceerde zichzelf, zoo nauwkeurig, zoo
juist, zoo gehoorzaam mogelijk, wetende, dat, als hij zich
niet vergiste in zijn interpretatie, als hij waarlijk herschiep,
wat God geschapen had, hij het hoogste zou geven, wat
de grootste menschenscheppende kunstenaar ooit zal
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kunnen bereiken, n.l. een door God geschapen mensch.
Maar daarmee nu had Ibsen tevens, vanzelf, de hoogste
objectiviteit bereikt, n.l. die, die uit subjectiviteit wordt
geboren. Want de schrijver, die toeziet en registreert, wat
buiten hem gebeurt, is wel objectief, maar hij geeft geen
kunst. En hij, die nog een eigen doel heeft te bereiken,
een eigen boodschap te brengen heeft, die nog ingrijpen
wil en meepraten, inplaats toe te zien en te registreeren,
hij is niet zuiver objectief.
Eerst daar, waar de schrijver één is geworden met
zijn held, die zich bedroeft met zijn droefheid, en toornt
met zijn toorn, en de woorden spreekt, die hij in zijn eigen
hart vindt om te spreken, en handelt in overeenstemming met
zijn eigen innerlijk handelen, d.w.z. zóó, als hij, de schrijver,
waarschijnlijk nooit zou hebben kunnen handelen, omdat
steeds de omstandigheden van het dagelijksch leven hem
zullen verhinderen, zichzelf te worden, n.l. datgene te worden,
wat God met hem bedoeld heeft, eerst daar kan de ware
objectiviteit beginnen. En nu schijnt het nog wel, alsof
het lot en het leven der handelende personen als klei was
in des dichters hand, en hij doet nog wel, alsof hij al
wat daar geschiedde, aldus besloten had in zijn wijzen raad,
maar in waarheid weet hij wel beter. Hij mag toezien en
registreeren, datgene, wat in hem geschiedt.
En Ibsen zag toe ; hij zag toe op de woorden en de
daden van zijn held, en hij zag, hoe de wereld moest reageeren op die woorden en die daden, zooals de wereld ook
op zijn eigen woorden en daden gereageerd zou hebben,
indien ze die gekend en ze niet voor kunst had gehouden,
voor poëzie. En hij zag de botsing, die onvermijdelijk komen
moest, en den onvermijdelijken uitslag daarvan, waar één
den strijd aanvaardde tegen allen .
Weet ge, hoe het gaan moet ? had Kierkegaard gevraagd, de groote, Deensche schrijver, die onlangs gestorven
was en in zijn dagen de geheele Christelijke wereld in het
Noorden ook Ibsen's wereld ! in zoo hevige beroering
had gebracht, weet ge, hoe het gaan moet, als God „het
Christendom, de leer van zelfverloochening, van lijden,
.
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van ongelijkvormigheid aan de wereld," wil verbreiden
„Hij verzekert er zich van, dat er in elk geval toch één
Christen wordt : de prediker van het Christen dom. En dan
gaat het er op los om de menschen voor die leer te winnen. Nu daar komt niet veel van terecht en even zeker
als de prediker een Christen is, even zeker eindigt het er
mee, dat de prediker gedood wordt en dat de geheele zaak
op niets uitloopt dan op dien éénen prediker").
Ik zal nog herhaaldelijk Kierkegaard moeten aanhalen,
om mijn bedoeling duidelijk te maken en het ligt voor de
hand, „Brand" door citaten uit Kierkegaard's werken toe
te lichten, immers de overeenkomst tusschen de prediking
van Brand en die van Kierkegaard is zoo onmiskenbaar, dat
velen hebben gemeend, in Kierkegaard het model voor
Ibsen's Brand te moeten zien, waartegen dan Ibsen
natuurlijk protesteerde.
Hij be weerde : dan nog eerder aan Ds. Lammers te hebben gedacht ... Nu goed, maar Lammers was een volgeling
van Kierkegaard 2 ).
Hij beweerde : weinig van Kierkegaard te hebben gelezen
en nog minder van hem begrepen te hebben. Nu goed,
er, die men vlot en
Kierkegaard is nu eenmaal geen schrijver,
gemakkelijk leest en slechts weinigen hebben den moed
en de volharding, zijn lange, dialectische betoogen tot het
einde toe te doorworstelen. Maar hij heeft dan toch enkele
dingen zoo herhaaldelijk en dan ook met zoo groote duidelijkheid gezegd, dat het niet waarschijnlijk is, dat Ibsen ze
niet in den een of anderen vorm ontmoet en dan ook wel
begrepen zou hebben.
Want Ibsen was opgegroeid in een Christelijke omgeving en van zijn groote belangstelling op religieus gebied
getuigt de geheele eerste periode -- de zoogenaamde
religieuse periode van zijn schrijverswerkzaamheid. Bij
voortduring houdt het Christendom hem bezig in die dagen
?

1)

Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard. Vertaling van

R. M. Chantepie de la Saussaye — blz. 306.
2)

Ik ontleen deze en de meeste der hier volgende bijzonderheden

aan het boek van J. Collin : „Ibsen als religiöser Dichter".
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en het spreekt dan ook van zelf, dat de sterke godsdiendienstige beweging, die van Kierkegaard uitging en op vele
plaatsen in Noorwegen, ook in Ibsen's vaderstad Skien, tot
het stichten van de vrije Apostolische gemeente onder
Ds. Lammers heeft geleid, zijn belangstelling opgewekt en
zijn arbeid beïnvloed heeft. „Dien storm," schrijft hij aan
zijn zuster Hedwig, die tot de gemeente van Ds. Lammers
was overgegaan,
en hij heeft met dat woord de religieuse
„dien storm heb ik meebeweging in Skien op het oog,
gemaakt, ofschoon van uit de verte, dat ik daarbij was,
getuigt een deel van mijn werk."
En, daar Ibsen bovendien in Italië, waar hij tijdens
het schrijven van „Brand" vertoefde, met vurige bewonderaars van Kierkegaard omging, meen ik wel veilig te
mogen aannemen, dat hij toch licht meer van Kierkegaard
gelezen, en zijn gedichtensfeer beter zal hebben gekend
dan ... nu dan ik bijvoorbeeld, die slechts nu en dan wat
in een keur zijner werken heb gebladerd, --- en die zijn
invloed speur in alles, wat ik schrijf.
Of Ibsen nog een Christen was in de dagen, waarvan
ik spreek
Ik weet het niet, maar Brand gaat uit van Christelijke veronderstellingen en Ibsen geloofde... nu natuurlijk hetzelfde
als Brand. Maar ook Brand weet ternauwernood, of hij
zich een Christen mag noemen 1 ). Schroomt hij met den
schroom van Kierkegaard, die zichzelf geen Christen
noemde maar ongelukkigerwijze aan het licht meende te
kunnen brengen, dat ook „de anderen" het recht daartoe
niet hadden 2 ), ja nog minder dan hij, omdat ze nog niet eens
aan den allereersten eisch voldeden, ja, dien zelfs niet beseften, dien het Christendom ons stelt ? Of ontbrak hem
werkelijk het recht daartoe ?
en de latere werken van
Was het Christendom
voor hem nog slechts een
Ibsen doen dit vermoeden
veronderstelling, een soort werkhypothese, die hij aanvaardde
?

1) Brand, (Gyldenda] ske ooghandels forlag), fjortende oplag. p. 22:
„Knapt ved jeg, om jeg er en Kristen."
2) Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard, biz. 256.
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om de dingen, die hij als waarheid wist en gevoelde, te
verklaren, en op grond waarvan hij de eischen stelde, die
hij te stellen had ? Zoo ja, het was dan toch de veronderstelling, die hij in die dagen voor God aanvaarden moest,
om de oplossing zijner moeilijkheden te vinden.
Hij was dan, zooals ik reeds zeide, in Italië, toen hij
zich zette tot het neerschrijven van „Brand".
Een geldelijke ondersteuning van de Noorsche regeering had hem in staat gesteld, een studiereis naar het
Zuiden te maken. Over Kopenhagen en Berlijn was .hij
naar Rome gereisd. Het was in 1864 tijdens den DuitschDeenschen oorlog over Sleeswijk en Holstein, en Ibsen vond
want hij gevoelde zich zoowel Skandinaviër als Noor —
hij vond, dat Noorwegen het kleine Denemarken had
moeten bijstaan in zijn strijd tegen het overmachtige
Pruisen. „Toen ik in Kopenhagen kwam," schrijft hij in
den reeds genoemden brief aan Peter Hansen,,,viel Diippel.
In Berlijn zag ik koning Wilhelm met trophaeën en
krijgsbuit zijn intocht houden. In die dagen begon „Brand"
in mij te groeien. In Italië was, toen ik daar aankwam,
het werk der eenheid door onbegrensde offervaardigheid
volbracht, terwijl bij ons" !
Terwijl bij ons ! .. .
Natuurlijk, ik wil hier niet beslissen, in hoeverre Ibsen
gelijk had in zijn verontwaardiging en of niet Pruisen
bijvoorbeeld evenveel of even weinig recht had als
Denemarken op de na den oorlog geannexeerde hertogdommen,... die Denemarken vroeger getracht had te annexeeren.
Ik constateer alleen het feit, dat Ibsen gevoelde, zooals hij
gevoelde en dat „Brand" uit die gemoedsstemming ontstaan is.
Er was dus bitterheid in Ibsen's hart, smart en heftige verontwaardiging, waaraan hij in tal van liederen
heeft lucht gegeven, over de handelwijze van zijn volk, dat
bij plechtige gelegenheden zoo welsprekend, zoo enthousiast
kon roemen in de groote daden der voorvaderen, dat bij
feestelijke bijeenkomsten, bij het klinken en drinken, zoo
gloeiend kon toosten op de broederlijke eenheid der
Skandinavische volkeren, maar dat nu, nu het op daden
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aankwam, op offers, die gebracht moesten worden, den
broeder alleen liet staan in den nood, zich verschuilende
achter de onmacht van een klein volk, dat immers toch
niets vermocht in den strijd der groote mogendheden ?
Alsof onmacht, sprak Ibsen, ooit een reden kon zijn
tot het niet aanvaarden van een plicht ! 1 ).
Zoo iemand niet heeft kunnen voldoen aan de hem door
God gestelde eischen, het zal hem vergeven worden, maar
nooit dat hij niet heeft gewild 2 ), niet tot het einde, niet
tot den dood, niet tot den nederlaag toe, heeft gewild.
Maar er was meer, er was dieper reden tot droefheid.
Ibsen zag ook in eigen hart en hij wist het : de misdaad,
door zijn volk begaan, ze was slechts de uiting van de algemeene, groote, menschelij ke halfheid en lafheid en zonde,
van dien zich steeds opstapelenden berg van schuld, die
gegeven is met het leven zelf 3 ). Neen, het was niet alleen
het Noorsche volk, dat laf terugdeinsde voor de door God
gestelde eischen, dat het Christendom, Gods grooten, absoluten eisch aan de wereld, had pasklaar gemaakt aan de
wereldsche behoeften van den tijd.
Wie onzer, vroeg Ibsen zich af, durft de eischen aanvaarden, die God hem stelt, wie de offers brengen, die
God hem vraagt ? Wie durft willen, wat God met hem
gewild, wie zijn, wat God met hem bedoeld heeft ? Wie
onzer is zichzelf?
„Een zelf te hebben, een zelf te zijn," zegt Kierkegaard,
„het is de groote, de oneindige gave een mensch geschonken,
maar tevens de eisch, dien de eeuwigheid hem stelt."
Het was de eisch, dien Brand aan de wereld gesteld
heeft, maar waaraan de wereld niet heeft kunnen voldoen.
Nu is het trouwens ook een harde, een onmogelijke
1)

Brand, blz. 245.

„Slaegten oorden er et folk,
som har glemt, at viljens pliqter
ender ei, hvor evnen svigter."

2)

Brand, blz. 85

„At ej du kan, dig viest forlades

3)

Brand, blz. 53.

„Hvilket skyldberg der sig höjner

men aldrig at du ikke vil."
fra det lille ord : at lege."
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eisch, van de menigte te vragen, dat ze zal ophouden
menigte te zijn, van de wereld te vragen, dat ze het breede
pad zal verlaten, waarop ze zich als wereld bevindt.
Want de wereld kan nu eenmaal dien weg niet verlaten, want daar, waar ze gaat, daar is de breede weg.
Maar ze wil ook dien weg niet verlaten, waar ze, volgens
Brand, zich zoo veilig voelt in de hoede van een humaan,
goedmoedig, beminnelijk God, die het zoo nauw niet neemt
met de zonde, die immers ook wel weet, dat de absolute
eischen, die Hij in het Christendom aan de wereld gesteld
heeft, niet practisch uitvoerbaar zijn, en dat Hij dus wel
een beetje zal moeten laten afdingen. Trouwens, dat doet
Hij immers gaarne, want God is een God van liefde en
waar Eén reeds de straf voor allen gedragen heeft 1 ) .
Maar Jezus Christus is nu eenmaal niet op aarde gekomen om te redden en zalig te maken een wereld, maar
een iegelijk, die in Hem gelooft, niet de menigte gelooft,
maar de afzonderlijke ziel 2 ), de ziel, niet de wereld wordt
zalig.
En daarom eischt Brand dan ook van de wereld, dat
ze zich zal oplossen in afzonderlijke zielen, die ieder voor
zichzelf den breeden weg zullen verlaten en op eigen verantwoord elfij kheid het smalle pad zullen kiezen, het pad,
waar Jezus Christus hun is voorgegaan, het eenzame pad
van lijden en zelfverloochening, van gehoorzaamheid en
offervaardigheid, van algeheele eenswillendheid met God.
Nu, die eisch is een harde, een ontzettende eisch en
het spreekt dan ook vanzelf, dat we Brand van alle zijden
van hardheid hooren beschuldigen, ja, zelfs Agnes heeft
zich nu en dan, in haar droefheid, dat bittere verwijt laten
ontvallen, wel is waar, om het later terug te nemen, om
hem ten slotte te danken, te danken voor alles, ook daarvoor, dat hij hard heeft kunnen zijn, waar het noodig was,
.

1)

Brand, blz. 21. „(I) vil laesse hele vaegtens ve
paa en, som man har sagt jer, kom
og tog den store straffedom."

2)

Brand, blz 221. „Troep ejes kun af sjaele."
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dat hij haar met opoffering van hun beider levensgeluk
getrouw tot God, tot zijn God, heeft geleid 1 ).
Maar de wereld buiten het stuk en de critici en
de schrijvers over Ibsen moeten het mij ten goede houden,
dat ik ook hen in dit opzicht tot de wereld reken, maar
ten opzichte van iedere afzonderlijke ziel zijn alle anderen
te zamen, ook de besten, ook de hoogsten : de wereld —
ze heeft eenstemmig die beschuldiging van hardheid herhaald.
Ibsen heeft dit gevaar gevoeld en telkens en telkens weer
doen uitkomen, welk een groote behoefte aan teederheid,
aan steun, welk een schat van liefde, zooals Agnes het
uitdrukt, dit sterke mannenhart vervuld heeft 2 ).
Maar dan spreekt men met Prof. van Dijk over de
moeilijkheid, waarvoor de gecompliceerdheid van Brand
ons stelt, of met Prof. la Saussaye over het verbijsterende
van het stuk, waar de schrijver ons in het duister heeft
gelaten omtrent zijn eigenlijke bedoeling, of met Collin over
de tweespalt, die door Brand's leven gaat, maar de eenvoudige oplossing, dat Ibsen die hardheid niet als hardheid bedoeld heeft, aanvaardt men niet.
En dus eischt men ook, en gelooft men met de wereld
in het stuk, met de officieele vertegenwoordigers van kerk
en staat, met den proost en den burgemeester, dat die
hardheid behoorlijk gestraft zal worden, dat de eigenzinnigheid, waarmee Brand zijn eigen wegen is gegaan, de hoogmoed, waarmee hij „zichzelf" heeft gehandhaafd, het vertrouwen op eigen wilskracht, dat hij tot het einde toe gepredikt
heeft, zal worden gebroken, dat tegenover den harden God,
dien hij verkondigt, een God van liefde zal worden gesteld.
Een God van liefde ? Ja, nu komt het er maar op aan,
wat men onder liefde verstaat.

„Uw God," zegt Brand tot de wereld, „is de mijne
niet: „de mijne is storm, waar de uwe wind is, onbuigzaam,

1)

Brand, blz. 177. ,,Tak for alt og tak for dette !

2)

Brand, blz. 90.

Du har ledet tro den traette."
„p hvilken sum of kjaerlighed

i dehne staerke mandesjael !"
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waar de uwe slap is, alliefdevol, waar de uwe lauw is" 1 ).
Want het is een God van liefde, dien God, dien Brand
verkondigt tegenover den slappen, humanen God dezer
wereld, maar een God van goddelijke liefde en die schijnt
dikwijls hard. En zoo Brand de wegen dezer wereld verlaten
heeft, hij heeft ze verlaten voor die van zijn God en zoo hij
zichzelf heeft gehandhaafd, hij heeft dat zelfbehoud gevonden op den weg van lijden en zelfverloochening, het is
de oude Christelijke paradox ! En, zoo hij dien weg tot het
einde toe gegaan is, zoo zijn wilskracht onverwinnelijk is
geweest, het is weder die paradox ! omdat hij zijn
eigen wil heeft overgegeven tot volle eenswillendheid met
God. —
„Dat is geen martelaarschap," heeft Brand eens tot
Agnes gezegd, „in smarten aan het kruishout te sterven,
maar den kruisdood te willen, te willen te midden van de
pijnen van het lichaam, te willen te midden van de angsten van de ziel eerst waar de wil in zulk een
strijd heeft overwonnen, eerst daar komt de tijd der liefde
Gods" 2 ).
En de tijd der genade is gekomen voor Brand. Op de
laatste, haast schertsend weemoedige vraag van den stervende,
die zich waarlijk voor God niet als overwinnaar voelt
-- of dan de voldoende dosis, het quantum satis van de
menschelijke wil, en dat beteekent voor Brand de algeheele
offervaardigheid en eenswillendheid met God, dus het
1) Brand, blz. 24. Men denne Gud er ikke min,
min er en storm, hvor din er vind,
uböjelig, hvor din er döv,
alkjaerlig der, hvor din er slöv."
2) Brand, biz. 89 en 90. „net er ej martyrskab, i ve
at dödes paa et korsets trae ;
först det at ville korsets död,
at ville midt i ködets nöd,
at ville midt i aandens angst,
först dette er din frelses fangst
Vandt viljen sejr i slig en staid,
da kommer kaerlighedens tid."
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geloof in zijn hoogsten vorm ! — niet een vlokje redding
kan werken 1 ), klinkt de stem uit de wolken, die van Gods
genade spreekt : „Hij is Deus Caritatis," Hij is de God
der liefde" 2 ).

Of Ibsen niet de eenzijdigheid heeft gevoeld van
Brand's opvattingen, ook niet het gevaar zijner prediking
Misschien ook wel, maar daarop heeft hij in ieder geval
niet den nadruk willen leggen.
Hij was trouwens ook in het minst niet in een stemming, om de wereld, waartegen zijn gansche ziel in opstand
was, gelijk te geven tegenover Brand. Indien hij het betrekkelijk recht der wereld had willen erkennen, d.w.z. het
recht der wereld van haar eigen standpunt uit, hij had
waardiger vertegenwoordigers kunnen kiezen dan de officieele vertegenwoordigers van staat en kerk, die hij gekozen
heeft, den burgemeester en den proost, welken laatste Ibsen
ook het beetje sympathie onthoudt, waarop toch iedere
figuur van een schrijver recht heeft. Met al de hartstocht
van zijn individualisme keert hij zich tegen deze beide
mannen, die tegenover de ziel, de wereld, tegenover den
enkeling, de maatschappij belichamen. Want Ibsen's Christendom, het moge nu hypothese zijn of overtuiging, —
het was het fel persoonlijke Christendom van Kierkegaard,
dat zich keerera moest tegen de Christelijke wereld als
wereld, tegen de Luthersche staatskerk, als kerk ; dat dan ook
in geen enkele kerk zou kunnen worden ondergebracht.
Die stemming nu en het zal voor den één gemakkelijker zijn, zich daarin te verplaatsen dan voor den ander,
en voor mij al heel gemakkelijk, die er, om zoo te zeggen
van nature al in ben, die niet eens, om in stemming te
komen, vooraf in Kierkegaard behoef te lezen die stemming is niet die van den goeden, ouden dokter, die Brand
zijn hardheid tegenover zijn moeder verwijt en hem tot
?

1)

2)

Brand, blz. 261. „Svar mig, Gud i dödens slug! —
gaelder ej et frelsens fnug
mandeviljens quantum satis — ?"
Brand, blz. 261. „Han er Deus caritatis."
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zachtheid tracht te bewegen, door er hem op te wijzen, dat
humaniteit de eerste eisch van onzen tijd is. Ibsen was
nu eenmaal geen humaan en beminnelijk mensch en hij
meende andere eischen aan de wereld te moeten stellen.
Niet die van den vroolij ken, jongen kunstenaar, die
in zijn goedhartigheid dadelijk bereid is, zijn beurs te ledigen om den nood te verzachten van het hongerende
volk, maar verschrikt terugdeinst voor den eisch, zijn leven
te wagen voor een ziel, die in nood verkeert.
Ibsen was een meer religieus dan sociaal gevoelend
mensch en hij meende, dat de nooden van de ziel v(5ór
die van het lichaam gingen.
Niet die van den burgemeester, die zoo practisch en
verstandig de materieele belangen van zijn gemeente behartigt, zorgvuldig wakende, daarbij nooit in botsing te
komen met de opvattingen van zijn tijd en van zijn omgeving, die ook de blankste sneeuw niet wit zou noemen,
als de menigte haar voor zwart hield. Een man met gezond
verstand, die gaarne de vruchten wil zien van zijn arbeid
en ook wel weet, dat niets bereikt, wie niet de meerderheid
op zijn hand heeft. „De strijd van den eenzame," beeft hij
Brand gewaarschuwd, „is een hopelooze strijd" i).
Maar Ibsen meende in die dagen, dat ook de strijd
tegen de overmacht plicht kon zijn, ja, dat de nederlaag
voor de wereld de grootste overwinning kon zijn voor God 2 ).
Niet die van den proost, de geestig lichtzinnige,
wereldsche kerkvoogd, die gekomen is om de nieuwe kerk
in te wijden, die Brand gebouwd heeft, maar er hem toch
even op wil wijzen, dat zijn meerderen niet tevreden zijn
over den nieuwen geest van persoonlijk geloof en persoonlijk leven, dien hij in de gemeente gebracht heeft. Op de
kerk, zegt hij, steunt de staat en een goed gemeentelid is
vanzelf een goed staatsburger.
De redding der ziel ? Dwaasheid ! Zoo maar het ge,

1)

Brand, blz. 109. „Haablös er en ensom kriger."

2)

Brand, blz. 109. „Med klarsyn skönnes skai en dag
at störste sejr er nederlag."
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heel bewaard wordt, blijven immers de samenstellende
deelen vanzelf behouden 1 ). En half schertsend voegt hij er
de cynische opmerking aan toe : „Wie God verderven wil,
dien maakt hij tot een persoonlijkheid, de ouden zeiden :
dien beneemt hij het verstand maar gek en eenzaam
immers is hetzelfde" 2 ), en hij dreigt Brand met het lot,
dat TTria trof, die door David op een eenzamen post gesteld was.
Maar Brand antwoordde, dat hij in den dood den ondergang niet zag 3 ). En ook Ibsen was een eenzaam man, die
zich in strijd wist tegen allen.
De dood en de nederlaag -- ze moesten komen en de
geheele zaak moest op niets uitloopen dan op dien éénen
prediker. Maar wat nood, als God het met dien éénen
prediker eens was !
Of God het eens was met Brand Ibsen meende van
ja. Ja, wat zijn strijd tegen de wereld betreft.
Maar niet dadelijk, niet altijd, heeft Brand begrepen,
tenvolle begrepen, wat God met hem voorhad.
Eerst het gesprek met den proost heeft hem de oogen
geheel geopend, en nu weet hij het : in de Luthersche staatskerk, neen in de kerk, in de wereld is voor hem geen plaats.
God had het hem reeds doen gevoelen, dat de mooie,
nieuwe kerk, die hij gebouwd heeft, tweemaal, neen vijfmaal
zoo groot als het oude, bouwvallige kerkje, dat de burgemeester nooit half vol heeft gezien, maar, waar volgens
Brand geen plaats was, voor één enkele Christelijke ziel
om zich te verheffen tot God, dat die groote kerk niet het
huis was, dat hij voor God had moeten bouwen. Den geest
der wereld, den geest van het compromis heeft hij gediend
1)

Brand, blz. 202. „dog, frelses lognet er det klart

2)

Brand, blz. 204. „Den Gud vil slaa i livets strid

liver enkelt faar sin frelsens part."
ham gör han först til individ.
Hos Romerne var satsens ramme,
at guderne tog hans forstand,
men gal og ensom er det samme."
3) Brand, blz. 204. „I död jeg undergang ej ser."

80

IBSEN'S „BRAND ".

met zijn : hetzelfde, maar tweemaal, maar vijfmaal zoo groot 1 ).
Oneindig groot moet de kerk zijn, waarin de Christelijke
ziel zal kunnen ademhalen, het geheele leven en streven
en willen en werken moet ze kunnen omvatten.
En dus verwerpt Brand zijn levenswerk en hij vraagt
aan zijn gemeenteleden, dat ze hem volgen zullen, dat ze,
alles verlatende, hem zullen volgen over de bergen om aan
de wereld daarbuiten het verlossende, het ware Christendom
te brengen.
Gij ziet het, Ibsen betreedt hiermee trouwens niet
voor het eerst in het stuk, het pad der symboliek. Het is
zijn sterke punt niet, ofschoon hij zelf er anders over dacht.
Een symbolische daad, die letterlijk opgevat, onaannemelijk is, is aesthetisch foutief en geeft bovendien licht
aanleiding tot misverstand. En deze daad van Brand, een
groote menigte volks weg te lokken uit hun omgeving, hen te
leiden door een wildernis van sneeuw en ijs en te brengen,
ja, waarheen ? is zeer zeker dwaas en onaannemelijk.
Maar ze is toch niet dwazer dan de doellooze tocht
van den bekenden jongeling „with the strange device :
Excelsior !" en ik heb nog nooit gehoord, dat iemand in
Longfellow's gedicht een waarschuwing heeft willen lezen
tegen die verderfelijke leuze ! Ook Ibsen heeft mijns inziens
hier geen waarschuwing bedoeld.
De menigte, die Brand gevolgd is, is natuurlijk weldra
vermoeid, ze komt in opstand tegen haar leider, met steenworpen heeft ze den prediker uit haar midden verjaagd. —
Triumfeerend zien de burgemeester en de proost de
eenzame gestalte na, die zich langzaam verwijdert. „Een
eenzaam strijder op het krijgspad" 2 ), hoont de burgemeester.
1)

2)

Brand, blz. 218. Liden var den gamle kirke
og jeg sluttet fejgt som saa
dobbelt op, det maa forslaa,
femfold op — jo, det maa virke !
Og jeg saa ej, at det galdt
enten intet eller alt.
Paa akkordens vej jeg slingred ; —
men idag bar Herren talc.
Brand, blz. 242. „En enlig kriger paa sit tog !"
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Maar de proost heeft een tweede gedaante ontdekt,
die de eerste van verre volgt, het is Gerd, de krankzinnige,
en met zijn gewone geestigheid spot hij met den eenzame
en het Mile zieltje, dat hij gewonnen heeft ! De gek en de
eenzame, ze hooren immers bij elkander ?
En als de burgemeester, nog even aarzelend, vraagt, of
het oordeel van het volk toch niet een beetje... inhumaan
was, trekt hij de schouders op. „Vox populi, vox Dei,"
zegt hij.
De meeste critici, o.a. allen, die ik tot nogtoe ontmoet
heb, hebben gemeend, mèt den burgemeester en den proost
in deze stem des volks, de Godskem te moeten hooren.
De beide mannen keeren naar het dorp terug en de
gewonde blijft alleen in de wildernis achter.
Ontmoedigd en verslagen zit hij neer en hij vraagt
zich af, of het dan dwaasheid was, wat hij heeft gewild,
of het dan onmogelijk is, het goddelijke in den mensch
te wekken. En in het loeien van den storm meent hij de
stem der onzienlijken te hooren, die hem zijn hoogmoed
verwijten. „Worm !" roepen ze hem toe, „wat poogt ge God
gelijk te worden ? Voor de aarde zijt ge geschapen, tot
stof zult ge wederkeeren, al uw offers zijn vergeefs geweest,
uw werk zal met u vergaan".
Het is het uur der diepste ontmoediging, het uur
waarop de Verzoeker den mensch verschijnt. Thans, na zijn
verwerping door het volk, nu hij weet, waarheen zijn weg
hem geleid heeft, zal hij thans geen berouw gevoelen over
zij n keuze, zal hij thans nog willen, wat God heeft gewild ?
De Booze verschijnt hem in de gedaante van haar, naar
wier stem Brand zoo vaak heeft geluisterd. En indien er
eenige twijfel overbleef aan Ibsen's bedoelingen, dan moest
deze verschijning ook de laatste onzekerheid wegnemen.
Het is toch niet de gewoonte van den Booze, de menschen
over te halen tot iets goeds, niet zijn gewoonte, nog een
laatste poging te wagen, een ziel, die verloren dreigt te
gaan, te redden van het verderf ? Maar een ziel, die bijna
de zege bevochten heeft, de overwinning afhandig te maken,
dat is het doel van den Satan.
6
0. E. XV 10

82

IBSE N' S „B R A N D".

„Agnes," roept Brand verheugd, „geloofd zij .... ► "
„Stil !" Verschrikt legt ze hem het zwijgen op, al, wat
ik bedoel, al het bovennatuurlijke, wat des
des duivels is
duivels is schuwt den naam des Allerhoogsten. Stil,
zegt ze, het is alles slechts een booze droom geweest,
Brand is ziek geweest, maar nu zal hij herstellen, en ze
zullen ver wegtrekken naar het Zuiden, zij beiden en het
kind, en een nieuw en gelukkig leven zullen ze beginnen,
vergetende, wat achter hen ligt, vergetende bovenal, die
drie booze woordjes : „alles of niets", die de oorzaak zijn
van al hun ellende.
Maar Brand schudt het hoofd. De verschrikkingen van
den droom zegt hij, liggen achter hem ; nu komen de verschrikkingen van het leven. Wat hij doen wil ? Leven, wat
hij heeft gedroomd, de offers hernieuwen, die God hem
vroeg, vrijwillig met open oogen den weg gaan, die naar de
nederlaag leidt. Maar hij weet nu toch, dat zijn daad geen
beteekenis kan hebben voor iemand, wiep dan ook, geen
beteekenis zelfs voor zijn eigen zaligheid ? De engel met
het vlammende zwaard bewaakt de poorten van het Paradijs;
de kloof, door de zonde geslagen, overbrugt de wilskracht niet.
Brand weet het, maar hij weet ook, dat, wat de wil
met de wilsdaad niet bereiken kan, gegrepen kan worden
door het wilsverlangen 1 ).
Dan laat de Verzoeker van hem af. „Sterf," krij scht de
stem hem toe, „menschen als gij zijt, kan deze aarde niet
gebruiken."
„De ontrouwe minnaar (van God), zegt Kierkegaard 2 ),
„wil niet begrijpen, dat God, zonder onrechtvaardig te zijn
en zonder zijn wezen, dat liefde is, te verloochenen, een
mensch zou kunnen scheppen, als geen ander met gaven
toegerust, hem op een afgelegen plaats zetten, en tot hem
1)

Brand, blz. 254. „Aaben lod han laengelene vej."

Verg. ook blz. 205. „Til himlen rak dog Jacobs-stigen,
Til himlen raekker sjaelens higen."

2)

Keur uit de werken van Sören Kierkegaard, blz. 301.
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zeggen : „doorleef gij nu met inspanning van al uw krachten,
gelijk geen ander, het menschelij ke ; werk zoo, dat de helft
al genoeg zou zijn om den tijd, waarin gij leeft, te herscheppen, maar gij en ik zijn het er over eens, dat uw
gansche streven in het geheel van geen beteekenis zal zijn
voor eenig ander mensch ; en toch moet gij verstaat
gij ? gij moet het ethische willen, en gij moet verstaat gij ? gij moet geestdrift hebben, omdat dit het
hoogste is."
Brand heeft het begrepen en hij heeft gewild, geestdriftig, hartstochtelijk, tot in den dood, tot in de nederlaag
gewild.
De wil heeft overwonnen, het uur der genade is gekomen, God is een God van liefde.
Hoe de wereld nu op dit drama gereageerd heeft ?
Zooals te verwachten was „Diese Welt", zegt Heine,
„glaubt nicht an Flammen, und sie nimmt 's für Poesie."
Natuurlijk, de Noren zullen zich wel een beetje boos
hebben gemaakt, want dit tenminste viel niet te miskennen, dat Brand's verontwaardiging over het INoorsche
volk lbsen's eigen verontwaardiging weergaf maar ze
hebben het hem vergeven om den roem, dien hij hun land
gebracht Beeft.
Maar de overige wereld ?
Ze deed het verstandigste, wat ze doen kon. Ze maakte
zich in het minst niet boos. „Zie", zei ze, „hoe prachtig
objectief ons de schrijver hier zijn held heeft geteekend,
met dien triumf der objectiviteit, waardoor hij, als het
ware één wordt met zijn held, zoodat we haast in verzoeking zouden komen, te meenen, dat Ibsen aan de zijde van
Brand gestaan had, indien de eischen, die deze aan zichzelf en aan zijn omgeving stelt, niet al te dwaas, al te
onmogelijk waren, en vooral, indien hij niet op het eind
de hand van zijn held had afgetrokken."
Ik weet niet, hoe Ibsen de bewondering der wereld
gedragen heeft. Of hij zich bedroefd en geërgerd heeft
over de misvatting zijner bedoelingen ? Of hij humor ge-
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voeg bezat, de ironie te waardeeren van het geval ? Of
misschien toch ook de roem, de eer, de bewondering der
wereld hem zoet was ?
Maar hij deed ook al weer het verstandigste, wat hij
doen kon, hij liet de critiek haar gang gaan.
„„Brand” is verkeerd begrepen geworden," heeft hij
eens aan Georg Brandes geschreven, „tenminste wat mijn
bedoeling betreft, waarop ge trouwens zoudt kunnen antwoorden, dat de critiek met de bedoelingen van den
schrijver niets te maken heeft."
Ibsen wist waarschijnlijk wel beter, maar hij gevoelde,
dat het in ieder geval niet de taak van den schrijver is,
de critiek voor dwaling te bewaren.
Wanneer een dichter zijn werk voltooid heeft, het
werk, waarin hij zichzelf heeft gegeven, om zich voor Gods
aangezicht te richten en te belijden, dan kan hij zich
verder in veiligheid terugtrekken in zijn ivoren toren, al
het overige rustig overlatende aan :den tijd — dan heeft
hij het recht, ook waar de wereld hem een verklaring
komt vragen van zijn biecht, zich beleefdelijk aan die
pijnlijke belangstelling te onttrekken en te zwijgen.
Het zou trouwens voor Ibsen pok niet zoo heel gemakkelijk zijn geweest, tot de , bewonderende wereld te
zeggen : „met dien man, dien gij eenparig veroordeelt, wien
gij zijn hardheid, zijn hoogmoed, zijn star dogmatisme
verwijt, heb ik het beste gegeven, dat in mij was, heb ik
mijzelf gegeven, mij zelf. in mijn beste oogenblikken."
i

Na Brand, dat ik dus als Ibsen's Divina Comedia
beschouw, als het Goddelijk Blijspel van de menschelij ke
ziel, heeft Ibsen in Per Gynt, zijn Faust-tragedie gegeven,
die ook werkelijk, zooals het behoort, het treurspel der
menschelij ke ziel zou zijn geworden, indien niet de schrijver,
op Goethe's voorbeeld, nog juist bij tijds een achterdeurtje
tot den hemel voor zijn held geopend had.
En indien ik, niettegenstaande dit blijde slot, aan den
weg van Brand de voorkeur geef boven dien van Faust of
Per Gynt, het is niet alleen, omdat men op het juiste
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oogenblik dat achterdeurtje wel eens gesloten zou kunnen
vinden, het is, omdat Brand den koninklijken weg is
gegaan, omdat hij den hemel is binnengegaan als smeekeling
iedere andere houding tegenover God zou belachelijk
en dus onkoninklij k zijn — op den weg van Gods genade.
Maar wie nu dien weg zou willen gaan, bedenke wel, dat :
den weg van Brand gaan, niet beteekent : Brand volgen
op zijn weg. Het zou bijvoorbeeld heel goed kunnen gebeuren, dat iemand niet de priesterlijke roeping van Brand
en daarmee het recht ontvangen had, de eischen, die hij
zich zelf stelt, ook aan anderen, niet alleen te stellen, maar
op te leggen.
En hij bedenke voorts bij het betreden van dien weg,
dat de absolute eischen, die hij moet aanvaarden, nooit
uiterlijk, maar altijd innerlijk zijn, en dat de breede weg,
die verlaten zal moeten worden, niet hier is of daar, maar
overal, zoowel binnen als buiten het Christendom.

DE REIS VAN AUGUSTA VAN UITENHAGE
DE MIST DOOR DE BINNENLANDEN
VAN LUID -AFRIKA,
(1803-7804).
DOOR
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Een tiental dagen bleef het reisgezelschap in het dal
van het Roode Zand stil. „Overkropt met werk," schrijft
Lichtenstein, „bracht onze chef bijna den geheelen tijd, dat
wij op hef Roode Zand waren, in zijne kamer door." Dépêches uit Europa en Indië, die hem hier over Kaapstad
bereikten, hielden hem niet minder bezig dan de aangelegenheden der kolonie. Gelukkig schenen de oorlogstijdingen
het niet waarschijnlijk te maken, dat de Engelschen reeds
dadelijk eenen aanval op de Kaap zouden wagen, zoodat
de onmiddellijke terugkeer van den Commisaris-generaal
naar de hoofdstad niet vereischt werd. Derhalve kon worden
besloten om zoodra de reiswagens waren nagezien en hersteld,
een nieu we voorraad proviand was ingeslagen, menschen en
dieren door eene welverdiende rust hunne krachten hadden
herwonnen, den tocht voort te zetten volgens de tweede
helft van het reisplan en ook nog een bezoek te brengen
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aan de boerenbevolking in de oostelijke districten der kolonie.
Gouverneur Janssens had zich reeds spoedig na zijne aankomst derwaarts begeven, ten einde maatregelen te treffen
ter beteugeling van de invallen der Kaffers, die, sedert zij
in 1799 in botsing waren gekomen met het toenmalige
Engelsche bewind, naar Lichtenstein aangeeft, (I. pag. 400)
niet ophielden, de grensboeren te verontrusten en langs de
oostkust reeds groote verwoestingen hadden aangericht. De
generaal had toen eene samenkomst gehad met het Kafferhoofd Gaika en met dezen eene soort van verdrag gesloten ;
maar door zijnen overhaasten terugkeer naar de Kaap op
het bericht, dat de oorlog met Engeland op nieuw was
uitgebroken, had hij met dit verdrag nog slechts een begin
gemaakt aan de regeling van allerlei, welk begin de Commissaris-generaal nu wilde trachten tot een goed einde te
brengen.
„Wij verlieten de gastvrije pastorie op het Roode Zand
den 1sten December," gaat Augusta de Mist dan ook in
haar Dagverhaal voort. „Een groot aantal kolonisten wilde
ons uitgeleide doen. Het geluid der salvo's uit al de woningen,
welke wij voorbij trokken, weergalmde door het gebergte.
Het huis, waar wij den eersten dag van onze reis uitrustten,
behoorde aan een der nakomelingen van Fransche vluchtelingen, refugiés, die na het intrekken van het edikt van
Nantes hier eene schuilplaats vonden. Men meent hen
nog te kunnen onderscheiden van de andere kolonisten,
die van Hollandschen oorsprong zijn, niet alleen door de
Fransche namen, die zij dragen, maar ook door hunne
meerdere levendigheid. Mijnheer du Toit, onze gastheer,
kon deze uitspraak bevestigen, want hoezeer hij reeds over
de zeventig jaren telde, had hij nog al de vroolijkheid en
levendigheid der jeugd behouden. Zijne derde echtgenoote,
dertig jaren oud, zoogde nog een klein kind, terwijl verscheidenen zijner zonen reeds kleinkinderen hadden; het
getal zijner afstammelingen bedroeg vier en tachtig.
„Den 3den December bezochten wij een heete bron,
die al bruischende en kokende uit de spleet van een rots
berst en zulk een overvloed van water oplevert, dat zij een
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vijver of badplaats vormt van veertig voet diameter. Een
huisje daarbij gebouwd, doch dat bijna tot een puinhoop
vervallen is, dient tot verblijf voor de zieken, die hier
dikwijls verzachting van hunne kwalen vinden.
„Den volgenden dag brachten wij door onder het herbergzame dak van eenen kolonist, wiens reusachtige gedaante,
zoowel als de buitengewoon groote gestalte zijner dochters,
ons met verwondering vervulden. Hij had de vriendelijkheid
ons den anderen dag in zijn licht rijtuigje, met acht paarden
bespannen, langs den kortsten weg te brengen tot Baviaanskloof, terwijl onze wagens eenen grooten omweg maken
moesten.
„Baviaanskloof," een zendingspost der Herrnhutters,
„telt eene bevolking van meer dan duizend Hottentotten.
Een groote twee honderd huizen, van eene bouworde geschikt voor het klimaat en doorsneden door eenige lijnrechte
straten, omringen de kerk, welke in het midden staat. Al
de inwoners hadden zich in twee rijen voor de kerk en
verders langs den weg geschaard om ons te begroeten, de
mannen aan de ééne zijde, de vrouwen aan den anderen kant.
Vijf Moravische broeders met hunne vrouwen bevonden
zich aan het hoofd. Zij ontvingen ons onder het zingen
van godsdienstige liederen. Nooit had mij eenige muziek
zoo welluidend, zoo treffend toegeschenen. Ik was getroffen
door eerbied voor deze deugdzame menschen, die door hun
geduldig volharden en hunne onvermoeide pogingen eene
menigte zwervende en ongelukkige heidenen rondom zich
verzameld, hen in het Christendom onderwezen en hun liefde
voor de deugd en voor den arbeid ingeboezemd hebben.
„Wij bezochten eerst de kerk, die zich slechts door
eenvoudigheid en stevigen bouw onderscheidde. In de
uitgestrekte en zeer wel onderhouden tuinen, welke haar
omringden, deed men ons een grooten pereboom opmerken, voor vele jaren door een der eerste grondleggers
van dit établissement geplant. Eene messenmakerij, wier
voortbrengselen in de kolonie zeer gezocht worden, en die
door een der broeders bestuurd wordt, levert een overvloedig
bestaan aan de Hottentotten, die er in arbeiden. Een andere
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broeder had een molen doen bouwen en een dijk doen
aanleggen. De vrouwen namen de huishouding waar en
bezorgden de opvoeding der kinderen. Nadat mijn vader
deze goede lieden van de bescherming des Gouvernements
verzekerd had en hun verscheidene voordeelen had toegestaan, verlieten wij deze achtingswaardige menschen."
Het ging nu steeds oostwaarts, recht op de kust toe,
door het bed eener rivier, die door de warmte geheel was
uitgedroogd en langs de zuidelijke helling der Zwarte Bergen,
wier ketenen zich uitstrekken van het Roode Zand tot aan
Algoa-baai. „Een der belangrijkste plaatsen, welke wij
doortrokken," schrijft Augusta, „was Zwellendam, de
hoofdplaats van het district van dien naam. Eenige huizen
door smids en wagenmakers of andere handwerkslieden en
kooplieden bewoond, vormden er eene soort van straat, die
op de kerk uitliep. Een brug, over eenen_ bruischenden
stroom geslagen, maakte den weg bruikbaarder en bevorderde
den toegang tot het huis van den eersten magistraatspersoon.
Wij stegen daar af en verwonderden ons over de beschaafdheid en kennis, welke al de leden van de familie van dezen,
den Heer Favre, onderscheidden.
„Onzen weg vervolgende maakten wij kennis met twee
kolonisten, waarvan de 44ne, Mr. Lombard, behoorde tot
die edelmoedigen, die op het bericht van de schipbreuk en
het stranden van een Engelsch schip, de Grosvenor, zeer
diep in het Kafferland waren ingedrongen om de équipage
van dit schip aan een ellendig leven van slavernij te ontrukken. Onder de vele belangrijke zaken, die hij ons
verhaalde omtrent de Kaffers, welke wij gingen bezoeken,
verzekerde hij ons ook, dat het bestaan van den éénhoorn
niet verdicht was, hoezeer het dier zeldzaam gevonden wordt.
Mijn vader beloofde deng-enen, die het vel van dit dier,
benevens den goed bewaarden hoorn naar de Kaap kon
brengen, een grooten wagen met een stel ossen ter belooning.
„Den l5den December, toen wij des morgens eenen
hoogen berg overtrokken, hoorden wij eenigen der onzen
plotseling uitroepen : De Zee! De Zee! En inderdaad wij
meenden dezelve voor ons te zien, hoezeer wij nog op een
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grooten afstand daarvan verwijderd waren. Nadat onze heeren
getwist hadden over de wezenlijkheid of de schijnbaarheid
van dit gezicht, werd men het er omtrent eens, dat dit hetzelfde verschijnsel was, dat onder de evennachtslijn bij het
op en ondergaan der zon kan worden waargenomen en
hetwelk door de breking der lichtstralen in den dampkring
veroorzaakt wordt.
„Wij hadden verscheidene heuvels beklommen, toen wij
in eerre vallei onder ons eenen sterken woudstroom," —
de Gauritsrivier, naar Lichtenstein aanteekent, „zich
door de rotsen zagen persen en zich een bed daarin uithollen, hetwelk hier en daar door boomstammen, welke
hij in zijne vaart had medegesleept, gevuld werd. Het was
niet zonder moeite, dat wij dien stroom doorwaadden. Ik
sidderde van vrees, door de snelheid en de kracht des
waters met mijn paard omgeworpen te zullen worden ; vooral
daar iedereen genoeg met zich zelven te doen had en men
buiten de mogelijkheid zoude zijn, mij te hulp te komen.
Gelukkig bereikten wij zonder toeval de andere zijde." Maar
de moeilijkheden van dien dag waren daarmede nog niet
aan een einde. „Het werd avond," gaat Augusta voort,
„en de hemel bedekte zich met wolken. Ik zette mij met
mijne reisgezellin, Mejuffr. Verschveld en mijne kamenier
in een van onze groote wagens, terwijl mijn vader ons met
zijn gevolg te paard vooruit reed. De duisternis nam toe
en er viel een hevige regen. Een hooge berg lag voor ons.

Onze arme ossen wendden al hunne pogingen aan om den
wagen tegen groote rotsklompen, die den weg belemmerden,
op te trekken. Ik kon dat lijden niet langer aanzien, verliet
het rijtuig en wij vervolgden te voet onzen weg. Op den
berg gekomen, ging ik op een steen zitten rusten. Kort
daarop hoor ik een sterk gedruisch ; ik keer terug en zie
ons rijtuig in zulk Bene diepte omgeworpen, dat er, zonder
de hulp van vele menschen geene mogelijkheid was, het
weder op te richten. Ik besloot met mijne gezellinnen den
weg te voet te vervolgen, hoezeer de regen ons doorweekte

en den weg glibberig maakte.
„Binnen twee uren hadden wij onze pleisterplaats moeten
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bereiken ; en echter wij hadden reeds meer dan drie uren
gegaan, zonder dat wij nog het minste spoor van eene
menschelijke woning vonden Wij waren uitgeput van vermoeienis en de duisternis, welke ons omringde, liet niet
toe, zelfs de meest nabij zijnde voorwerpen te beschouwen.
Op eens werden wij verschrikt door het geschreeuw van een
hyena. Ons bloed verstijfde in onze aderen en wij verloren
al onzen moed, toen wij de hoefslagen van een paard meenden
te hooren. Het was inderdaad een onzer dragonders, dien
men ons tegemoet gezonden had. Zijne verwondering ons
daar te vinden was niet grooter dan onze blijdschap hem
te zien. Onder zijn geleide bereikten wij te middernacht
de woning van de weduwe Botha, tot vreugde van mijnen
vader, die ons daar met de grootste ongerustheid verwachtte.
Wij vonden het huis vol kolonisten, wier woningen door
de Kaffers verwoest waren en die nu hunne toevlucht tot
de gastvrije woning van onze gastvrouw hadden genomen.
„De weg, welken wij den volgenden dag nemen moesten,
was niet bruikbaar voor groote wagens ; men nam daaruit
het onmisbaarste voor ons en zond ze langs een grooten
omweg vooruit. In tien of twaalf dagen zouden zij ons
eerst kunnen inhalen." Deze wagens trokken verder oostwaarts langs de Lange Kloof, een lang uitgerekt dal tusschen
de parallel loopende bergketenen, die gezamenlijk den naam
van Zwarte Bergen dragen. De reizigers zelven richtten
zich naar het zuiden, naar de zeekust, eerst nog door eene
zandige vlakte, welker ééntonigheid, verhaalt Augusta de
Mist, „dikwijls werd afgebroken door de verschijning van
talrijke troepen van gazellen en struisvogels, die aldaar hun
verblijf houden. Eindelijk zagen wij aan den versten horizon
de flikkering der golvende zee, welk gezicht ons de levendigste vreugde veroorzaakte. Wij verdubbelden onze treden
om eenige hutten, die wij aan den oever van de Mosselbaai
zagen, te bereiken. Zij bestonden eigenlijk slechts uit een
groote schuur welke tot een magazijn diende voor de
granen, die men over water naar de Kaap vervoert. Hier
nevens stond de woning van een grijsaard, wiens zonderlinge
lotgevallen onze belangstelling opwekten. Hij was een Deen
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van geboorte en voorheen geheimschrijver geweest bij den
bekenden Struensee ; bij den val van dezen minister deelde
hij in diens ongenade en had nu eene toevlucht gezocht
in deze verwijderde streken, waar hij het overige zijner
dagen in eenzaamheid slijten wilde. Niet ver van deze golf
bezochten wij een grot, het Schulpegat genaamd, welke
de natuur zeer diep in de rots had uitgehold. Hoezeer
vier honderd voeten boven de zee verheven, vonden wij
er eene menigte schelpen in. Het uitzicht, dat wij hier
hadden, was zeer uitgestrekt. Dicht bij ons zagen wij Kaap
St. Blasius en wat verder Plettenberg."
„De weg liep nu verder weder oostwaarts," schrijft
Lichtenstein nog nader, „en wel dicht langs het zeestrand.
De eigenlijke kust verheft zich hier overal dicht aan het
strand steil en rotsachtig tot een aanzienlijke hoogte ; ten
tijde van den vloed, wordt het smalle strand aan vele
plaatsen door de zee bespoeld, waarom men dezen weg
slechts bij laag water kan nemen." „Het was eigenlijk,"
verhaalt Augusta de Mist, „een ongebaand pad. Diepe
kloven, woeste stroomen, puntige rotsen verhinderden ieder
oogenblik onzen voortgang en boden ons bijna onoverkomelijke zwarigheden aan. Bruischende vloeden stortten met
verschrikkelijk geweld hunne schuimende golven ver in zee
en noodzaah ten ons soms verscheidene uren te wachten
om het juiste oogenblik waar te nemen, dat de ebbe hen
waadbaar maakte". Lang werd men zoo opgehouden voor
de Groote Brakke Rivier, die den omtrek van Mosselbaai
van Outeniqualand scheidt ; en bij de laagste eb moest men
toen nog rijden door eerre ondiepte, waar drie tot vierde
half voet water stond. „Verderop," gaat Augusta voort,
„vond men wouden van verscheidene dagreizen, waar de
inééngevlochtene takken, de breedbladerige struiken, welke
dikwijls al de tusschenruimten vulden, iederen zonnestraal
opvingen en beletten door te dringen, terwijl de dicht
inééngestrengelde lianen zich om de stammen slingerden
en ons in het gaan belemmerden. Het pad, dat wij volgden,
was alleen het werk van olifanten, wier sporen wij dikwijls
ontdekten ; en hoezeer de kolonisten hetzelve verbreed

DOOR DE BINNENLANDEN VAN ZUID-AFRIKA.

93

hebben, was het voortgaan door de rotsstukken en stronken van boomen, die het belemmerden, uiterst moeilijk,
vooral daar wij ieder oogenblik klimmen en dalen moesten.
Zoo hebben wij gedurende vele dagen te worstelen gehad
tegen allerhande moeielijkheden van den weg, terwijl wij
daarenboven bloot gesteld waren aan de brandende stralen
der zon, of aan regenbuien naar wolkbreuken gelijkende ;
de nachten brachten wij meestal door onder eenen of
anderen boom of onder eene uitstekende rots, onze kleederen
nooit afleggende en het zadel van onze paarden tot een
hoofdkussen gebruikende." Op deze wijze bereikten de
reizigers even voor de Kaaimansrivier, de oostelijke grens
van Outeniqualand, Pompoenskraal, het zuidelijkste punt,
waartoe de Kaffers in den vorigen oorlog reeds waren doorgedrongen, -- en dus metterdaad de helft van het oostelijke
deel der kolonie veroverd hadden, — eer zij konden worden gestuit en gedwongen terug te trekken. „Als gedenkteekenen van dezen als zegeteekenen in eenen
omgekeerden zin," schrijft Lichtenstein, „zag men hier nog
de geblakerde puinhoopen van eenige afgebrande gebouwen."
Ook verderop vond men nog telkens de sporen van verwoeste kolonis t enwoningen, waar sedert vier jaren geene
naenschenhand meer voor tuinen en velden had gezorgd.
Verwilderd wies het moeskruid er tusschen hoog opgeschoten gras ; in de wijngaarden snoepten reebokken de
druiven, die juist begonnen te rijpen ; rozenheggen en
jasmijnprieelen stonden hier en daar in vollen bloei;
oranjeboomen bogen hunne takken onder den last der
vruchten ; terwijl perziken, abrikozen, amandelen en bananen nog slechts geplukt werden door den zeldzamen reiziger,
die deze verlaten wegen langs mocht komen. Door die
verwilderde, verlaten, maar van nature uiterst vruchtbare
streek werd eindelijk de baai van Plettenberg bereikt en
daar hield men drie dagen rust.
„De ondoordringbare bosschen, die verderop de ruimte
tusschen het gebergte en de kust geheel vulden," schrijft
Lichtenstein, „lieten ons niet toe, den loop van het strand
te blijven volgen. Wij keerden ons daarom, toen wij den
-
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December onze reis voortzetten, naar het noorden,
om langs eenen zeer moeilijken weg over het gebergte de
Lange Kloof te bereiken, waar onze den 17den December
van de Gauritsrivier vooruitgezonden bagagewagens reeds
voor lang moesten zijn aangekomen. Deze weg slingerde
de kransen der bergen langs op smalle, uitstekende kanten,
van welke men in een duizelingwekkenden afgrond nederziet,
in wier donkere diepten bergstroomen ruischen. Bijna de
helft van den weg is men genoodzaakt te voet af tt leggen,
want een enkele misstap van het vermoeide paard zou
man en ros in de diepte doen storten. De paarden zelve,
dit gezicht ongewoon en het gevaar als het ware begrijpende,
gaan met beschroomden, onzekeren tred en dringen zich
zijwaarts aan de steenen. Bij het afklimmen in de dalen
heeft men somtijds groote sprongen van de als trappen
uitstekende rotsbanken te doen en vindt zich alsdan
genoodzaakt, het paard aan zich zelf over te laten. Als het
dan wederom bergop gaat, kan men nauwelijks twintig
schreden doen, zonder dat men opnieuw adem moet scheppen
en wat uitrusten. Eenigszins verlichtten wij ons het klauteren
daardoor, dat elk zijn paard voor zich den weg opdreef,
het bij den staart vatte en zich dus voorttrekken liet.
Nadat wij zoo de vijfde hoogte beklommen hadden, hielden
wij stil bij een romaneske woudkloof, waar wij overnachten
zouden. Er viel een sterke regen, die ons tot de huid
doornat maakte en terwijl wij, om ons te beschermen, onder
de dikste boomen vluchtten, ontmoetten wij in de diepte der
kloof een helderen bergstroom, die zich langs het afgespoelde
leigesteente, gelijk een waterval, van het eene bekken in
het andere stortte en diep verscholen in de donkere schaduwen van lommerrijke boomen hier en daar watervallen
van 1 4 of 15 voet hoogte vormde, terwijl dat alles, vereenigd
met het omliggende ruwe gesteente zeer schoone partijen
opleverde. Het oord heette Cloeteskraal, dewijl een Hottentot
van dien naam daar gewoond had ; maar het behaagde
het gezelschap, het voortaan met een dichterlijken naam
te bestempelen en wel met dien van Diana 's Bad. Door
het klein getal van tenten, dat wij medegenomen hadden,
28sten
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slechts weinig tegen den regen beschut, en niet zonder zorg
wegens den weg van morgen, genoten wij thans onzen
avondmaaltijd. Intusschen hield de regen kort na zonsondergang op ; en nog eer wij ons ter rust begaven, waren onze
kleederen door onze slaven voor een groot vuur gedroogd."
Augusta de Mist zelve maakt in haar Dagverhaal geenerlei
gewag van de moeilijkheden van dezen tocht. Zij schrijft
alleen maar „achter de Baai van Plettenberg wordt de
natuur nog woester, maar ook nog schilderachtiger dan langs
het strand. Hemelhooge boomen door kransen of slingers
van lianen aan elkander verbonden en sterk genoeg om tot
schommels te dienen voor de apen, die zich op dezelve met
de grootste vlugheid heen en weder wiegelen. Papegaaien
van allerhande soorten en grootte, wier geschreeuw de
bosschen deed weergalmen, deelden deze eenzaamheid met
de olifanten, derzelver natuurlijke bewoners. Men vindt
deze laatste in talrijke troepen ; hun vernuft en schranderheid, zoowel als hun zachtzinnigheid zijn even groot als
de liefde, welke zij voor hunne kleinen gevoelen. Een wijfje
nam haar jong, dat door een kolonist gewond was,
met moederlijke teederheid met haar snuit op en droeg
het al vluchtende weg." Uit hare sobere schildering
zouden wij zeker niet opmaken, hoe moeilijk deze tocht
was en bleef. „Want den tweeden dag," verhaalt Lichtenstein
verder nog, „was de weg gelijk aan dien van gisteren en
zoo mogelijk nog moeielijker. Hoe meer wij den hoogsten
top van het gebergte naderden, des te reusachtiger deed
zich zijn samenvoegsel voor, des te steiler werden de
schuinten, des te dieper en wilder de dalen. De voetpaden,
die wij reden en die zelden door een ander menschelijk
wezen dan door den een of anderen eenzamen koeherder
betreden worden, slopen gestadig, evenals gisteren, Kiel
en in menigerlei kronkelingen onder de kransen der bergen
door, als zochten zij, rond dwalende, een weg naar de
vreeselijke diepten. Na vele en bijkans onbeschrijfelijke bezwarenissen, die echter steeds door den aanblik der natuur
in hare reusachtigste en alleroudste gestalte verzacht werden,
zagen wij eindelijk het laatste dal voor ons, waarin de weg
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langs een smallen rug, die aan beide zijden afhelde over
het gruis, dat telkens onder de voeten uitgleed, naar beneden liep. Ter zijde sprong van een anderen berg een hooge,
scherp afgekante rots ver voorwaarts in het dal, door de
herders om hare gedaante De Predikstoel genaamd. Langs
Benen minder afhellenden weg geraakten wij eindelijk omtrent
den middag, in den schoot van het dal, alwaar ons een
lommerrijk woud en eerre beek, helder als kristal, tot de
rust wenkten. Onze chef, dankbaar voor de verkwikking,
welke deze vriendelijke plek den reizigers en vooral onzen
aIgematten, geheel uitgeputten dames bood, gaf haar ter
eere van zijne dochter den naam van Augusta 's Rust.
Wij hielden er onzen avondmaaltijd, gelegerd aan den voet
van eenen honderdjarigen Afrikaanschen eik, onder vroolijke
gesprekken en het bezichtigen der verzamelde natuurmerkwaardigheden. Steiler en uithoofde van zijne lengte vermoeiender dan al de bergen, die wij tot dus verre overgetrokken
waren, was nu de laatste, dien wij nog beklimmen moesten.
Wij hadden omtrent twee uren noodig, eer wij den top
bereikten, van welken ons voorts nog een terugblik naar
de Plettenbergbaai en naar de door ons overgeklauterde
heuvels verheugde. Onmerkbaar daalde nu de weg en bracht
ons weldra aan de plaats Avontuur, ongeveer in het
midden van het dal de Lange Kloof en op het hoogste
punt daarvan."
Hier vonden de reizigers de van de Gauritsrivier
vooruit gezonden wagens terug ; en gedurende twee dagen
namen zij hier een welverdiende rust, die voor den Commissaris-generaal toch geene rust was, daar tal van omwonende kolonisten hem over hunne aangelegenheden
en over hunne moeilijkheden met de Kaffers kwamen
raadplegen. De tocht ging nu vervolgens langs het dal
de Lange Kloof, voorbij woningen, die men met verschansingen van aardwallen tegen de aanvallen der Kaffers
had getracht te dekken, door het Sitzikamma district, tot
na eenige dagreizen, verhaalt Augusta de Mist, het land
vlakker werd en telkens het uitzicht op de zee vrij kwam.
Den 6den Januari 1804 werd Algoabaai bereikt.
,

-
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V.
Aan de Algoabaai, ongeveer op de plaats waar thans
Port-Elizabeth ligt, vonden de reizigers een wachthuis,
daar door de Engelschen ter beteugeling van de aanvallen
der Kaffers gebouwd, en waarin Gouverneur Janssens thans
een Hollandsche bezetting had gelegd. De bevelhebber daarvan, kapitein Alberti, is de eerste geweest, die wetenschappelijke gegevens heeft bij één gebracht tot de kennis van het
merkwaardige volk der Kaffers, dat in de volgende periode
der geschiedenis van Zuid-Afrika zoo veel van zich zou
doen spreken. „Hij kwam ons gastvrij tegemoet," verhaalt
Augusta de Mist, „en bracht ons in het huis, hetwelk hij
bewoonde, waar wij bij de hartelijkste ontvangst al die
gemakken des levens vonden, welke wij zoo lang hadden
moeten ontberen. Kapitein Alberti, die door een lang
verblijf en door veelvuldige betrekkingen met de Kaffers
zeer goed in de gelegenheid was geweest om hunne zeden
en gebruiken te bestudeeren en een aantal belangrijke waarnemingen omtrent deze natie te doen, had de goedheid
ons het een en ander dienaangaande mede te deelen,"
schrijft zij, en gaat dan over tot de volgende idyllische
beschrijving : „De Kaffers bewonen eene strook lands van
veertig of vijftig mijlen uitgestrektheid, aan de eene zijde
door de zee, aan de andere door een bergketen ingesloten,
uit welke onderscheidene rivieren ontspringen, die vervolgens op eene stiefmoederlijke wijze dit onvruchtbaar
en door de zon verschroeid land van water voorzien. Dit
volk is over het geheel wel gemaakt en van een regelmatigen bouw. De kleur van hun vel is zwartachtig grijs,
doch hiermede stelt de Kaffer zich niet tevreden ; hij beschildert zich niet alleen het gezicht, maar ook het geheele
lichaam, door zich in te wrijven met fijn gestooten en in
water opgeloste oker. Het rood is de geliefkoosde kleur
der Kaffers, al wat tot hunne kleeding dient, is rood geverfd.
Zij beminnen zeer de zaden van deze kleur en het roode
koper staat bij hen in waarde gelijk met goud. De mannen
onderscheiden zich door hun edel voorkomen en hunnen
O. E.XV10
7
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vasten, stevigen gang. Alles in hen verkondigt moed en
onverschrokkenheid. De vrouwen verschillen veel van de
mans in grootte en gestalte. Bij de jonge meisjes onder de
Kaffers vindt men echter al de ronde en bevallige vormen,
die de schoonheid der vrouw uitmaken, en gezondheid en
tevredenheid staan op haar gelaat te lezen. Deze gezondheid hebben zij grootendeels te danken aan de eenvoudigheid hunner levenswijze. Hunne talrijke kudden leveren
hun overvloed van melkspijzen, die hun voornaamste voedsel
uitmaken. Hunne overige spijzen zijn vleesch, gierst, mais
of Turksch koorn en watermeloen ; hun eenige drank

is water.

„De vrouwen houden zich grootendeels bezig met het
van ronde korfjes, in welke zij de melk zuur
laten worden. Zij bedienen zich daartoe van biezen, welke
zij met zooveel kunst weten te vlechten, dat zulk een
vlechten

mandje, met vet besmeerd, ondoordringbaar voor het water
wordt. De Kaffers kleeden zich met vellen, die zij met
veel kunst weten te bereiden. Het verschil in de kleeding
der seksen openbaart zich eenigermate in den vorm. De
vrouwen brengen meer kunst en weelde in het fatsoen
hunner kleeding dan de mans, die zijn tevreden als die
beantwoordt aan het oogmerk om hen voor de guurheid
der lucht of voor de vochtigheid te beschermen. Beiden,
mannen en vrouwen, bedekken zich met eenen mantel van
koehuid of van schapenvacht gemaakt, waarvan zij de
haarzijde buiten of binnen dragen naarmate het seizoen dit
vordert. Het zijn alleen de opperhoofden, of enkelen, die
door dezen begunstigd worden, die zich in tijgervellen
mogen kleeden. Van al de tijgers, die gevangen worden,
komen hun van rechtswege de vellen toe. De vrouwen
gaan niet blootshoofds gelijk de mans; zij bedekken het
hoofd met eene soort van muts of met eenen hoed van het
vel eener antilope, waaraan zij een bevalligen vorm weten
te geven en te versieren met ijzeren of koperen ringen
en aanééngeregen glazen kralen. Ook de mans dragen
eenige voorwerpen van weelde. Een der voornaamste bestaat in ringen van olifantstanden, van welke zij er negen
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of tien op den arm dragen als een vorstelijk gunstbewijs.
Ook dragen zij wel eens om den linkerarm een lederen
riem, waaraan tanden van den tijger of van het wildzwijn
zijn geregen. Eenigen hebben den staart eener antilope aan
eenen lederen band voor het hoofd of zij versieren het
voorste deel van het been met de pluim, die aan den staart
der koe is. Braceletten of ringen van schelpen, oorbellen
van glazen paarlen of lederen riempjes met koordjes er in
dienen alleen tot sieraad van de vrouwen.
„Men is somtijds verwonderd over de levendigheid van
hun begrip en de juistheid van hun oordeel. Ook zijn de zintuigen van het gezicht en den reuk bijzonder ontwikkeld. Zij
zijn deze sterke ontwikkeling verschuldigd aan hunne bestendige verontrusting door de wilde dieren. De Kaffers hebben
geen geregeld denkbeeld van eene weldadige Godheid of
van een hooger Wezen, hetwelk eenig gezag uitoefent over
hen of over de natuur. Zij hebben noch priesters, noch
eenigen eeredienst ; evenwel schijnen zij sommige ongelukkige voorvallen aan den invloed van een boos en onzichtbaar wezen toe te schrijven, welks graraschap zij door eene
blinde onderwerping moeten trachten te stillen of door
blijken van eerbied afwenden. Somtijds beschouwen zij eene
krankheid als een gevolg der beleediging eener rivier aangedaan, in welke hunne horde gewoon is, water te putten.
In dat geval werpen zij de ingewanden van een dier uit
hunne kudden daarin om de vergramde Godheid te verzoenen. Een Kaffer stierf eenige dagen nadat hij een stuk
van een anker, toebehoorende aan een schip, dat op de
kust gestrand was, had weggenomen. Zijn dood werd beschouwd als een straf voor de beleediging aan dit anker
aangedaan. Sedert dien tijd ging niemand dit anker voorbij
zonder zich eerbiedig daarvoor te buigen, ten einde zijn
gramschap van hunne hoofden af te wenden. Wanneer
het den Kaffers met veel moeite gelukt is, eenen olifant

te dooden, haasten zij zich, hunne verontschuldigingen
aan te bieden bij zijn lijk, zeggende : „dat zijn dood slechts
een toeval geweest is en dat zij dien niet openlijk veroorzaakt hebben."
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„De woningen der Kaffers bestaan in eene hut van
eene rondachtige gedaante, negen of tien voet in diameter ;
zij is gevlochten van biezen en van binnen en van buiten
met eene soort van kalk uit kleiaarde bestreken. De ingang
is slechts vier voeten hoog en deze hutten zijn zoo laag,
dat men in dezelve niet wel overeind kan staan.
„Aangenaam steken bij dit ruwe uiterlijk de zachtere
inwendige gemoedsaandoeningen van dit goede volkje af.
Liefde en vriendschap, deze zachte banden, door de natuur
tot geluk van het menschdom gevlochten, verbinden bij de
Kaffers al de leden van éénzelfde familie. De kinderen
behandelen de ouders met een eerbiedig ontzag. De vaders
oefenen gedurende hun geheele leven een zeker gezag uit
over hunne familie, gegrond op de vrijwillige onderwerping
der kinderen. De zoon, die, op welken leeftijd ook, zich
oneerbiedig gedraagt omtrent zijne ouders kan verzekerd
zijn, dat hij den haat en de verachting der geheele kraal
{dorp) zoo sterk op zich zoude laden, dat hij gedwongen
zoude zijn, de horde te verlaten. De grijsaards staan over
het algemeen in groot aanzien en worden met eerbied
behandeld. Men raadpleegt hen gaarne en volgt hunne
wijze lessen op. De onderlinge verkleefdheid der bloedverwanten onder zich, verdient geen geringer lof en kon
meer dan één Europeesch volk ten voorbeeld strekken.
Ieder Kaffer, die in armoede vervalt, kan zeker op de
hulp zijner nabestaanden rekenen en behoeft nooit te
vreezen, verstooien te zullen worden. De vrouwen
nemen wel geen deel aan de vergaderingen, in welke de
zaken van het algemeen belang behandeld worden, maar
zij voeren in hare huisgezinnen een schier onbeperkt gezag.
Wanneer men in oorlogstijden met den vijand wil onderhandelen, en men vreest voor het leven der afgezanten bij
die natiën, die niet geleerd hebben het recht der volkeren
te eerbiedigen, zendt men de vrouwen met voorslagen van
vrede naar de vijandelijke horde, wel overtuigd, dat haar
geen kwaad overkomen zal en dat men althans geenen
aanslag tegen haar leven zal maken.
„Zie hier de karaktertrekken van dit niet onbelang-
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rijk volk, dat wij nu wenschten te bezoeken. Er werden
lieden afgevaardigd om hunne opperhoofden en inzonderheid hun koning Gaika uit te noodigen tot een onderhoud
met mijnen vader en over een te komen omtrent de middelen, die dienen moesten om de schade voor te komen,
welke de onophoudelijke invallen dezer ongedisciplineerde
horden aan de kolonisten veroorzaakten, door hen met
dezen op eenen beteren voet te brengen.
„Wij verlieten den 13den Januari 1804 Algoabaai.
Kapitein Alberti deed ons uitgeleide met een detachement
zijner troepen. Onze stoet werd nog vermeerderd door verschillende familiën van kolonisten, welke deze gelegenheid
waarnamen om terug te keeren naar hunne woningen, die
zij uit vrees voor de Kaffers hadden verlaten. Wanneer wij
des avonds kampeerden, was het, of men een wandelend
dorp zag." De streek, die het gezelschap thans doortrok,
van Port-Frederik, zooals de militaire post aan de
Algoabaai genoemd werd, over de Zwartkopsrivier en de
Zondagsrivier noord-oostwaarts tot Modderfontein, in de
nabijheid van de Groote Vischrivier, -- werd sedert ter
eere van den Commissaris-generaal, die er een drostambt
instelde, het district Uitenhage geheeten.
„Al naderende tot de grenzen van Kafferland," — de
Groote Vischrivier, -- „zagen wij overal," gaat Augusta
voort, „sporen van olifanten, rhinocerossen en wilde buffeldieren, waarop onze jagers bestendig jacht maakten. De
bosschen waren vervuld met leeuwen, tijgers en andere
verscheurende dieren, wier gebrul ons gedurende den nacht
verontrustte, terwijl onze nadering daarentegen geheele
troepen van gazellen en antilopen de vlucht deed nemen.
„Vele Kaffers met hunne vrouwen en kinderen bezochten ons in ons kamp, door nieuwsgierigheid, ook wel
door hoop op geschenken, aangelokt. Onder de jonge
meisjes waren er, die bij zeer innemende gelaatstrekken
eene groote levendigheid en bevalligheid vertoonden. De
blankheid van mijne huid en die van mijne twee gezellinnen
en de kleur en de lengte van onze haren waren vooral
een voorwerp van bewondering voor haar, welke zij dan
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op eene ongekunstelde wijze uitdrukten. Niets bekoorde
haar meer dan de knoopen van onze rij kleederen. Wij
schonken er haar eenige in ruiling met de korfjes dikke
melk, welke zij ons aanboden.
„Bij Modderfontein aangekomen, keerden onze afgezanten terug en vernamen wij, dat koning Gaika in de
onmogelijkheid was om te voldoen aan de uitnoodiging
om zich in ons kamp te vervoegen ter oorzake van eenen
oorlog, in welken hij gewikkeld was tegen eenigen zijner
onderdanen. Maar bij bad mijnen vader, eenige dagreizen
te willen voorttrekken, belovende hem op een bepaald pnnt
te zullen ontmoeten.
„De bijeenkomst met dit opperhoofd werd van te veel
aarsbelang beschouwd, om zich de gelegenheid daartoe niet
ten nutte te maken. Daar het onmogelijk was om met zulk
een grooten stoet, als de onze nu geworden was, met eenige
snelheid te reizen, in een land geheel ontbloot van alle
hulpmiddelen, besloot men om de bagage achter te laten
en slechts het noodwendige met zich te nemen. En daar
de tegenwoordigheid van drie vrouwen niet dan zeer lastig
en hinderlijk kon wezen op dezen tocht, was ik verplicht
mij te onderwerpen en te blijven waar ik was, ondanks
mijn aanhouden en mijne beloften, mij de ontberingen te
getroosten en de gevaren te trotseeren, die ik met mijnen
vader wellicht zoude moeten deelen. Het was alles tevergeefsch ; ik kon geene toestemming verwerven."
Augusta de Mist moest dus achterblijven, al had zij
het zeker niet verdiend, dat men haar bijzijn als lastig en
hinderlijk beschouwde en weigerde, h aar verder mede te
laten trekken. Het was eene teleurstelling, die haren moed
en haar uithoudingsvermogen waarschijnlijk op een zwaardere proeve stelde dan al het voorafgaande had gedaan.
„Schier verstikt door mijne tranen," verhaalt zij, „volgde ik
met mijne oogen de wegtrekkenden, zoo lang mijn treurige
blik die bereiken kon. Eindelijk verdwenen zij. Ik trad
weder in mijne tent, het hart overstelpt door droefheid.
Ik bleef hier toch zoo goed als alleen achter, zonder steun
of bescherming in eene vreeslijke woestenij, midden onder
'
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wilden en honderde mijlen verwijderd van de naaste Europeesche bezitting. De tijd kroop dan ook met eene onbegrijpelijke
ke treurigheid voort. Ik telde de dagen, ja de uren,
welke verloopen moesten, tot den tijd op welken mijn vader
had beloofd terug te zijn. Eindelijk, na lang toeven, verscheen dan toch de lang gewenschte dag. De eerste straal
des dageraads vond mij, starende en met mijne blikken als
geboeid naar den omtrek des horizons, van welken hij
komen moest. Daar zie ik een wolk stof oprijzen, die de
stralen der zon als verduisterde. Mijn hart trilde van blijdschap in mijne borst ; maar helaas, ik had mij tevergeefs
gevleid. De misleiding verdween en de bitterste teleurstelling verscheen in hare plaats. Het was eene vluchtende
gazelle geweest, welke het stof voor zich had opgejaagd.
„Reeds dikwijls had de zon haren voor mij zoo tragen
loop volbracht, had de maan met haar melancholisch licht
vele nachten door de akelige woestenij beschenen, zonder
dat zon of maan mij eenigen troost, eenige verzachting in
mijne smart toebrachten. De zwartste beelden, de akeligste
gedachten maakten zich meester van mijne ziel. Nu eens
meende ik, mijnen achtingswaardigen vader te zien, zwemmende in zijn bloed, verscheurd en verslonden door de
wilde dieren ; dan weder stelde ik hem aan mij voor, uitgeput door vermoeidheid en smachtende van dorst, zijne
vermagerde armen naar zijne trouwe dochter uitstrekkende ;
o ! nog stolt mij het bloed in de aderen bij de herinnering
van den doodelijken angst, die mij toen verteerde.
„Eindelijk, na vele dagen," den 3lsten Januari, volgens Lichtenstein, „klonken de vreugdekreten : Zij
komen ! Zij komen ! door ons leger. Ik vloog mijnen dierbaren vader tegemoet, die, uitgeput van dorst en vermoeienis,
moeite had zich op het paard te houden. Het versterkend
voedsel en de verfrisschingen, die ik gereed had laten
maken, herstelden bij hem en bij zijne tochtgenooten echter
weldra de krachten ; maar de mijne, die door den lievigen
angst te zeer geleden hadden, bezweken nu de spanning,
waarin ik zoo lang verkeerd had, ophield. Ik gevoelde
Bene koude huivering door al mijne leden. Een hevige
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koorts overviel mij." Het was den Commissaris-generaal
niet mogelijk, zijne reis op te schorten ; en zelve wilde
Augusta ook niet, dat op haar gewacht zoude worden.
Onder geen beding ook wilde zij op deze eenzame plaats
achterblijven. Een der wagens werd nu tot ziekekamer
ingericht ; maar het schokken van het voertuig en het
gebrek aan zuiver drinkwater verergerden haren toestand.
Den tweeden dag reeds begon zij te ijlen en verscheidene
dagen bleef zij buiten kennis. „De angst mijns vaders laat
zich niet beschrijven," verhaalt Augusta nog, „en was
slechts te vergelijken met zijne teedere zorg voor zijn
krank en lijdend kind. Aandoenlijk en vleiend was voor
mij de verplichtende belangstelling, die al mijne reisgezellen, tot de minste bedienden toe, mij betoonden. Eindelijk verkreeg ik na verloop van drie bange weken, dank
zij Gods goedheid en de bestendige zorg van onzen geneesheer, die niets verzuimde wat zijne kunst vermocht en
dank zij de onvermoeide oppassing mijner gezellinnen,
mijne gezondheid weder." Gedurende dien tijd was zij,
zonder iets om zich heen te kunnen waarnemen, het district Graaf Reynet doorgevoerd en verder, langs de Leeuwenrivier, door het oostelijk deel der Karroo-woestijnen,
waarvan zij nog voor enkele maanden het westelijk deel
zoo moedig en flink te paard was doorgetrokken.
„Toen ik weder genoegzaam op krachten gekomen was
om te paard te kunnen stijgen," gaat Augusta voort, gebeurde het op zekeren dag, dat de Hottentotten, die de
voorhoede van onze karavaan uitmaakten, op vijftig treden
afstands eenen grooten leeuw uit de struiken deden oprijzen. Hij stond stil, zag ons aan met een fier oog, als
was hij verwonderd, dat men op zijn gebied waagde te
komen ; hij ging echter rustig liggen, zag ons nogmaals
sterk aan en nam toen opstaande ijlings de vlucht in het
bosch."
Het ging nu verder langs gebaande wegen over Paarl
en Stellenbosch naar Kaapstad, het punt van uitgang, terug.
„Naarmate wij Kaapstad naderden," schrijft Augusta nog,
„werd het land beter bebouwd en meer bewoond. Ons
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ongeduld om de stad te bereiken nam toe naarmate wij
haar naderden. Eindelijk betraden wij haar op den 23sten
Maart na een afzijn van bijna zes maanden."
De zending van den Commissaris-generaal en de hem
verleende opdracht waren hiermede volbracht ; en vurig
was zijn verlangen en dat van zijne dochter thans naar
huis terug te keeren. Maar het was moeilijk om aan dat
verlangen te voldoen. Door den oorlog met Engeland was
de directe verbinding met Nederland verbroken ; het duurde
maanden en maanden eer eene geschikte gelegenheid om
af te reizen zich opdeed. Dat geschiedde eerst in Februari
1805, dus bijna een rond jaar nadat men in Kaapstad was
terug gekeerd, toen een Amerikaansch schip, uit China
komende, de Kaap aandeed. „Mijn vader," schrijft Augusta
de Mist, „trad dadelijk in schikkingen met den kapitein
en wij namen afscheid van onze talrijke vrienden, die wij
waarschijnlijk nooit zouden terugzien." Den Eden Februari
1805 gingen de reizigers onder zeil, maar zij zouden eenen
langen omweg moeten maken, eer zij de Nederlandsche
kust in het gezicht kregen. „Wij hadden de kust van
Noord-Amerika reeds voor ons," lezen wij in Augusta's
Dagverhaal, „toen wij vervolgd werden door eenen Engelschen
kruiser. Gelukkig voor ons kreeg hij een ander schip in
het oog, dat hem een gemakkelijker prooi scheen te zijn
of een belangrijker prijs dan het onze. Dit deed hem van
koers veranderen en veroorloofde ons, de haven van NewYork in te zeilen na eene vaart van 56 dagen.
„Het onthaal, dat wij hier vonden bij kooplieden en
andere personen met wie mijn vader in eenige betrekking
stond, of die hij gelukkig genoeg geweest was, vroeger
aan zich te verplichten, zal steeds eene levendige dankbaarheid in mij verwekken en mij den tijd van ons verblijf
in deze stad onder de gelukkigste mijns levens doen tellen.
Verschillende omstandigheden," gaat zij voort, „drongen
ons, omtrent drie maanden in Amerika te blijven vertoeven ;
in dien tijd deden wij eenen uitstap naar Philadelphia.
Men zette ons bij Delaware op een zeilend vlot en wij
kwamen denzelfden dag te Philadelphia. Hare lijnrechte
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straten, met boomen beplant : hare breede voetpaden, langs
de prachtige huizen loopende : hare schoone vuurmachine
op het midden der markt, alle huizen van water voorziende,
maken deze stad tot eene der fraaiste niet alleen van
Amerika maar van geheel Europa. Overal trouwens zagen
wij op onzen weg landgoederen, dorpen, steden, die van het
aanzien en den rijkdom van een vrij en gelukkig volk
getuigden," verzucht zij, bedenkende, hoe Amerika, sedert
het zich van Engeland had vrijgevochten, een tijdperk van
grooten bloei beleefde, in scherpe tegenstelling met het
verval, waarin haar vaderland verzonken was.
„De zwarigheden, welke ons teruggehouden hadden,
opgeheven zijnde," gaat Augusta voort, „scheepten wij ons
op nieuw in en wel op een klein Amerikaansch scheepje,
welks équipage behalve den kapitein slechts uit dertien
matrozen bestond, van welken er verscheidenen waren, die
nooit zee gebouwd hadden. De aanvang van onze reis scheen
ons eene voorspoedige vaart te beloven ; maar den achtsten
dag, nadat wij het land uit het gezicht hadden verloren,
bedekte zich de hemel met wolken ; een vreeselijke wind
deed de golven zwellen en een hevige storm, gepaard met
een schrikkelijk onweder, wierp ons vaartuig met zoo veel
geweld op zijde, dat al wat zich in de kajuit bevond, zelfs
de groote tafel, die met dikke touwen aan den grond was
vast gemaakt, omver en over elkander viel. Hoe dicht men
venters en luiken ook gesloten had, het water drong overal
door. Ik klemde mij vast aan mijnen vader en wij dachten
niet anders dan dat ons laatste uur gekomen was. Wij
bleven drie dagen en drie nachten in dien ijslijken toestand.
Eindelijk bedaarde de storm, hoewel de zee nog beroerd
bleef. Wij zeilden langs de krijtbergen van het fiere Albion
en lieten de Fransche kust aan onze rechterhand. Ten
slotte landden wij den 8sten Juli 1805 op de reede van
Texel, na een overtocht van zes weken en bevonden ons
dienzelfden avond in de armen van vrienden en bloedverwanten. Drie jaren had ons afzijn geduurd," besluit zij,
„en wij hadden gedurende dien tijd vele, voor eene zwakke
gezondheid al te vele, vermoeienissen en hevige angsten
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moeten uitstaan, maar wij hadden ook zielsgenoegens gesmaakt, wier verrukkingen de hardste beproevingen doen
vergeten."
Nog geen zeven maanden na Augusta 's terugkeer in
het vaderland, in Januari 1806, kwam het bericht, dat de
Hollandsche kolonie aan de Kaap de Goede Hoop op nieuw
door de Engelschen was genomen met eene overmacht,
waartegen Gouverneur Janssens met de al te zwakke Hollandsche bezetting had gestaan als één tegen drie. Ditmaal
bleef de kolonie verloren voor goed, wat sedert heeft geleid tot den eersten grooten trek der Boeren over de Oranjerivier. Maar vergeefsch was het werk van den Commissarisgeneraal van Uitenhage de Mist toch niet geweest. De
door hem in gang gebrachte reorganisatie van bestuur had
eenen voortreffelijk en indruk gemaakt en begon reeds schoone
vruchten te dragen. Even v66r Nederland de kolonie voor
goed verloor, schrijft Dr. H. T. Colenbrander in zijn Geschiedenis van de Bataafsche Republiek, heeft het nog de
gelegenheid gehad, daar veel goeds tot stand te brengen;
en het Dagverhaal van Augusta de Mist van hare reis
door de binnenlanden der kolonie toont ons iets van den
ernst en de toewijding, waarmede naar de bevordering van
de belangen der Hollandsche volkplanting aan de Kaap
in die dagen is gestreefd.
-
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Nooit nog bleek de bekoring van het boek, dan
zooals nu.
Bij het losbarsten dezer van den eersten dag eindelooze
oorlogsellenden dachten we : nu is het uit. Nu grijpen we
nog alleen naar de brutale, onmisbare courant. Voorbij is
de tijd van het bescheiden boek, dat met z'n fantasie en
droom ons onweerstaanbaar overzette in een werkelijker
wereld dan de ons omringende !
En zie, er is meer, er is met meer aandacht gelezen
en geschreven dan ooit. We wisten dat de vromen waren
„de menschen van het Boek", uit welks eeuwigheidsfeer
hen toestroomde de energie eener onverwelkelijke vreugde,
die zich verinnigde en verhief onder leed en verdrukking,
maar nu bleken wij allen bevangen van den hartstocht voor
het boek wij in onzen onverdienden vrede hebben
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blijven lezen, zoogoed als de arme helden aan het front,
waar in de loopgraven de een zijn N. Testament, de ander
zijn dichters, een derde beiden las.
We konden het van Goethe niet goed zetten dat hij
kon schrijven in zijn ontroerende dagen, heimelijk scholden
we hem oud en koud en onaandoenlijk geworden omdat
hij goed kon schrijven te midden van het kanongebulder
en te midden van onze nog zwaardere slagen en nog
geweldiger omkeering hebben onze schrijvers geschreven
en goed geschreven.
Inderdaad het boek is nog onmisbaarder dan de onmisbare courant. Want deze moge ons de feiten brengen,
oorsprong en verloop dier feiten wijst ons straks het boek,
dat de feiten zal doorzichtig maken, zal verklaren.
Evenzoo is het met ons leven. Het komt met zijn
overstelpende drukte of verdoovende saaiheid over ons —
en we kennen het niet. Doch dan komt het boek, als de
goede vriend met wien we telkens moeten bijpraten, en
onder wiens stem de verborgen en geschuwde dingen opduiken in het gewenschte licht. Zoo brengt het boek
atmosfeer, ruimte, inzicht. Het opent ons „de andere
wereld" waarin de verwarringen dezer wereld zich wonderlijk oplossen in vrede en harmonie. We weten wel : „de
andere wereld" is niet de werkelijke, waarin ons levenslot
wordt beslist, maar „die andere wereld" troost ons met haar
schoonheid, geeft ons rust, bezonkenheid en inzicht, waaraan we straks zoozeer behoefte zullen hebben, als we het
hopeloos-verwikkelde leven en zijn strijd weer in moeten.
Doch daarom eischen we van het boek vóór alles
zuiverheid. Als het leven de dingen eens scheef zet, is dit
zoo erg niet, want morgen zet het die weer recht. Maar als
het boek de dingen scheef zet, krijgen we een verkeerden
maatstaf. En dan meten we, waardeeren we alles verkeerd
en dan worden we verliteratuurd, wat nog erger is dan
het reeds zoo erge verintellectueeld-zijn.
Daarom op de zuiverheid van het boek toezien, meer
dan op de zuiverheid van huis of lichaam. Daarom de
heilige kritiek, die de geesten leert onderscheiden, hoog-
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houden, en aankweeken bij onszelven als een der verantwoordelijkste en hoogste openbaringen onzer persoonlijkheid.
Want kritiek is het talent, de gave om met de blijde
energie van een geloovige en met de hardnekkige kracht
van een kunstenaar te kunnen zeggen dat goed goed en
slecht slecht is, en dit te kunnen zeggen als een nieuwe
vondst, of ook te kunnen herhalen, herhalen met dezelfde
eentonigheid waarmee de zon elken morgen opgaat.
Querido heeft iets van die eentonigheid, die altijd
nieuw is. Dit valt dadelijk op bij de lezing van zijn
„Arnsterdamseh Epos De Jordaan", waarvan het tweede deel
echter niet van den Jordaan vertelt, maar zooals de ondertitel zegt : „van Nes en Zeedijk". En we zien dit in zijn
woordkunst, zijn karakter-uitbeelding, en zijn levensvisie.
Zijn woordkunst vertoont altijd dien overstelpenden
rijkdom, waardoor reeds bij de verschijning van zijn
Mensehenwee ik hem karakteriseerde als „een millionair in
woordkunst". Het wemelend stadsverkeer, de Amsterdanisehe achtergrachtjes met hun kruisende walkanten en brugbogen, de sloppen en stegen met de groezelige huisjes, de
joelende n achtkroegen en de troosteloos-triestige kamertjes,
hij teekent ze zóó, dat wij ze ineens zien, en hun atmosfeer aanvoelen.
Doch vóór we onze aandacht kunnen verspillen aan
gen, wint hij onze aandacht voor
die pakkende beschrijvingen,
zijn karakterbeeldingen. Met een ongelooflijk gemak zet
hij ze voor ons, ten voeten uit. Wij hooren hun Jordaanbargoensch, hun ongezouten volkshumor, waarmede ze een
regenboog spannen over den zondvloed hunner zelfgewilde
ellenden, en bovenal hun gepeinzen, waardoor we in hun
zielen lezen, in bun ongedresseerde maar ook meest verwilderde zielen. En als we ons in den eenen ingeleefd
hebben, worden we weer ingeleid in een anderen, en
nauwelijks zijn we in dezen thuisgeraakt, of we zien een
bekende van een anderen kant, staan dan plots voor een
nieuwe figuur die de vorigen weer anders belicht, stooten
op geheele stoeten van dezelfde soort, toch ieder afzonderlijk in eigen karakter geteekend, tot het ons wordt alsof
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we een heksensabbath van door ontucht en misdaad
ontredderden bijwonen en meemaken als onontkoombare
realiteit.
En deze menschen zijn weder scheppingen van Querido's
fantasie. Bij de bespreking van zijn eerste deel De Jordaan
constateerde ik dit reeds, (O. E. 1913 bl. 87-98) en nu
wijst Querido zelf hierop in het Nawoord van dit tweede
deel, waar hij zegt : „De Nes van heden is „dood". Ik
maakte gebruik van mijn recht als romanschrijver en beeldde
daarom ook enkele dingen uit de „levende" Nes van eenige
jaren her". Hij gebruikt dus anders niet dan het recept
van Hildebrand die zette : „een neus van herinnering op
een gezicht van verbeelding". Deze geheele massa lichtekooien en souteneurs, ronselaars, zieleverkoopsters en door
misdaad ontredderden heeft hij niet nageteekend uit de
werkelijkheid, maar ontworpen en gepersonifieerd uit zijn
kunstenaarsvisie, daarbij natuurlijk gebruik makend van
scherpgezien materiaal en documenten. En deze visie is
wederom anders niet dan, gelijk ik indertijd aanwees,
zijn Mystische aanvoeling van de misdaad, zooals een hoofdstuk der ook al weer uitbundig-uitvoerige essay Crimineele
psychologie en romankunst is getiteld, die zijn bundel Arbeid
opent. Hoewel Querido op bl. 102 dezer essay besluit : „voor
ik echter kan overgaan tot de formuleering van wat voor
ons scheppende kunstenaars . . moet zijn : normale en crimineele psychologie, zal ik eerst analytisch te schrijven hebben
over Lombroso en zijn school", laat hij ons wel zooveel
van „de bizondere mystiek van het misdadigers-leven" zien,
dat we daardoor eenigszins zijn visie kunnen benaderen.
Misdaad en mystiek, ja dit allitereert, maar rijmt niet
op elkaar, zeggen we op het eerste gezicht. Daarom moeten
we vooraf nagaan wat die woorden voor hem inhouden.
Misdaad is voor hem een der machtigste motoren die
het gestolde leven weer in gang zet. Op het vernemen van
een moord op onze medemenschen wordt onze levensvisie
zuiverder en heviger dan ooit, en wordt die door innerlijke
angst aangeklaard tot een soort somnambulistische helderheid (ib. bl. 79). Vandaar dat groote kunst, die van den
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bijbel, van Dante, Shakespeare en Dostoiyefsky, daarom
zoo diep in de menschenziel tast, omdat zij de ontroeringen,
door misdaad verwekt, blootlegt. Misdaad is dus voor
hem een oneindig-wijder begrip dan dat van een daad, die
ons in aanraking brengt met den strafrechter. Als elke
kunst wil ook die zijner misdadigers-wereld een algemeenmenschelij ke kunst zijn, en derhalve ziet hij de misdaad
als een algemeen-menschelij ken factor in het leven. Moord
staan wij er zoo ver af als wij denken
?

„Want waarom noemen wij een vliegendooder géén
moordenaar ? Maakt alleen het quantum leven dat gedood
wordt iemand tot misdadiger ? Heeft een vlieg niet, ondanks
haar veel lagere bewerktuiging, een zélfde levenskiem in zich
als de mensch ? Is het raadsel van haar kristallen oogjes
minder geheimzinnig dan de wording van onze organen ? Toch
dooden wij dagelijks allerlei soort organisch- en daardoor
geheiligd-leven ! ... Dunkt het u sentimenteel, als men een
bloeiende plant niet van haar stengel kán rukken om mee
te nemen en er thuis in vaasjes pronkerig van te genieten ?
Ik voel in zoo een afscheuring een ellendige levens-schending,
iets gruwbaars, iets dat mij pijn, stekende, venijnende pijn
geeft. De plant mag er niets van voelen, ik voel 't voor de
plant !" (ib. bl. 74/5, 77).
Zijn wij dus volgens Querido allen misdadigers en
moordenaars, omdat wij niet anders kunnen, dan geen
farizeesche dankbaarheid dat wij niet zijn als de misdadigers
uit den Jordaan, maar echt-menschelijk medelijden met dezen
die ook niet anders kunnen, en door dit medelijden de
ontroering over het levensmysterie, waarop deze ontroering
ons de zuivere visie heeft geschonken.
Deze, door Tolstoj reeds voor meer dan een halve
eeuw gepredikte levensvisie, en door Tolstoj zoo magistraalgepredikte levensvisie, omdat hij die met zijn naleven,
russischen deemoed trachtte te beleven, heeft ongetwijfeld
ons nieuwe levensontroering en daardoor nieuwe kunst
gegeven. Deze kunst heeft derhalve een dieper besef van
de onontkoombare levenstragedie dan een vorige, die bij
de nieuwe vergeleken, zeldzaam begrensd en zelfgenoegzaam
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is. Maar deze levensvisie heeft ons een kleinigheid ontnomen, zonder welke geen groote kunst mogelijk is. Zij
heeft ons de hoogere gerechtigheid des levens, den eerbied
voor de levensnormen, en daardoor de echte levenstragiek
ontnomen, want deze ontspringt juist uit het conflict van
den enkeling met de levensnormen. Wie een vliegendooder
en een bloemetjesplukster op Mn lijn ziet met den wraakgierigen moordenaar en den drankzuchtigen misdadiger,
ziet wel ver en groot, maar hij ziet onrechtvaardig. Wie
het bijbelsche : „ieder die zijn broeder haat, is een doodslager", een beperking noemt van het boeddhistische : „en
wie op den weg een worm vertrapt is een moordenaar",
vergrijpt zich aan het leven, aan de taal, aan de kunst,
die ieder op eigen wijze de normen eerbiedigen.
Evenzoo houdt voor Querido het woord mystiek veel
meer in dan velen vermoeden. Mystiek, nu ja, ieder weet
wat mystiek is. Mystiek dat is immers aristocratische
vroomheid, zelfs salon-fähig, die meer innerlijk, meer
onmiddellijk, meer individualistisch is dan de ook uiterlijke, vooral middellijke en sociale kerkelijke vroomheid.
Doch die alleen „echt" heet, zoolang ze blijft binnen de
grenzen der openbaring en den band met de kerk niet
loslaat, zoodat deze de mystiek noemt haar liefste en
lastigste kind, waarop ze nog al trotsch is, omdat het
zooveel wijder leeft en meer kan dan de moeder. Zoo
denken velen, zoo schrijven zelfs velen over mystiek.
Natuurlijk bestaat die mystiek wel ; dit is die van Augustinus, Bernard van Clairveaux, Thomas a Kempis, e. d. Maar
daarnaast is een andere mystiek, die het in echtheid wint,
als zooveel oorspronkelijker. Die van Plotinus, van de
Brahmaansche filosofie, van Dionysius e. d. die niet van
christelij ken maar van heidenschen huize is, pantheïstisch
en beslist niet-theïstisch. En deze laatste de zeer vele
tusschenschakeeringen laten we nu buiten bespreking —
ze moge dan rationalistisch of door intuïtieve reflectie zich
zoeken te vereenigen met God, altijd doet ze dit los van
elk verband, doordat de ziel zich concentreert in zichzelf.
Altijd laat ze den band met wereld, historie en traditie
8
O. E.XV10
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los, in vrijheid daarboven staande en de gegevens daarvan
gebruikende of verwerpende naar haar goeddunkt. Of neen,
ze laat al niet meer den band met wereld, historie en
traditie los, omdat ze daaraan is ontgroeid. En deze mystiek
is vooral de mystiek van onzen tijd, en die waarvan
Querido spreekt.
De mystiek nu vindt altijd nieuwe vormen, symbolen
en uitdrukkingen voor het religieuse leven. Dit is haar
onvergankelijke waarde. De mystiek verinnigt en verjongt
de taal, zooals duidelijk te zien is bij Tauler, Ruusbroec,
ook bij Augustinus. Een levensvisie daarom, die zich niet
kan wagen in het onbegrensd-wijde en het blauwend azuur
van de mystiek, verstart en verdogmatiseert. Zij moge
alle kennis hebben, zij mist het woord, en daardoor heeft
zij, alles bezittende, niets. Zij moge alle wijsheid en in zicht
hebben, zij mist het vormengevend symbool, zonder hetwelk al hare schatten dood materiaal blijven, tot niets
nut. Daarentegen kan de mystiek geen leven produceeren.
Zij is de kunstenaar, die schept, ja maar met gegeven
materiaal. Vergeet zij dit laatste dan schept zij menschen
naar haar gelijkenis, wezens los van wereld, historie en
traditie, onwezenlijke wezens. Vergeet zij dit laatste dan
schept zij een schoonheid, waaraan het schoonste ontbreekt
wat wij menschen bezitten, dat is de schoonheid die we
krijgen door middel van historie en traditie, door de openbaring eener realiteit, hooger en dieper dan onze fantasie
dorst denken.
Op de vraag nu welk verband er in 's hemels naam
kan bestaan tusschen de mystiek, die immers het ware, het
Godsleven zoekt, en de misdaad, die het leven verminkt
en vernietigt, antwoordt Querido dat, moge een direct verband hier ontbreken, „een secundair verband" hier onloochenbaar is. En dit is : dat eenzelfde ontroering die de
zoeker van God vindt, komt over hem die zich in de
misdaad verdiept.
„Nu zijn er geen kalk-bepleisterde goden-beelden meer,
maar wel moderne mythologiën van duivelsche misdaden.
Eenzélfde drang naar het occulte, het ontroerend-geheimzin-
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nige, dat de onbewust-dichterlijke en romantische naturen
onder de menschen van alle eeuwen verteert" (bl. 93).
Dit alles bij elkaar genomen verklaart den hartstocht
waarmede de schrijver deze geheele stoeten uit de misdadigerswereld heeft uitgebeeld, en waarmede zijn vele en
getrouwe lezers zich in deze karakters verdiepen. Zijn vele
en getrouwe lezers want evenals van het eerste deel
van De Jordaan verschijnt van dit tweede deel druk na
druk. En naast het eerste gelegd schijnt dit tweede deel
me meer en minder.
Meer, omdat het me een laatste woord schijnt van
Querido's talent en levensvisie. Wie de eigenaardigheden
daarvan wil kennen : als het in den superlatief zien en
zetten van ieder en elk ding, waardoor niet alleen alle
grenzen en normen worden uitgewischt, maar waardoor
het ook, om met de mystieken te spreken, uit overmaat
van licht duister, en uit overmaat van duisternis licht wordt ;
verder het scherp uitbeelden van enkelen te midden van
groepen, en van geheele groepen te midden van enkelingen, waardoor we nooit tot ru 3t komen, maar meegesleurd worden, wat wel eenigszins de sensatie geeft van
de hurry onzer wereldsteden ; eindelijk het luid prediken eener
levensvisie die anders niet is dan de negentiend'-eeuwsche
wereldsche levensbeschouwing, wat bijgewerkt tot aesthetisch gebruik die leze deze „moderne mythologie van

duivelsche misdaden". De gretigheid waarmede dit boek
gekocht wordt, wijst er op dat velen het inderdaad lezen
met de devotie van een geloovige, wien geen woord te
wonderlijk of te hoog is ter verheerlijking van zijn God,
en dat velen er zich in verdiepen met de volstrekte overgave
van den mysticus, die zichzelven en zijn zinnen en al het
zienlijke loslatend, zich zoo dompelt in, zoo ondergaat in
zijn God, dat hij zelf vergoddelijkt. Die het zoo kan lezen,
is dan meteen beveiligd voor de onsmakelijke gedachte,
die mij bij het lezen niet losliet, dat nl. die „Entlausungsanstalt" in Galicië, waarvan onlangs de couranten vertelden, zeer heilzaam en gewenscht is, niet slechts na een
veldtocht in Rusland, maar ook na een zwerftocht door
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Nes en Zeedijk onder leiding van het tweede deel van
Querido's Amsterdamsch Epos.
Tegelijkertijd blijkt hier dat dit meer het voor mij
juist minder maakt. Het onmatige, onbegrensde, alles in
den superlatief ziende en zettende, onvermoeibare en onuitputtelijke van Querido's groote talent zie ik er nog meer
dan in het eerste deel van De Jordaan. Maar ik mis in
dit tweede deel wat me eenigszins verzoende met het eerste :
ik mis hier moeder Neel Burk, met haar vloekenden humor,
rake reparties• en heroïsche moederliefde, groot en onweerstaanbaar als een natuurwet. Ik mis hier ook het foutje
dat het met Neel en Stijn Burk en mooien Karel wel
altijd op het kantje gaat, maar toch steeds goed afloopt
--- wat wel te toevallig, onwaarschijnlijk, en een beetje
gemaakt was, maar welk foutje ik noodig had om het in
deze sfeer uit te houden. Zeker, ook in dit tweede deel
zijn machtige figuren, als Joden Jet, Corry, de Champagnebaron met vaste hand daar neergezet. Ook hier is in
den onbewusten volksdichter Mooien Karel een natuurlijke
onbedorvenheid geteekend, waarvan ik de mooie lijn wel

een oogenblik kan bewonderen, maar waarin ik niet geloof,
en waarvan ik dus op den duur niet kan genieten. Ook
hier is in Manus Peet, den volksfilosoof op eigen gelegenheid, een noblesse des harten geteekend, die roerend uitkomt in de schuw-verdoken liefde van dezen bochel voor
Corry, en in het redden van het door Joden Jet met list
gelokte meisje. Maar deze onmisbare correcties zijn vooreerst nog onwaarschijnlijker dan die in het eerste deel, en
vooral te gering. Aldoor is de almachtige ontucht en misdaad aan het woord, en niemand, niemand ontkomt daaraan. In de eindelooze stoeten van deze lichtekooien,
souteneurs en hoe ze verder heeten, zoowel als in de zij delingsche opmerkingen aan het adres der vromen en braven,
zien we een grandioze opvatting van de misdaad, die aan
verheerlijking en bewierooking grenst. Het is alsof we een
groot feestkabaal bijwonen ter eere van den Moloch van
de misdaad, waarin ik het op den duur niet kan harden.
Dat dit deel meer rammelt dan het eerste schijnt mij
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het ergste niet, maar dat het met zekere Consequenzmacherei
de litanieën zingt van door de ontucht en misdaad gewilde
ellende, dit werd me te veel. Onzedelijk is het boek allerminst, want de ontucht wordt niet verleidelijk voorgesteld,
meer als een noodlot. Toch kon het mij minder vasthouden
dan het eerste deel, hoewel het misschien nog wel zoo
knap is geschreven. ik raakte eenvoudig gewend aan de
meest walgelijke en schrikwekkende ontucht en misdaad,
en gelukkig, ik geloofde er niet in. Niet alleen omdat
ik persoonlijk ook wel iets anders gevonden heb in de
melaatsche achterbuurten eener wereldstad, maar omdat
deze geheele culte van de misdaad reeds vieux jeu is geworden, en ik meer dan ooit hier gevoelde dat de onmisbare
fantasie een gevaarlijke gids wordt voor een levensvisie die
de levensnormen niet eerbiedigt.
Dit alles moge nu honderdmaal waar of onwaar zijn,
komende tot de Herinneringen van een Onafhankelijke Vrouw
door Ada Gerlo, schijnt mij dit alles veel te zwaar en te
gewichtig in het algemeen, en slechts losjes verband houdende met de literatuur in het bitonder. Terwijl het bij
dit boek van Ada Gerlo op het eerste gezicht juist andersom
is. Of liever zoo : dat wat ze vertelt ons van geen beteekenis schijnt bij onze verwondering over : hoe ze vertelt.
Laat het waar zijn, wat iedereen weet en al niet meer
weersproken wordt, dat deze Ada Gerlo geen andere is dan
eene lang niet onbekende schrijfster, ontwijfelbaar en in
veel hoogeren zin heeft deze schrijfster gelijk, als zij zegt
dat niet zij dit boek heeft geschreven, maar de hier voor
het eerst verschijnende Ada Gerlo. En de hier voor het
laatst verschijnende, zou ik er willen bijvoegen. Want zóó
als Ada Gerlo, schrijft men maar ééns in zijn leven. Als
men namelijk afscheid neemt van iets wat onzegbaar weemoedig en ontroerend mooi was, als men afscheid neemt
van wat nooit meer terug komt, van zijn jeugd. Gelijk
ook onze Hildebrand maar éénmaal Hildebrand is geweest,
toen hij afscheid nam van zijn schitterende en ook wel
een beetje weemoedige jeugd, zoo moet Ada Gerlo, die hier
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eveneens haar studententijd en meisjesjaren vaarwel zegt,
dit maar éénmaal doen, zou ik zeggen.
Als de zon ondergaat over den lentetijd des levens,
nog rijker in weedom en tranen dan in onuitsprekelijke
zaligheid, toen onze dauwfrissche ziel voor het eerst 's levens
wreede wonderen speurde en zijn alsem en geneugten ons
ontroerden als later nooit meer zalig wie dan niet versuft is door de gestadige stormen van dien dag en met
open gemoed kan genieten van dien rooden gloed, die stil
uitgloort uit wolkenkraters van dien hemelbrand, die vrede
legt op de donkere aarde ; en driewerf zalig de begenadigde,
die dan een pen heeft in de ontroerde handen. En nu
moge bijna zeker zijn, dat Ada Gerlo verder beschikt over
juist inzicht en rijp oordeel over wat de beschaafde wereld
op haar manier al zoo bepraat, en het moge van secundair
belang zijn of zij de hier voorgewende geleerdheid werkelijk bezit, héél zeker en van het allerhoogste belang is dat
zij een pen heeft. Dit gevoelen we dadelijk in de eerste
der vier schetsen, waarin ze zich bezint op haar „eerste
goddelijke verdwaasdheid" (bl. 64) hoe ze „aan de poort
van het leven had gestaan, met haar ontwakend hart, dat
hunkerde om zijn groote offer te brengen" (bi. 41). En we
gevoelen dat ze die pen heeft, omdat ze een hart heeft voor
haar jeugdig-ik, dat nu haar is als „een jonger zusje, een
lief, jong zusje, dat vroeg gestorven is" (bl. 40). Zoodat
ze dus schrijft met dien schroom voor het leven, die het
heiligschennis vindt alles te zeggen, en tegelijk met die
liefde voor het leven, die toch weer wel alles mag zeggen,
;

ook wat burgerlijke braafheid behoort te verzwijgen, waaraan men de distinctie van een persoonlijkheid herkent.
„Ik was onstuimig, ingebeeld en nederig; ik was achttien jaar; daarmee is alles gezegd" (bl. 6).
Nietwaar, in dit zinnetje is gratie en charme. Het
kon best vertaald zijn uit • het Fransch. Maar dat Ada
Gerlo het ons nu niet voor vertaald Fransch laat aanzien,
maar voor goed Nederlandsch laat genieten, komt omdat
zij dit zinnetje niet uit de literatuur betrekt, zelfs niet
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haalt uit een levensvisie, maar krijgt van het leven zelf.
En wie dit eerstnoodige kreeg, krijgt daarmede ook al het
overige. Let er eens op hoe zij, om één ding te noemen,
voortdurend de handen laat meespreken en meehandelen
en aan zoo iets herkent men den rasschrijver.
Maar moet het niet onbescheiden worden het levenzelf aan het woord te laten komen, en dit nog wel in

Herinneringen ?
Voor dit oude verwijt
Hildebrand schoof het zich
reeds van den hals met zijn „neus van herinnering op een
gezicht van verbeelding" voel ik in dezen ook niets,
omdat hier het correctief in voldoende mate aanwezig is.
Zeker, het leven komt hier zelf aan het woord. En niet
als objectieve schildering, maar als subjectieve, persoonlijke
ervaring ; dus ook gemaakt door anderen, die derhalve
moeten tentoongesteld worden. Dit is nu, vooral voor een
degelijk Hollander, al het toppunt van onbescheidenheid
als ze, al was het maar een puntje van onze laars in een
boek zetten, maar dit bezwaar wordt toch ondervangen, als
de onbescheidene die iets van ons in zijn boek zet, zichzelven nu maar niet al te mooie rol laat spelen en zich
ook wel eens in het zonnetje zet. En dit doet Ada Gerlo
in voldoende mate. Zeker we zijn nog altijd aan de
eerste schets — ze houdt van dit onstuimige, ingebeelde en
nederige kind van achttien jaren, dat zij zelve is maar
zij verheerlijkt het niet. Ze houdt er van met die weemoedige ironie, waarvan de weemoed ook al weer ironisch
is. Als ze hem het eerste briefje, met de twee b onderd
gulden ter leen, heeft gezonden vertelt ze dit zoo :
„Ik ging toen op de tafel zitten wachten, wat er gebeuren zou. Het was voor het eerst van mijn leven, dat ik
daar zat, met mijn armen over mijn borst en mijn lippen
geklemd, in die opperste spanning van verbeiding, die in de
belangrijkste jaren van een vrouweleven haar belangrijkste
.

bezigheid pleegt te zijn" (bl. 19).

En deze toon van welwillende ironie wordt later, als
ze nadenkt over haar „verre, oude zelf", een toon van
stillen humor. Dan ziet ze dat er kinderlijk-onechte op-
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schroeverij was in haar hongerlijden om het geleende geld
weer bijeen te sparen, dat er snoezige romantiek was zoowel
in zijn revolver, die zij nog net op het nippertje wist weg
te krijgen, als in haar lief-aparte maniertjes, b.v. dat ze bij
voorkeur overal elders gaat zitten dan op een stoel, op
den grond, op zijn bureau, op haar tafel, maar liefst niet
op een stoel. En deze humor, die intusschen niets heeft
van de befaamde oud-hollandsche blijgeestigheid, die doodliep in de woordspelingen der Laurillaardigheden, deze
humor doet hier zoo goed. We waren haar ontwend in de
nieuwere literatuur. Haar hartstocht naar werkelijkheid,
en haar zucht naar het absolute liet geen plaats over voor
den humor, die het betrekkelijke ziet van de levensuitingen,
de contrasten opmerkt en verzoenend daarover glimlacht.
Ze wilde hevigheid en geen humor; ze kon ook niet anders ;
ze was jong. En nu, eindelijk, eindelijk daar is hij weer
de humor — en in een literatuur die door en door nieuw
is. Want dit jonger zusje van Ada Gerlo is ontstellendjong, en doet zoo. Ze wil niets weten van plicht, reeds
hierom niet : „omdat ik „plicht" zoo'n ijzig-koud, zoo'n
ellendig woord vond" (bl. 46). Ze neemt het op tegen de
geheele wereld, en voelt dat ze dit kan.

„Sterk en gelukkig voelde ik me. Ik besefte dat ik
voor 't eerst de moeilijkheden van het leven zou leeren kennen, en mijn hart was overvol van moed. Ik zou me nooit
gewonnen geven. Mijn wil zou nooit breken. Ik zei het nog
eens in de stilte, met een plechtige stem, als een belofte aan
de wintersche wereld : „Het moèt, en ik zal ...."
En de hemel straalde in mijn stralende oogen" (bl. 40).

Als Ada nu de naïeve zelfmisleiding van dit jongere
zusje, dat zij zelve is, herdenkt, zich herinnert, glimlacht
ze om dit kind dat zoo ernstig, extatisch doet. Maar haar
glimlach doodt niet, haar glimlach is die van den humor,
is de teedere glimlach der liefde die het voorbije leven
nog kan lief hebben, hoewel ze het huidige leven op een
heel andere wijze lief heeft. En die glimlach is het waarmede
— laat ik eens een ouderwetschen term mogen gebruiken,
omdat die juist het bier doet — waarmede dit boekje
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stormenderhand vele harten zal veroveren. Want die glimlach van den humor brengt mee, steunt op distinctie en
rijp oordeel, dat in het voorbijgaan zoo raak spreekt van
de „lyrische essays van Emerson of de geforceerde paradoxen van Nietzsche" (bi. 50), en deze kunnen we op den
duur niet missen in boeken, die als menschen zijn. Boeken
en menschen toch die deze missen, kunnen wel om andere
eigenschappen onze verbazing, misschien bewondering
wekken, maar vertrouwd en innig worden we met hen niet.
En nu besprak ik nog alleen de eerste schets .
De tweede, die de tragedie verhaalt van het schrijfstertje,
het dichteresje Lotte, dat wel liefde kan wekken maar
niet kan beantwoorden, en dan, na den ondergang van
Wil die haar liefhad, zich levend begraaft in een huwelijk
met een correcten, rijken zakenman is zeker aangrijpender,
men zou ze met Ada Gerlo's woorden kunnen karakteriseeren als „een luchtig geschreven vertelling, een van die
kleine meesterwerken van moderne schrijfkunst, die van
weemoed en cynisme aaneengeweven zijn" (bl. 44). Maar
dan deze karakteristiek aldus moeten corrigeeren, dat het
altijd-hatelijke cynisme door Ada's ontroerende herinnering
is omgezet in schrijnend pijngevoel over het wreede leven,
dat meedoogenloos kinderen, die met vuur spelen, laat vergaan in de zelf verwekte vlammen.
Veel bekoorlijker schijnt mij de derde schets, waarin
Ada zich haar avontuur met Joost herinnert. Als ik daaraan terugdenk, zie ik eerst die drie verrukkelijke tantetjes,
die onder Ada's leiding in Italië reizen. En dan Joost, den
degelijken, eenigszins bekrompen medicus met zijn groote
handen en woestijnpas. Maar vooral Ada, het beroemdknappe studentje, dat voor den verliefden Joost, voor den
niet op het vreeselij k knappertje maar op het meisje Ada
verliefden Joost, enkel een meisje wil zijn. Dan het baar
wenkend, maar vliedend geluk, moedig nog nagejaagd te
Brussel, waar ze heenvliegt op zijn eersten wenk, en waar
ze met hem alleen is, ontroerend-kuisch, maar nog meer
ontroerend-tragisch. Want het geluk is voor Ada niet
weggelegd . .
.
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Maar het aangrijpendste schijnt me de laatste schets,
waarin Ada zich herinnert haar verloving met Gerard, den
vriend harer jeugd, den trouwen degelijken Hollander, die
rijk uit het buitenland teruggekomen, zijn reeds op zestienjarigen leeftijd gedaan aanzoek dadelijk herhaalt, wordt
geweigerd, eindelijk zich ziet aangenomen, en ten slotte
toch dien diep-oprechten afscheidsbrief moet lezen, die
wellicht ook hem een gevoel van bevrijding zal gegeven
hebben.
Deze drie schetsen zou ik minstens zoo uitvoerig
moeten bespreken als de eerste, want ze graven dieper.
Bovendien zou ik eindelijk moeten beginnen aan het
voornaamste, aan de kwestie. Deze is natuurlijk voor zeer
velen of die „neus van herinnering" hier wel mocht geteekend worden, en zoo ja of die dan niet precies zuiver
had nageteekend behooren te zijn, en niet zoowat fantastisch bijgewerkt zooals hier, zoodat nu die ze herkennen,
schrikken wat echter voor mij geen kwestie is, maar
een recht van ieder schrijver, die door het met gratie en
distinctie te gebruiken, toont dat dit recht hem toekomt.
Deze kwestie is vooral natuurlijk de gróóte kwestie der
cöeducatie, en de nog gróótere de r studie voor de vrouw.
De kwestie of die kameraadschappelijke omgang van jongens en meisjes ze niet beiden forceert, ze niet oud maakt
vóór den tijd, en niet wordt een kunstmatig fabriceeren
van een stemming die kroon en sieraad is van den ouden
dag, maar aan de jeugd ontneemt haar onvergelijkelijke
en door niets te vervangen charme van beschroomd, verlegen en geloovig te staan tegenover het leven. En de
nog grootere of het verintellectueelen, het maar blijven
eten van den boom der kennis, een vrouwenleven niet nog
meer ontwricht en rampzalig maakt dan het dit een
mannenleven reeds doet, en of het leven niet al te saai
zal worden, indien we in plaats van als vervelende dames
en heeren elkaar in het vervolg zullen ontmoeten als nog
vervelender collega's. Inderdaad zijn dit geen kleinigheden,
deze kwesties, maar daarom moet ik er over zwijgen, want
van kwesties heb ik heelemaal geen verstand.
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Neen, als ik dieper mocht ingaan op deze Herinneringen,
dan zou het zijn om den achtergrond. Is Ada's wel liefde
verlangen en wel liefde kunnen opwekken, maar niet
liefde kunnen ontvangen en niet liefde kunnen geven een
natuurverschijnsel of is het meer ? Is het even eenvoudig
als dat een roos geurt en prikt, en dat we vaak het hoofd
schudden : „het is toch vreemd, dat de liefste meisjes niet
trouwen ?" Of hangt het inderdaad samen met Ada's scherpe
visie, waardoor zij zoowel de teedere schoonheid der dingen
als de armzalige zwakheid der ook sympathieke menschen
ziet ? En zoo ja : is deze haar scherpe visie niet verkregen
ten koste van die argeloosheid, kinderlijkheid en eenvoud,
die een mensch alleen kan behouden als hij wordt en blijft
een kind Gods ? En heeft dus tenslotte Paulus gelijk, die
in zijn tweeden brief aan de Corinthiers (11 : 3) dit de zonde
van Eva noemt dat ze afweek van den eenvoud, en dit
onze erfzonde dat we gecompliceerd zijn geworden inplaats
van eenvoudig ? Zie, liever dan daarover zelf wijsheid te
willen verkondigen, zou ik willen herinneren aan bet
verband dat Vinet tusschen deze verschijnselen ziet in zijn
onvolprezen Etudes sur La Literature Francaise, b. v. in zijn
opstellen over Madame de Stäel, Chateaubriand en nog
zooveel anderen.
Dit zou ik gaarne ... ware niet de tijd kort en de rij
der nieuwe boeken lang.
Daar is in de eerste plaats Een Coquette Vrouw door
Carry van Bruggen. Wat een knap en uitvoerig geteekend
portret is het, dat de schrijfster ons laat zien ! Een portret
van een kind van dit geslacht, met een uitbundige vlotheid,
en lichtelijk-ontstellenden waarheidszin daar voor ons neergezet dezelfde portretkunst die we in Heleen en Het
Joodje bewonderden, die het hier toch weer heel anders
doet. Vlotter geschreven, maar ook rauwer; dieper opgehaald en met vaster hand neergebeiteld, maar ook meedoogenloozer.
Als we met Ina kennis maken, is ze eerst negentien
jaar. Ze leeft bij vreemden, omdat ze het thuis niet kon
uithouden, en bij die vreemden heeft ze zich al een paar
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dagen vrijwillig opgesloten, omdat ze met zichzelf en met
iedereen overhoop ligt. Den ontboden, nog jongen dokter
wil ze dadelijk behagen, en dit bereikt ze direct door haar
guitige, belangstelling-wekkende openhartigheid en onweerstaanbare blague.
„Ik ben lastig, driftig en onverdraagzaam — ik lig met
iedereen overhoop, en „sympathieke" menschen kan ik niet
uitstaan. Ik ben hier nog geen drie maanden en ik heb al
drie dozijn scènes gemaakt. Overigens komen die hier niet
voor. Iedereen is hier bedaard en beschaafd en heeft goede
manieren. Tot in het derde en vierde geslacht. Tot de os
en de ezel en de vreemdeling toe. Ik geef altijd de verkeerde
antwoorden en doe altijd de verkeerde dingen, en vind de
verkeerde dingen mooi en de mooie dingen verkeerd." Ze
onderbrak zichzelf en lachte : „Onzin wat ik daar zeg. Nu
bent u op de hoogte."
... „Op Woensdag is hier vrouwenkiesrechtkrans, dan
zitten er beneden in de moderne kamer, op de praktische
stoelen rondom de doelbewuste tafel allemaal hoogstaande,
ernstige, edele, knappe, ontwikkelde en hygiënisch gekleede
dames ... Ik zie Mary nog, met haar verwaand snoekenmondje en haar ronde leege oogera — zegt u het nu eens
zelf : lijken niet alle vrouwenkiesrechtdames op elkaar, of zou
het alleen komen omdat ze zich allemaal precies eender
kleeden? Daar loop ik allang over te tobben, het is bepaald
een probleem voor mij !" (bl. G 7).
-

We gevoelen dadelijk : voor dit kind is het woord
iets meer en anders dan het middel om opmerkingen te
richten tot medemenschen, of hen wetenswaardige zaken
mede te deelera. Voor dit kind is het woord de openbaring
van een zelf dat den ander zoekt, van een met zichzelf in
onvree levend, van een zoekend zelf. Vandaar de hartstocht, het spontane en het altijd doelnajagende in haar
woord, dat als boven haar uitgaat, haar innerlijk, verborgen
leven aan het licht brengt, en toch nooit het laatste woord
kan spreken. Zooals de schrijfster het veel later in het
voorbijgaan karakteriseert :
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„ze had rad en hoog gesproken, met een vreemden lichten
duizel in haar hoofd, als ontwoeien haar de woorden, en kon
ze zich niet precies rekenschap geven van wat ze zei" (bl. 170).
Zoo is ook haar coquetterie niet die erg minderwaardige sport van „mannenharten breken", maar nog
minder dat tikje behaagzucht, van die onweerstaanbare
behaagzucht, waar een lieve vrouw eenvoudig niet buiten
kan en welker volkomen gemis eene overigens voortreffelijke
vrouw ineens doet dalen beneden peil. Neen, haar behaagzucht is het zoeken harer zusterziel, die de leegte harer
ziel zal vullen. Daarom leeft ze gretig want ze verwacht
van het leven nog alles. Daarom idealiseert ze iedereen,
dien ze voor het eerst ziet, want hij is wellicht de langverwachte. Doch het leven waarin ze zoo gretig bijt —
och, wat is het anders dan de legendarische Sodomsappel,
die zoo lokkend kleurt, maar voor den gretigen beet asch
blijkt. Zooals Ina duidelijk bemerkt op het vlot-beschreven
liefdadigheidsfeest, waar ze haar eerste schets voorleest. En
ach, iedereen dien we voor het eerst zien te idealiseeren,
moge een onbewuste truc zijn om ons over het vervelende
van het leven heen te zetten, het blijft een truc, die zich
wreekt en verschrikkelijk wreekt ook, want die truc maakt
van het leven een spel, en dan hebben we het verspeeld,
eer we het weten.
Voor dit onberekenbare, ontembaar-wilde kind van
prachtigen aanleg hangt er nu alles van af, wien ze zal
vinden. En ze vindt Egbert, den broer van haar geniale
vriendin Geerte. En wel op een avond als ze wee is geworden van Geerte's club aankomende genieën, waarvan de
éène „rauwe, zenuwtergende muziek" componeerde en na
de voordracht daarvan flauw viel, de andere „aristocratie
bestreefde", en de overigen lispelden van „Elaubèèrt, o
Flaubèèrt", of dweepten met mystiek en smaalden op conventioneele kunst (bl. 19). Dan vindt ze Egbert, die
geeuwend opstaat van een kanapee, en dadelijk erkent dat
hij slapen zoo lekker vindt, en dat lui te zijn de lust is
van zijn leven. En dat „hij, de volwassene, de man van
gezag, die in het openbaar zijn meening gaf en naar wien
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anderen luisterden, genadeloos de draak stak neet de heele
kwakzalversbende", doet haar ineens hem dankbaar bewonderen om zijn durf (bl. 27). Wij begrijpen die bewondering op dat oogenblik maar meesmuilen toch om
haar enthousiasme, als we bemerken dat hij hierom voor
haar is : „de man van gezag, die in het openbaar zijn
meening gaf en naar wien anderen luisterden," omdat hij
nu, wie raadt dit ? omdat hij journalist is ! Want à
tout seigneur, tout honneur, maar er is toch een minder
verheven definitie van een journalist denkbaar, die ook
nog meer dan voldoende zou zijn. En hoenieer we Egbert
zien, dezen hopeloos-ouderwetschen materialist met zijn
sarcastisch gesmaal op al wat een millimeter boven zijn
bekrompenheid uitgaat en met zijn afdoener : „die vloekwaardige dominees hebben het allemaal op hun geweten
met hun idioot gekwebbel over „kuischheid" en „erfzonde"
(bl. 67), des te meer gaan we twijfelen of hij wel de man
voor Ina is.
Doch voor zij aan den twijfel toe is, heeft ze zich aan
hem gegeven en geheel en al. Weemoedig om te zien is
het dan, hoe de zoete slavernij der liefde er haar toe
brengt zich te hervormen naar zijn wijsheid, haar ironisch
aangereikt op een beschermenden, vaderlijken toon van
beter-wetende. Als Egbert haar beduidt dat haar primair
gevoel in zichzelf en in God te gelooven, enkel is : „overblijfselen van de kinderachtige vrees der voorgeslachten,
bestemd om in het voortschrijden der beschaving onder te
gaan," zien we haar, in een verhaal dat ze schrijft, angstvallig „met opzet het woord „God," waar het zich tot
tweemaal toe volkomen natuurlijk en bijkans onvermijdelijk aan haar voordeed, vermijden en door een neutrale,
vale, kleurlooze omschrijving van wat ze voelde, vervangen" (bl. 138). Natuurlijk is dit offer tevergeefsch. Ook
in den tamsten vorm smaalt hij haar idealisme voor
mallootig en onbenullig gedoe, waarop zij dan in drift uitvalt, wat dan uitloopt op een scène.
Toch schijnt het ons niet gewild dat de schrijfster
Ina juist een man als Egbert deed vinden. Op zichzelf is
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het niet ondenkbaar dat een hartstochtelijk, schijnbaar
ontembaar dweepstertje zich leerde schikken naar de burgerlijke platvloerschheid van een cynicus, die, sarcastisch
smalend op wat hooger wil, zijn bekrompenheid voor de
ware wijsheid uitgeeft, en eigenlijk het type is van den
braven huisvader van het koffiehuis-niveau. Dan wordt het
dweepstertje eenvoudig de huisvrouw, die geniet van „de
volle bekoring der huwelijks-dienstbaarheid", en wordt de
huisvrouw van hetzelfde niveau als haar brave man. Dit
is zoo weinig ondenkbaar, dat het integendeel de verborgen
tragedie vormt van menige, joyeuseljk-gevierde zilveren
bruiloft. Een oogenblik denken we zelfs dat het Ina zoo zal
gaan. Het is wanneer Ina, als ze reeds lang samen leven,
een vrij huwelijk voorslaat, omdat ze zijn afkeer kent
„tegen de zoogenaamde „boterbriefjes-wettigheid", tegen
„het huwelijk, een onding, de verouderde instelling van
een dwaze, verouderde moraal, waar een verstandig mensch
natuurlijk allang aan ontgroeid was" (bl. 68), doch Egbert
niets van zulk een vrije verbintenis wil weten, omdat „het
je maatschappelijk gesproken achterop bracht !" (bl. 69).
Maar dan wordt Ina gered door haar ongeluk, door
haar behaagzucht. Daardoor blijft ze iedereen, dien ze voor
het eerst ziet, idealiseeren en in hem zoeken de zuster ziel
-

die de hare zal begrijpen en opheffen. Daardoor valt ze
onstuimig op het leven aan, dat haar teleurstelt, uitwerpt
als aanstellerige vrouw. Dan wreekt ze zich en tracht het
verlorene te herwinnen door in haar kunst, door in haar
spontaan en rhythmisch woord het leven en den vrede
en de bewondering der menschen te hervinden. Dan zien
we hoe het voor haar „in kunst juist gaat om het ongerept persoonlijke, het subjectieve, het zelf-beleefde" omdat
er niets „anders belangrijk is dan elkeens diepste waarheid
omtrent zichzelf, in zijn verhouding tot zichzelf, tot de
menschen en tot.. , tot de Oneindigheid", en dat ze derhalve op den duur meer vertrouwen leert stellen in de
waarheid van haar ziel dan in de waarheid harer oogen,
en streeft naar klaarheid van begrip (bl. 215/7, 118). En
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dan herinnert Ina ons sterk aan Heleen, een vroeger werk
van de schrijfster, ook hier besproken (O. E.1914 bl. 423 v.).
Doch het is duidelijk dat dit voor Egbert malle fratsen
blijven, die hij ironisch, smalend, eindelijk sarcastisch op
zij schuift. Waarop dan Ina, teleurgesteld in haar wachten
op zijn instemming, beleedigd opstuift en hem met verwijten overstelpt. Die hij wederom met sarcasmen bestookt,
waarop zij in vele scheldwoorden uitraast zoodat we
moeten meemaken het alleronverkwikkelijkste en misschien
het allergewoonste ter wereld, namelijk huiselijke veete en
ruzie. Dit is niet zoo'n snoezig huiselijk krakeeltje, dat
„in de beste families voorkomt" en dat de genius van het
huwelijk soms expres aanstookt, om door de lieve verzoening die er volgt, de zoetheden van het huwelijk te
beter te doen waardeeren, niet een onweertje in den zomer,
waarna hemel en aarde te lieflijker lachen ; neen, maar het
is huiselijke rasveete, een oorlog waarvan geen einde mogelijk is, een ruzie die wel een tijd verzwegen, maar nooit
kan uitgevochten worden.
Het is onverkwikkelijk zulke scènes te moeten meemaken, dat geruzie waarbij we ons schamen over de
zwakheid van ons menschelijk geslacht, dat heel goed weet
hoe zulk een eeuwige veete in elk opzicht is beneden peil,
beneden elk peil, en toch steeds voortgaat zulke verwikkelingen in elkaar te werken, waaruit dan het onmenschwaardigste geruzie even van zelf voortkomt, als
onkruid opschiet uit den verwilderden akker. En zulke
onverkwikkelijke scènes doet Een Coquette Vrouw ons al maar
doormaken. Zou er nooit een einde aan komen ? vragen
we ons af, als we het eerste deel uit de hand leggen.
Ja, er komt een eind aan, doch om plaats te maken
voor iets ergers. Dat geruzie van man en vrouw in de
binnenkamer te moeten bijwonen is verre van verkwikkelijk, maar te moeten zien hoe dit gaandeweg zich omzet
in zwijgenden wrok, terwijl wat er gebeurd is op straat
komt, wordt op den duur ondoenlijk. Zoolang wij het
bijwoonden in de binnenkamer, boeide het onze aandacht,
omdat we nog hoopten op een gunstige crisis. Nu de
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wereld het weet, en liefst erger maakt, want we overtreden
geen gebod gemakkelijker en vaker dan het negende, nu
hebben we alle hoop verloren en halen de schouders op
over dit ongelukkige huwelijk, dat vandaag of morgen wel
op een scheiding zal uitloopen. Gelijk ook geschiedt aan
het slot. Sinds we dit als iets noodlottigs zien aankomen,
luwt onze belangstelling. En noch de lange gesprekken
over het huwelijk in het algemeen, noch de pogingen van
den sympathieken Hugo om Ina van haar behaagzucht te
genezen, noch de „veroveringen" van Ina kunnen die verlevendigen. Want die veroveringen, die haar dan weer een
oogenblik levenslust en werklust schenken, zien we niet
anders dan als een ziekte, een zielige ziekte. We zien ze
als de dronkenschap van een gewoonte-drinker. We hebben
medelijden met die arme Ina maar we vinden haar
vooral zielig.
Telkens weet de schrijfster, ook weer in dit tweede
deel, in het begin ons nog te boeien door ongemeen-knappe
uitbeelding. Zoo wanneer ze, evenals in het eerste deel,
den invloed teekent die de lente op Ina heeft. Prachtig
geteekend, zooals ze daar met haar jongetje aan de hand
in de lentezon wandelt :
„Een stroom van warmte en innigste teederheid leek door
zijn handje, dat in de hare lag, haar lichaam binnen te stroomen ... Ze voelde hoe haar heele wezen reikte naar geluk,
vrede, harmonie en dat ze vervuld was van het verlangen,
dat ook gelatenheid is, en waarvoor geen naam bestaat"
(II bl. 4 5).
Doch de vreugde over dergelijke vondsten verdwijnt
allengs voor ons misnoegen over de keuze van dit onderwerp. Zeker, na de keuze van dit onderwerp werd deze
uitwerking onvermijdelijk, zoodat we èn Ina èn Egbert èn
de breuk van hun huwelijk volkomen begrijpen en aanvaarden. Maar we kunnen ons protest niet het zwijgen
opleggen : waarom toch de schrijfster zich door dit onderwerp heeft laten kiezen ? We gevoelen, dat objectief gesproken, ons protest tegen de schrijfster onbillijk is, maar
we beroepen ons dan op Ina's stelling dat het in de kunst
U. E.XV10
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juist gaat om het subjectieve, het zelf-doorleefde en vinden
dat de psychologische uitbeelding van deze zielige ziekte
ons te veel brengt in de sfeer del' uitzonderingsgevallen
en te weinig in het reeele leven.
En we zijn geneigd de vraag: waarom zich door dit
onderwerp te laten kiezen, te herhalen bij den tweedeeligen
roman van Zoetmulder Nieuwe Wegen, als we bemerken dat
deze roman ons brengt in het droeve, Iugubere Schiedam.
Doch eel' deze vraag zich vastgezet heeft tot een niet
volkomen bil1ijk, en toch hardnekkig protest, slaat ze om
in de oprechtste hulde, een onderwerp met zulke weerbarstige motieven aan te durven. Dit is den schrijver gelukt
door van zijn werk een echten familieroman te maken, die
werkelijk teekent, zooals de tweede titel aangeeft, Het Gezin
van Herman Leqier. Toch spaart 'hij OTIS niets van het
lugubere Schiedam. De zwart-berookte, doode stad, waar
de ruiue-achtige, oude branderijen en beroete pakhuizen
aan de inktzwarte grachtjes staan; de scherp-zurige gistillgSlucht en de weeige dampen van moutwijn en spoeling; de
bleeke brandersknechts en het ruwe werkvolk van andere
fabrieken; de commiezen, steeds op de jacht om de overtreders del' accijnswet te betrappen; het gemis aan charme
en vroolijkheid dat deze wereld van jenever-fabricage zoo
iets onderwereldsch, iets helsch geeft - de schrijver heeft
het nergens verheimelijkt of vermooid, integendeel bet
scherp en meedoogenloos geteekend.
Maar dit hindert ons niet, noch leidt ons af, zien we
zelfs als wel belangrijk, omdat hij zich ineens van onze
belangstelling heeft meester gemaakt door de kranige
teekening van Herman Leyter. Deze Leyter is een Schiedamsche patricier, een voortreffelijk vertegenwoordiger van
een eeuwenoud geslacht van branders, doch die niettegenstaande zijn kloek en naarstig werken niet op kan tegen
den ongunst del' tijden. Zooals hij, de oud-liberaal, door
de rechtsohe partijen nit den gemeenteraad is gezet, en
zooals hij door de malaise in het yak reeds vele branderijen
heeft zien duikelen, zoo zien we hem, op den Oudejaarsavond waarmee het eerste deel begint, met een zucht zijn
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boeken sluiten, vreezend voor een finantieel uitputtingsproces. En daardoor vergeten we ineens zijn minder prettige
omgeving, en voelen sympathie voor hem. Ziehier een
noeste werker, die nu op zijn vier en vijftigste jaar moet
zien dat hij achteruit holt, dat hij jaar in jaar uit met
verlies werkt en dat een likwidatie of failliet van zijn oude
zaak dreigt dit doet ons ineens vergeten dat zijn werk
zoo onsympathiek is, en doet ons belangstellen in dezen
mensch die zoo dapper stand houdt tegen dreigende overmacht. En zijn huiselijke omstandigheden werken niet mee.
Hij is jong en uit liefde getrouwd met zijn vrouw, de mooie
dochter van een rijken kuiper toentertijd een verschrikkelijke mésaillan ce in het oog der patricische Leyters. En
nu hebben zij hun zilveren bruiloft reeds gevierd en zien
hun vier kinderen reeds groot geworden maar veel steun
aan haar heeft hij niet. Zij is door en door goedhartig met
haar Oudejaarsavond- en sterf bedvroomheid — maar van
een tergende onbeduidendheid. Zijn oudste jongen, Jacob,
die hem zal opvolgen is geen kwaad koopman, maar lichtzinnig en zwak, en is verzeild in een club boemelaars —
wier beestachtig gefuif de schrijver ons laat bijwonen. Zijn
jongste, Laurens, moet technoloog worden, maar is wat
fantastisch aangelegd evenals de jongere zuster Emmy,
terwijl Suns, de oudste, wat trotsch is uitgevallen en alleen
op een rijk huwelijk zint. Zoo staat Leyter dus alléén met
zijn zorgen en angsten — en voelen wij met hem mee, als
hij met een tikje zelfbeklag zichzelven bekent dat zijn
leven is mislukt.
Toch heeft de schrijver he m niet op g em ooi d, of opgestoomd tot iets groots. Neen, breed en uitvoerig teekenend
heeft hij Leyter en zijn omgeving zuiver objectief
ectief veeerg egeven, zonder ironie, zonder verte eerlij kin g, zoo koel,
zaakkundig., als verrichtte hij hier een taak van onpersoonlijke wetenschap.
Daarom staat die Herman Leyter zoo rustig voor ons,
en doorschouwen we zijn_ ziel door en door. Is het niet
een beetje een leege ziel? Hij is een uitstekend type van
een wegstervend geslacht, een mensch die v66r alles meneer
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wil zijn, en daarom liberaal is en deugdzaam, en zoo bij
gelegenheden gevoelig en altijd : „een hart van goud"
want deze afschuwelijke beeldspraak past op hem als de
deksel op haar doos. Deze brave mensch is tot geen gemeenheid in staat, maar nog minder tot iets groots, want
van de hoogte zijner bekrompenheid veroordeelt hij alles
wat niet in zijn kraam te pas komt en dit is nog al
veel. Boos op hem te worden, gaat echter niet en mag ook
niet, want iemand die met zoo'n breed gebaar en met zulk
een prachtig vertrouwen zijn zielige kleinheid voor het
normale houdt, ontwapent alle kritiek. ' Is hij iets meer
met zichzelven ingenomen dan ons scepticisme dit meer
dan onze zelfliefde het ons veroorlooft te zijn, daartegenover staat dat deze mensch, die vóór alles meneer wil
zijn, beschikt over een onbekrompen en ondubbelzinnige
goedhartigheid, waartegen niets of niemand bestand is.
Zoodat dit laatste type van een wegstervend geslacht zelfs
een goed figuur slaat bij het hem opvolgend geslacht.
Waarschijnlijk onbewust, maar daardoor te treffender,
—

heeft de schrijver hem dadelijk aan het begin getypeerd
met een enkel trekje. Het is wanneer zijn vrouw, die
anders nooit taalde naar de kerk, op Oudejaarsavond met
het geheele gezin ouder gewoonte naar de kerk wil gaan,
maar hij dit weigert. Typisch waarom hij weigert. Omdat
hij een onvoordeelig jaar achter den rug heeft, en dus :
„er niet over dacht, absoluut geen reden had om dankbaar
te zijn" (bl. 11). Derhalve indien de moutwijn williger
was geweest en de jenever-fabricage inplaats van verliezen
goede winsten had afgeworpen, dan was hij met de gemeente God gaan verheerlijken in het huis des gebeds
nu niet. En zulk een onbenulligheid zegt hij met een
aplomb en verzekerdheid, alsof deze zotheid nu de ontwijfelbaar-diepe levenshouding aangeeft.
Wordt het niet bekomzaam, lang in het gezelschap te
verkeeren van zulk een braaf burger, al steekt hij dan van
zijn schouderen opwaarts hoog uit boven zijn mede-branders,
en ook boven zijn zoon Jacob, die ondergaat in boemelen,
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dobbelen en smokkelen, alsmede boven zijn schoonzoon,
den ploertigen distillateur?
Dit bezwaar heeft de schrijver op twee manieren ondervangen, vooreerst door het kleurig-picturale, het uitvoerigschilderende van zijn g eheele werk, en door de knap-uitgewerkte teekening van Leyter's gezin en van zijn plannen.
Van dit op bijna elke bladzijde te vinden picturale,
ziehier dit lentegezicht.
Plots en onweerhoudbaar drong het ontwaakte leven uit
de duistere aardbeslotenheid, brak open uit de rijp-gezwollen
knoppen aan heesters en boomen.
In de lage, grazige polderweien, op de flanken der dijken,
die rugden in zwaaiingen en krommingen op de diepe vlakten
en droegen daar boven uit als veilig den blanken weg, fleurden de madeliefjes en boterbloemen, 'n fijne sterreling van
wit en geel op sappig-groenen grond.
Maar de stad, de roet-besmeurde, vergoorde fabrieks-stad,
stond grauw en somber-oud op uit de frissche, jonge groening
der wijd-uitliggende, rondomme weien en, als helsch afgunstig
op de smettelooze, azuren klaarte boven zich, spuwde ze
door de slank op-zuilende fabriekschoorsteenen naar dat pure,
luisterrijke luchte-blauw, haar walmanden rookadem, die er
uitdreef tot 'n raggigen sluier van smook en laag boven de
huizen bleef hangen (I bi. 207).

Maar nog meer houdt de knappe dooreenwerking van
Leyter's plannen en zijn gezin onze belangstelling gaande.
Zijn plan is de ten ondergang gedoemde klein-industrie
om te zetten in een groot bedrijf, waarvan dan zijn nieuwe
fabriek de eerste schakel zal vormen. Dit zijn dan de
Nieuwe Wegen, waarnaar de roman zijn titel kreeg. Ieder
en alles moet nu helpen deze nieuwe wegen te banen.
Zijn schoonzoon moet 'n twintig mille aandeelera in deze
fabriek nemen, doch als diens ploertig beursgezwendel ten
koste van zijn schoonvader wordt gemerkt, moet Leyter's in
Brabant landheer-spelende broer die som voor zijn rekening
nemen, wat deze Brabander, met zijn roomsch gezin meer
aangeduid dan uitvoerig geschilderd, heel goedmoedig doet.
Daarom moet de meer-poëtisch aangelegde Laurens met
10
0. E. XV 10
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alle geweld technoloog worden in Delft omdat hij de
technische leider van de fabriek moet worden. En over
zijn nieuwe plannen redeneert Leyter met den sympathieken
fabrikant de Borgas, die, zooals zijn geheele familie een
nieuwmodisch idealist, wat zuurstof brengt in de muffe,
Schiedamsche sfeer. Nu, de fabriek komt er, en gaat goed.
Maar Laurens wordt geen technoloog, maar medicus
evenals zijn vriend Emmanuel de Borgas, voor wiens te
vroeg gestorven zuster Nathalie, hij zijn eerste groote
liefde voelt. En Jacob moet vluchten, als hij bij het
smokkelen een commies heeft aangerand, en daardoor ook
den ongerepten Leyter-naam heeft naar beneden gehaald.
En Emmy zal gaan huwen met een kunstarchitect, met
haar neef George. Ten slotte doet hij dus de fabriek maar
over aan een consortium distillateurs, en zal zuinigjes ergens
gaan rusten in Voorburg ofzoo .. zichzelven een beetje beklagende dat hij zijn heele leven hard had gewerkt voor
een verloren zaak, niet alleen fin antieel verloren, maar
ook ethisch, zooals Laurens vond.
Dit is dan het einde van dezen laatste van een weg-

stervend geslacht.
De schrijver heeft hem prachtig koel en objectief
weergegeven. Toch kunnen we ons op den duur niet warm
voor hem maken, en wordt het ons gaandeweg onverschillig
of die fabriek er al dan niet komt, en al dan niet gaat.
En het schijnt dat dit met den schrijver eveneens het
geval is. Zoodra de familie de Borgas in Schiedam komt,
gevoelen we dat daarheen zijn hart trekt, hoezeer hij ook
gehecht en trouw blijft aan de Leyters. Want die fantastischethische, en vooral artistieke sfeer dezer familie de Borgas
geeft het ware levensinzicht -- dit wordt de lichtende
achtergrond van zijn werk. Het best nog ziet men dit in
George, den kunstarchitect. Die wordt heel voorzichtig, met
een stil applausje ten tooneele gebracht en die wordt erg
mooi aangedaan, als hij aan ons wordt voorgesteld. Dan
zit hij Emmy en haar vriendin op te wachten in zijn
„kleine, maar kostelijke collectie" oude meubelen en antiquiteiten, waaronder liefst ook : „enkele schilderijen van
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kleinere Hollandsche meesters uit de gouden eeuw" (II
bl. 70). Dat hij de arme kunstarchitect, die zijn weg nog
moet maken, daar zoo zit, gevoelen we als onreëel, en al
die preciosa, waaronder liefst wat kleinere Hollandsche
meesters uit de gouden eeuw, we weten zeker dat George
ze niet bezit, maar de schrijver dit alles heeft gezogen uit
zijn hooggeachten duim, om daarmede zijn geliefkoosde
figuur wat op te mooien.
Welnu dit schijnt mij de zwakke kant van dit werk,
dat het èn in zijn picturale beschrijvingen, èn in zijn verheffen van dat mooie, artistieke leven, al even ouderwetsch is als Herman Leyter zelf met zijn brave gewichtigheid. We zijn dit ongelooflijk-picturale in de literatuur en
deze artistieke levensvermooiïng, die berust op antiquarische
vondsten, opgeduikeld gedurende mysterieuze „zwerftochten
door Brabant en den Gelderschen achterhoek", toch waarlijk
al een paar stations voorbij.
Terwijl het prettige vau mevrouw Boudier-Bakker's
werk is, dat we van di€ gedachte bij haar nooit last hebben,
en dat zij voor ons gevoel „volkomen bij" is. Nu, dit
„volkomen bij zijn" heeft zij ook niet ineens gekregen,
had zij nog niet in Wat komen zal of Het Beloofde Land,
zoodat het dan geen wonder is dat Zoetmulder dit in

Nieuwe Wegen, zijn eerste groote werk na zijn eersteling
Retraite, ook nog niet heeft. Ina Boudier-Bakker heeft
het, meen ik, eerst gekregen na haar schetsen uit het
kinderleven als Kinderen en Bloesem en vooral na Armoede,
dat nobelste boek onzer jongste literatuur, dat stille boek
van ontstellende zieleleegte.
Haar nieuwe bundel De Ongeweten Dingen brengt reeds
daarom dadelijk midden in het leven, omdat de titel zoo
voortreffelijk gevonden is. Want hier laat zij ons zien wat
daar gebeurt op den achtergrond; en dit is het eigenlijke.
De werkelijkheid, waarvan niemand officieel weet, en die
toch ons leven maakt tot ja, tot een groot gemis,
tot een weemoedige leegte, waarin alleen kinderen wat
zonneschijn en vreugde brengen. Ja, dat is wel de weemoedige levensvisie ons uit Armoede bekend, en hoezeer
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die ons vreemd blijve, we verge Len dit zoodra de kunst
van Ina Boudier-Bakker ons bekoort. Die bekoring is wat
ik zon willen noemen : de helderziendheid voor de kleine
dingen. Maar met deze helderziendheid voor de kleine
dingen maakt zij groote kunst. Wel te verstaan : De Ongeweten Dingen is op zichzelf geen groote kunst. Neen, die
zes schetsen, waarvan de twee eersten, Hagar en De Andere
Weg, ongetwijfeld de voortreffelijkste zijn, vormen meer een
verzameling van klein werk, van zulk werk als bij vele
schrijvers, zoo tusschen grooter werk in, geregeld tot uiting
komt. Dat dit kleine werk echter in zijn soort groot kan
zijn, blijkt uit Hagar. Zooals Jopie's pop daar meespeelt,
neen, zoo iets kan alleen de schrijfster van Bloesem doen.
Maar de groote lijn komt door den bijbelschen titel, door
het prachtig tegenover elkaar stellen van deze Sara en
Hagar in den verwoeden strijd om hun kind, en door de
juiste teekening van den braven, zwakken Abraham. Door
dit gewone jaloezietje zoo groot te zien, is dit werkelijk
groot werk geworden en draagt het zijn bijbelschen naam
met eere. Terwijl De Andere Weg misschien wel het beste
is, van wat de schrijfster ons tot dusverre gaf. Omdat deze
schets zoo doodeenvoudig, en zoo klaar als water is. Zij
bereikte dit door te laten zien, boe het tragische feit eener
scheiding permanent scheidend blijft werken. En dit weer
door ons volkomen te verplaatsen op het standpunt der
moeder, doch daarna even volkomen op dat van den
jongen. En dat deze het ten slotte van de moeder wint,
vinden wij niet alleen begrijpelijk bij de schrijfster van
Bloesem, maar ook onvermijdelijk en zuiver, hoe tragisch
dit zij.
En daardoor is er in al dit door en door droeve niets

weerzinwekkends gekomen. We zien dit weemoedige, soms
schrijnende, als noodzakelijk ; het kan nu eenmaal niet
anders. Ik zie dit niet van alle schetsen ; niet van de
laatste Een Leugen, die nie een weinig opgeblazen, wat te
aangedikt schijnt; ook niet van Slachtoffer die me zelfs
een tikje onwaarschijnlijk voorkomt maar dat we dit
ook in dezen bundel weer telkens zien is het verblijdende
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en vormt de groote bekoring van mevrouw BoudierBakker's kunst.
Zij wil ons al reeds niet meer verbazen door haar
groote kunstvaardigheid, noch door het teekenen van ongewone, ingewikkelde levensverhoudingen. Neen, zij heeft
genoeg aan het gewone leven, dat in zijn alledaagsche
tragedies en huiselijke mysteries ons voortdurend groote
oogen doet opzetten, ons de dingen groot leert zien, ons
vooral grooten weemoed openbaart. Zullen we klagen dat
zij ons zoo weinig vreugde laat zien, en dan nog alleen
bij kinderen? Liever willen we ons telkens verbazen, hoe
zij door hare helderziendheid voor de kleine dingen ons
in gebroken lijnen groot werk weet te teekenen uit het
gewoonste levensmateriaal. Want deze gave beteekent voor
ons niet alleen een verheuging voor het oogenblik maar
ook een belofte voor de toekomst.

VERZEN
DOOR

MARTIN PERMYS.

AVONDMJJMERING.
Het leven is gemaakt van dag en nacht.
Beide zijn goed voor mij ; beide zijn groot.
De dag: een reuzenleven, reuzenmacht ;
De nacht nog vé41 véél meer : een reuzendood.
Het leven is gemaakt van dag en nacht.
Het eerste zijn er vrouwen: blond en zwart.
Beiden zijn godd'lij k. Ja, zoo is 't .. , en goed.
Want de eene is mooi, en de andre heeft een hart,
En dat is ach! onmisbaar voor mijn bloed.
En 't eene is blond en 't andre hoofd is zwart.
,

Daar zijn ook mannen, breed van borst, en sterk,
Die moeten werken. En dat doen ze graag.
En als ik ook maar denk, en wil, en werk,
Dan zegt zij weer: "dat's goed. .. ", zooals vandaag.
Vandaag nog zei ze 't: ik ben jong en sterk.
En 'k voel mij voor wijde geheimen staan,
Zoo groot als zeëen, en zoo vreemd als nacht.
'k Heb nog maar weinig goeds en kwaads gedaan.
'k Heb nog maar weinig groots en kleins gedacht...
Nu voel 'k me voor een zee-groot leven staan.

MEEUWEN.
Over 't water strijken meeuwen.
Over 't zwarte zwaait het witte,
Groot en luchtig, sierlijk zwierig,
In een breede kringenwerv'ling.
- Regenvogels, stormenvogels,
Tuim'lend door de hagelkogels,
Flikk'rend zilver op het luchtgrauw,
Samenklappend, — openklappend.
Drijvend op den stroom der stormen
Met bewegelooze vlerken.
- Drijvend op den stroom van 't water,
Plotsling wonder-andre vogels:
Nu de wieken zijwaarts plakken,
Nu de onzichtbre klauwen sleepen:
't Zijn nu kleine sprookjeszwanen,
Door een kinderhand gekrabbeld,
Kalm, en zelfbewust der kalmte..
...Tot de wind weer hagel afschiet,
En de kalme kinderzwaantjes
Weer hun breede vleugels strekken,
Samenklappen, — openklappen.
't zijn weer groote-menschen-meeuwen,
Met hun haat'lij k krij schend schreeuwen,
Schor van kou en nare natheid,
Schril, als ouwe natte touwen.
Dan, met ijdele oogera, dronken
Van het wiegelen boven 't spiegelen,
Zijn de drukke regenvogels
Over 't water weer aan 't waaien...
Kijk :

de meeuwen over 't water. .

DE GRACHTEN.
De grachten liggen te wachten
Op wat er gebeuren wil.
Als de tijd zoo e ffen en stil
Sluipt 't water voort door de grachten.
De dagen zijn niets, en de nachten,
Het leven is dof als de dood.
Het leven is koud en bloot.
Het leven is zonder gedachten...
Daar zijn geen woorden van klachten,
Daar is geen verkwikkende traan,
Het leven blijft roerloos staan .. .

Ach ! waarop wachten de grachten !

..

.

BU 1TEN LAND.
De Balkan trekt weder aller aandacht in de laatste weken. De
Entente en de Centralen deden van weerszijden veel moeite om
Bulgarije, Griekenland, Roemenië tot krachtige medewerking te
bewegen, maar ten opzichte van beiden bleef wantrouwen heerschen
bij de zoo sterk, zoo verdacht aanhoudend aangezochten. Zij begrijpen
ten volle, waar het aan weerszijden om te doen is, en gaan zorgvuldig na, wat voordeel voor henzelf uit deze omstandigheden kan
worden verkregen. Roemenië en Griekenland volharden nog in
hunne half gewapende onzijdigheid, blijkbaar onder den indruk
der Russische nederlagen en tegenslagen ; Kowno en Wilna zijn
reeds verloren, Riga en Dunaburg kunnen eerstdaags wel vallen en
de steeds dreigende omvatting door de snel voortrukkende DuitschOostenrijksche legers leidt telkens tot haastigen terugtocht. Hoe
lang en hoe ver nog ? Zal het den Centralen eindelijk gelukken de
steeds achteruit wijkende Russen te achterhalen en te omsingelen,
ten minste voor een groot gedeelte ? De beleefde afzetting van
grootvorst Nicolaas als opperbevelhebber schijnt de kansen der
Centralen te doen rijzen ; generaal Roesski, die hem verving, onder
den Tsaar zelven in naam, heeft in den beginne eenig geluk gehad. Deze gang van zaken moest natuurlijk op den Balkan liet
gezag van en daarmede de neiging tot Rusland ernstig verminderen.
Zoo ziet men Bulgarije, altijd vol wraakgedachten ten opzichte
van zijn oude bondgenooten-vijanden, eindelijk de mobilisatie aanvangen. Te wiens behoeve ? Het verdrag van 3 Sept. met Turkije,
waarbij dit het onlangs op Bulgarije veroverde grootendeels weder
afstaat, maakt duidelijk, waar tsaar Ferdinand thans zijn meeste
belang acht te zijn — en zijn neus is ontwikkeld genoeg om hem
ten dezen te leiden. De welwillendheid, waarmede de Centralen
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de Bulgaarsche dienstplichtigen doorlaten, wijst in dezelfde richting. Reeds staan Duitsche troepen aan de Servische grens gereed
tot den inval en het van twee kanten bedreigde Servië, nauwelijks
eenigszins bekomen van de zware verliezen in den heldhaftigen
strijd tegen Oostenrijk, ziet zich het met zooveel bloed betaalde
Macedonië ontglippen. Heeft eenmaal Bulgarije zich ondubbelzinnig
aan de zijde der Centralen gesteld — en dat is te verwachten, al
wacht Ferdinand nog op toestemming der Sobranje — dan is het
met Servië gedaan. Bij dat alles speelt het wantrouwen tegen Rusland
en Italië een groote rol. Rusland streeft blijkbaar naar het bezit
van Bosporus en Dardanellen, Italië naar overwegenden invloed in
Albanië, Klein-Azië en op de kusteilanden ; het eerste verschrikt
alle Balkanstaten en het laatste wekt de ergernis van Griekenland.
De geringe vorderingen der Entente op Gallipoli toonden aan, dat
deze hare fraaie beloften aan Servië, Bulgarije, Griekenland, Roemenië wel gemakkelijk op papier kan brengen maar dat de uitvoering ervan allesbehalve verzekerd is. En de Centralen leveren
waar bij de visch. Zoo schijnt de lang achterop gekomen diplomatie der Centralen eindelijk de zegepraal te zullen behalen. Is eenmaal Bulgarije het geheel met hen eens, dan rukken DuitschOostenrijksch-Bulgaarsche legers gemakkelijk naar de Dardanellen
en hakken er alles in de pan.
Zou dat dan den weg naar den vrede openen? Het is mogelijk.
De Centralen willen een „redelijken" vrede, zeggen zij ondershands en luid : zij vreezen nog zwaarder verliezen dan zij reeds
leden, al hebben zij ook die zwaardere over voor den strijd om hun
bestaan, dien zij moeten voeren, zooals uit de telkens geformuleerde
begeerten der Entente voldoende blijkt ; zij zullen dien strijd desnoods voeren tot den ondergang toe, die hun verkieselijker schijnt
dan wat men hun als „vredesvoorwaarden" voorhoudt. Beloofde de
Entente niet Gallicië aan Rusland, Zevenbergen en het Banaat aan
Roemenië, Croatië en Slavonië aan Servië, Trentino, Triest en
Dalmatië aan Italië, Elzas-Lotharingen aan Frankrijk, uitbreiding
in Rijnland aan België, koloniën aan Engeland en wat niet al
meer boven en behalve de verlamming van Pruisen en de vernietiging van het Duitsche Keizerrijk ? Wat kunnen de Centralen
tegenover zulke eischen anders dan vechten tot den dood ? Men
mag over de oorzaken van den wereldkrijg denken zooals men wil,
dergelijke eischen zijn onaannemelijk. De Entente stelt zich totnogtoe op het standpunt dier eischen, maar als de Dardanellen
moeten worden opgegeven, zal zij misschien eindelijk ook gaan
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beprijpen, dat het niet mogelijk is ze door te zetten en dat ook
zij water in den wijn zal moeten doen en „redelijke"_ voorwaarden
moeten aannemen.
Er zijn teekenen te over, dat het bij de Entente aan materieele
en financieele krachten gaat ontbreken. Rusland doet wanhopige
pogingen om geld en munitie te krijgen tegen het volgende voorjaar — niet eerder — en om de toenemende ontevredenheid der
bevolking te stuiten ; Engeland ziet zich genoodzaakt in dezelfde
richting zijn uiterste krachten in te spannen, spreekt zelfs ernstig
van conscriptie of algemeenen dienstplicht, beiden geheel indruischend
tegen den Engelschen geest, en verdriedubbelt de reeds hooge belastingen ; Frankrijk zwijgt in diepe teleurstelling, steeds hopend
maar met afnemende hoop, alle krachten inspannend en wachtend,
wachtend .... ; het ontmoedigde België trekt zijn zwaar getroffen
leger met toestemming zijner bondgenooten uit den strijd terug
om het te bewaren voor algeheele versmelting, voor den totalen
ondergang ; Italië zucht en steunt over den geringen voortgang
zijner wapenen in de Alpen en begint weder te spreken van Giolitti
en de zijnen, die de onzijdigheid aanprezen. Het is het oude lied
der groote coalities, sterk zoolang het militaire voordeel duurt,
zwak zoodra de nederlagen komen.
En Amerika? Het doet zijn uiterste best om, al dreigend en
protesteerend, Duitschland te vermurwen en aan den anderen kant
op de Entente te werken. Het moet dit wel blijven doen, ondanks
duikbooten-stoutigheden, ondanks Duitsch-Oostenrijksche intriges
in het land zelf. De terugroeping van den door de ontdekking

zijner bedenkelijke praktijken onmogelijk geworden Oostenrijkschen
gezant Dumba, dergelijke bezwaren tegen zijn Duitschen ambtgenoot Bernstorff gaven eenige voldoening aan de Engelschgezinden, maar de Duitschgezinden zijn er zeer talrijk. Een oorlog
met Duitschland is in de Vereenigde Staten even onmogelijk als
een met Engeland. Vrede is dus de eenige oplossing van de
moeielijkheden voor de Vereenigde Staten. Moge het den zelf
vredelievend gezinden president Wilson gelukken dien tot stand
te brengen! Van hem, nog meer dan van den Paus, wiens invloed
op de volkeren intusschen ook niet valt te onderschatten, verwachten
de natiën van Europa het vredeswoord. Wat Nederland en de
overige onzijdiger in dezen kunnen doen, zullen zij niet ongedaan
laten. Maar welke vrede ? Op welke voorwaarden ? Ziedaar de
groote vraag, die niemand thans kan beantwoorden, die alleen beantwoord worden kan na bemiddeling en overleg tusschen de oorlog-
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voerenden, na lange en moeielijke besprekingen. Zooveel is thans
wel zeker, dat Duitschland zijn „plaats in de zon" zal vragen en
aan zal dringen op de Grotiaansche „vrijheid der zee", het „Mare
Liberum", niet onder bescherming der wat ... eenzijdige „Pax
Brittannica". Of het dit zal verkrijgen? Met het overige ligt
dat in den schoot der goden, waarvan Homerus spreekt.

LEESTAFEL.
Dr. J. A. N. Knuttel. Bloemlezing uit Nederlandsche
schrijvers sinds de renaissance. Deel II. Amsterdam. S. L.
van Looy. 1915.
Dr. K. H. de Raaf en J. J. Griss. Een nieuwe bundel.
Vierde deel. Bloemlezing van Nederlandsche poëzie en proza.
18e en 19e eeuw. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1915.
In het jongste Januari-No. van dit tijdschrift gaf ik, naar aanleiding van de voorafgaande deelen dezer bloemlezingen, eenige
algemeene beschouwingen, en ik zou desnoods kunnen volstaan met
daarnaar te verwijzen. Maar dat zou, meen ik, ten opzichte der
samenstellers niet geheel billijk zijn ; en nu ik beide bovengenoemde
werken met belangstelling heb doorgelezen, is het misschien niet
geheel onnut, dat ik met enkele woorden rekenschap geef van
mijne bevinding.
Laat ik dan beginnen met de verklaring, dat de lezing mij
veel genoegen heeft verschaft en dat ik niet twijfel, of ook deze
beide boeken zullen hun weg wel vinden. Aan eene vergelijking
zou ik mij niet gaarne wagen ; bij den eenen verzamelaar bevalt
mij de keuze uit de geschriften van A, bij den anderen die uit de
werken van B beter, en hoezeer moesten zoowel de heer Knuttel
als de heeren de Raaf en Griss zich niet beperken !
liet ligt voor de hand dat zij met verschillende overwegingen
rekening houden. Zij willen de rijmelarij van Langendijk niet eenvoudig terzijde schuiven, omdat, zooals Dr. Knuttel het uitdrukt,
die eenige waarde heeft als zedeschildering, en er eigenlijk in
's mans tijd niets bijzonders geschreven werd. Een ander, gelijk
Tollens, mag niet geheel worden voorbijgegaan, omdat hij nu eenmaal het geluk heeft gehad, de meest gelezen dichter van zijn tijd
te wezen. Ten Kate wordt, op soortgelijken grond, nog alleen door
den heer Knuttel vermeld.
Wat mij betreft, — ik had toch liever Langendijk vergeten
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en een paar goede verzen van ten Kate opgenomen ! Men moet,
zeide ik, bij het samenstellen eener bloemlezing, rekening houden
met verschillende overwegingen; en daaronder zoude ik ook deze
willen tellen, dat men hoopt op den goeden invloed van het gelezene. „De liederen des kinds worden daden des mans" is wel
eens gezegd ; moge er, in hoofd en hart van den leerling, iets
blijven hangen van wat hem voor goeds, in proza of poëzie, is
voorgezet.
Van dat standpunt beschouwd, zou, dunkt mij, in een leesboek
b.v. dit vers van ten Kate geen slecht figuur maken (ik haal, om
niet te uitvoerig te worden, alleen het eerste couplet aan) :
Is er zaliger 'vreugd
En die langer U heugt,
Dan een zorgelijk voorhoofd te ontplooien,
Een goede Engel te zijn
En in 's armen woestijn
In de stilte wat manna te strooien

Tollens had, om dezelfde reden, m.i. beter door andere verzen
vertegenwoordigd kunnen worden. Het is waar : wie nu zijne gedichten herleest, kan zich moeilijk begrijpen dat ons volk, 60 a 70
jaar geleden, er zoozeer mede ingenomen was. En toch, -- in den
tegenwoordigere tijd hoorera wij nog wel klanken als deze :
Wij gaan met bus en schalen rond
En slaken huis aan huis een bede :
Tast, tast toch diep den buidel in,
En, gaf uw rijke buur te min,
Zoo geef voor hem wat mede.

Of ook, zooals die welke hij in 1849 op Ons Vaderland dichtte:
En als de wereld schokt en rilt,
Als volk aan volk verwoesting gilt
En staten wagglen op hun zuilen ;
Als blind geweld en gruwel heerscht,
En alles valt — het heiligst eerst —
Waar zoudt ge 't zekerst schuilen

Van Beets vinden we in beide bundels eenige gedichten ; ik
vind het jammer dat daaronder noch Aan Aleide, noch Meizang,
noch Het Madeliefje voorkomen.
Doch ik mag niet op deze wijze doorgaan. De lezer zou mis-
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schien den indruk krijgen dat ik op beide bloemlezingen heel wat
aan te merken had, en dit is toch inderdaad niet het geval. Integendeel, over 't geheel ben ik met de gedane keuzen, ook van de
prozastukken, best tevreden ; maar het is nu eenmaal zoo, dat
er op den ganschen aardbodem geen twee menschen gevonden
worden die juist denzelfden smaak hebben. E. B. K.
Dr. Ch. A. van Manen. Duitschland's groei en het
Pruisische overwicht. Amsterdam. P. N. van Kampen en
Zoon, 1915.
Mejuffrouw van Manen, tot nog toe slechts bekend door haar
Duitsche dissertatie over het armwezen te Amsterdam, heeft in
den bovengenoemden bundel twee opstellen bijeenbracht, waarvan
het eerste Duitschland's Groei, vroeger in De Gids verscheen, het
tweede (het Pruisische Overwicht) zoo we ons niet vergissen thans
voor het eerst het licht ziet. Beide opstellen zijn belangrijk en
belangwekkend, zijn suggestief; zij bevatten vele en velerlei gegevens en beschouwingen over het economische en het politieke
Duitschland. De expansie-drang van Duitschland is — zegt de
schrijfster — „terug te voeren op den geheel en economischen toestand van een achter tariefmuren verscholen, fel opbloeiend nijverheidsland, dat binnen zijn grenzen verzadigd is, en dat nu voor
zijne fabriekmatige massa-producten, eigen behoefte vèr overtreffend,
grondstoffen en afzetgebied noodig heeft" ... „Als een geweldige
blaasbalg hijgt het achter zijn muren, moet den adem met gierend
geweld over de grenzen heen uitstooten." De oorsprong, de be-

teekenis, de gevolgen van dien toestand worden door Mej. van
Manen uitvoerig nagegaan en in een knap betoog den lezer voor
oogen gesteld. Wat het politieke Duitschland betreft, het staat
onder Pruisische hegemonie, d.i. onder den Pruisischen wetgever,
den uit Pruisen naar alle deelen van het Rijk gezonden ambtenaar,
d.i. onder den ijzeren scepter van de „doelbewuste" politiek die
den Staat tot volstrekten meester over de persoonlijkheidsrechten
maakt. Er is een machtige strijd om geestesvrijheid van millioenen
onderdanen in den Duitschen Staat tegen de Duitsche Regeering,
maar deze handhaaft zich en haar autocratisch gezag .. .
Het zijn in hoofdzaak deze twee beelden, die de schrijfster
teekent; daartoe brengt zij van allerlei zijden, uit de geschiedenis,
uit het heden, uit wetgeving, bestuur, uit de samenleving uit de
staats-huishouding en staats-inrichting allerlei trekken bij, die den
lezer den sterken indruk moeten geven dat dit alles zoo is, gelijk
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Mej. van Manen het ons teekent. Men zou haast zeggen : zij verdedigt twee stellingen en doet dat met hartstocht ; zij overstelpt
en overweldigt u, stapelt bewijs op bewijs, pleit en dringt aan,
dringt u het beeld op .. .
Is dit beeld juist? Er is zeker heel veel waars in wat hier
ons wordt voorgehouden. De volle waarheid ? Men moet misschien
veeleer vragen : is dit niet een subjectief oordeel, gevormd — zeker —
uit eigen waarneming, gegrond op studie, gevestigd op een basis
van veel feitenmateriaal, maar toch subjectief?
Bij den onbevangen lezer rijzen nu en dan twijfelingen omtrent
het objectief-juiste van het hier geveld oordeel. Er is — zoo
wordt ons herinnerd -- in Duitschland een niet-geheim stemrecht;
de kiezers zijn dus niet „vrij" in hun keuze ; zij worden gecontroleerd ; de arbeiders zijn aan de werkgevers overgeleverd. Maar
in 1912 werden niet minder dan 41/2 millioen stemmen op socialistische leden van den Rijksdag uitgebracht. De wetgever gaat de
actie van arbeiders-vakvereenigingen op allerlei manieren tegen ;
toch zijn juist in dit land de arbeiders sterk georganiseerd. De
werklieden gaan gebukt onder het „terrorisme" der met zwarte
lijsten werkende patroons, die bovendien hun eigen arbeidsbeurzen
hebben. Inderdaad, zwarte lijsten komen in Duitschland voor ; ook
kent men er door werkgevers ingerichte arbeidsbeurzen. Maar
Duitschland kent ook vele „Tarifverträge", collectieve arbeidsovereenkomsten en de schets der verhouding tusschen werkgevers en
werknemers ginds is niet volledig, wanneer men niet ook deze
noemt. Zoo ware er meer aan te stippen, waarbij men in gedachten
een vraagteeken plaatst en den twijfel voelt rijzen of niet de voorstelling aan zekere eenzijdigheid lijdt.
Maar laat ons zeggen, nogmaals, dat dit geschrift uiterst suggestief werkt. Ook is het levendig gesteld. Ziehier een voor den
stijl teekenende passus: „De trots, het geloof, het vertrouwen in
de almacht van stoffelijkere bloei is geweldig. Ze 1) is zóó geweldig,
dat zij bezig is alle fijnheid van geestelijke perceptie, van geestelijk
bewustzijn te verschroeien. De duitsche genialiteit was eertijds
de geïnspireerde genialiteit, het spiritueele contact met het Eenige
en Oneindige, de vleugelslag van het ongeziene; nu is zij de wroetende, zich met zwaren tred over de aarde bewegende. Zou in
dezen tijd een Mozes komen, die het water uit de rotsen sloeg,
dan zouden eerst een dozijn professoren het scheikundig onderzoeken, en de dorstigen zouden eerder versmachten, dan handelen
1) Wie is „ze" ? H. S.
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tegen bevel van het opschrift : „polizeilich verboten."" -- Stijlbloempjes als deze zijn aan Mej. van Manen's pen niet vreemd :
zij schrijft van de scherpzinnige rechtsgeleerden, die de staatsorganen van Duitschland tot één heldere rechtsidee trachtten terug
te brengen : „zij gingen uit als jurist, zij kwamen terug als historici."
Jammer, te meer, is 't, dat Mej. v. Manen, die toch wel goed
schrijven kan, doorgaans niet beter schrijft; de voorstelling is
levendig genoeg, het betoog pakkend, vaak overtuigend, maar er is
een voortdurende slordigheid, althans een gemis aan nauwgezetheid
in de gedachten-uiting, die, dunkt mij, met wat meer zorg gemakkelijk te vermijden moet zijn. H. S.
Lucianus, de dood van Peregrinus, van inleiding en aanteekeningen voorzien door D. Plooij en J. C. Koopman.
Utrecht. G. J. A. Ruys, 1915.
Lucianus, Bloemlezing, bewerkt en met aanteekeningen
voorzien door Dr. J. Nienieijer, Rector van het Gymnasium
te Zwolle. Zwolle. W. E J. Tjeenk Willink, 1915.
Lucianus van Samosate logenstraft nu reeds bijna achttien
eeuwen lang de voor minder geestige menschen zoo vertroostende
verzekering „dat spotters huisje zal branden." Ofschoon noch zijn
smaak van de hoogste fijnheid, noch zijne geestigheid van den
eersten rang is, ofschoon hij te veelzijdig is om diepzinnig te zijn,
te weinig gemoed heeft om ooit ernstige ontroering te wekken,
ofschoon hij zoozeer van top tot teen journalist is dat zijne feuilletons
slechts tot één-da,gsleven bestemd schenen, is deze spotvogel van
zijn eigen dagen af tot op onzen tijd toe altijd geweest een der
meest gelezen Grieksche auteurs. Dit zou nauwelijks een lof zijn,
indien hij zulks uitsluitend had te danken aan zijnen lichtvaardigen
spotlust, zijne frivoliteit, zijn rneedoogenloos gebrek aan eerbied;
want die eigenschappen hebben hem alleen de bedenkelijke toejuichingen der oppervlakkige lezers verschaft, zooals de schijnbaar
kunstelooze gemakkelijkheid van zijne taal heng zijn succes bij de
gemakzuchtigen verzekerde. Maar dat ook de fijnste geesten telkens
weer luisteren naar zijn spotlach over de kermis der ijdelheid, aan
welke hij zelf zoo druk meedoet, dat ernstige wijzen zoo gaarne

wijsheid putten uit zijne dwaasheid, en dat de meest enthousiaste
philhellenen altijd weer wat te leeren vinden bij dezen Syrier, dat
ligt aan andere oorzaken, en de voornaamste van deze is qu'il bolt
dans soP 1): opre verre Lucianuss kan velen imiteeren, hem doet
niemand na.
-
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Op onze Gymnasia is de heerschappij van Lucianus afwisselend,
en nooit onweersproken. Er zijn er, die meenen dat men aan de
jongelieden die toch al moeite genoeg met hun Grieksch hebben,
liefst niet anders dan zuiver klassiek Grieksch moet voorleggen,
desnoods daarnaast het Nieuwe Testament, of enkele geschriften
in de Kolné; maar niet of zoo weinig mogelijk geschriften —
in kunsttaal, imitatiën van een door des schrijvers tijdgenooten
allang niet meer gesproken idoom. Anderen noemen het verspilling
van kostbaren tijd, wanneer men aan Sophocles, Homerus en Plato
uren ontneemt om die aan een essayist als Lucianus, van welken
toch eigenlijk de gymnasiasten slechts de mindere qualiteiten
kunnen waardeeren, te geven. Maar niettegenstaande dit en dergelijk verzet ziet men telkens den verbannen schrijver terugkeeren
binnen de muren van het Gymnasium, om daar straks door de
gymnasiasten te worden bejegend met cene familiare vriendschap
die warmer is van toon dan hunne vereering voor den geweldigen

Demosthenes, of hunne dankbaarheid jegens den verhaler van de
Anabasis.
Zulk een terugkeer viert Lucianus ook thans weer; in de
boekjes intusschen op welke deze aankondiging de aandacht wil
vestigen wordt de Samosatensische hellenist op verschillende wijze
bij de Nederlandsche lezers binnengeleid, en ook de kring van
lezers tot welke beide uitgaven zich richten is verschillend. Dr.
Niemeyer, de Rector van het Zwolsche Gymnasium, waar een
dertig jaar geleden Engen Mehler, een vir Lucia'neus bij uit-

nemendheid, zoo trouw met zijne leerlingen den spiritueelen dialogenschrijver placht te lezen, komt voor een bloemlezing, van
korte toelichtingen voorzien, „een bescheiden plaatsje" op onze
Gymnasia vragen, dat zeker niet velen, na van zijne keuze en zijne
aanteekeningen te hebben kennis genomen, hem zullen ontzeggen.
De heeren Plooij en Enk echter richten zich met hunne uitgave
tot een breederen kring en hebben een ander doel dan de kennismaking met den „belletrist" Lucianus te bevorderen. De editie
van Lucianus' „Dood van Peregrinus", ingeleid door eene breede
en helder geschreven schets van het geestelijk leven der eerste
eeuwen onzer jaartelling, van de hand van Dr. Plooij, en verrijkt
door een kundigen en uitvoerigen commentaar van den Heer J. C.
Koopman, wordt ons aangeboden — ons, d. i. in de allereerste
plaats den philologen, theologen en historici — als eerste deel eener
serie van schrijvers, aetatis imperatoriae scriptoies Graeci et Romani

ctdnotationibus instructi, welke strekken kan om — naast de waar-
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deering van de eigenlijk klassieke schoonheid der helleensche
litteratuur — het historisch inzicht te verlevendigen in „het
contact dat er tusschen het geestesleven der Oudheid en dat van
onzen tijd bestaat."
Deze bedoeling bepaalde èn de keuze van het uitgegeven stuk
èn den geheelen opzet van Dr. Plooij's hoogst lezenswaardige
inleiding. Niet om litteraire verdienste of om leerzame aantrekkelijkheid van den inhoud zou men licht als proeve van Lucianus'
kunst den Peregrinus kiezen ; maar zoo gecommentarieerd, als het
stuk hier thans voor ons ligt, is het wel bij uitnemendheid geschikt
om aandachtige lezers inzicht te geven zoowel in de wording en
verwording der stoïsch-cynische wijsbegeerte van de tweede eeuw,
als in Lucianus' houding tegenover Christendom en wijsbegeerte.
In de zorgvuldige beschouwing dezer elementen van Lucianus'
werkzaamheid, meer dan in de teekening zijner literaire persoonlijkheid, ligt dan ook m. i. de waarde van Dr. Plooij's inleiding.
Zijne opvatting van Lucianus' beteekenis schijnt mij in de hoofdzaak juist. Alleen heb ik mij afgevraagd of zij niet nog eenigszins
gewijzigd zou zijn geweest, indien de schrijver zich door de betoogen der laatste jaren had laten overreden om den schoongeschreven
Demonax niet meer pseudo-lucianeïsch te noemen.
Moge het blijken dat de onder zoo goede auspiciën en met
zoo degelijke hulp ondernomen uitgaaf van de Heeren Enk en
Plooij voorziet in eene werkelijk gevoelde behoefte. K. K.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Haagsch Schimmenspel.

Amsterdam. L. J. Veen. z. j.
Ziehier een bundel van 30 schetsjes, die te zamen 258 bladzijden vullen, dus gemiddeld 81/ 2 elk. Deze kleine statistiek wordt
hier gegeven om te doen uitkomen dat het altegaar maar kleinigheden zijn : even komen een paar poppetjes op, praten wat, gesticuleeren, draaien zich om en zijn weer weg; wij hebben geen tijd
gehad om ze goed te bekijken, zelfs niet om de gezichtjes goed
te zien. Alleen hebben we kunnen waarnemen dat het allemaal
heel gracieuse dingsigheidjes zijn, netjes gekleed, overdreven modieus
soms ; wat we van hun gepraat opvangen, is niet veel zaaks : dat
loopt veel over modes, kleeren, adressen van Haagsche (en ook
Parijsche) modistes, over „shopping", inrichting van boudoirs, ook
wel eens over den buitenkant van het zieleleven zoowaar. Hun gebaren zijn wel grappig ; ze leggen de hand op het hart, net of ze
verliefd zijn, of wel geven uiting aan „levens-verveling'. Ze flirten
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en badineeren en tippelen zoowat rond door de Haagsche straten
en teaen en dansen.
't Is natuurlijk een talent apart om deze poppetjes zoo aan te
kleeden en dat alles zoo te laten doen. Maar men moet er niet al
te lang naar kijken en dertig nummers van zoo'n programma is
toch wel 'n heeleboel ... H. S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Dr. J. E. H. J. Hoogveld. De nieuwe wijsbegeerte. Een studie over
Henri Bergson. Utrecht. Dekker en van de Vegt, MCMXV.
Dr. A. H. de Hartog. Nieuwe Banen VIII. 3, 4 Maart en April 1915.
Amsterdam. A. H. Kruijt.
Prof. Dr. G. Heymans. Het psychisch monisme. (Uit zenuw- en zieleleven IV, 2). Baarn. Hollandia-drukkerij, 1915.
M. Reepmaker . De theosophie in de twintigste eeuw. Rotterdam.
Nijgh en van Ditmar, 1915.
J. F. A. C. van Moll. De desavolkshuishouding in cijfers. Met voorwoord en inleiding van Mr. H. 's Jacob. 2 dl. U itgeg. door het Alg. Syndicaat
van Suikerfabrikanten in N. I., 1915.
Tónnies. Engelsche wereldpolitiek naar Engelsche geschiedschrijvers.
Amsterdam. W. Versluys, 1915.
N. Murray Butler. De internationale geest. Voorrede van Gabriël
Hanotaux, inl. van Mr. W. H. de Beaufort. Amsterdam. P. N. van Kampen
en Zoon, 1915.

J. Brander. Economische Aardrijkskunde. Duitschland en de Duitschers
bij den aanvang van den grootera oorlog van 1914. Amsterdam. W. Versluys, 1915.
Dr. L. M. G. Koopenberg. Wat kunnen ons, neutralen, de officieele
gegevens der oorlogvoerende partijen leeren i Amsterdam—Rotterdam. Van
Langenhuysen, 1915.
J. P. F. A. Noorduyn. De geslachtsdrift. (Uit zenuw- en zieleleven,
Serie IV, no. 3). Baarn. Hollandia, 1915.
Gedenkboek. Terugreis Zwitserland Augustus 1914. Met 35 illustraties.
Niet in den Handel (verkrijgbaar bij Dr. J. C. Bolt, Rochussenstraat 227,
Rotterdam). De neeto-opbrengst strekt tot leniging van de rampen van
den Oorlog.
Mr. J. G. C. Joosting, L. A. F. Reddingius, K. A. Be versluis. Menschelijke stemmen uit de oorlogvoerende landen. Groningen. P. Noordhoff, 1915.
Mr, P. Groote Jr. Legeruitbreiding. Een Nederlandsch belang 2
Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon, 1915.
Dr. A. H. Oort. Oefening en vermoeidheid (Serie IV N o. 4 van „Uit
Zenuw- en Zieleleven"). Baarn. Hollandia-drukkerij, 1915.
Uitgaven van het pyop.-comité der Vereeniging Volksweerbaarheid.
No. 2. Dr. J. B.' `Scheiiers. De lessen der geschiedenis ; No, 3. A. E. Dudok
van Heel. Geen militairisme, maar zelfbehqud; No. 7. A. J. Prins. Legerversterking in oorlogstijd.
Jac. van Looy. Shakespeare's Naar het u lijkt. Bussum. C. A. J.
van Dishoeck, 1915.
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DE VAN BEEMSTERS
Geschiedenis eener Familie
DOOR

GERARD VAN ECKEREN.

DERDE HOOFDSTUK.
I.
Achter de witgekalkte, oude pastorie van Wamerongen,
gelegen aan den heirweg Wamerongen Lagerijnen, liep,
na een rechte strook zonnigen bloemhof, de tuin, al voch-

tiger en boomrij ker, glooiend af tot aan de kroossloot die
hem scheidde van het bouwland daarachter.
Die sloot was diep en gevaarlijk, wisten de kinderen
Heilsma, en daarom was het ook wel met hun toestemming
dat zich het zwartig, klam-beslagen kreupelhout in den
loop der dertien jaren predikantschap van hun vader hier
te Wamerongen steeds dichter gestrengeld had tot een
ondoordringbaren wand van takken. In 't slobberig gras
daaronder schoten de paddenstoelen op „of 't geen geld
kostte", zooals de veertienjarige, rakkerige Johan beweerd
had tot zijn zusters Jet en Mien, die nu met griezel-vieze
mondjes en nieuwsgierige oogen te kijken stonden, hoe
hun broêr op zijn knieën de ijzeren pen uit het keukenraam in den grond snel heen en weêr bewoog en krinkelglimmende wormen uit de losgewoelde aarde zich omhoog
O. E.XV11
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werkten, waarna ze door den jongen zonder aarzelen
werden beetgepakt en gekletst in het groen-blikken pierenbakje : een botaniseertrommel eigenlijk, verjaargeschenk
van tante Bertha. Aan botanie echter had Johnnie, zooals Jet hem noemde, stierlijk het land.
„Als Mijntje merkt dat je de raampen hebt," voorspelde Mien, „dan loopt ze je weêr den heelera tuin door
na, net als laatst."
De jongen wierp zijn hoofd op, met het op zijn slapen
hangend, woest-donker krulhaar ; zijn mond trok minachtend scheef. „Pff, ik weet waar in het kolenhok de
glazenspuit staat. Dan spuit ik haar nat, lekker, fijn !"
„Kom Mien, ga-je meê," drong Jet. „Ik wor raar van
die smerige dieren."
De meisjes wandelden langzaam gearmd het pad op
naar den voortuin. Herfstdraden hadden zich zilverig gespannen tusschen de berooide frambozenstruiken.
Jet was donker als haar broêr Johan ; Mien had het
blonde type van al de overige Heilsma's : een fijn gezichtje
met wat droomerige, blauwe oogen ; ze zou minstens zoo
knap worden als haar zuster Aleide, zooals de notarisvrouw mevrouw Heilsma telkens verzekerde.
Onder den treuresch opzij van het rhododendronbed
lag lui in een hangmat Karel te schommelen ; hij werkte
voor zijn eerste candidaats en hield een boek tusschen zijn
vingers, maar riep nu den tweelingen een plagerijtje toe,
wat Jet het hoofd in den nek deed werpen en hem vernietigend aanzien.
„Het wordt tijd dat jij weêr naar Utrecht gaat. Je
bent er niet geestiger op geworden in de vacantie."
„De invloed van mijn lieve zusters !" spotte hij. „Zeg
Mien, boven op de studeerkamer daar zit je aanstaande man."
„Kom kind, ga meê ; hij is weêr ongenietbaar vandaag",
drong Jet. „Hij schijnt geen enkele geestigheid te kunnen
bedenken. Ha ! daar is Leid met het theeblad. Nu gaan
we gezellig teaën in 't prieeltje !"
Het kiezel verstoof onder hun dravende voeten ; Mien
bood haar zuster aan de melkkan over te nemen : die
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stond zoo te tuntelen op 't te volle blaadje, en Jet holde
't huis binnen om de theestoof. Op 't grofgeruite tafelkleed in 't muffig prieeltje schikte de blondine, wie voor
eenige weken het kaalhoofdig domineetje, die zoo'n baas
gebleken was als „derde-man", zijn confidenties had gedaan, het theegerei. Het vijftienjarig zusje, de handen
op den rug, zag toe. Ze benijdde Leid altijd wat, die
al bijna twintig was en met Greta in huis alles doen
mocht, nu moeder in den laatsten tijd zoo dikwijls sukkelde. De meiden vlogen voor Leid, omdat die hun
altijd een vriendelijk gezicht toonde ; altijd lachte. En
Leid wist zich altijd goed te kleeden — echt chic, dacht
het kind ; al kreeg ze van pa dan ook weinig kleêgeld.
Toch was ze niets jaloersch, o heden neen ; daarvoor
vond ze Leid een veel te groote schat ! Als zij 'n jongen
was dan verliefde ze dadelijk smoor op haar ; maar wat
waren hier in Wamerongen nu voor jongens : Dolf en Miel
van den notaris, maar dat waren mispuntjes, en Leid
trouwde bovendien natuurlijk alleen met 'n dominee, net
als Greet en Mien en zij .. .
Schrijlings op een der tuinstoelen zat zij te kijken
naar het zusje, dat het theewater in den trekpot schonk.
En in haar gedachten liefkoosde het hartstochtelijk kind :
Schat. .. schat.. .
Boven een wit sergen rok droeg Aleide een crome linnen bloese met peerse streepjes, waarop een mat lila das,
als heerendas gestrikt. In het blond, droog-springerig
haar, op de kruin van 't madonna-ronde hoofdje naar
weêrskanten gescheiden en van voren met wat geestige krulletjes hangende over de slapen, staken een paar gele kammen.
Jét Heilsma was geen mooi meisje ; ze had een wipneus en haar gezichtje was bespat met groote bleekbruine
sproeten; alleen beur haar, dat ze in twee lange, donkere
vlechten op den rug droeg, was haar trots. Ook het
tweeling-zusje Mien droeg zulke vlechten, blond, en iets
minder lang.
„Leidie, lees je nou weêr voor uit Moeders Lied ?"

vleide Jet.
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„Hè, toe ja !" viel Mientje bij : „hier is het boek".
„Goed, maar eerst een kopje thee..." vond Aleid.
Toen begon zij te lezen : „Een Bezoek in 't Dorp. —
Het vriendelijk dorp Oberholz lag boven op den heuvel,
dicht bij het dennenbosch, en had een mooie witte kerk
met een hoogen, slanken toren ... "
„Hè ! 'k woú dat we hier 66k dennenbosschen hadden !"
wierp Jet er tusschen. „Hier bij Wamerongen zijn niks dan
velden met rapen en velden met bieten ; verder geen
nieuws ! ... "
„Stil, nu moet je niet onderbreken ; anders schei ik
uit", maande Aleid.
„Ongeveer drie kwartier er van verwijderd, beneden in
het dal, lag Unterholz, een kleinere gemeente, die echter
niet veel kleiner zijn wilde, en een eigene kerk en een
nieuw schoolgebouw had.. ."
Daar kwam de jongen van de wurmen het pad afgeloopen ; hij schudde triomfantelijk de botaniseertrommel
van tante Bertha en schreeuwde uit de verte zijn zusters
toe : „Wel honderd ! sjijn ! Of ze morgenochtend in de
kringsloot bijten zullen !"
„Ssst, we lezen," waarschuwde Mien. De jongen van
de raampen wierp een blik op het boek, dat Aleide even
omgekeerd op tafel had neêrgelegd. „Zitten jullie weer te
Spyriën", minachtte hij. „Laten we liever verder lezen van
Onder de Vanen van Gustaaf Adolf."
„0, maar hier komt óók van vechten in : die van
Unterholz tegen die van Oberholz. We hebben net een
paar krijgsliederen gelezen", stelde Aleid gerust. De jongen
bleef wat achterdochtig toeluisteren, zijn armen slap
over de stoelleuning, terwijl zijn zuster verder las: „Den
volgenden morgen stond Lisebet vol verwachting aan de
keukendeur, toen Sally na 't ontbijt uit de huiskamer
kwam stormen. .. "
Maar weêr knarsten stappen op 't kiezel, en Greta's
vroolij k gezicht kwam om den hoek kijken. Ze was lang
en slank, wat slungelachtig, met het blonde der meeste
Heilsma's. 't Scheen altijd of het torentje van Greta's haar-
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wrong te stijf zat aangedraaid en daarom schuin helde,
hetgeen aan haar heele gezicht een uitdrukking gaf van
grappige scheefheid. Ze was bijna zes jaar geëngageerd
met een armen boekhouder te Rotterdam, die nu voor
predikant studeerde, en placht zich heele dagen op te
sluiten in haar slaapkamertje, om te werken aan haar uitzet,
dat nooit afkwam.
„Ik zal niet storen", fluisterde ze. „Maar jullie zaten
hier zoo gezellig, dat ik ... en ik heb dolle lust in een
kopje thee, Leid. .. "
Ze zat dadelijk weêr gebogen over haar werk.
„Je hoeveelste bordendoek merk je daar?" plaagde Jet.
„Da's geen bordendoek, kind ; 't is een theedoek,"
lachte Greet, die wat naïef was, nooit goed merkte als ze
door de anderen in 't ootje werd genomen.
Juist wilde Aleid opnieuw haar boek opnemen, toen
de zware, wat slepende steel van haar vader klonk uit
den voortuin bij het huis.
„Ja, dat zijn dan van die ondervindingen, collega .. .
Men moet als ik zooveel jaren die classicale vergaderingen
hebben bijgewoond, om de overtuiging te hebben, laat ik
liever zeggen : de zékerheid ..."
De meisjes zagen elkaar aan ; de jongen van de trommel sloop weg naar den achtertuin. „Papa met Ds. Beemster uit Heveldingen," fluisterde Greet haastig-verklarend.
„Hij is hier om over de classicale zending te spreken ; 'k
kon alles hooren toen ik op mijn kamertje zat ..."
,,Vervelend," pruilde Jet. „'t Boek werd juist zoo leuk.
Wacht, ik smeer 'm als Johnnie."
Maar 't was al te laat. Om den hoek van 't prieel,
van achter de wat over 't pad uitstekende blauwe spar
kwamen de beide predikanten reeds te voorschijn. Ds. Heilsma was een breede, korte man met een grauw-krullig
ringbaardje. Door zijn huis en tuin liep hij meest op
ouderwetsche pantoffels, die op de neuzen koffiebruine
hertenkoppen toonden tegen een achtergrond van wat
fel-groen gestruikt. Aleid had ze als meisje van twaalf
geborduurd voor een verjaardag. Hij droeg een grijze
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sjamberloek met roode kwasten, en beknabbelde, wanneer
men hem zag, met zijn brokkelige tanden een lange goudsche pijp, waaraan hij onder 't spreken snurkende geluiden
te ontlokken wist, tot ergernis van de meisjes. Hij had in
zijn uiterlijk iets van een boer, een schipper en een dominee.
't Werd in 't tentje een heele opschudding ; de meisjes
verschoven hun stoelen om er te kunnen uit komen, den
bezoeker een hand te geven.
„Collega, mag ik je mijn dochters voorstellen. Da's
Greet, Aleid, Mientje en Jet", snurkte Ds. Heilsma.
De jonge man, in zijn nauwsluitende gekleede jas,
boog correct. Jet oordeelde dat hij een mooien blonden
baard had en Mien vond zijn oogen prettig.
„Ik geloof. .. dat ik u al eens eerder ontmoet heb ?
Heb ik niet 't genoegen gehad u op mijn intra ... "
weifelde Arnout.
Aleide knikte lachend. „Ja, daar ben ik met papa
geweest".
„Ah juist ik meende ook al..."
Ai, wa's die verlegen ! stelde Jet vast, en haar zusje
trekkend bij een blousemouw, sprak ze luid : „Kom Mien,
we hebben nog lessen voor morgen ; ga je meê..."
Zij gaven den dominee nogmaals de hand, die opnieuw
voor hen boog, als waren ze volwassen dames. Criant !
dacht Jet, met een stopwoordje van de stadsschool waar ze,
weêr of geen weêr, dagelijks met Mien te voet naar toe trok.

„Ga zitten, collega, ga zitten", noodde Ds. Heilsma,
met zijn pijpsteel een der rieten stoelen aanwijzend. „Ja,
't is een zeldzaam mooi najaar nog, dat we zoo buiten
zitten."
„Mag ik u een kopje thee geven ? ..."
Daar ging weêr die zonnige blik naar hem heen, daar
voelde hij zich weêr bevangen in dien zacht-zoelen glimlach.
„0, heel graag... heel graag", stamelde hij verward,
zich even van zijn stoel verheffend en grijpend naar zijn
jaspanden.
„Melk en suiker ?" zong de stem.
„Alstublieft ..."
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„Verbeeldt jelui, hij was hier al vóór de koffie. Heeft
in 't Roode Hert geluncht inplaats van bij ons te komen",
snerkte dominee Heilsma. „Collega, collega, laten we je
niet nogeens snappen."
„Ik wou niet onbescheiden zijn", verklaarde de jongere
met zijn verlegen keelkuchje, terwijl hij zijn jasslippen over
zijn knieën streek.
„Bevalt het u goed in Heveldingen, dominee ?" vroeg
Greta, opziende van haar theedoek, waaraan ze tersluiks
war een steekje zoomde.
„Dat gaat wel, dank u. Ik geloof het er nogal getroffen te hebben ... Wel is er bij den winkelstand en de
groote landbouwers in den polder nog al veel onverschilligheid, maar het volk, de kleinere boertjes, is over 't algemeen wel belangstellend. Tenminste ..."
„Mij docht het een moeilijke gemeente", sprak dominee
Heilsma, met een rochelenden ophaal door zijn pijpesteel:
„daar heeft Heveldingen tenminste zoo den naam van.
Veel materialisme, en dan, docht mij zoo, aan den anderen
kant bij de toegebrachten nog zoo weinig blijde verzekerdheid des geloofs. Er schuilt hier in deze streken nog
zoo veel van het „och, mocht ik het toch gegrepen hebben", collega."
„Zoo zijn er, ja ... " beaamde de jongere, „maar toch ... "
Terwijl hij sprak ging zijn oog den kring rond en
telkens bleef het onbewust war rusten op Meid, die met
geheven-luisterend gezichtje achter 't theeblad zat. Een
najaarszonnestraal viel in het tentje en bleef hangen in
een der krulletjes opzij van haar slaap, dat nu werd als
van een kostlijk uitgeplozen fijn goud-filigraan. Hij zag
hoe zij zijn woorden volgde, nu hij sprak van enkele
gemeenteleden in 't bizonder : van ouderling Matthijssen,
die zijn haast kinderlijk geloof wel eens wat te veel verborg achter een uiterlijk vertoon van cynisme ; van diaken
Gijsbeek met zijn jolige uitvallen en „de heks van den
Gietmolen", die zoo aandoenlijk-vast geloofde aan de
spoedige wederkomst van Christus, en daarom, hoewel ze
krom was van de rheumatiek, haar armelijk boeltje met
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een hardnekkige zorg te poetsen en te schrobben pleegde,
opdat de Heiland alles toch maar bij haar gereed vinden
mocht... Hij zag hoe het meisje zijn woo rden volgde, en
het was hem, of in den blik van haar blauwe oogen
een belangstelling te leven begon voor de menschen van
wier wel en wee hij vertelde. En vreemd, maar het werd
hem of die belangstelling als met een onzichtbaren draad
naar hem overliep, en alsof hij zelf toen de levens
van al zijn gemeenteleden te zien begon in een geheel
ander licht. Daden, woorden, hem eertijds zonder beteekenis voorbijgegaan, kregen eensklaps een zin ; het was alsof
een plotse helderziendheid zijn geest verklaarde ; alsof zich
schatten openden en alsof hij met zijn woorden maar te
grijpen had hier en ginds uit den rijkdom van alle die
levens om steeds door te kunnen spreken, steeds méer te
kunnen geven aan haar wier belangstellend opgeheven
hoofdje met de nu wazig overdroomde blauwe oogen hem
steeds méer te vragen scheen.
Toch eensklaps zweeg hij, wat bruusk. Was 't door
de naald geweest die Greta vallen liet, of door een plotselinge, als ongeduldige snerk van Ds. Heilsma's pijp hij
wist het niet, maar hij brak eensklaps af en zweeg verlegen.
— „o, pardon ... ik geloof dat ik onbehoorlijk zat uit te
pakken..."
Hij legde een vouw in de linker jasslip over zijn knie
en keelkuchte.
„Hè, het is jammer dat u uitscheidt", vond Greta.
„Van die Barend Ermerink, die met zijn broertje het huishouden voor zijn zieke moeder doet, vond ik eenig ... "
Het blonde zusje sprak niet anders dan : „Mag ik u
nog een kopje thee geven ?"
De draad was gebroken ; zij scheen een en al aandacht
voor haar theeblad nu. En terwijl hij bij zijn collega nog
eens informeerde naar diens vrouw, naar de bizonderheden
luisterde over 't gestel der dikwijls sukkelende zwakke,
schrijnde in hem als een pijn van teleurstelling; was het
hem alsof hij in een leegheid rondtastte.
Hij nam spoedig daarop afscheid en wielde naar huis.
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Een veertien dagen later ontmoette hij haar opnieuw.
Er hadden zich, in verband met de vele voorbereidselen
noodig voor het tot stand komen van een Zendingspost op
de Soela-eilanden, waartoe vanwege de classis Wamerongen
was besloten, eenige administratieve moeilijkheden opgedaan,
waarvoor hij, namens den kerkeraad van zijn gemeente,
zijn ouderen collega wilde raadplegen. De dominee was
even bij een zieke, had hem de boersche meid aan de deur
verteld, doch kon elk oogenblik terugkomen. Als dominee
soms even wachten wow... ,
Zij had de deur van de voorkamer geopend en daar
zat hij nu op een der ouderwetsche, wat versleten stoelen,
zijn oog op een afbeelding van den Christus naar Thorwaldsen, die op een standerd naast den schoorsteenmantel
stond. Het wachten duurde. Van achter de gesloten tusschendeuren drong uit het aangrenzend vertrek als een
zoetklankig watergeplas tot hem door. Eensklaps werd
een der deuren opengeschoven en zag hij in het blondstralend gezichtje van Aleid. Zijn hart bonsde van verrassing, terwijl hij opsprong en, naar hij voelde, wat onhandig
boog.
„O dominee, ik vraag excuus. Ik wist heelemail niet
dat u hier zat en woii even iets uit die kast halen."
Een licht rose had haar wangen bevloeid, en haar
oogen van onder het kruivend blond lachten hem
tegen.
„Gaat u toch zitten, dominee. Papa kan ieder oogenblik terug komen ; mag ik maar even mijn gang gaan, al
is 't dan wat huiselijk ?"
Zij scheen in 't minst niet verlegen; opende een
muurkast en haalde er wat glaswerk uit, waarmêe ze naar
de andere kamer ging. Toen was 't toch, of hij haar even
zag aarzelen : moest ze de tusschendeur weêr sluiten of
haar open laten ? Reeds had ze haar handjes aan de richel
gezet, toen hij toeschoot om haar te helpen.
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„Màg die deur niet open blijven ?"
't Was, of hem uit zijn stem iets smeekends toekloek.
maar ik ben aan 't
Zij lachte. „o jawel, dominee.
omwasschen en da's geen erg smakelijk gezicht."
„Ik kan u helpen afdrogen," schertste hij stoutmoedig,
tusschen de beide deuren in.
„Verbééld-j e", lachte zij. „Dat moesten uw gemeenteleden eens zien. Een weleerwaarde met een theedoek !
Weet u", vertelde zij verder : „ik moet voortmaken, want
straks hebben we hier meisjesvereeniging en dan moet
alles zijn opgeruimd."
„Ziet u wel, dat het noodig is dat ik u help."
„Ach, wel nee ! ... "
In den hoek bij het raam van de huiskamer stond
een opengeslagen piano met oud-gele toetsen ; hij trad er
op toe en keek in de muziek op den lessenaar. Het was
een sonate van Beethoven. „Speelt u ?" keerde hij zich
tot het meisje.
„Ja, zoo'n beetje", antwoordde zij kleurend.
„En is dit uw muziek ? ... "
Zij knikte.
„Maar dan speelt u dus goed," maakte hij zijn conclusie. „Hoe jammer voor mij, dat neveldingen zoo'n eind
uit de buurt is. Anders zou ik vragen of u mijn fluit eens
zou willen accompagneeren ... "
Zij zag hem snel aan, liet den omwaschkwast even
werkeloos op het bordje dat zij schuin in den bak hield
gedompeld.
„Zoo ver is het niet ... "
„Toch wel drie kwartier op de fiets," trok zijn gezicht in bedenkelijke plooi.
„Maar u fietst vlug : u doet het wel in een goed half
uur", wierp optimistisch zij tegen.
„Misschien dat ik eens zou kunnen komen. .. als 't
u schikt ... " meende hij.
„He ja, dat doet u!" riep ze blij. Toen was de deur
opengegaan en zijn collega binnen gekomen.

DE VAN BEEMSTERS.

163

Dikwijls, in de dagen die volgden, trachtte Arnout
zich kalm en als verstandig man rekenschap te geven van
de verandering die in zijn leven ingegrepen had. Hij, op
wien, na de kalverliefdes van zijn schooltijd, geen enkele
vrouw een bizondere aantrekkingskracht had uitgeoefend,
zoodat zijn moeder hem soms wel bezorgd kon aanzien
en zijn broêrs en zuster hem vaak bespott'en gelijk ook
de vrienden in zijn studententijd hij was verliefd : geen
oogenblik trachtte hij zich op te dringen dat het anders
was. Als een zoet geheim borg hij de wetenschap in zich,
droeg hij ze met zich meê door de straten, in de huizen
van zijn gemeenteleden, ja, zelfs op den kansel. Het gebeurde hem, als hij zat voor zijn meisjes op catechisatie,
dat opeens haar zonneblonde kopje zich bewoog tusschen
de stroo-gele, asch-grauwe, bruine en zwarte hoofden zijner
catechisantj es ; aan de ontbijttafel was het hem of zij zat
op de plaats van juffrouw vuilbrink en of haar kleine
handen zich over 't theeblad bewogen. Zelfs 's Zondags in
de kerk, onder de preek, kon zijn oog soms op een punt
blij ven staren, wijl 't hem was of vandaar hare blauwe
oogen in luistring zagen naar hem op. Eens hij was in
een pericoop over Jona -- had haar beeld uit een der
vrouwenbanken zich met zulk een realiteit aan hem opgedrongen, dat hij in zijn zinnen verward was geraakt en
haastig naar zijn glas water had moeten grijpen en een
gezang doen zingen, om, neêrgezonken, achter de beschuttende wanden van den hoogen preekstoel, tot zich zelf te
komen, het plotse kloppen van zijn hart te doen bedaren.
Hij wist, hoe zijn huishoudster hem vaak met een verwonderde bezorgdheid nazag, als hij na den maaltijd, gedurende
welken hij nu eens minuten lang gezwegen had om dan
weêr druk-aanhoudend te praten, in een onrustig heen en
weêr bewegen op zijn stoel, van tafel opstond om naar
zijn studeerkamer te gaan.
Daar, in de rustige omsluiting der vier muren, in den
zachten schemerschijn van zijn petroleumlamp boven de
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tafel, kon hij lang voor zijn schrijftafel zitten, de hand
onder 't hoofd. Dan dacht hij zich alles in, gelijk het
geweest was, dien lief-mooien, dien zoo heerlijken, zaligen
herfstmiddag in den ouden pastorietuin te Wamerongen.
En terwijl de regen, die aanhoudend viel de laatste dagen,
een eentonigen roffel trommelde tegen de ruiten, ging
zijn zoet-ziek heimwee uit naar dat alles daarginds, het
omkoesterend met een schreieng van verlangen. Hij zag
den ouden, zacht afglooienden tuin met de stil-gouden
boomen, en hij hoorde het knerpen van het kiezel weêr
onder zijn voet, en naast zich de stem van haar vader:
„ja, dat zijn van die moeilijkheden, collega, dat zijn van
die moeilijkheden ... "
Ook met Greet was hij telkens bezig, en zelfs met de
kleinere meisjes Jet en Mien o, hoe had hij die namen
onthouden ! Het was wel vreemd, dat hij soms meer aan
haar omgeving dacht dan aan haar zelf! als bevreesd
zijn verbeelding om haar lieve gestalte te doen verwijlen.
Tot zij dan eensklaps daar weêr vóór hem was, daar weêr
glimlachend zat op juffrouw Wilbrinks plaats, of hem
aanzag te midden der luistrende catechisanten.
Toen waren moeilijke dagen voor hem gekomen,
dagen waarin de pastorie hem leêg en hol scheen, ja de
heele wereld gaapte leêg en hol, als een wijdheid van
troostelooze eenzaamheid. „Het is niet goed, dat de mensch
alleen zij" o, de hardnekkigheid waarmeê hem dat
bijbelwoord achtervolgde. 's Nachts lag hij uren lang
wakker te luisteren naar den wind die om het huis blies,
of den regen die ratelde op het dak. En overdag, de
triestige dagen van een plots verregend najaar, sopte hij
door de slijkerige landwegen, zijn gemeentewerk verwaarloozend, om alleen te kunnen zijn, zijne kranke behoefte
aan onbestemde droomerijen te kunnen omkoesteren als
een lief-ziek kind.
In die dagen werd zijn trouwe fluit de stiller van de
in hem opwoelende onrust. Als hij 's avonds zijn kamer
vol te kweelen ging met de rij p-weeke klanken van zijn
schreiend verlangen, dan werd het wear effen in hem ,
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van een blanke kalmte, als in Saul na Davids harpspel.
Zijn fluit ! was dit lief instrument niet als een middelaar
tusschen hem en haar. Zou die fluit hen kunnen samenbrengen ? Stond de piano ginds misschien opengeslagen,
de oude gele toetsen hem wachtend ? ... Had zij hem niet
aangemoedigd om te komen ; waarom ging hij dan niet ?
En hij ging. Na een paar dagen gedraald te hebben,
eerst een briefje te hebben geschreven aan haar vader,
toen een aan haar, dan ze beide verscheurend, had hij op
een koelen morgen, dat voor 't eerst de zon weér scheen
boven den vleesch-rauwen muur van zijn tuin, nog vóor
het ontbijt een paar woorden gekrabbeld op een briefkaart :
dat hij zoo vrij zou zijn dien avond even aan te komen
met zijn fluit ; dat hij hoopte geen ongelegen gast te zijn ;
indien wèl het fietstochtje alleen zou hem na zijn catechisatiewerk al goed doen. Hij adresseerde de briefkaart aan
Ds. G. J. Heilsra te Wamerongen en vermeed het om,
voor hij de kaart in de bus wierp, zijn vluchtig-neêrgeworpen zinnetjes nog eens over te lezen, uit vrees ze te
weinig correct te vinden en de kaart nog te zullen verscheuren. Hij voelde zich verlicht den knoop te hebben
doorgehakt, al begreep hij dat het niet geheel in den
vorm was : zoo zich zelf te inviteeren. Met een hautaine
zorgeloosheid lachte hij overmoedig dergelijke overwegingen omver. Diep-in hem leefde het besef dat hij hier zijn
levensspel speelde, en dat hij om het te winnen hooge
troeven moest opgooien.
Dien avond, vóor zijn vertrek, knielde hij neêr in het
donker van zijn studeerkamer. Neen, zijn eigen leven
maakte hij niet, en wat baatte het den mensch hooge
troeven te spelen zoo God het anders beschikte ? — En
hij bad : 0 God, trouwe Vader, Gij die de wegen der
menschenkinderen effent, die ook mijn pad tot hiertoe
hebt voorspoedig gemaakt, ik bid 11: geef mij de wijsheid
die van boven is, in alle ding. Zie, of in mij een schadelijke weg is, Vader, en leid mij op den eeuwigen weg.
Om Jezus' wil. Amen
.. .
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Toen ging hij naar beneden, pompte zijn fiets op en
reed weg.

IV.
Het was den 27en Mei heel in de vroegte, dat Arnout
uit een diepen slaap plotseling klaar wakker werd. Zijn
huwelijksdag !
Hij bleef even liggen in de hem vreemde bedsteê en
trachtte zich met die zoo vreugdig in hem opgeschoten
gedachte vertrouwd te maken, toen sprong hij uit bed
en stiet de luiken open. Van uit den tuin dauwde de
morgen binnen. De zon draalde op te komen ; er geelde
in 't oosten een weifelende schijn. De boomen in den dieplijkenden tuin stonden roerloos in den blauwigen ochtendschemer ; af en toe streek een lichte windzucht er doorheen. Hij liet zijn oog de wit-grauwe padbreedte volgen
tot ginds, waar de blauwe, vooruitspringende spar het
prieel aan 't oog onttrokken hield en hij dacht aan de
keeren dat hij daar, door de andere huisgenooten goedig
gemeden, met Aleid gezeten had... Dat was nu voorbij ;
vandaag zouden ze trouwen ; war een nieuwe periode van
zijn leven begon. Nog tien dagen en hij bracht zijn bruid
als zijn vrouw, als predikantsvrouw, in zijn gemeente.
o, hoe goed was God, die zijn weg had voorspoedig ge-

maakt ; hoe dankte hij Hem, die hem Aleid had doen ontmoeten. Het scheen hem nog altijd te mooi haast, een
sprookje. Nu hij terug dacht aan de dagen die waren
voorafgegaan, de roezige bruidsdagen, waarin Jet en Mien,
Greta en Johan, Karel en zelfs Swaas de diacones zich
hadden uitgesloofd voor allerlei vertooningen, schenen ze
hem onwerkelijk, zooals hem de heele voorbij gegane
winter onwerkelijk scheen : die avonden waarop hij in 't
donker, achter 't zoeklicht aan van zijn lantaren, de stille
binnenwegen reed naar Wamerongen, zijn trouwe fluit in
zijn borstzak, vlak op zijn kloppend hart. Was het dan
niet steeds een droom geweest, als eindelijk het rauwe
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herfstedonker zich opende op den klaar-zachten lampegl . ans
dier gezellige huiskamer, waarin hem haar blonde hoofd
met de gescheiden haren wel was verschenen als een
blank-lichtend madonnakopje, als een Heilige Caecilia tegen
den achtergrond dier oude, gele toetsen .. .
Er drupte iets van weemoed in zijn gepeinzen bij de
gedachte, hoe dit alles nu opging in het verleden : ook de
stille huiselijkheid, de lachende gezelligheid van zij-allen
om de ronde tafel : heel dit groot gezin van broers en
zusters, dat hem de eenzaamheid van eigen pastorie zoo
dubbel had doen voelen .. .
Nu werd het alles anders : zijn huis, zijn werk — zij
zou het wijden met haar stillen glimlach, haar zonnigen
oogenlach .. .
In het oosten had zich allengs de hemel feller gekleurd,
tot van achter de roerlooze boomen en heesters in den
pastorietuin nu eindelijk de zon doorbrak en als een gouden
vloeistof ritselde door 't jonge groen. Het was of door de
schonkige stammen der oude linden voor zijn raam een
siddering voer, en alsof de dauw-vochte donkere bodem
eensklaps een wrang-zoeten aardgeur uitsloeg, als zwaaiden
er onzichtbare wierookvaten hun reukige kostbaarheden
naar hem op. En uit alle hoeken schalde de tuin nu zijn
ziel uit, die de ziel was van de duizend kleine vogels er
schuilend in het bloesemend hout.
Arnout richtte zich op ; hij was stijf geworden van
het leunen in de vensterbank.
Het was een grappig, ouderwetsch kamertje, waar hij,
na langer dan anders bij een stoel te hebben geknield,

zich nu haastig te wasschen en te kleeden begon, daar
hij toch niet meer in slaap zou kunnen raken. Luiken en
kozijnen, de gebalkte lage zoldering en de deur, 't was
alles geschilderd in een vreemde blauw-groene kleur en
afgezet met balletjes-blauwe biezen. De wanden, ook die
gevormd werden door 't hier schuin afloopend dak, waren
evenals de bedsteê-deuren overplakt met een behang dat
in de wufte grilligheid van zijn verschoten rococo-figuur-
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tjes men eerder in een achttiendeeuwschen Franschen salon
dan op het zolderkamertje van een wat boersche, Hollandsche dorpspastorie omstreeks 1891 zou gezocht hebben ;
het diepe duister van het bedsteêhol omplankt met zware
eiken beschotten, die, toen hij er den vorigen avond het
goedig licht van een kaars had overheen doen waaieren,
zwart waren gebleken van ouderdom.
In dit zelfde kamertje was vader Heilsma ontwaakt
den morgen van zijn trouwen ; in dit zelfde huis had
lange jaren de vader gewoond van diens vrouw. Leidies
moeder had als jong meisje gespeeld in dezen zelfden tuin,
was groot geworden in dezelfde pastorie waarin zij later
als predikaatsvrouw zou wonen.
Zich wasschende, en zoekende naar de bretels die bij
zijn rokbroek pasten, voelde Arnout zich weêr glijden in
de bekoring van dit verleden, de weemoedig-vriendelijke
lieflijkheid van deze samenwevingen door een der menschen
paden bestierend God.
Nout, jongen, je bent toch eigenlijk een rare snijboon;
spotte hij, als steeds zich een weinig schamend over de
sentimenteele gevoeligheid die leefde in 't diepst van zijn
wezen.
Toen hij klaar was hij had nog zoo lang een
eenvoudige gekleede jas aangetrokken — ging hij naar
beneden, schoof de grendels van de tuindeur en wipte de
twee steenen treden over naar buiten. Het werd een mooie
dag. Hij zag op naar de wit-blauw wemelende voorjaarslucht,
waar wat ijle pluiswolkjes dreven. Aan alle kanten om hem
heen lag de tuin te groeien in 't met de uren aanrijpend
zonnelicht. Een perk azalea wollis, opzij van de schutting,
leek donzig overschuimd van de volle roomkleurige bloemen.
De rhododendrons op 't middengazon kierden ook al hun
bloemknoppen open ; het violet, het rose en wit brak al
uit. Vergeetmijnietjes bezoomden de paden pluizig-blauw,
en een perk vol groote violen lag er zoo veelverwig-rijk ;
elke bloem leek een met groote oogen kunstig beschilderd
stukje fluweel. Van louter leute bukte hij zich en plukte
er een, stak haar jolig in het knoopsgat van zijn jas. En
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toen, terwijl hij verder wandelde, was de wijdheid in hem
opengegaan, scheen het hem als werd hij gestuwd, gedragen
door het licht. Hij liep, en zijn loopen was zweven, hij
voelde zijn voeten niet gaai. Om hem heen orgelden de
vogels uit hun kleine kelen, en het was, of in zijn borst
een muziek van breed-volle koren aanzwol. Het was lente
-en het was zijn trouwdag. God is groot, Hij is goed, Zijn
Naam te prijzen boven allen naam . . jubelden de koren
in zijn borst.
De kleine vogels in de struiken orgelden . .
V.
Al vroeg dien morgen werd het roezig in het pastoriehuis. Johan kon zijn nieuwe schoenen niet vinden en
bommelde op de deur van Mien en Jet. Jet bromde dat
ze de schoenen in geen velden of wegen gezien had en
Mien stak eindelijk haar verslapen gezichtje met het
warrige blond heel schichtig even om den hoek, zeggende
dat hij maar aan Mijntje moest vragen.
Op het afgeschoten zolderkamertje van den student
stond Karel, die in Utrecht een langslaper was, al vroeg
in een van zijn versch gestreken Engelsche overhemden,
de wanhoop van de boersche dienstbode, voor zijn wasch-

tafel zich te toiletteeren, aaide zijn snor liefkoozend vol
brillantine en vijlde zijn nagels met een zilvren schaartje.
Hij werd door de zusters geplaagd om zijn fleschjes en
potjes, zijn vele dassen en boorden last fashion. — „ik
zie je al in je gemeente later !" had Greta eens geproest:
„in een licht grijs jasje, een rood zijen vest, een witte pantalon, een panama op je gefriseerde lokken en een groote
chrysant in je knoopsgat. Daar zullen je boeren wel van
staan te kijken, ha, ha !"
„En aan zijn vingers handschoenen pattes de canard !"

was Mien het beeld komen vervolmaken.
„Ja, en aan zijn voeten gele tuitschoenen, en in zijn
oog 'n monocle !" had Jet het in 't belachelijke gegooid.
Bij zulk geplaag van zijn zusters plaagde Karel, als hij
in een goede bui was, terug ; soms ook — maakten zij het
0. E. XV 11
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al te bar -- liep hij kregel den tuin in, of zocht zijn
troost bij Aleid, met wie hij wel prettige gesprekken
voerde. Arnout wist nog niet wat hij aan Karel had ; hield
niet van dat wufte in hem ; doch voegde zich voorloopig
graag naar Leide's verzekering dat dit maar schijn was ;
dat onder zijn gekleurde vesten Karel een warm en innigvroom hart verborg.
op de kamer der meisjes, aan 't eind van 't portaal,
had het bok al vroeg geritseld en gespookt. Greet was
vroeg wakker geworden door 't geratel dat Gijs Vertriest
met zijn kar over de markt maakte toen hij naar stad
reed. Nog wat doezig en slaapdronken had zij daaruit
afgeleid, dat het zes uur moest zijn. Toen : Leide trouwt
vandaag. . . 't is de laatste dag ! was 't door haar heen
geschoten, en verschrikt, plotseling klaar-wakker, was ze
met groote oogen blijven staren naar 't blauw-bleek behang
van de nis waarin haar bed stond en waar in een witte
lijst de kindertjes van Pier Pander hingen, die ze eens,
met Wil voor een boekwinkel staande, zoo doddig had
gevonden en die hij toen voor haar gekocht had. Met
opgetrokken knieën was ze blijven liggen, lang in haar
wat te korte bed, dat als zij trouwde Jet krijgen zou ;
haar handen gestrengeld onder 't blonde haar, dat ze
's avonds roef-roef placht te vlechten en dat dikwijls
losging 's nachts, ook nú. weêr vlokkig uitpiekte.
Leid trouwt vandaag... vandáág... nu is 't alles
uit ... nu is 't alles uit . . .
Zij prevelde het maar, telkens opnieuw, met droge,
bitter-smakende slaaplippen ; haar oogen, wijd-open, staarden
branderig naar de Pier Pander-kindertjes, die ze eensklaps zich gek-lang zag uitrekken en wegnevelen. Zij
greep naar haar oogen, en de punten van haar vingers
doopten in nat, in tranen, om Leidie, om Leid, die wegging, weg... wèg .. , zooals Swaas was weggegaan toen ze
diacones werd.
Zij keek naar het bed in den anderen hoek van de
kamer, daar waar 't gordijn voor het raam stijf dicht was.
.

.
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; daar lag
zelf liet ze haar gordijn altijd wat open
haar zuster en sliep nog. Hoe was het mogelijk, dacht
Greta met plotseling iets van razernij : dat je zoolang sliep
als het je trouwdag was ! Zij, zij zou den heelen nacht
niet slapen kunnen, dan .. .
Doch daar bewoog wat ; 't scheen wel of Leid haar
felle kijken had gevóéld ; ze draaide zich om en richtte
zich half op, streek zich de blonde haren uit 't slaaprood
gezichtje.
„Gretie, ben je wakker ?" vroeg ze benauwd.
Er kwam uit het andere bed geen antwoord.
„Greta... Greet. .. ben je wakker?"
Het bed-dat-te-kort-was kraakte onheilspellend. Aleide,
half opgericht, wachtte.
„Natúurlijk ben ik wakker," klonk stug een stem.
„Ik slaap zoo lang niet op jou trouwdag ... "
„Ik was zoo moê gisteravond ... al die feesten van de
laatste dagen ... ik kon niet meer. En ik ben zoo blij,
dat dat alles..."
„Zoo ... ben je blij dat je hier vandaan gaat !" barstte
het los onder de zoenende Pier Pandertjes, en het
bed gaf een kraks of 't uit elkaar zou vliegen. Maar op

.

.

bijna 't zelfde oogenblik plonsden Greta's bloote voeten
op het koude zeil, lagen haar armen met de slobberige
nachtponmouwen om Aleide's hals.
„O Leidie, Leid . .. ik vind het toch zoo ellendig, zoo
ellèndig dat je weggaat ... " snikte zij. „Nadat Swaas uit
huis is waren wij ... altijd ... samen. . . aan jou kon ik .. .

alles..."
„Maar Greteke, toe, bedaar, bedaar toch. Ik ga toch
de wereld niet uit, wel ? Ik blijf zelfs heel dicht bij ; we
hebben fietsen, we kunnen elkaar dikwijls zien; en dan blijf
je zelf toch 66k niet lang meer thuis, willen we hopen ..."
De oudere zuster veegde haar tranen weg ; ze was
dwaas, ze voelde 't wel, en toch .. .
„Mag ik bij je in bed komen, Leidie ?" vroeg ze. „Toe,
't is nog zoo vroeg, en dan kunnen we nog wat heerlijk
praten ... "

.
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Spelend, met beide armen om haar hals, trok Leide
de wat slungelachtig-lange witte gedaante van haar zuster
naast zich en 't werd stil in de kamer, vol innig gefluister, zoodat Jet, die een half uur later op haar teenen
over het portaal sloop om te luisteren of Leid al wakker
was — Leid had haar, als bruidsmeisje, beloofd dat ze,
voor ze 'm aantrok straks en er geen tijd zou zijn voor
rustig bekijken, nog even de bruidsjapon mocht zien —
zich teleurgesteld naar Mien keerde met een minachtend
schoudergeschok.
„Een bruid die op haar trouwdag om zeven uur nog
maft, verbéél-je !" waarop Mien haar even in haar blooten
arm kneep om dat onmeisjesachtig woord. Die-Jet-toch !

V I.
Na 't laat en zeer ongeregeld ontbijt, waaraan slechts
de bruidegom met zijn moeder, zijn aanstaanden zwager
Karel, Mien en Jet had deelgenomen Greet was even,
jachtig, binnengestoven om voor de thee te zorgen, dadelijk
toen weêr naar boven gesneld had juffrouw van
Beemster, die ook logée was in de pastorie, haar arm om
haar zoon geslagen en hem meê den tuin in gevoerd.
„We zien elkaar zoo weinig, jonge ... En 't is zoo'n
gewichtige dag ..."
„Maar nu zien we elkaar voortaan véél, hoor moedertje !" schertste hij. „Nu ik getrouwd ben komt u maar eens
heel dikwijls in de pastorie logeeren !"
Juffrouw van Beemster trok bedenkelijk haar dunne
lippen samen en schudde het hoofd.
„Dat zou niet goed wezen jongen, in een jong gezin.
Zoo'n schoonmoeder over de vloer kan je vrouw best
missen."
„Moeder ! U beleedigt Aleid," deed hij verontwaardigd.
„Enfin, daarover spreken we elkaar nog wel nader. Maar
weet u wel, dat u me nog niet eens gezegd hebt, hoe mijn
vrouwtje u bevalt bij nadere kennismaking ?"
Zij bleef stil staan ; zag hem diep in de oogen. Tegen
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een achtergrond van jong-wemelend lentegroen stond zij,
klein in haar zwart-zijden japon met de groote, groene,
goud-omrande broche - van-overgrootmoeder-van-den-Berg,
die Arnout kende van toen hij een kleine jongen was.
Uit het wat gelig gerimpeld gezichtje onder de dunne,
grauwe haarkap met de bleeke naden zagen hem haar
bruine oogera vol-gelukkig aan, en hij kon niet laten haar
wangetjes tusschen zijn handen te nemen en haar te
kussen op den wat verlegen weggetrokken mond.
„Nu, hoe vindt u haar?" lachte hij, schoon het antwoord wetend dat hem immer zoet te hoorera was. Zij
stonden bij de hut en zij trok hem meê naar binnen.
Achterin op de bank gingen zij zitten ; zij legde haar hand
op zijn schouder. Buiten in den zonneschijn kweelden de
vogels.
„Jongen," sprak zij, en haar stem verzachtte tot een
vreemde innigheid, die hem plotseling weêr aan vroeger
herinnerde, aan sommige oogenblikken uit zijn jeugd :
„Jongen, ik moet je eens wat zeggen. Kijk, toen jelui
grooter werden, ' eerst Gerrit, toen Anton, toen jij, toen
heb ik den Heer zoo dikwijls voor jelui gebeden, gebeden vooral ook daarvoor en dat vind je nu misschien
gek van die ouwe moeder, niet ? dat Hij voor
elk van jelui een goede vrouw bestemmen zou. Want ach
kind, 't is misschien pedant van me, maar als ik je goeie
vader zoo zag, zoo onhandig en hulpeloos als ik d'r niet
was, net een groot kind soms, al is 't zonde dat ik het zeg,
want je vader was een braaf en een verstandig man, Arnout, dien je altijd in eere moet houden, en dat zul je ook,
dat weet ik. Maar als ik hem zoo zag en ik zag Gerrit
dan, groote slungel as-d-i is, soms nèt zoo'n kind, en Anton

met zijn moeilijk karakter, ,èn jou... dan ... nou, ik heb
dan dikwijls God gebeden dat Hij jullie allemaal een goeie
vrouw mocht geven, zooals ik hoop dat Hij Marie nog eens
'n goeien man geven zal. En Hij heeft me verhoord Arnout, tenminste wat Gerrit en jou betreft. ®, ik weet wel :
niks is volmaakt, Willempje is het niet en ook Aleida zal
het wel niet zijn. Hoe ik over Willempje denk, weet je.
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Ik wil er niks van zeggen dat ze van boerenouders is en
wat ruw. Ik vrees alleen wel eens, of ze altijd de noodige
tact heeft om met Gerrit.. . afijn, ondanks dat en ondanks
die zekere ... ik zal maar zeggen luchthartigheid van
Wimpje, kan ik toch getuigen : de Heer heeft het goed
gemaakt tusschen Gerrit en haar. Maar kijk nu eens
jongen, ik durf je dat nou wel zeggen, ,omdat we hier
nu zoo rustig alleen zitten, is 'et niet? zoo onder vier
oogen : kijk, hoe 'n goeie vrouw ook Gerrit mag hebben,
toch heb ik zoo'n gevoel, jongen, dat onze trouwe Heer
jou weg in 't bizonder voorspoedig heeft gemaakt, zooals
Hij 't Isaäcs weg gedaan heeft toen Hij hem Rebecca
zond ... "
„Dus u houdt van Aleid ?" vraagde hij. Als muziek
klonken hem hare woorden.
„Je snoeren zijn wel in liefelijke plaatsen gevallen,
kind," sprak zij eenvoudig. „Alles werkt zoo meê hier, is
het niet."
Hij knikte en staarde den zonnigen tuin in. En hij
vroeg zich af, wie hij was, dat God hem zoo bovenmate
gezegend had, hem die toch in zoo veel nog te kort schoot.
En hij sprak er zijn moeder van, in een behoefte alles uit
te storten wat er in hem bruiste van beschamend-vol geluk : hoe mat nog vaak zijn geloofsleven was, hoe weinig
warmte er in straalde ; hoe spoedig hij, in den afgeloopen
winter, vaak ontmoedigd was geworden door allerlei kleine
teleurstellingen in zijn gemeente. Dat zou nu alles Anders

—

worden. Aleid, met haar rein-blij ë vroomheid, haar kindergeloof zou hem steunen en sterk maken. Samen zouden zij
in de gemeente werken en strijden, tot heil van de menschen en tot eer van God. . .
Juffrouw van Beemster hoorde aandachtig toe en haar
kin knikte vele malen op de groote groene broche. Vreugde
doortrilde haar. „Ja, een wijs zoon is zijn moeder tot blijdschap !" zong in haar na een herinnering uit het Boek der
Spreuken.
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VII.
In de groote voorkamer, waar een wat benauwendzwoele geur hing van de vele verwelkende bruidsbouquetten, verzamelden zich langzaam de gasten. Daar waren al
spoedig na het ontbijt oom en tante Stok komen opzetten,
die in het hotelletje op de Markt : de Roode Leeuw, hadden
gelogeerd ; ook Marie, die met tante Grietje op de pastorie
in Heveldingen voor den afgeloopen nacht een onderdak
had gevonden, stak al vroeg haar leutig gezicht om de
deur met de vraag of ze ook ergens helpen kon. En wat
later kwamen met het omnibusje op Wamerongen van de
halte Blesdamme gereden : Anton en Gerrit met zijn
vrouw, een paar ooms en tantes van de bruid. Eén voor
éen bukten zij het kanariegeel bladderig kastje uit, dat tuntelig rinkelde : de ooms van den Heilsma-kant met deftig-geknepen lippen onder de glimzwarte hoeden, de dames met
aarzelend van onder de statiejaponnen uittastende kousenbeenen, zoekend zorgelijk naar 't afstapje.
„O Riet !" schoot gierend Willempje langs den verbouwereerden Karel heen, die, heerig-correct in zijn fijn
lakensche gekleede jas, zijn verzorgde hoofd met het blonde
kneveltje manmoedig-fier geheven boven de marteling van
een te hoog Engelsch boord, naar buiten was gestapt om
zijns vaders gasten te verwelkomen. „O Riet ! 'k heb
me dood gelachen in dat busje. Moet je weten : zat Gaart
met zijn hooge-zijen ..."
De beide vrouwen gingen het huis in, en Karel, op de
steenen bij het rijtuigje nu zijn Zwolsche tante helpend uitstijgen, haalde er even geërgerd de schouders over op. —
Als hij trouwde, trouwde hij niet in zoo'n rommeltje in
als Aleid. Dat wist hij wel ! Alle joden, wat 'n boerentrien .. .
De bruid en bruigom werden nu elk oogenblik verwacht. Marie, nieuwsgierig, wipte telkens als ze er kans
toe zag uit den overvollen salon even de gang in om te
kijken of ze nog niet kwámen. Boven, over de trapleuning,
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hing Johan in zijn eerste pak-met-vest te loeren nu eens
over het portaal naar de tweede deur links, waar Leid
door Greta en de jongere zusjes zoo „fijn" werd opgetuigd,
en dan weêr in den openstaanden salon beneden, waar al
die menschen dooreen krioelden als de pieren in zijn botaniseertrommel. Ook tante Bertha was er, en hij deed alles
om haar uit de buurt te blijven, doodsbenauwd dat zij hem
naar de trommel vragen zou !
Maar tante Bertha dacht niet aan de trommel ; zij liep
wat vereenzaamd in de kamer rond tusschen al die familie
van den bruigom, tot zij in een hoek die lieve juffrouw
Beemster zag staan, die ze eens op een Zendingsfeest bij
Deventer ontmoet had.
Tante Grietje stond juist, nu zeker voor de tiende maal,
het bloemgeschenk der familie van Heemsbergen te bewonderen : niets dan rozen en witte lelies niet wat fijn
wuivend groen. Ze had het erg te kwaad met de warmte
en overlegde al, eveneens voor de tiende maal, aan wie van
al deze menschen ze zou durven vragen om een eindje een
raam op te schuiven in 't gesticht was men altijd voor
licht en lucht — toen ze een vreemde dame op zich zag
aankomen, van verre al knikkend met een reeks korte
knikjes van j a j a-daar-héeft-u-me-nou-u-ként-me-wel !
„Dag juffrouw Beemster, hoe gaat het u, sinds we
elkaar, laat 'es zien : vóor verleden jaar was 't, op 't
Zendingsfeest in Boschbeek, ontmoetten ?"
En toen tante Grietje met verbaasde oogen de ander
bleef aanstaren en langzaam het hoofd schudde : „Ja, ja,
herinner u maar goed : bij de consumptietent was 't ; we
hadden juist die lieve dominee Wanniperman uit Delft
hooren spreken. Nietwaar ? Is u er nu ?. .. Ach ja, ik
wist wel dat ik me niet vergiste. U spraakt toen nog over
uw neven die 66k predikant waren, en weinig dachten we
toen dat 66n van die neven .. , als róover zou binnen komen
in onze familie !"
Bij die woorden keken tante Bertha's oogen schelmschig naar juffrouw Grietje op, die 't er met zichzelve niet
recht over eens kon raken, of de vreemde dame ze
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wist haar nog maar altijd niet goed thuis te brengen —
haar woorden in ernst bedoelde of wel in scherts, en
daarom wat verlegen morrelde aan haar langen, fijn-schakeligen horlogeketting die, een paar maal gouden heengewonden om 't kanten kraagje van haar stemmige japon,
afhing op haar platten, zwart-zijden boezem.
„Ja, ja, ons landje is maar klein en alle menschen zijn
er familie van elkaar ! zeg ik altijd. Uw neef en onze Leida
geven me weêr gelijk, ziet u wel," trachtte tante Bertha
de ander op haar gemak te stellen. Zij kwam blijkbaar
weinig onder men schen, die lieve juffrouw.
„Kijk, vindt u dat geen prachtige lelies. Het kaartje
steekt er tusschen : Mr. C. W. H. Baron van Heemsbergen
en familie, ziet u wel ? De „heer" van Beveldingen nietwaar,
die daar immers het collatierecht heeft ?"
Tante Grietje wond snel den ketting om haar wijsvinger, toen weêr terug. Dat vreemde woord begreep zij
niet. „vindt u 't hier niet vreeselijk benauwd ?" vroeg ze,
om van 't wat penibel onderwerp af te leiden.
Maar er ontstond beweging onder de gasten ; men
rekte halzen, drong op, naar voren.
„Bruid en bruigom !" kondigde bij de deur naar de
gang Gerrit aan, die een hoofd uitstak boven de anderen.
Johan kwam de trap afstormen. Buiten, in de dorpsstraat,
waar zich ongemerkt de menschen hadden samengepakt,
kletterden paardenhoeven op de hobbelige keien. — 't Werd
tijd voor het Raadhuis.
In de teêr-witte wazing van haar bruidskleed, zachtruischend, het anders meest lachend-stralend, kinderlijk
gezichtje nu bleek-betrokken achter den van het blonde
haar neêrwemelenden, breed-plooienden sluier, trad, op den
voet gevolgd van haar roze bruidsmeisjes, die in gebukte
bedrijvigheid den zilveren sleep vlug-handig uitplooiden
over den kamerdrempel, aan den arm van haar bruidegom
Aleide binnen.
Zij omhelsde haar moeder, die even tevoren verschenen
was, den pijnlijken lijdenstrek op het lief-duldend gelaat.
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„Moedertje, hoe gaat het ? Zelfs hoofdpijn op dezen
dag ?" vroeg het bruidje in zacht-verwijtende teleurstelling.
Dan omhelsde zij haar zusters en broêrs
ook Françoise
de diacones was overgekomen
haar aanstaande schoonzusters en tantes, reikte haar aanstaanden zwagers, een
enkelen oom ook, de hand. „Hoe lief dat u allemaal
gekomen bent," sprak zij met trillende stem. Ze had haar
sluier wat weggeslagen en in het blonde kindergezichtje
keken de oogen, licht-rood omrand, verlegen naar het
bruidsbouquet van witte orchideeën dat Nout haar straks
op het portaal met zoo'n grappige buiging had overhandigd.
Er hing een oogenblik een beklemmende stilte. Langs
de zwaar-doffe, oude salongordijnen kwam van de al
woeliger zuchtende straat wat schaarsche zon naar binnen
spelen over de kleren en hoofden der gasten, goudig
glanzend in 't haar van de bruid, waar ter 't oranjekroontje dat den sluier vasthield te bloesemen ging.
Toen vormden zich de groepjes voor de rijtuigen.

VIII.
Wamerongens Raadhuis lag op de Markt, vlak naast
het hotelletje de Roode Leeuw, dat dien nacht verscheidene
gasten had geherbergd. Het was van de pastorie slechts
een paar stappen, en papa had even het plan geopperd om
te voet te gaan. Maar dat kón niet, hadden de kinderen
Heilsma geprotesteerd : Karel en Greet en Jet en Mien ;
Mien had geen bruidsmeisje willen zijn als dat gebeurde.
Het had even een pijnlijk scènetje gegeven aan de meest
zoo vroolijk-luidruchtige koffietafel, waar 't alleen maar stil
was de weinige keeren dat moeder „een goeden dag" had
en beneden kwam en 't dáárom alleen al gezellig was aan
tafel, al moest er gefluisterd worden. De bruid zelf had er
zich buiten gehouden, als zij maar met Nout mocht
trouwen, had ze gezegd, dan kon het andere haar niet
schelen. Men had gelachen en haar geplaagd en er was
besloten tot rijtuigen, die ter meerdere statie en verhooging
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van de in Wamerongen gansch eenige plechtigheid, met
een wijden boog zouden rijden om de oude, bouwvallige
pomp op het marktplein. Dat zou dan aldus had
Karel, van wien het denkbeeld uitging, aan een der Zondagsche maaltijden in de gezellige eetkamer toasterig
geöreerd behalve een eerbetoon aan de lieftallige bruid
meteen ook een hulde aan hun oude, getrouwe, schoon dan
sinds menschenheugenis met een onleesbaar geworden bordje
„slecht drinkwater" prijkende pomp beteekenen de pomp
die het volgend jaar door een snoode, moderne en voor
antiquiteiten gevoellooze Oranje-commissie in een schraal
„Wilhelminaboompje" zou worden omgetooverd.
Nu, dezen morgen, dezen allergewichtigsten morgen
huns levens, dachten zij er beiden aan, terwijl zij in het
ratelende rijtuig opgesloten en zich bekeken wetend van
heel Wamerongen over de Markt reden.
„De laatste hulde !" zinspeelde hij glimlachend. Zijn
stem klonk gesmoord.
Met een bleek lachje knikte zij achter haar sluier.
Langzaam, gearmd, gingen zij de hooge stoep op van
het Raadhuis. De bruidsmeisjes, Jet en Mien, droegen den
sleep. Rondom, in een wijden kring, lagen de alle zoo bekende huizen en winkeltjes van Wamerongen, die nu toch
zoo vreemd en anders leken, vermooid door een glanzing
van zon. En dan, dan begon opeens een klok te luiden, te

zingen in de blauwe lucht. Aleide wist : een Roomsche begrafenis ; maan het scheen haar of de klok daar jubelend
zong te harer eere, voor haar en Nout, die trouwen
gingen
Biem-bam .. , biem-bam
Zij traden nu de koel-schemerige Raadhuis-vestibule
binnen. Kijk, daar stond Hazevoet, de bode ; wat wàs-t-i
mooi ! „Dag Hazevoet." Maar op 't eigeest oogenblik kleurde
zij : het was haar ontsnapt vóór ze 't wist ! Ssst, had zij
achter zich oom Stok gehoord, die met moedertje liep,
en snel naar Nout ziende merkte ze hoe die zich op de
lippen beet. Ach, natuurlijk mocht dat niet als je de bruid
was ! Hoe had ze zoo dom kunnen zijn !
...

..

.
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Aan de wet was voldaan. Aleid had trillend haar
melkig-blank handschoentje afgestroopt om haar naam te
zetten in het boek dat haar werd voorgehouden ; toen had
ze gezien, hoe Nout, met de korte, stugge letters die zij
zoo goed kende, den zijnen neêrschreef. Daarna hadden ook de
getuigen moeten teekenen : oom David en oom Rudolf van
háár kant, en voor Arnout Gerrit en oom Stok. Gerrit had
zóóveel krullen gezet, dat er voor oom maar een heel klein
plekje om te schrijven was overgebleven. Van wat de
burgemeester daarna gezegd had, verstond ze maar weinig.
Hij had een vers van Vondel geciteerd en nog een van
een anderen dichter waarvan hem de naam was ontschoten
naar hij zeide, doch waar iets in voorkwam van smart en
van hart. En alleen toen burgemeester gesproken had van haar
arbeid in de gemeente, van haar naaikrans, en hij haar een
„Tabitha, een Dorcas" had genoemd, „vol van goede werken", aan wie men in Wamerongen een dankbaar aandenken
bewaren zou, had ze gebloosd om dien akeligen man.
En nu, nu kwam het eigenlijke huwelijk, het huwelijk
in de kerk ... Weêr in het rijtuig terug en over 't marktplein rijdend, om de pomp, voelde zij zich als ging er een
wijdheid open in hare ziel, die stil werd in afwachting. Al
het andere was zoo gewoon en zoo nuchter geweest, behalve
dat oogenblikje van zon en van klokkengelui daar boven
op die trap. Nu, nu ging het komen, het wonderlijke, de

zegen van God, die hen verbinden ging als man en vrouw .. .
Als een reine bloem schoot in haar op het verlangen
naar de gemeenschap Gods, na al deze dagen van materieele
zorgen en roezemoes, waarin ze, o ja, met vreugd geleefd
had, vol dankbaarheid voor de liefde van allen de haren,
maar waarin ze, toch, hare ziel had voelen verschrompelen,
omdat ze geen rust kon vinden, en ook haar verkeeren
met God vol onrust en aardsch bedenken was geweest. Nu

kwam de stilte, de rust, de zegen van Boven .. .
Naast haar bruigom binnentredend in het kleine kerkje,
haar zoo lief en vertrouwd van de vele Zondagen dat ze
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er, als kind eerst, als jong meisje straks, had neêrgezeten
onder het gehoor van haar vader, boog zij het hoofd onder
de jubeling van Mendelsohns Hochzeitsmarsch, die in volheid van klank zich over haar neêrstortte. Hare ziel zong
meê met de ziel van het orgel, en 't was Anton niet, die
daar boven voor het oude en o, toch alles behalve fraaie
orgel zat, met het booze klankbord en de houten engelen,
het waren die hemelsche gestalten zelf, die uit de goudene
kelen hunner bazuinen een hemelsche muziek schalden over
haar neêr.
Arnout zette zich naast zijn bruidje, zijn vrouw nu, o p
een der beide ouderwetsche salonfauteuils, den vorigen dag
door den koster uit de pastorie hier heen gesleept. En
terwijl om hem de familieleden zich in den kring schikten,
in zacht-zijig, wat omslachtig schuiven der oudere dames
voor-langs elkaar, kuchte hij even zijn verlegenheidskuchje
en streek met een slechte vouw zijn rokslippen uit over
zijn knieën.
Het kerkje was vol. In een der zijbanken zaten mevrouw
ouw
van IIeemsbergen en de freule naast bakker Matthijssen,
en ook meer naar achteren, in 't schip en onder 't orgel,
gluurde temidden der Wamerongers hier en daar een
Heveldingsch gezicht.
Het orgel zweeg nu, en Ds. Heilsma, in zijn zwarte
toga, breidde de armen uit tot den zegen. Het werd stil
in het kerkje .. .
.

De handen gevouwen in haar schoot boven het bruidsbouquet van witte orchideeën, het blonde hoofd met het
bloesemig kroontje een weinig ter zij gebogen, de blauwe
oogen in aandacht verdroomd, luisterde het bruidje naast
haren strak rechtop zittenden bruidegom.
... ”Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen
de bouwlieden". Ziet, mijn lieve kinderen, gij gaat uw
huis bouwen. Met heerlijke idealen is uw hart vervuld.
Nietwaar, gij zijt jong ; het leven ligt naar alle kanten
voor u open; het lokt u toe; met elkaar schijnt gij alles
te vermogen ; het is u of uwe liefde u adelaarsvleuglen
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doet aanschieten . 0, gij ontveinst het u niet : ook
moeite en zorg zullen komen; doch wat nood zoolang gij
slechts elkaár hebt en elkander steunen kunt door de
kracht uwer liefde en toewijding. Steentje voor steentje
bouwt gij op aan uw geluk. Doch zoo de Heer daarbij
niet is de Opperbouwmeester, tevergeefs zult gij bouwlieden bouwen. Het zou u vergaan als de man, wiens huis
gebouwd was op het zand en niet op de steenrots : de
waterstroomen zijn gekomen, en de winden hebben dat
huis beproefd en het is gevallen en zijn val was groot,
want het was op het zand gebouwd van een schijn-geluk ;
het had geen fundament. Niet alzoo gij, mijn geliefde
kinderen maar bouwt op het eenig fundament dat gelegd is als een hoeksteen, die niet kan verworpen worden,
namelijk Christus, onzen Heer en Zaligmaker..."
Het bruidje luisterde. O, ze wist wel, dat haar vadertje geen redenaar was ; zelfs nú hoorde zij dat zijn zinnen
niet altijd mooi afliepen en wat hij zeide niet schitterde
van geest en vernuft. En toch scheen het alles heden haar
zoo anders, zoo nieuw; was het of al de bekende woorden
en termen, die zoo vaak haar wat dof en glansloos geworden schenen, paradijzig nu straalden van een zachtinnig licht ; of iedere zin als een simpel uitziend doch
kostbaar geschenk haar werd tegengedragen ; of ze in ieder
woord het klare goud zag glanzen van vadertjes warmtrillende liefde. Hoor, nu sprak hij over haar roeping als
predikantsvrouw, een moeilijke, maar heerlijke roeping :
mede-arbeidster te zijn in Gods wijngaard, zij met haar
man samen „de opperlieden die steunen zouden mogen
aandragen voor het gebouw boven welks poort geschreven
stond : het koninkrijk Gods op aarde ... "
Een stralende vreugde, als een gouden bloem, bloeide
op in Aleid. Hoe was zij uitverkoren boven duizend anderen, boven de meesten dergenen die hier om haar zaten en
die waren gekomen omdat zij nu trouwde met Nout .. .
En het scheen haar, dat heilig oogenblik in 't kleine kerkje,
nu haar vader sprak, of haar huwelijk met Nout het huwelijk was met hare Roeping, waartoe God zelf den band
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legde. Al wat aardsch was geweest in hare liefde zonk
weg in den klaren glans dien zij om zich lichten zag en
waarin zij zat, stil, met gevouwen handen en gebogen
hoofd, om in deemoed te ontvangen hare Gods-wijding.
En toen daarop het huwelijksformulier was Voorgelezen en de vragen gesteld waarop Nout met een heldere
stem zijn : Ja ik, van ganscher harte zij, met een lichte
buiging van heur hoofd — de ootmoedige vraag meer om
een zegen dan een bevestiging geantwoord had, en zij
samen neérknielden... was 't haar, of de wanden van het
kerkje langzaam openweken voor de blauw-en-zilveren
hemel-oneindigheid van waaruit engelen haar toezongen .. .

IX.
„En nu menschen, de boog kan niet altijd gespannen
blijven, en eten is toch 66k een aangename bezigheid,
zeg ik maar. En avant dus ! als niemand er wat tegen
heeft."
Dikke oom Rudolf uit Barsingerhorn hij was daar
ontvanger knoopte zich het servet stijf onder de kin,
bekeek toen aan alle kanten zijn lepel, wreef even met
zijn servet langs den steel en begon zijn soep te slurpen.
„Was die lepel niet schoon Rudolf? Ach Rika, geef
meneer even een anderen lepel ? ..."
Mevrouw Heilsma, tusschen den bruigom en diens
oudsten broêr, sprak met de wat slepende stem van een
vrouw die veel ziek is. Toch had ze een goeden dag vandaag ; zelfs de feestdrukte hinderde haar maar weinig.
„Nee - nee - nee -nee-néé Liesbeth. Gekheid, gekheid
hoor, 't is best; da's maar een van mijn onhebbelijke
ouwevrijersgewoonten. M'n kostjuffrouw in Barsingerhorn
is niet een van de propersten ; maar hier is 't best,
puik.. .
Hij verzette zich breed-gemakkelijk en smeerde van
zijn snor een vette soepstriem op 't blank van zijn servet.
Mien en Johnnie, aan een hoek van de tafel, zagen uit de
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verte den man met nieuwsgierige ontzetting aan. Oom
Rudolf was het zwarte schaap in de familie. Hij kende
den Heer niet, en tante Bertha had, toen ze bij hen
logeerde, wel eens gezegd, dat hij „vrijmetselaar" moest
zijn en met den duivel „heulde." De tweelingen en Johan
waren nog maar kleine kinderen geweest, toen tante dit
aan hun ouders verteld had, er niet op lettend dat zij
drieën in de kamer er naast te kleuren zaten ; en zij waren
zich altijd blijven herinneren het zinnetje met dat gekke
woord er in, over welks beteekenis ze samen gefluisterd
hadden : „die neet den duivel heulde". . . Door dat geheimzinnig gezegde was oom Rudolf voor de kinderen Heilsma
het inbegrip gebleven van al wat slecht en goddeloos was.
Nuffig Mientje werd bovendien al vroeg geërgerd door wat
ze ooms onbeschaafdheid noemde ; Jet oordeelde dat oom
leuk kon kegelen.
Aan 't hoofd der lange tafel, die door de twee vertrekken van de suite liep, zat, achter het bloemstuk der
familie van Heemsbergen, het jonge paar. Zij spraken niet
veel samen, nog onder den indruk van het plechtig oogenblik zoo kort te voor ; liefst zouden ze nu maar dadelijk
zijn opgestaan, weggevlucht uit deze roezemoes van stemmen en feestdrukte naar het stille Limburgsche dorpje,
om alleen te zijn met hun beiden, op een plekje waar het
rustig was ; waar dennen geurden en de lucht hoog-blauw
koepelde boven hun hoofden.
Hij drukte haar even de hand. „Ben je moê ?" vroeg
hij zacht.
Zij zag hem aan en schudde het hoofd, glimlachend.
Maar een fijn klankig muziekje klom op uit de praatdrukte, kringelde zingend weg over de tafel. 't Was vader
Heilsma, die, na straks de gasten te hebben wellekom
geheeten, nu zijn lieve kinderen „ook van déze plaats" nog
een enkel woord wilde toespreken. Hij herinnerde er aan,
hoe Aleid als klein meisje al graag „domineesvrouwtje"
speelde, wat dan daarin bestond, dat ze Mientje en Jet,
twee kruimels van drie, op stoven posteerde en psalmen
en gezangversjes van buiten leeren liet, die dan wel eens,
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zelfs door ons onderwijzeresje, onherkenbaar werden geradbraakt. . .
„Ja, de winterhanden ! nietwaar Leid", riep Karel met
een knipoogje over tafel.
„Ach plaag", weerde licht kleurend het jonge vrouwtje
af; waarop Karel haastig-fluisterend zijn buurdame, de
jolige Marie van Beemster, vertelde, hoe Leide, zelf pas
een peuter van zes, de tweelingen eens psalm 86 had
pogen te leeren, beginnend met den regel : „Leer mij naar
uw wil te handelen", welke regel echter in Leide's mond
hardnekkig tot : „Leer mij naar Uw winterhanden" was
verbroddeld. Aan een hoek van de tafel zat Jet vol aandacht voor Johnnie, die, af en toe een steelschen blik
werpend naar de deftige menschen in 't middengedeelte,
waar zijn vader nog sprak, met een lang-dun, zilveren zuurvorkje harpoende naar de rood-omkapselde chocolaadjes,
welke ginds zich uitlokkend te bieden lagen, terwijl men
pas aan de bécassznes aux croutons was en daar vooreerst
ook wel niet voorbij scheen te komen met al dat getoast.
Want nu zijn vader zweeg, en hij, met de anderen, even
zijn glas, dat de knecht, met de vraag of „de jonker" nog
wijn bliefde, straks zoo immes vol geschonken had, mocht
optillen om een lijntje te trekken met Leid en d'r man,
was dadelijk die lange dominee Gerrit opgeveerd van zijn
stoel om opnieuw te beginnen. Wacht, nou harpoende hij
die dikke gouden kokkerd daar voor Jet ! Maar even
wachten tot tante Bertha een anderen kant uitkeek
Aan het hoofd van de tafel, voor bet bloemstuk der
. .

van Heemsbergens, stond Gerrit nu beweeglijk te oreeren.
Hij had niet op zijn plaats kunnen blijven, was al sprekend
de tafel langs geloopen tot vlak voor het feestpaar, dat
hij nu zien kon tusschen de rozen en lelies door. Hij sprak
vlot, spon aardige herinneringen saam uit Nouts verleden,
hun jongensleven in Haarlems duinige omstreken; zijn en
Nouts liefde voor een zelfde meisje met prachtig haar, dat
ze langen tijd alleen maar op den rug zagen en waarop
ze verzen maakten in hun schoolschriften. Toen het meisje
zich eens toevallig had omgekeerd ! ! .. .
13
O. E.XV11
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Men lachte om 't grappig eind van het verhaal, dat
Gerrit, als een echte comediant, zelf vertoonde. En men
eindigde met weêr zijn glas op te nemen en te klinken
met het jonge paar ... Snel volgden de toasten tot
eindelijk, geheimzinnig, Greet achter 't bruidje kwam e n
haar iets influisterde. Aleide knikte, en stond op .. .

.

(Wordt vervolgd.)

DE HERZIENING VAN DE WET
OP HET MILITAIR ONDERWIJS
DOOR

W. E. VAN DAM VAN ISSELT.

De wet van 21 Juli 1890 (St. bl. No. 126) tot
regeling van het militair onderwijs bij de Landmacht, reeds
tijdens haar ontstaan in enkele beginselen aangevochten,
werd sedert lang als verouderd gekenmerkt. Vooral de
Generaals Seyffardt, van Dam van Isselt en Cool drongen
in de afgeloopen 25 jaren meermalen op hare herziening
aan, daarbij voortbouwende op beginselen nopens de opleiding van den beroepsofficier, reeds voor jaren door hen
voorgestaan en verdedigd. Ook wij trachtten in 1908 in dit
Tijdschrift middelen aan te geven tot moderniseering van
ons militair onderwijs en tot een betere aanvullingswijze
van het korps beroepsofficieren 1 ).
Ondanks deze en andere pogingen is de wet tot heden
in hare grondslagen ongewijzigd gebleven. De geweldige
achterstand op het gebied van ons krijgswezen, die in te halen
viel, maakte, dat de hoofdaandacht in de afgeloopen 25
jaren elders viel : tal van ingrijpende maatregelen van organisatorischen aard, meermalen op wettelij ken grondslag berustend, waren noodig om onze krijgsmacht quantitatief te
brengen op het thans bereikte peil en den weg te bereiden
naar een inderdaad nationaal volksleger, waarvan in de
toekomst de strikt algemeene dienstplicht de grondslag
1) T. a. p., 391 e. v.
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vormen zal. Het militaire onderwijs de basis van het geheele stelsel, zoolang men den blik slechts op de krijgsmacht zelve gericht houdt bleef zeer ten onrechte het
kind van de rekening.
Tijdens de behandeling van eene detail-wijziging in
1910 werd echter door den toenmaligen Minister van Oorlog
Cool een afdoende herziening der wet op het militair onderwijs in uitzicht gesteld. De toen door dien bewindsman
gehuldigde beginselen 1 ) zijn door hem in hoofdzaak herhaald bij de installatie der Staatscommissie, ingesteld bij
K. B. van 2 Juni 1910 tot het doen van voorstellen tot
reorganisatie van het militair onderwijs bij de landmacht 2 ).
Bij de haar verstrekte instructie werden die Commissie de
volgende grondslagen aangegeven :
1°. De algemeene wetenschappelijke ontwikkeling der
a.s. officieren mag niet dalen beneden die van hen, die
thans de Kon. Mil. Academie verlaten.
t 2°. Beperking van het aantal onderwijsinrichtingen
tot het strikt noodige.
3°. De eigenlijke vakopleiding moet voor de officieren
van alle wapens en voor het dienstvak der militaire administratie zoo mogelijk aan de K. M. A. plaats vinden.
4°. Die opleiding moet voorafgegaan worden door een
„algemeenen practischen cursus" van omstreeks één jaar.
5°. Aan de K. M. A. zullen de wis-, de natuur- en de
scheikunde slechts worden onderwezen, voor zoover de
opleiding zulks bepaald vordert.
6°. Voor de eigenlijke vakopleiding voor alle wapens
en voor de militaire administratie worde volstaan met een
tweejarigen cursus.
7°. De opleiding van den cadet der genie blij ve beperkt
tot hetgeen een officier van de genietroepen moet kunnen
en kennen ; zijn ingenieursopleiding ontvange hij aan de
Technische Hoogeschool.
1)

Handelingen Tweede Kamer, 1909/10, 1380 e. v. Zeer belangrijk,

als het ware de grondslagen voor een modern stelsel aangevend, zijn ook de
woorden, toen door den Heer Tydeman gesproken. T. a. p. 1375 tot 1377.
2) Blz. 4 tot 7 van het Verslag der Staatscommisie.
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8°. Zooveel mogelijk moet aansluiting worden gezocht
van het militaire onderwijs bij het openbaar (en het daarmede
gelijkgestelde bijzonder-) hooger en middelbaar onderwijs.
9'. De algemeen wetenschappelijke ontwikkeling van
de jongelieden, die voor de officiersopleiding in aanmerking
komen, moet, vóór hunne vakopleiding begint, zoo mogelijk
overeenkomen met die van hen, die thans uit de burgermaatschappij tot de K. M. A. worden toegelaten.
10°. De wet op het militair onderwijs regele den overgang
van den verlofsofficier naar het korps beroepsofficieren.
Wie zich den inhoud van ons artikel van 1908 herinnert, zal begrijpen, dat met dit programma warm werd
ingestemd. Ook wij hadden een lans gebroken voor het
meerendeel dier grondslagen (inzonderheid 2, 3, 5, 6 en 8),
terwijl als nieuwe voedingsbron voor het korps beroepsofficieren de overgang van geschikte verlofsofficieren tot
dat korps (ad. 10) als „het stelsel der toekomst" warm
werd aanbevolen 1 ). Wat punt 5 betreft, gingen wij verder
dan beperking van het onderwijs in de wiskunde c.s.
alleen ; wij bestreden de overlading, welke de programma's
der K. M. A. in het algemeen aankleeft.
Het hooge belang, waar het hier om gaat, maakt, dat,
thans aan de hand van het Verslag der Staatscommissie 2 ),
andermaal de aandacht voor het militair onderwijs wordt
gevraagd. De invloed van een goed korps beroepsofficieren
is voor het gehalte van onze levende strijdkrachten beslissend. Uit dat korps toch moeten de hoogere aanvoerders
en de stafofficieren voortkomen. Het vormt in vredestijd
èn de beroepsofficieren èn de verlofsofficieren èn het lagere
kader èn den troep, levert ook voor tijd van oorlog de
kern der aanvoering. Vatten de beroepsofficieren hun taak
goed en ruim op, dan beperken zij hun werkzaamheid niet
tot het engere militaire leven en de kazerne, doch dient
er ook kracht naar buiten van hen uit te gaan. Hun valt
1)

„Onze Eeuw", 1908, blz. 418.

2)

Verkrijgbaar bij de Algemeene Landsdrukkerij.
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ook een sociale roeping ten deel : de apostel der weerbaarheidsgedachte bij het volk te zijn, de wachters voor die
eigenschappen, welke een volk in alle opzichten zedelijk,
geestelijk en lichamelijk weerbaar houden, zijn weerkracht zoo
mogelijk versterken, dus het schip van staat onder allerlei
omstandigheden veilig door de branding helpen koersen.
Na een geschiedkundig overzicht met tal van waardevolle
gegevens behandelt de Staatscommissie : De o ficiersopleiding.
Van meening, dat de grondslagen van de discipline bij den
officier gelegd moeten worden in een bijzonder daartoe geschikte omgeving, stelt zij voor, den bestaanden 3-jarigen
cursus aan de K. M. A. te splitsen en te vervangen door :
a. een z.g. „vóórcursus" van één jaar, te geven aan een
nieuw in het leven te roepen. instelling buiten Breda, waar
de militaire vorming hoofdzaak zal zijn. (Kampen wordt
ongeschikt geoordeeld, een groot garnizoen met alle wapens,
zooals Amersfoort of Ede, aanbevolen).
b. een tweejarigen cursus aan de gereorganiseerde
K. M. A. te Breda, gedurende welken tijd de militairwetenschappelijke vorming hoofdzaak zal zijn.
Deze regeling komt in hooge mate overeen met de
grondslagen van de Militaire School te Haarlem, welke
tusschen de jaren 1889 en 1897 een groot aantal officieren
aan de infanterie heeft geschonken.
f

Op grond van punt 1°. harer instructie acht de Staatscommissie den tijd gekomen om den Hoofdcursus op te
heffen en te breken met het bestaande, eenigszins dualistische stelsel van aanvulling der beroepsofficieren 1 ). Zij
overtuigd, dat voortaan alle beroepsofficieren, hoe ook opgeleid, eene algemeen-wetenschappelijke ontwikkeling moeten
bezitten, gegrond op het eindexamen H. B. S. of G. 2).
Terecht wijst zij erop, dat het hier „een gewichtig beginsel geldt, den grondslag rakende van de officiersopleiding".
Haar standpunt wordt dan ook nader uiteengezet. Na een
1) Verslag, 46.
2) Twee leden willen een belangrijk gewijzigde Hoofdoursus-opleiding behouden.
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schets gegeven te hebben van de eigenaardige en niet
altijd gemakkelijke positie van den officier, worden, voor
het behoorlijk vervullen daarvan, naast vakkennis en technische vaardigheid, geëischt : ruimte van blik, helderheid
van oordeel, vlugheid van begrip en een groote mate van
tact. Om die reden wordt een ruime algemeene ontwikkeling noodig geacht. Voorts brengt het ambt van opvoeder
en aanvoerder van weerbare mannen en drager van het
gezag mede, dat de beroepsofficier behoort to c een stand,
die in algemeene ontwikkeling en beschaving niet mag
achterstaan bij eenigen anderen.
In verband met de opheffing van den H. C. zullen ook
de officieren der militaire administratie aan de K. M. A.
worden opgeleid. De Commissie meent voor de toekomst
hoogere eischen aan hunne wetenschappelijke ontwikkeling te moeten stellen : 1° omdat de tegenwoordige legeradministratie omslachtig, veel wrijving veroorzakend en
niet in alle opzichten doeltreffend is ; 2° omdat de Commissie
de officieren voor de intendance uitsluitend wenscht te
recruteeren uit het korps kwartiermeesters, en tusschen
deze twee dienstvakken een innig verband in het leven
denkt te roepen.
De tegenwoordige wet stelt voor toelating tot de
officiersopleiding geen eischen van lichamelijke geoefendheid,
al wordt natuurlijk wel gevorderd lichamelijke geschiktheid.
Gaat men na, welk een beteekenis tegenwoordig aan de
lichamelijke opvoeding wordt toegekend, hoe gewenscht
het is, dat de , jonge off cier ook hier de leider en voorganger
zijner mannen zij, en hoe noodig het is, dat de officier, inzonderheid die van het hoofdwapen, aan een sterk gestel
ook groote lichamelijke rapheid en behendigheid paart, dan
is het zeker gewenscht om, bij moderniseering van het
militair onderwijs, beter te waken voor de behartiging van
dit gewichtig legerbelang. Daarom stelt de Commissie als
eisch een lichamelijke geoefendheid, die ongeveer het midden houdt tusschen die, thans vereischt voor het reservekader en voor den zesmaander bij de militie.
i
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De ontworpen officiersopleiding begint met den z.g.
vóórcursus van één jaar. „Aan deze inrichting behooren
de cadetten bij uitstek practisch onderwijs te ontvangen
militaire oefeningen, gymnastiek, schermen en paardrijden
hebben den voorrang. Ten einde echter de harmonie tusschen
voorbereiding en zuivere vakopleiding niet te verstoren,
moet ook aan theoretische ontwikkeling een plaats, zij het
ook een bescheidene, worden ingeruimd" 1 ). Drie bijlagen
N. O. en P. geven een voorbeeld van tijdverdeeling aan den
voorcursus en van de indeeling der lessen en oefeningen.
Daaruit blijkt, dat de cadetten, die der genie uitgezonderd,
per week 26 uur wijden aan militaire oefeningen, gymnastiek en openluchtspel, schermen en paardrijden, en
slechts 13 uur aan onderwijs binnenskamers. Het tableau is.
dan ook iederen middag gedurende 3 à 4 uren, gewijd aan
militaire oefeningen ; nimmer worden meer dan twee uur
per dag voor theoretisch onderricht bestemd op een totaal
van 7 lesuren. Zeker is de Commissie er hiermede in geslaagd om hare bedoeling te verwezenlijken, en behoorlijk
aan de eischen der practijk en der lichamelijke opvoeding
recht te doen wedervaren.
;a

.

Aan de voorstellen nopens de opleiding aan de te
reorganiseeren K. M. A. gaan gulden beschouwingen vooraf
nopens aard en strekking van het onderwijs aldaar 2 ).
Duidelijk heeft der Commissie het beeld van den modernen
beroepsofficier voor den geest gestaan : de voorganger en
onderwijzer van zijne ondergeschikten, doch tevens de
drager van een grootsch idée : de eendracht en de weerkracht van het land. De ex-cadet moet in de eerste plaats
voldoen als jong officier ; hij moet in staat zijn om zich
in den loop der jaren te bekwamen voor de hoogere rangen
en hij moet, gedreven door de liefde voor zijn ambt, medewerken „aan de ontwikkeling van de militaire wetenschap".
Gaarne hadden wij hierbij vermeld, ja op den voorgrond
gesteld gezien : „medewerken aan de ontwikkeling der volkskracht tot weerkracht in den ruimsten zin van het woord."
1) Verslag, 43.

2) Verslag, 66 tot 68.
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Terecht zegt de Commissie : „De officieren moeten in
staat zijn tot eigen, zelfstandig onderzoek en oordeel ;
blijft van hunne zijde dit onderzoek, dit oordeel achterwege, dan is het leger een krachtelooze massa, zonder
innerlijken drang naar ontwikkeling, een speelbal voor
invloeden van buiten." Zeer juist, doch dan mag het rondborstig uitspreken van de uitkomsten van dat eigen, zelfstandig onderzoek wel wat meer worden aangemoedigd en
beloond dan thans in het leger te doen gebruikelijk is !
Verandert de geest ten dezen niet, dan blijven de op de
K. M. A. te leggen grondslagen voor eigen , zelfstandig
denken en onderzoek zonder nut.
De studie, zegt de Commissie verder, moet gebaseerd
worden op de ontwikkeling van het zelfstandig denken
en onderzoek. Het onderwijs mag niet uitsluitend beoogen
het opnemen in het geheugen van een groote hoeveelheid
feiten of door anderen vergaarde kennis, waardoor de geest
vermoeid wordt in plaats van opgewekt. Waarom dan
echter volhard bij de bestaande geestelijke overlading ?
Niet zeer gelukkig achten wij de Commissie, waar zij,
onmiddellijk na deze praemissen uitgewerkt te hebben,
betoogt, dat a.s. officieren niet in gelijken zin moeten
worden opgeleid als studenten. „De opleiding der cadetten
toch moet niet te lang duren, ware het alleen reeds met
het oog op de kosten. Men kan den cadet niet de vrije
hand laten omtrent den tijd, waarbinnen hij zijne studie
volbrengen zal" 1 ). Hier treedt reeds op den voorgrond
het zoo verderfelijke plaats nemen in een ranglijst, waarin
men langzaam, doch zeker, mede naar boven marcheert,
onafhankelijk van inspanning en toewijding, een toestand,
die als een looden ballast drukt op ons officierskorps in
zijn geheel, en maakt, dat er nog nooit uitgekomen is,
wat men van een korps van 2000 ontwikkelde, veer- en
weerkrachtige mannen zou mogen verwachten.
Wij achten een toestand denkbaar en wenschelijk,
waarbij het gebouw der K. M. A. uitsluitend onderwijs-,
1) Verslag, 67.
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doch niet langer woongebouw is, waarbij het bijwonen der
lessen en oefeningen dienst is, doch de cadet, als aan de
Universiteit, zijn examens doen kan, wanneer hij wil. Wie
niet werkt of zich niet gereed voelt, stelt, als aan de Hoogeschool, zijn examen uit. Het onderzoek drage juist wél een
individueel karakter ; het onderwijs zij juist wél los van
schoolsche vormen ; reeds vroegtijdig worde in den a.s.
officier de overtuiging gevestigd, dat inspanning, noeste
vlijt en studie tot het doel leiden dat, wie zich inspant,
voorwaarts komt. Deze overtuiging, algemeen gevestigd, zal
den geest van het officierskorps ten zegen strekken, en
daarmede aan ons volk. O.m. zullen de vraagstukken
nopens korte en intensieve oefensystemen daarmede van
zelf tot oplossing geraken.
,

De Commissie is van oordeel, dat opvoedkunde en
psychologie niet in de leerplannen moeten opgenomen
worden. Zij grondt zich vooral op gebrek aan tijd en op
de onmogelijkheid om een voldoend aantal geschikte
docenten te vinden. Wel wordt aanbevolen, om op gezette

tijden voordrachten te doen houden door uitnemende, desnoods buiten het onderwijs staande krachten, en gewezen
op een reeds vóór jaren aan de K. M. A. getroffen regeling,
die goede vruchten heeft afgeworpen : voor elke groep van
cadetten heeft zich daar vrijwillig een officier als leider
beschikbaar gesteld, die op gezette tijden besprekingen
met de cadetten houdt en in alle opzichten hun mentor
is. Dit stelsel werkt uitnemend 1 ). Ook wij gelooven, dat
op deze wijze het beoogde doel kan worden bereikt, mits
1°. de leeraren niet te jong zijn en er zich onder hen
verschillende bevinden, die reeds als kapitein eenige jaren
een troepencommando hebben gehad en zich daardoor in
het bijzonder in het militaire leven hebben ingeleefd 2 ),
en 2°. er in ieder studiejaar, evenals in het tableau van
den vóórcursus, wekelijks één uur voor „besprekingen"
1) Verslag, 70.
2) Ook de Commissie dringt er op aan, onder de gewone leeraren
eenige kapiteins op te nemen. Verslag, 167.
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uitgetrokken is. Dit nu is in de ontworpen tijdverdeeling
aan de K. M. A. niet het geval (bijlage Q). Worden die
besprekingen niet methodisch en wekelijks als tak van
studie gehouden, moet zulks in avonduren geschieden en
afhankelijk blijven van den goeden wil der leeraren, dan
zal dit zoo gewichtige onderdeel der militaire opvoeding
nimmer tot zijn recht komen.
In de officiersopleiding voor de artillerie wordt een
belangrijke wijziging voorgestaan. Men wenscht die opleiding het dualistisch karakter te ontnemen, dat zij sedert
1895 bezit, omdat de a.s. officier wordt opgeleid, zoowel
voor den dienst bij de vesting- en kust-artillerie, als voor
dien bij de veld-artillerie. „Het gevolg hiervan is, dat de
cadetten de Academie verlaten, terwijl zij noch voor den
dienst der vesting- (en kust-)artillerie, noch voor dien bij
de bereden artillerie zoo geschikt zijn, als noodig is" 1 ).
Uit dit oogpunt beschouwd spreekt de Commissie zich voor
scheiding van de officierskorpsen der veld- en der vestingartillerie uit. Wij zouden deze in ons kleine land, waar
een meer stabiele strijd in liniën en stellingen, aan de
kust of achter rivieren doorgaans hoofdzaak zal zijn, ten
zeerste betreuren, mede, omdat de inrichting en het gebruik der moderne vestingvuurmonden meer en meer die
van het moderne veldgeschut naderen 2 ). Ons tegenwoordig
vestinggeschut is in hooge mate verouderd. Een moderniseering, tevens grootere mobielmaking, van onze vestingartillerie kan niet uitblijven. Om de aftappende werking
van het vestingstelsel tot een minimum te beperken moet
het toekomstige vestinggeschut bij het veldleger ingedeeld
kunnen worden, dus aanspanbaar zijn 3 ). Dan zullen ook
de verschillen in de practische opleiding meer en meer
verdwijnen, en is er alle aanleiding om de opleiding der
a.s. artillerie-officieren in het besproken opzicht voorloopig
1) Verslag, 73.
2) Een en ander nader door mij ontwikkeld in een artikel in Mayors,
Juni 1913.
3) Als voren in : De Stelling van Amsterdam. Tweede druk, 74 tot 78.
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onveranderd te laten. Er is bovendien veel voor te zeggen,
den a.s. vesting-artillerieofficier tijdens zijn detacheeringen
een blik te doen slaan ook in den dienst der veld-artillerie.
Kennis van paardrijden, en van omgang en verzorging van
paarden is ook voor den mobielen vesting-artillerist van
veel waarde. Zeer gewenscht zou het zijn uit een oogpunt
van militair onderwijs en ook om allerlei andere redenen,
indien de bediening van het kustgeschut en de torpedodienst geheel naar de Marine overgingen. Reeds eenmaal
is het bijna zoover geweest.
Het onderwijs in de wiskunde zal aan de K. M. A.
alleen nog aan de cadetten der artillerie en der genie
worden gegeven, en voor eerstgenoemden nog „belangrijk
worden ingekrompen." Volkomen terecht schreef eertijds
Generaal Seyffardt : „waarom moet de gewone artillerieofficier meer wiskunde kennen dan een infanterie-officier ?
Wat is er theoretisch voor onderscheid tusschen het schieten
der infanterie en der artillerie ?" 1 )
Het onderwijs in de wiskunde moet derhalve ook voor
den artillerist eindigen met den voorcursus 2 ). De a.s. officier bezit dan een hoogere wiskundige kennis dan van
ieder ander beschaafd man der samenleving, technici en
wiskunstigen uitgezonderd, wordt gevraagd. De Commissie,
die voor de cadetten der artillerie inkrimping van den
tijd, voor de wiskunde bestemd, tot ongeveer de helft van
den tegenwoordig beschikbaren tijd mogelijk en aanbevelenswaard acht 3 ), is o. i. blijven staan halverwege den
weg, die ook voor de artilleristen naar beperking van
de wiskunde leiden moet. Vooral nu de strijd tegen geestelijke overlading opgevat is en der lichamelijke opvoeding
recht gedaan zal worden, is er alle aanleiding om hier
den beslissenden stap te doen.
Bij de lezing van dat gedeelte van het Verslag, hetwelk
1) Vragen des Tijds, 1909.
2) De wenschelijkheid hiervan is door de Commissie breedvoerig overwogen, doch ten slotte ontkend. Een gebied van ouden strijd. Zie Verslag,
blz. 74/7.
3) Verslag, 77.
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de vraag bespreekt, of vrijwillig dienende militairen in de
toekomst uit de gelederen officier zullen kunnen worden,
wacht den lezer eene verrassing. Hoewel 2 van de 3 gronden, waarop die weg in 1890 nog verdedigd is, bestreden
worden en terwij1 de bestaande opleiding te Kampen verworpen wordt wegens de betrekkelijk lage eischen van
toelating en als zijnde in verhouding tot de bereikte resultaten te kostbaar, wil de Commissie niettemin de gelegenheid om uit de gelederen officier te worden uitbreiden tpt
vrijwillig dienenden voor alle wapens ; zulks uit de overweging, „dat het voor het leger een aanwinst moet worden
geacht, indien in het officierskorps jonge mannen worden
opgenomen, die eerst door hunne vrijwillige dienstneming
en daarna door hunne aanmelding voor de officiersopleiding
getoond hebben, zich aangetrokken te gevoelen tot den
militairen stand" 1 ). Hoogstwaarschijnlijk heeft de utiliteitsgrond mede gewicht in de schaal geworpen ; immers de
Staatscommissie heeft becijferd, dat er jaarlijks op een
geregelde aanvulling van ten minste 160 officieren moet
gerekend worden 2 ), en deze zijn van de K. M. A. niet te
verkrijgen.
De Staatscommissie, van meening, dat „een gevoel van
billjkheid eischt, dat allen, die aan eenzelfde positie gelijke
rechten ontleenen, daarvoor in gelijke mate bekwaam en
geschikt zijn" 3 ) (kan hieraan ooit ook maar in het minst
voldaan worden bij een zeer groot aantal uiteenloopende
individuen, gelijk het officierskorps bevat ?), wenscht nu een
zoodanige regeling te treffen, dat geen verschil besta in
de wetenschappelijke ontwikkeling van de officieren van
eenzelfde wapen, en wil daarom de eigenlijke officiersopleiding van vrijwillig dienende militairen overbrengen naar
de K. M. A. Vrijwilligers zullen reeds als korporaal, wellicht sergeant, op de Cadettenschool komen en dan geregeld de officiersopleiding volgen. Het geheele voordeel
der opleiding tot officier mede van hen, die door den troep
zijn gegaan, gaat verloren, omdat zij direct weer uit den
troep worden gehaald. De hier voorgeslagen regeling komt
1) Verslag 91.

2) Verslag, 92 en 115.

3) Verslag, 94.
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zeer gekunsteld voor, vormt mede een argument tot behoud van de schadelijke Cadettenschool en zal „door een
achterdeur inlaten degenen, die door den hoofdingang niet
kunnen binnenkomen" 1 ).
De ingenieursopleiding der genie-oficieren. Volgens de
voorstellen der Commissie zal den cadetten der genie gedurende hun 2-jarig verblijf aan de K. M. A. de kennis
worden bijgebracht, noodig voor het afleggen van het propaedeutisch examen voor civiel-ingenieur aan de Technische
Hoogeschool, waarna zij tot officier der genie zullen worden
benoemd. Den student te Delft wacht nu nog een driejarige
cursus. Daar het laatste jaar voor een groot deel bestemd
is om de vergaarde kennis in toepassing te leeren brengen,
meent de Commisie voor den jongen genie-officier met een
tweejarigen cursus aan die school te kunnen volstaan
(3e à 4e leerjaar), niettegenstaande daarin nog extra verwerkt moeten worden ongeveer 125 lesuren van het oudste
jaar en ± 275 uren militair onderwijs, waarvoor aan de
K. M. A. geen tijd te vinden was. Het zal dus een zeer
geforceerde studie worden. Voor een doelmatige regeling
der programma's zal veel samenwerking met de Technische
Hoogeschool en groote inschikkelijkheid van hare zijde
noodig zijn. Met de leiding van het militaire gedeelte der
studie wenscht men het hoofd van onderwijs voor de geniewetenschappen aan de K. M. A. te belasten.
Om het nuttig effect van de studie te Delft zooveel
mogelijk te verzekeren, zal de uitslag van een eindexamen
beslissen over de rangorde voor bevordering tot eerste
luitenant.
angezien thans het programma voor de cadetten der
genie aan de K. M. A. aan overlading lijdt als gevolg van
den te korten duur der opleiding, en voor de op dien leeftijd zoo noodige lichaamsoefeningen thans slechts 2 uur per
dag beschikbaar is, vertoont de ontworpen regeling veel
aantrekkelijks. Aan den studietijd wordt een vierde jaar
toegevoegd. Op den voorgrond stellende, dat de militaire
ingenieur (tevens pionierofficier) steeds een tweeslachtig
Y) Verslag, 91.
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karakter zal dragen, is men er zeker in geslaagd om, in de
opvoeding, de beide heterogene bestanddeelen tot hun recht
en met elkaar in overeenstemming te brengen. De genieofficier kan niet zijn een krijgsman in den gewonen zin van
het woord, en hij mag niet zijn een civiel-ingenieur in
uniform. Voor den band met de andere wapens en de breede
basis van algemeen-krijgskundige kennis waken de beide
studiejaren aan de K. M. A. Daarna krijgt het ingenieurselement de overhand. Terecht wordt hierbij partij getrokken
van de krachten der Technische Hoogeschool ; hier worden
met burgeringenieurs banden voor het leven geknoopt.
De Commissie wijst er terecht op, dat nauwere aanraking
telkens gedurende Benige jaren van enkele hoogstaande
leden van het officierskorps der genie (de leeraren) met
het brandpunt der technische wetenschap (Delft) een rijke
bate voor dat korps en daarmede voor den Staat zal
vormen. De waarde van den band der leerlingen onderling
achten wij van niet minder beteekenis. En wellicht nog
het hoogst de band, die er zal ontstaan tusschen onze
Technische Hoogeschool en de militaire genie, een band,
die blijkbaar nog volkomen ontbreekt. Hoe anders het
treurige verschijnsel te verklaren, dat, terwijl de Technische Hoogeschool overladen is met leerlingen (thans 1440
mannelijke) en het land met ingenieurs, het korps reserveofficieren der genie (telegrafisten uitgezonderd) slechts zeven
leden telt, die geen beroepsofficier zijn geweest
Het voorbereidend militair onderwijs. In haar hierover
handelend hoofdstuk levert de Commissie een betoog voor
het nut en de noodzakelijkheid van een Cadettenschool,
niettegenstaande „in de Volksvertegenwoordiging, zoo goed
als daarbuiten, en ook meermalen door de Regeering de
meening verkondigd is, dat de bestaande Cadettenschool
behoort te verdwijnen" 1 ).
De argumenten voor haar behoud zijn echter m.i.
weinig steekhoudend. Vergelijkt men, zooals de Commissie
doet, den verderen levensloop van hen, die wél, met hen,
?

1) Verslag, 112.
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die niet aan de C. S. voor de K. M. A. werden opgeleid,
dan valt eenig wezenlijk voordeel niet te bespeuren. En
wat de jaarlijksche behoefte aan officieren betreft, hiervoor
noemt de commissie een niet nader gemotiveerd getal van
160, hetwelk voor een modern legerstelsel veel te hoog is 1 ).
Vreemd klinkt het argument tot behoud van de C. S. :
„Hoofddoel toch moet zijn om voor de officiersopleiding
te behouden of te verkrijgen een deel van de breede schare
jongelieden, die wegens plaatselijke of financieele omstandigheden geen H. B. S. met vijfjarigen cursus of gymnasium kunnen bezoeken" 2 ). Dit, waar zooveel mogelijk aansluiting van het militaire bij het hooger en middelbaar
onderwijs moet worden gezocht.

De hoogere vorming van ofcieren. a. De hoogere tactische
vorming en de opleiding voor den dienst bij den Generalen Staf 3 ).
Van het leerplan der Hoogere Krijgsschool komen te
vervallen militaire gezondheidsleer (overgebracht naar de
K. M. A.) en geodesie, terwijl nieuw opgenomen wordt :
marine-aangelegenheden. Wat de a.s. stafofficieren betreft,
voorziet dit laatste in een werkelijke leemte. Land- en
zeemacht dienen bij de landsverdediging innig samen te
werken ; daartoe is, naast samen oefenen, ook noodig, dat
de leidende organen van beide takken onzer weermacht
elkaars werking en behoeften kennen. De Commissie acht
het noodig noch gewenscht, dat alle officieren-leerlingen
der H. K. S. voor den geheelen cursus van drie jaar
worden toegelaten. „De vorming van den a.s. hoogeren
troepenaanvoerder en die van den toekomstigen stafofficier
zijn niet volkomen gelijk te stellen" 4). De Commissie wil
voortaan het derde studiejaar alleen laten volgen door
hen, die speciaal voor den stafdienst worden opgeleid. Het
is inderdaad niet wenschelij k een belangrijk aantal officieren
1) Zie blz. 206 van dit artikel.
2) Verslag, 115.
3) Zie hieromtrent meer uitvoerig een artikel van mijne hand in
De Militaire Spectator, Februari 1915.
4) Verslag, 130.
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drie jaar achtereen aan den dienst van het eigen wapen
te onttrekken, terwijl doorgaans slechts een deel hunner
behoorlijke vruchten van het onderwijs trekt.
b. De opleiding voor den intendance-dienst.
Hier beoogt de Commissie een algeheele reorganisatie.
Men wil meer verband brengen tusschen den verplegingsen den intendancedienst, de intendanten uitsluitend recruteeren uit het korps kwartiermeesters, en bij deze laatsten
reeds tijdens hun opleiding de grondslagen leggen voor
den intendancedienst. De hoogere vorming kan dan van
3 tot 2 jaar worden teruggebracht.
Achten wij dit laatste toe te juichen, minder gunstig
schijnt het om de troepen-officieren uit te sluiten van den
intendancedienst. Deze dienst is ten nauwste aan den stafdienst verwant. Hij eischt kennis van den oorlog in het
groot, ruimte van blik en besluitvaardigheid om te velde
onder dikwijls moeilijke omstandigheden snel de juiste
maatregelen te treffen en menigmaal in het onverwachte
te voorzien. Al wil nu de Commissie het korps kwartiermeesters wetenschappelijk op het peil der andere officieren
brengen en de kwartiermeesters meer voor hun vak van
verplegingsofficier bekwaam maken, toch schijnt het verkeerd, de intendanten uitsluitend te recruteeren uit de
kwartiermeesters, menschen, die tijdens hun opleiding met
een massa gepeuter kennis maken en gedurende hun geheele militaire bestaan ten deele moeten blijven peuteren.
Een utiliteitsgrond pleit ook daartegen. Reeds thans, nu
ook de wapens mogen mededingen, is het voor oorlogstijd
veel te kleine korps intendanten ternauwernood op sterkte
te houden.
Verwonderen moet het, dat de Commissie, die voortaan
in het korps administrateurs „een krachtige reserve" wil
vinden tot aanvulling van het korps intendanten bij mobilisatie, niet gewezen heeft op de wenschelij kheid en de
mogelijkheid tot vorming van een aantal reserve-intendanten langs den weg van het reservekader (groot-handelaren,
handelaren, magazijnmeesters en winkeliers).
De intendance zal, volgens de voorstellen der Como. E.XV11
14
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missie, geen gesloten dienstvak blijven. Intendanten kunnen bij den verplegings- (administratieven) dienst worden
teruggeplaatst, en omgekeerd.

Hoogere technische vorming.
Reeds de wet van 1890 bepaalde, dat deze vorming
ter hand zou worden genomen. Aan die wetsbepaling is
gedurende 25 jaar nagenoeg geen uitvoering gegeven. Tot
overwegende bezwaren heeft dit niet geleid. Gezien de
geringe behoefte aan artilleristische technici nog geringer geworden sedert een aantal artillerie-officieren als
burger-ambtenaren bij de Artillerie-Inrichtingen overgaan,
wat zij tot hun 65e jaar kunnen blijven wil de Commissie voor de hier bedoelde hoogere vorming geen afzonderlijk instituut als de H. K. S. in het leven roepen. Zij
acht die vorming alleen noodig voor de officieren der
Artillerie-Inrichtingen en de leden der Commissie van
Proefneming, en vestigt de aandacht op eene ter zake in
1910 door het D. v. O. getroffen regeling 1 ), die echter
weer verlaten is. Schonk eerstbedoelde de waarborgen voor
een breede ingenieursontwikkeling door een twee-jarige
detacheering bij de Technische Hoogeschool en voeling
met de Constructie-Werkplaatsen, waaraan één jaar praktische dienst bij minstens 2 der Artillerie-Inrichtingen
voorafging, thans weer krijgen de bedoelde luitenants der
Artillerie een tweejarige opleiding aan de werkplaatsen
zelf. Deze zijn ingericht op de massa-productie van enkele
artikelen, en geenszins op het geven van onderwijs, om in
twee jaar van een artillerie-officier een wetenschappelijk
gevormd ingenieur te maken. De Commissie wil thans echter
voor de hoogere :technische vorming nog verder gaan
dan de regeling van 1910 ; zij eischt het afleggen van het
can didaatsexaman en moedigt het afleggen van het volledige
ingenieurs-examen aan ; zij rekent daarvoor 3 à 4 jaar studie
te Delft noodig. Gaat dit niet te ver voor het beperkte doel ?
C.

.

Overgang van verlo fso fccieren naar het korps beroepsofficieren.

Den weg tot dezen overgang te banen vormde een der
1) Ver s lag, bijlage Z.
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punten van de instructie der Staatscommissie. Voor zoover
mij bekend, is deze aanvullingswijze voor het eerst in het
openbaar bepleit in het reeds genoemde artikel van 1908
in dit Tijdschrift. Dat er echter ook op dit gebied niets
nieuws onder de zon is, bewijst het geschiedkundig overzicht van het Verslag. Indien in de toekomst verlofsofficieren
beroepsofficier konden worden, zou men feitelijk, doch
natuurlijk op beteren, meer modernen grondslag, terugkeeren
tot het stelsel van vóór 1828, toen de weg tot den officiersrang openstond voor „cadetten bij de korpsen," van welke
er bij iedere compagnie staande armee vijf (artillerie : drie)
konden worden ingedeeld 1 ).
De Commissie, „overtuigd, dat zich onder de verlofsofficieren uitnemende elementen bevinden, jonge mannen,
wier gaven van hoofd en gemoed hen in staat zouden stellen, een sieraad te worden van het korps beroepsofficieren is
dan ook volkomen eenstemmig in haar oordeel, dat hiertoe
de gelegenheid moet worden opengesteld" 2 ). Zij wil, mede
om een heterogene samenstelling van het officierskorps te
voorkomen, den overgang uitsluitend mogelijk maken voor
verlofsofficieren, die op het oogenblik van overgang dezelfde
mate van wetenschappelijke ontwikkeling, zoowel algemeene
als militaire, bezitten als de juist aangestelde beroepsofficieren 3). De bezwaren van het heterogene moet men
niet te hoog stellen ; tot zekere grens is een dergelijke
samenstelling zelfs een voordeel. Ook de verschillende wapensoorten, leeftijd, stand en afkomst, opleiding, ontwikkeling, physiek, enz., enz. maken het officierskorps geenszins
tot een homogeen lichaam. Terecht wil de Commissie hen
weren, die bij gebrek aan beter trachten zullen zich in het
leger een bestaan te verzekeren.
Het is echter, alsof de Commissie, aan den eenen kant
wel voor de zaak gevoelende, haar aan den anderen kant
niet heeft gewild. De hooge wetenschappelijke eischen, door
haar aan de beroepsofficieren der K. M. A. gesteld, worden
onder het motto : „geen heterogene bestanddeelen" zonder
1) Verslag, 10.

2) Verslag, 151.

3) Verslag, 150.
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nader betoog ook gesteld aan de verlofsofficieren, die zouden
wenschen over te gaan. Van bevoorrechting van ééne groep
van personen tegenover een andere kaste kan geen sprake
zijn : ieder vrij staatsburger zou volkomen vrij zijn om den
eenen of den anderen weg naar het korps beroepsofficieren
te kiezen. Zeer vreemd is het argument tegen den overgang,
n.l. dat geschikte krachten, die tot het beroepskorps
zouden willen overgaan, „ook in het korps verlofsofficieren
noode gemist zullen worden." 1 ) Men ziet een geschikt
individu toch liever 12 maanden van het jaar in het leger,
dan ééne maand ?
Ook de ontworpen wijze van overgang legt geen getuigenis af van onverholen instemming. De Commissie
wenscht hem slechts een min of meer incidenteel karakter
te geven door verlofsofficieren op bepaalde voorwaarden
toe te laten. Wel is de overgang als stelsel door de Commissie
uitgewerkt op grondslagen, die alleszins aannemelijk voorkomen, doch zij verwerpt ze ten slotte, mede, omdat de
tweejarige aanvullingscursus aan de K. M. A., die de
verlofsofficieren zouden moeten volgen, een belangrijke
uitbreiding . dier inrichting ten gevolge zou moeten hebben,
of wel de oprichting van een nieuw, kostbaar instituut 2 ).
Dit argument is niet duidelijk. Het leger heeft ter jaarljksche
aanvulling van zijn korps beroepsofficieren een bepaald aantal
leerlingen op de K. M. A. noodig. Of dit cadetten dan wel
verlofsofficieren zijn, doet tot het aantal niets af.
In de tweede plaats wijst de Commissie er op, dat tot
dusverre slechts zeer weinig verlofsofficieren te kennen
hebben gegeven, dat zij beroepsofficier zouden willen worden.
Toch waren, zoowel tijdens de mobilisatie van 1914 als in
de eerste jaren van het bestaan der verlofsoff.cieren, de
voorbeelden niet zeldzaam. Het is echter duidelijk, dat in
het korps niet door velen iets wordt gevraagd, wal bij de
bestaande bepalingen toch niet kan worden toegestaan.
De Commissie meent slechts een regeling, doch dan ook in
alle opzichten, te kunnen aanbevelen, waarbij jaarlijks een
1) Verslag, 152.

2) Verslag, 153 tot 156.
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beperkt aantal verlofsofficieren, die den leeftijd van 28 jaar
niet overschreden hebben, toegelaten worden tot het examen
voor beroepsofficier, indien zij daartoe genegen zijn en door
hun chefs aanbevolen. Zij moeten zich hoofdzakelijk door
eigen studie tot het examen voorbereiden.
Een der leden van de Commissie koesterde van een
regeling in dezen geest zulke verwachtingen, dat hij haar
beschouwde als een eerste schrede op den weg naar een
nieuw stelsel, derhalve naar den hiervóór vermelden overgang als systeem 1 ).
Overgang van verlofsofficieren als beroepsofficier bij
het Nederlandsch-Indische leger wordt door de Commissie
wegens overwegende bezwaren beslist ontraden. Het instituut der verlofsofficieren behoort tot de organisatie van
het leger in Nederland. „Deze categorie van officieren
dient dus tot aanvulling van het officierskorps van het
Nederlandsche leger, zoodat het niet aanbevelenswaard
schijnt, hen, nadat zij met moeite en zorg voor hunne
taak zijn opgeleid, ten bate te doen komen van het Nederlandsch-Indische leger" 2 ).
Wij kunnen dit argument niet deelen. Behooren de
Koloniën dan niet tot Nederland ? En is het niet de plicht
van het moederland, zooveel mogelijk tot de verdediging
van het koloniaal gebied bij te dragen en daarvoor, in
allerlei opzichten, de krachten te schenken, die noodig zijn ?
Een ander argument der Commissie is, dat de verlofsofficier,
om voor den kolonialen dienst geschikt te worden, geen
„aanvullingsopleiding", doch feitelijk een geheel nieuwe
opleiding zou moeten ontvangen. Ook dit zou, liet men
slechts geschikte individuen overgaan, meevallen.
In het vorenstaande is de zakelijke inhoud van de
voorstellen der Staatscommissie besproken. Ondanks de
vele voorgestelde verbeteringen geeft een terugblik iets onbevredigends. Er spreekt uit de voorstellen geen klaar, zelfbewust en eenvoudig stelsel van militair onderwijs. Het is
gebleven bij detailverbeteringen op het bestaande ; het werk
1) Verslag, 158/9.

2) Verslag, 160.
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draagt het karakter van commissorialen arbeid. Tal van
moderne denkbeelden zijn we in den kring der beschouwingen opgenomen, soms tot een begin van toepassing geraakt, doch voor het zetten van krachtige, vérstrekkende
schreden in de aangeduide richting deinsde men bij de uitvoering kennelijk terug.
Reeds de opzet, een jaarljksche behoefte van 160 beroepsofficieren, niet nader gemotiveerd, doet de vraag
rijzen, of men zich op de basis van een modern stelsel
van legervorming heeft geplaatst. Wij moeten komen tot
een eenvoudige organisatie met minder bureau's en minder
autoriteiten. Voor de troepen te voet dient het verdubbelstelsel te worden aanvaard, dat tijdens de mobilisatie van
1914 voor het zoo samengestelde wapen der veld-artillerie
uitnemend heeft voldaan, ofschoon het er eerst sedert kort
was ingevoerd. Vindt het ook toepassing bij de infanterie
en de vesting-artillerie, dan kunnen onderscheidenlijk 14 1
en 26 kapiteins door reserve-officieren vervangen worden.
De cavalerie zal hare aarts-behoudende organisatie van 4
beroeps-luitenants per ritmeester moeten laten varen, wil
men er ooit tot jonge ritmeesters geraken 1 ). Er zijn daar
ook te veel hoofdofficieren.
Er moeten in het vredesleger niet meer officieren
dienen dan er voor het vredeswerk bepaald noodig zijn.
De overigen moeten uit de reserve voortkomen. Stelt men
dit beginsel op den voorgrond, dan zal een jaarlijksche
aanvulling met 160 beroepsofficieren, die in 17 jaar slechts
2 maal werd overschreden en soms belangrijk daarbeneden
bleef 2 ), veel te groot blijken, en zeker tot 100, uiterlijk
120 kunnen dalen.
In strijd met de bedoeling, het aantal opleidingsinrichtingen tot het strikt noodzakelijke te beperken, bleef
de C. S. gehandhaafd en wordt, bij opheffing van den
Hoofdcursus, een geheel nieuwe inrichting, de Vóórcursus,
in overweging gegeven.
De opleiding tot officier uit den troep wordt niet alleen
1) Zie: Onze Eeuw, 1908, 393/8.

2) Verslag, bijlage M.
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behouden, doch op gekunstelde wijze ook voor de andere
wapens opengesteld.
Terwijl alom een streven bestaat om, bij beperking van
de leerstof, te waken tegen geestelijke overlading en de
lichamelijke opvoeding meer recht te doen wedervaren —
een streven, waarin militaire organen zeker de leiding
behooren te nemen komt dit beginsel slechts in de
tableau's van den vóórcursus tot uiting. Aan de K. M. A.
blijft de overlading aan detailstudie en peuterwerk bestaan,
zoodat de practische en de lichamelijke opleiding der
cadetten, inzonderheid van de artillerie en de genie, er
nimmer tot haar recht komen kan 1 ).
Eindelijk is ook de overgang van verlofsofficieren tot
het korps beroepsofficieren niet op zoodanige wijze geregeld,
dat daardoor een aanvulling van beteekenis kan worden
verkregen of alle voordeelen uit het stelsel gehaald worden,
die er in zitten.
Wij willen thans nog eenige hoofdlijnen trekken voor
een meer moderne opleiding en aanvulling van het korps
beroepsofficieren, waarbij aan de gestelde desiderata op
meer bevredigende wijze wordt voldaan.
1. De Cadettenschool moet verdwijnen ; dit is eene
conditio sine qua non. Hare nadeelen zijn algemeen bekend.
De Staat doet zichzelf concurrentie aan, door naast de
vele gymnasia en de ruim 60 H. B. S. met 5-jarigen cursus er nog ééne op te richten, op militaire leest geschoeid.
Het internaat voor knapen van 15- tot 18-jarigen leeftijd
heeft vele nadeelen ; belangrijke schade wordt aan tal van
jongelieden toegebracht, doordien zij op te jeugdigen leeftijd de ouderlijke zorg, leiding en tucht, alsmede de voorrechten van het gezinsleven derven moeten. De beroepskeuze wordt op veel te jeugdigen leeftijd gedaan. Een
goed onderkomen, goed onderwijs, geregeld toezicht vormen
bij zeer geringe tegemoetkoming in de kosten, het lokaas,
speciaal voor de ouders. De „roeping" is bij de betrokkenen doorgaans ver te zoeken. En eindelijk kan er, naast
1) 'Lie o. a. Verslag, 57.
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deze directe en tastbare nadeelen, nimmer sprake zijn van
den opbouw van een, van modernen geest doortrokken,
zich met het volk één gevoelend, niet daarvan min of
meer door afzonderlijke standsbelangen gescheiden korps
beroepsofficieren, zoolang men nog halve kinderen reeds
in militair gewaad steekt, hen onder militaire leiding in
een enge ruimte opsluit, hen afzondert van de groote
maatschappij, in wier leven zij weinig of niet deelera, een
gunstigen bodem ontwikkelt voor te groote onderlinge
aansluiting, kastegeest en standsbelangen, bij welker behartiging die van de ontwikkeling der weerbaarheid des
volks onwillekeurig schade lijdt. In dit verband merkte de
Heer Tydeman op 1 Maart 1910 in de Tweede Kamer op :
„Hoe meer men nu aan de opleiding een apart karakter
geeft, hoe meer het militairistisch element die opleiding
doordringt, hoe meer als het ware een stempel gedrukt
wordt op den militair, hoe meer hij zich ook van den gewonen burger zal onderscheiden, hoe meer zijn denkwijze
en geestesrichting, ik zal maar zeggen een aparten draai
zal nemen. Dan zal ook het geheele leger onder dien invloed komen te staan en afgescheiden blijven van de
burgermaatschappij. Maar waar dit nu naar mijn meening
in ons land nog steeds veel te veel het geval is, zal van
den wil om daarmede te breken, moeten blijken." Van
dien wil blijkt in het verslag niet, want de C. S. wordt
gehandhaafd. Zij kan nooit anders zijn dan een kostschool
met een militair vernisje. .
Minister Cool is een der velen geweest, die vbbr en
bij het in 't leven roepen der Staatscommissie aanvallen
op de C. . S. heeft gedaan : „Het wordt door mij bepaald
noodzakelijk geacht, dat de beroepskeuze zoo laat mogelijk
plaats vinde en dat geen kinderen of jongens tot de officiersopleiding worden toegelaten" 1 ). De instructie der
Staatscommissie gaf ..als een der leidende beginselen aan
„het aantal opleidingsinrichtingen tot het strikt noodzakelijke te beperken" 2).
1) Verslag, 4; zie ook 5.

2) Verslag, 3.

OP HET MILITAIR ONDER WIJS.

209

Zoowel bij het tot stand komen van de wet van 1890
als daarna hebben tal van stemmen zich tegen de C. S.
verheven 1 ). En ook de Commissie leverde onbewust menig
argument tegen die instelling. Zoo op blz. 47 : „Wie alleen
vakkennis verzameld heeft, doch geen genoegzame mate
van algemeene ontwikkeling bezit, is niet voldoende behoed voor bekrompen opvattingen en benepen voorstelling
van zaken. Bovendien loopt hij gevaar, zich op te sluiten
in engen kring en zich daardoor te gevoelen als behoorende
tot een afzonderlijken stand." Is hiermede de C. S. niet
reeds in al hare grondslagen veroordeeld ? En elders op die
blz. : „De leeftijd, waarop de officiersopleiding aanvangt,
is, hoe de regeling van de toelating ook moge worden
getro ffen, z66 jeugdig, dat niet van iederen adspirant te
verwachten is, dat hij zijne beroepskeuze met volledige
kennis van zaken zal hebben gedaan." Is er dan niet alle
aanleiding om de gelegenheid, die keuze op 15-jarigen
leeftijd te doen, te sluiten, haar te verschuiven naar 17 à
18 jaar (K. M. A), kan het zijn naar 20- à 21-jarigen leeftijd (eerst verlofs-, daarna beroepsofficier) ? En op blz. 111:
„Erkend moet worden, dat eene voorbereidingsschool voor
de officiersopleiding niet past in een stelsel, waarbij uitsluitend rechtstreeksche aansluiting aan het middelbaar en
hooger onderwijs beoogd wordt". Elders eischt de Commissie, uitsluitend voor de leeraren aan de C. S., een getuigschrift,
waaruit blijkt, dat zij, in paedagogisch opzicht, theoretisch
en practisch voldoende zijn voorbereid (blz. 162). Ook dit
pleit tegen de instelling.
De Cadettenschool behoort, onafhankelijk van de herziening
der wet, reeds dadelijk uit te sterven. Vrees voor onvoldoende
aanvulling behoeft niet te bestaan, daar de behoefte aan
beroepsofficieren door uitbreiding van het reservestelsel
belangrijk dalen kan.
Zelf legt de Commissie den vinger op een wonde plek
inzake de aanvulling van het korps beroepsofficieren, waar
zij zegt : „Indien voorts de officiersloopbaan genoegzame
1) Versla g , 17 t/m. 20.
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vooruitzichten biedt en de vervulling van de betrekking
voldoening geeft en de inspanning loont, dan zal. . . de
kans stijgen, dat die loopbaan grooter aantrekkingskracht
zal uitoefenen dan in den laatsten tijd het geval was." 1 )
In deze richting moet gewerkt worden om den toeloop
niet te doen verloopen. Het is de eenige gezonde basis.
Waar men goed en aangenaam dient, en loon naar arbeid
vindt, daar komen en blijven de menschen. De jongelieden
worden toch ook niet op 15-jarigen leeftijd naar internaten
voor advocaat, burgemeester, dokter, notaris, ingenieur
e. d. gedreven, uit vrees, dat men deze later in de maatschappij niet zal vinden ?
2. De opleiding van officieren uit den troep moet
komen te vervallen. De Hoofdcursus kan dan worden opgeheven. Gezien den grootera toeloop tot de verlofsofficieren,
wier opleiding in steeds betere banen wordt geleid, behoort
de vredesformatie te worden ingekrompen aan beroepsofficieren. Zooals ook door de Commissie aangegeven is, bezitten
de officieren, uit den troep voortgekomen, in het algemeen
een lager peil van algemeen-wetenschappelijke ontwikkeling
dan de andere officieren, zoodat men door een achterdeur
inlaat degenen, die door den hoofdingang niet kunnen
binnenkomen 2 ). Ook de Commissie breekt feitelijk geheel
met den H. C., waar zij uitdrukkelijk op den voorgrond
stelt, dat zij de algemeene en de militair-wetenschappelijke
eischen voor alle officieren gelijk wil zien en „behoud van
het tegenwoordig stelsel principieel en ten stelligste meent
te moeten ontraden" 3 ).
Wegens het vervallen van den H. C. zullen er ook
cadetten voor de militaire administratie moeten worden
aan genomen.
3. De wet regele ook de opleiding der verlofsofficieren.
Wij achten dit nood.ig : a. wegens de beteekenis van
het instituut. b. omdat inzake hunne opleiding bij de verschillende wapens en dienstvakken nog stelselloosheid
.heerscht, die, nu voldoende ervaring opgedaan is, voor
1) Verslag, 114.

2) Verslag, 91. •

3) Verslag, 92.
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methode dient plaats te maken. c. omdat wij in dat instituut het doorgangshuis zien tot het korps beroepsofficieren
(zie onder 4), zoodat de opleiding der verlofsofficieren vastgelegd en met die der beroepsofficieren in ééne wet dient
opgenomen te worden. Thans heeft men bij sommige wapens
centrale scholen of cursussen voor verlofsofficieren, bij
andere weer niet. Bij het eene wapen gaat de opleiding
in 8 maand tot vaandrig, bij het andere slechts tot onderofficier in 6 maanden. Hier wordt met een diploma voor
de 4e klasse H. B. S. genoegen genomen, ginds wordt feitelijk
een einddiploma gevraagd.
Het best schijnt ons een centrale opleiding van 6
maanden tot onderofficier, gedurende welken tijd de reservist
snel de eerste beginselen doorloopt, en daarna een practischen
dienst bij den troep van 6 maanden als sergeant en vaandrig
onder leiding van uitgezochte kapiteins, gedurende welken
tijd de wetenschappelijke officiersopleiding in de middaguren
korps- en garnizoensgewijze wordt voortgezet.
4. Allen, die tot beroepsofficier opgeleid worden, moeten
eerst de opleiding tot verlofsofficier volgen. M. a. w. de
beroepsofficieren worden gekozen uit de verlofsofficieren,
die zulks wenschen. In verband hiermede moet een opleiding tot verlofsofficier bij de militaire administratie in

het leven geroepen worden, die ook om verschillende andere
redenen zeer gewenscht is : een centrale wintercursus van
6 maanden, waarna detacheeringen bij den troep, bij
militaire verplegingsinrichtingen en magazijnen, of op een
intendance-bureau.
De instructie der Staatscommissie eischt, dat de over
gang van verlofsofficieren in het vaste korps mogelijk zij ;
bij zijn openingsrede heeft Minister Cool op dezen weg
nog de bijzondere aandacht gevestigd. In Denemarken
heeft men een analoog systeem. Het overgroote deel der
latere beroepsofficieren vervult eerst hun dienstplicht en
brengt het in dien tijd tot kornet. Wie in het vaste korps
wil overgaan, bezoekt daarna de middelste klasse van de
z.g. officiersschool (onze K. M. A..).. Het doel is hier om
hen op te leiden voor vast officier, bepaaldelijk met het oog
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op cien dienst bij den troep. De opleiding duurt 1 jaar, waarna
minstens 2 jaar dienst bij het wapen, doch hierna volgt bij
slagen ook ineens de benoeming tot eerste-luitenant. Het
eind-examen van de officiersschool bepaalt het rangnummer.
De Commissie heeft aan den eereen kant voor die aanvulling wel gevoeld ; zij is echter voor een ruime toepassing van het beginsel teruggedeinsd. Kapitein de Gelder
verklaarde zich in De Militaire Spectator van 1914 ook niet
bevredigd en stelde een afzonderlijken applicatiecursus voor
van 11 maanden, om de verlofsofficieren bij te werken tot
beroepsofficier 1 ). Dit zou alweer een nieuwe inrichting van
militair onderwijs worden. Wij geven er de voorkeur aan,
den weg tot beroepsofficier als systeem te voeren door het
instituut der verlofsofficieren. De tijd is daar om dit stelsel bij de wet te grondvesten. De aanvullende opleiding
moet dan voor alle wapens en het dienstvak der militaire
administratie plaats vinden aan de te reorganiseeren K. M. A.
Aan de wijze, waarop thans het korps beroepsofficieren
wordt aangevuld, kleven twee principieele nadeelen :
1°. Gaat men bij de keuze slechts af op den uiterlijken
schijn : zeer vluchtige, uitwendige keuring en een examen
in allerlei vakken, die met het officiersberoep hoogstens in
een zeer verwijderd verband staan. De Staat koopt zich
krachtens een 9 in aardrijkskunde, een 8 voor wiskunde, een 6
voor geschiedenis e. d. knapen van 15 à 17 jaar voor de Cadettenschool om daarvan na een 5-jarige opleiding officieren
te maken, aan wie men feitelijk voor 40 jaar vastzit.
Karakter, energie e. d. blijven geheel, het physiek blijft
grootendeels buiten beschouwing.
2°. Doen de jongelui hun: beroepskeuze op te jeugdigen leeftijd en zonder te weten, wat het militaire leven
van hen vragen zal. De waarborgen worden derhalve gemist,
dat men menschen krijgt, wier karaktereigenschappen geschikt . zijn voor wat men van den modernen beroepsofficier
moet verwachten en die tevens liefde en toewijding bezitten
voor het gekozen beroep.
1) T. a. p., 214 e. v. De overgang van verlofsluitenanta naar het
beroepeofñoieren.
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Toen in 1908 door mij de hier voorgestelde aanvullingswijze met klem werd aanbevolen en zij „het stelsel der
toekomst" werd geheeten 1 ), werd er tevens op gewezen, hoe
beide bovengenoemde nadeelen worden weggenomen, indien
men van het instituut der verlofsofficieren het doorgangshuis
maakt, dat leidt tot het korps beroepsofficieren. De Staat kent
dan de individuen, die hij aanneemt en weert degenen, die
voor het beoogde doel minder geschikt blijken ; de officieren,
die zich blijvend verbinden, kennen de maatschappij en het
leven, aan welke zij zich gaan wijden 2 ). Beiden worden ge-

waarborgd tegen vele teleurstellingen. Het aldus geregelde selectiestelsel verschaft vele waarborgen van uitstekende be r oepsofficieren
te zullen schenken, in doorsnede hooger staande dan men ze
krachtens de tegenwoordige regeling ooit krijgen zal.
De gang van zaken zou dus deze worden, dat wie in het
korps beroepsofficieren wenscht te treden, eerst de opleiding
tot verlofsofficier volgt en daarmede in ieder geval zijn dienstplicht
vervult. Wordt de vaandrig (kornet), wat zijne hoedanigheden (karakter, energie en physiek) betreft, door zijn korpscommandant geschikt geoordeeld voor beroepsofficier,
wenscht hij dit te worden en is hij voor verlofsofficier voorgedragen of reeds als zoodanig benoemd, dan wordt hij toegelaten tot de beroepsopleiding van één jaar aan de K. M.
A. Die opleiding kan (en zal in den regel) aansluiten bij
die tot verlofsofficier, doch ook zij, die reeds verlofsofficier
zijn, zouden, b.v. tot den 24-jarigen leeftijd, tot de tweede
opleiding toegelaten moeten worden.
De hier geschetste aanvullingswijze voor het korps beroepsofficieren bezit nog belangrijke nevenvoordeelen : de
band tusschen de verlofs- en beroepsofficieren zal hechter
worden, evenals die tusschen volk en leger 3 ) ; de beteekenis
van en de toeloop tot eerstbedoelde categorie zullen nog stijgen,
als zij tevens den overgang vormt tot het beroepskorps ;
op hun opleiding zal, vooral ook bij de korpsen, nog meer
de aandacht vallen ; zij zal beter worden. Ook zullen alle
1) T. a. p., 416 tot 420.
2) Ook de Commissie erkent deze voordeelen. Verslag, 153.
3) De Commissie ontkent het bestaan van dit voordeel. Verslag, 151 .
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beroepsofficieren een beter inzicht in den troep en het
troepenleven krijgen, omdat zij daarin minstens zes maanden
als sergeant en vaandrig dienen.
Het hier aangegeven stelsel sluit zich beter aan bij
dat der Commissie, dan men oogenschijnlijk denken zou.
De door haar aanbevolen vóórcursus, die een groot nieuw
gebouw vordert, die nooit zal kunnen voldoen aan den
gestelden eisch van „een militair korps" te zijn, waar een
militaire opleiding hoofdzaak is, waar militaire eigenschappen
en deugden worden aangekweekt 1 ), doch toch weer een
K. M. A. op kleine schaal, of een verbeterde uitgave van
de C. S. zal worden, blijft achterwege en wordt vervangen
door de analoge scholen voor verlofsofficieren, die er reeds
zijn of voor een goede opleiding in het leven moeten geroepen worden, gevolgd door een 6-maandschen dienst bij
den troep. Hier krijgen de a. s. officieren onder leiding
van goede kapiteins datgene, wat de Commissie wenscht,
doch de . vóórcursus, die een schoolsch karakter zal blijven
dragen, nooit schenken kan. Het vreemde ontslag, dat de
Commissie den cadet wil verleenen, die den vóórcursus niet
met goed gevolg doorloopt 2 ), wordt ondervangen, omdat
de a.s. verlofsofficier tijdens het eerste jaar van zijn . opleiding
in ieder geval zijn eerste-oefeningstijd doorloopt en daarna
dienstplichtig blijft.
5. De cursus aan de K. M. A., d. i. het aanvullend
onderwijs van verlofs- tot beroepsofficier, moet, behalve
voor de genie, tot één jaar worden beperkt.
In mijn artikel van 1908 is er op gewezen met hoeveel
„noodelooze ballast" aan wiskunde, artillerie- en geniewetenschap, scheikunde en landmeten de cadet de K. M. A.
verlaat, hoezeer het rollen van de eene les in de andere,
de vele gedwongen studie in dikwerf dorre zaken van
feitelijken aard, de vele z.g. schriftelijke repetitiën en het
gedwongen stilzitten op een leeftijd, waarop de jeugd van
leven diende te tintelen, menigeen reeds tegen zijn a.s.
vak inneemt nog voor hij dat vak heeft leeren kennen.
1) Verlag, 42/3.

2) Verslag, 65.
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De Commissie heeft den strijd tegen de overlading en
den noodeloozen ballast aangebonden 1 ), en heeft getracht
de lichamelijke opvoeding, voor den sportieven jongen
officier en daarmede voor het leger van zoo hoog gewicht,
tot haar recht te doen komen, doch is in geen van beide
opzichten geslaagd.
De wiskunde is voor de artillerie tot ongeveer de
helft beperkt, doch niet verdwenen 2 ). En wat nu de overlading in het algemeen betreft, toont bijlage Q, het voorbeeld van tijdindeeling aan de K. M. A., dat op een totaal
aantal lesuren van 39 à 40 per week van 6 werkdagen,
waarbovenop vermoedelijk nog, evenals aan den vóórcursus,
10 à 12 uren gedwongen eigen studie zijn gedacht, voor
de artillerie, de genie en de kwartiermeesters h. t. 1. en
Indië van het eerste en tweede studiejaar onderscheidenlijk
slechts 8, 7, 4 2, 6, 5; 10, 9, 5, 5, 8 en 9 uren voor
exercitiën en oefeningen, sport en gymnastiek zijn uitgetrokken. Het aantrekkelijk geheel van den vóórcursus met
zijn 2 uren in de open lucht contra één in de leerzaal is
hier verre te zoeken. Zelve erkent de Commissie dit, waar
zij zeer terecht den eisch op den voorgrond stellende,
dat de jonge officier in staat moet zijn om, bijgestaan door
de onderofficieren, persoonlij k les te geven in de gymnastiek 3 )
elders zegt : „Toch kan, gelijk later zal worden aangetoond,
niet in dezelfde mate uitbreiding gegeven worden aan het
getal uren, dat tijdens de officiersopleiding voor gymnastiek
en lichaamsoefeningen beschikbaar wordt gesteld" 4 ). Het
bewijs is niet geleverd; slechts bevat bijlage Q een te groot
aantal vakken tot zulk een aantal uren, dat er voor
oefeningen en sport te weinig tijd overblijft.
Om tot het doel te geraken, moet er, aansluitende bij
de opleiding tot verlofsofficier, een K. M. A. komen met
slechts één leerjaar, waarin niet meer dan 3, uiterlijk 4
lessen per dag gegeven worden, en de overige tijd in
gepaste mate bestemd is voor oefeningen, sport en eigen
1)

Zie. o. a. blz. 56 tot 72 van haar Verslag

2)

Zie blz. 196 van dit artikel.

3) Verslag, 71.

4) Verslag, 57.

216

DE HERZIENING VAN DE WET

studie. Daar de a.s. beroepsofficier tijdens zijn opleiding
tot verlofsofficier reeds als sergeant en vaandrig gedurende
6 maanden in den troep heeft gediend, is een tweede
detacheering onnoodig. Het studiejaar kan dus van 1
October tot einde Juni loopen. In dat ééne jaar moet de
verlofsofficier tot een goed bruikbaar en voldoende kundig
beroepsofficier worden gevormd, iets, waartoe de selectie
en een noodzakelijke beperking der leerstof zeer wel in
staat stellen. Aan een jong officier, die een acte van geschiktheid als spelleider heeft, en zóó door persoonlijk
voorgaan en deelnemen zijn jonge mannen weet op te
leiden, mede te nemen en aan zich te binden, heeft men
meer dan aan iemand, die zijn militaire loopbaan, een
werk van leven, leven wekken en activiteit begonnen is
met drie jaar zitten, schrijven en studeeren in de boeken,
die geen sprongetje kan maken over een hek of een sloot,
doch overbeladen en topzwaar is door allerlei „schijngeleerdheid" i) en spitsvondigheden, die hoegenaamd geen
verband houden met intrinsieke weerkracht.
Von Scharnhorst de man, die meer dan eenig
ander ertoe bijgedragen heeft om het diep getrapte, geslagen, bijna vernietigde Pruisen van 1806 in nauwelijks
zes jaar innerlijk weerbaar te maken en het zegevierend
te voorschijn te doen treden uit een worsteling van vier
veldtochten met den erfvijand wilde voor den Pruisischen officier van „veelweterij" niets weten. Hij legde o.m.
de grondslagen vóór een veel ruimer militair onderwijs 2 ) :
Houdt de a.s. officier zich in zijne jeugd alleen met ge„

1) Uitdrukking van wijlen Generaal Seyffardt in een artikel in de
Vragen des Tijds van November 1909. De opleiding tot officier in Nederland. Reeds tijdens het tot stand komen der wet van 1890 had het toenmalige Kamerlid Seyffardt het meerendeel der hier uitgewerkte beginselei
voorgestaan, o. a. in een toen door hem overgelegde Nota, aangehaald op
blz. 16 van het Verslag der Staatscommissie.
2) Als den eersten plicht in zake de leger-reorganisatie beschouwde hij
een grondige zuivering van het officierskorps. Hoewel het Pruisische leger
na 1806 tot 4 van zijn vroegere sterkte teruggebracht moest worden, telde
men er weldra majoors van 37, ja van 30 jaar.

217

OP HET MILITAIR ONDERWIJS.

heugenwerk bezig, dan kan hij zich later nooit daarboven
verheffen, omdat de gewone dienst en zelfs de vredesmanoeuvres slechts het geheugen bezighouden en hem
geen aanleiding geven om zijn verstand te oefenen en te
scherpen" 1 ). Daarom bepaalde het voorschrift voor de opleiding der beroepsofficieren, dat in de eerste plaats op
ontwikkeling van bekwaamheid moest worden gelet. Aan
het verkrijgen van een bepaalde dosis positieve kennis,
uitsluitend geheugenwerk, werd zeer geringe waarde toegeschreven 2 ). „Te veel leeren doodt het karakter" 3 De
uitkomsten, in 1813 tot 1815 door Pruisen verkregen en
de hooge trap van militaire kracht, waarop het zich gedurende 100 jaar heeft weten te handhaven, niettegenstaande de eerste opleiding der officieren er hoogst sober
en wars van kamergeleerdheid is, toont wel, hoe juist
von Scharnhorst had gezien.
).

De klacht inzake de geestelijke overlading, over het
aan kweeken van te veel feitenkennis, waaronder de levensenergie, het karakter en het verstand lijden, geldt niet
speciaal het militair onderwijs, zij wordt alom in den
lande geuit en ook over de grenzen vernomen. Men vraagt
om „genade" voor onze kinderen. „Talrijk en algemeen
zijn de klachten over de leerslavernij, waaronder de jeugd
gebukt gaat, waaronder een groot aantal moreel bezwijkt
en die onberekenbare schade doet aan de gezondheid van
geest en lichaam" 4 ).
Een Duitsche hoogleeraar, dr. W. Ostwald, verklaarde,
„dat volgens hem aan de menschheid de grootste dienst
zou worden bewezen door de hervorming van het onderwijs.
Daar wordt op zulk een hemeltergende wijze nuttige kracht
verspild door de onzinnige wijze, waarop talen worden
1) Woorden van von Scharnhorst, aangehaald bij M. Lehmann.
Scharnhorst, II. 217.
2) T. a. p.
3) Schwertfeger. Die Neugestaltung der Preuszischen Armee in den
Jahren 1807 bis 1812. (Beiheft Militär. Wochenblatt, 1909), blz. 462.
4) De Heer A. E. Kerkhoven. Lid der commissie van Toezicht op
het Middelbaar Onderwijs te Apeldoorn.
O. E.XV11
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onderwezen en wordt stelselmatig verwoest het edelste, wat de
mensch bezit, nl. het scheppend zelfdenken." De geleerde meende
dan ook, dat aan de Duitschers het recht moest worden
betwist, zich een cultuurvolk te noemen, zoolang deze
toestand blijft voortduren.
Reeds in 1895 sprak de oud-Generaal van Dam van
Isselt in Krijgswetenschap deze treffende woorden : „Eenmaal zal men met afgrijzen terugdenken aan de opvoeding
Onze veulens voeden wij in
der tegenwoordige jeugd .
menig opzicht beter op dan onze kinderen ... Als de zon
de bloemen koestert en de velden maalt, als de leeuwerik
vreugdedronken jubileert hoog in de lucht en al wat jong
is ronddartelt in de vrije natuur, dan brengt geheel het
jonge Nederland de beste uren van den dag en de beste
dagen van het leven zoet, gehoorzaam en roerloos door
in vertrekken, dikwerf slecht verlicht en gebrekkig gelucht" 1 ). Zijn deze woorden niet als voor de K. M. A.
geschreven ? Hoe weinigen verlaten die inrichting met het
inzicht „dat het juist zijn het karakter, de eigendommelijk-

'

-

heid der individueele kracht, de oorspronkelijkheid, de
zelfstandigheid, de energie van den zedelijken wil, die de
bewegende krachten van een volk uitmaken. Zij ontsluiten
den oorsprong van zijn grootheid; zij vormen de maatstaf
van zijne beteekenis onder de wereldvolken ; zij smeden
het noodanker voor zijn onafhankelijkheid" 2 ).
In De Gids van October 1914 bepleit Professor Nier-

meyer in een artikel, getiteld „Meer vrijheid in de opleiding
onzer jongelingschap" de instelling van facultatieve vakken, haalt een woord van Dr. D. Bos aan „Verbreiding
van de aandacht over vele vakken kan niet gepaard
gaan met een diepe vorming van den geest" en zegt dan :
„Een groote les is voor ons uit de (Amerikaansche) high
schools nog te leeren : zij stellen de geestelijke en lichamelijke gezondheid voorop. Een leerling mag als regel niet
1) Krijgswetenschap, 1894/5, 332/3. Zie ook van zijne hand : De
waarde en de beteekenis der openluchtspelen, enz., 1913, waar de strijd
tegen de geestelijke overlading andermaal aangebonden werd.
2) Als voren, 329.

"

'

'
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meer dan vier lessen per dag volgen (van de zes, die er
tusschen 8.30 v.m. en 1 n.m. gegeven worden). Elke les
duurt drie kwartier". Als bijlage tot zijn artikel drukt de
geleerde Schrijver het adres van Professor Molengraaff c.s.
aan de Tweede Kamer tegen de aanhangige onderwijsregeling af. Die Hoogleeraren pleiten tegen „het te groote
aantal der leervakken" en daardoor te groot aantal lesuren,
bron van verwaarloozing der lichamelijke opvoeding. „Het
is zeer bevreemdend, dat de Staatscommissie (d. i. de z. g.
Ineenschakelingscommissie) niet in het minst rekening heeft
gehouden met het algemeen verlangen naar een opvoedingsstelsel, waardoor meer evenwicht in de ontwikkeling van
geest en lichaam wordt gebracht" ... „Nog minder gelegenheid zal er zijn voor alle vrije ontwikkeling van den
geest" . .. „Oppervlakkigheid en geestelijke overlading
zullen toenemen onder de leuze van algemeene ontwikkeling"... „Het wordt waarlijk hoog tijd, dat ons voortgezet
onderwijs ophoude een groot aantal jongelieden vroegtijdig
overwerkt, gejaagd en nerveus af te leveren." Wanneer
Hoogleeraren dermate aandringen op beperking van de
leerstof voor den gewonen, ontwikkelden staatsburger, is
het dan niet hoog tijd om bij de reorganisatie van het
.

militair onderwijs en de regeling van de officiers opleiding
leidend voor te gaan bij den strijd tegen de geestelijke
overlading?
-

Zooals reeds in den aanvang werd aangestipt 1 ), moet
er naar worden gestreefd, het internaat aan de K. M. A.
te doen vervallen, en die inrichting op te werken tot een
militaire universiteit, waar geleerd wordt om zelf te werken
en zelf te denken, waar het vrije onderzoek wordt aangemoedigd. Reeds hier moet de jonge man zijn lot en zijn leven ten
deele zelf in handen nemen, evenals aan de Hoogeschool,
waar de een in drie jaar meer doet dan een ander in vijf,
terwijl een derde er reeds geheel van de baan geraakt : de
autobiologische zuivering van het maatschappelijke leven
reeds vroegtijdig in werking gezet. Op de K. M. A.
1) Zie blz. 193/4.
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daarentegen worden de vaarwaters betond en verlicht om
allen voor stranden te behoeden, die slechts eenigszins naar
het roer willen luisteren. Een ieder wordt medegenomen,
die eenigermate meekan ; reeds daar wordt aan de tragen
ingeprent, dat zij er met niet te veel inspanning ook wel
komen : een leerschool, die later somtijds nog rijke vruchten
afwerpt. Men k weekt aan de K. M. A. meer examen-automaten dan mannen voor de praktijk, voor het vrije leven
en het vrije onderzoek. De examenvraag regeert : nauwelijks
is zij opgelezen, of honderd brave pennen zetten zich
in beweging om getrouw weer te geven, wat in het studiejaar werd opgedischt. Als een klasse het eene jaar les heeft
van een voorstander van een volksleger en het volgend
jaar van een tegenstander, zal men het eene jaar evenveel
argumenten pro verdedigd zien als het andere jaar contra.
Worden hier gekweekt mannen van de daad, met een
vrijen, ruimen blik en met durf, of gehoorzame dienaren
Indien de regeling van het onderwijs werd gegrondvest
op de hier ontwikkelde beginselen, zou de K. M. A.
op den duur uitsluitend worden bezocht door verlofsolficieren. Het internaat zou daarmede komen te vervallen, de
vrije studie worden ingeleid.
6. De opleiding tot genie-officier worde geregeld in den
geest van de voorstellen der Staatscommissie, echter gewijzigd volgens hetgeen hiervóór onder 4 werd uiteengezet.
Bij doelmatige regeling kunnen wij honderden reserveofficieren van de genie krijgen. Door een beroepsopleiding
van één jaar aan de K. M. A. en voortgezet technisch en

militair onderwijs gedurende 2 jaar aan de Hoogeschool
te Delft, kunnen daaruit het beperkt aantal benoodigde
militaire ingenieurs worden gekozen en gevormd.
De bijlagen Q. en M. toonen, dat ook ten aanzien
van de opleiding tot genie-officier zelfbeperking geboden
is. 40 Lesuren per week (nog zonder de eigen studie), waaronder slechts 2 a 5 voor practische- en lichaamsoefeningen
(Technische Hoogeschool nagenoeg nul) is veel te veel. De
overlading zwaait hier nog met volle kracht den scepter 1 ).
1) De Heer Tydeman op 1 Maart 1910 in de Tweede Kamer : „Er is nu
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7. De Hoogere Krijgsschool worde beperkt tot twee
studiejaren, elk van acht maanden onderwijs en oefeningen,
waarvan het eerste studiejaar, voorafgegaan door eene detacheering van 5 maanden bij de infanterie of de veld-artillerie,
door allen, het tweede jaar alleen door de daarvoor uitgekozenen wordt gevolgd. Is de ernstige wil aanwezig om de
leerstof te beperken tot hetgeen bepaald noodig is en den blik
verruimt, wordt ook hier de strijd tegen de intellectueele
overlading aanvaard en alle ballast overboord geworpen,
dan kan voor hen, die den volledigen cursus volgen, worden
volstaan met een tweede studiejaar van 8 maanden onderwijs en oefeningen, waarna een detacheering van 3 maanden
bij een tweede wapen. Voor deze laatsten sluit een detach eering onder de bevelen van den Chef van den Generalen
Staf onmiddellijk daarbij aan. Op die wijze wordt op de
voorstellen der Commissie een jaar gewonnen, en keerera
een aantal goede officieren telkens één jaar eerder van de
banken en de bureau's in den troep terug.
Er moet een Stafofficier van de Marine leeraar worden
aan de Hoogere Krijgsschool. Het onderwijs in de hoofdvakken dezer instelling moet jaarlijks door eenige Marineofficieren gevolgd worden.
8.

De hoogere technische vorming worde voorloopig

teruggeleid in de banen der Ministerieele regeling van 1910,
die goed voldeed en van ruimere opvattingen getuigde
dan de thans geldende.
De leiding der z.g. Artillerie-Inrichtingen mag op den
duur niet in handen blijven van de artillerie. De naam
dier inrichtingen is geheel onjuist, want er wordt evenzeer, en
wellicht nog meer, materieel gemaakt voor de infanterie en
de andere wapens en diensten. De benaming „Leger-fabrieken" ware juister; en die zou ze wellicht tevens losmaken
van speciale artilleristische leiding. Zij zou kunnen overeen te kort aan practische oefening en een teveel aan wetenschappelijk
onderricht. Dit geldt ook voor de artillerie, maar inzonderheid voor de genie.
Wanneer men het programma voor de genie nagaat, ziet men daarin een
staal van overlading, die inderdaad bijna aan het bespottelijke grenst". De
Staatscommissie heeft dit in het groot onveranderd gelaten.
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gaan in handen van die der genie, waar de technische
vorming, in de toekomst in aansluiting bij de Technische
Hoogeschool, van zelf reeds een hooge vlucht neemt, zoodat het eigenlijk verloren tijd, moeite en geld is, om die
vorming nog eenigen artillerieofficieren bij te brengen.
Verder ware de leiding aan te vullen uit de burgermaatschappij, doch uitsluitend uit ingenieurs, die uit roeping
reserve-officier der infantrie, der cavalerie of der veld-artillerie zijn geworden, omdat zij in den velddienst een tegenhanger en 'een aanvulling zoeken voor hun ingenieurs- en
hun bureaudienst. Zij zullen in doorsnede juiste inzichten
hebben omtrent de „eischen, welke aan oorlogsmaterieel
behooren te worden gesteld, wat sterkte en eenvoudigheid
van constructie betreft," een eisch ook van de Commissie 1 ),
doch waaraan de luitenants der vesting-artillerie met
minstens 3-jarigen officiersdienst 1 ) in veel mindere mate
voldoen, omdat zij vreemd staan tegenover den dienst bij
en het benoodigde materieel voor het veldleger.
Wij gelooven in de acht hier aangegeven grondslagen

een schema voor de regeling van ons militair onderwijs
gegeven te hebben, dat, aansluitende bij ons artikel van
1908, de bedoeling van de instructie voor de Staatscommissie en van de openingsrede des Ministers naderbij komt
dan de commissoriale arbeid.
Die grondslagen, door een nieuwe wet op het militaire
onderwijs in toepassing gebracht, zouden ons schenken
een eenvoudig geregeld militair onderwijs zonder vak-overlading, doch op een breede basis en met een minimum
aantal onderwijsinrichtingen. Wat meer waard is, zij zouden
ons, krachtiger dan thans geschiedt en het gevolg kan zijn
van verwezenlijking van de voorstellen der Staatscommissie,
kunnen voeren naar een in waarheid in het volk wortelend,
en dat geheele volk in al zijn krachten en lagen omvattend
krijgswezen.
1) Verslag, 144.

GÖTH E-LECTU U R
DOOR

Prof. P. D. CHANTEPIE DE LA. SA.USSA.YE.

In zijn latere jaren, toen Göthe als wereldberoemd
man bestookt werd door een zwerm van bezoekers zoowel
uit Duitschland als van elders die ter bedevaart gingen
naar Weimar, pleegde hij zich van velen dier lastige gasten
weinig vriendelijk af te maken. Hen die zich in zijn gemeenzaamheid poogden in te dringen, niet minder dan
hen die zichzelf in zijn tegenwoordigheid gewichtig voordeden, wees hij kort af. Allerlei anecdoten zijn dienaangaande in omloop. Om bij Göthe welkom te zijn moest
men iets zijn of iets brengen; zelf liet hii zich niet exploiteeren. Wie een zeldzame plant toonde of een kristal of
een fraaie kamee ontving hij gaarne, maar algemeene
beschouwingen of opgeblazen beweringen achtte hij zijn
aandacht onwaardig.
Tot het soort van zulke in zijn oog waardelooze mede-

deelingen zou men kunnen rekenen de honderd of duizend
vertoogjes over hemzelf. Hebt gij die iets over hem zegt
ook inderdaad iets te zeggen ? Misschien wel een of andere
onbekende bijzonderheid uit zijn leven ? Maar hoe onbeduidend zijn die inedita dikwijls, die terecht bespotte
„Waschzettel Göthe's" waarmede men komt aandragen.
Stellig niet veel belangrijker de opgewonden algemeen-
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heden waarmede men zijn lof verkondigt. Edoch, iemand
kan zich gedrongen gevoelen van het vele dat hij van en
over Göthe gelezen heeft een indruk te geven, als het
resultaat van een langdurigen omgang met een geest die
zoo sterk zijn invloed op tijdgenoot en nakomeling heeft
geoefend. „Sixty years after his death" werd Göthe alzo&
door den bekenden Seeley beoordeeld. En tegenover de
vele clichés over hem die rondslingeren, bij veelvuldig misverstand van zijn persoon en verkeerd gebruik van zijn
woorden, kan het zijn nut hebben dat men eigen en
anderer oordeel toetst. Het is van belang bij de heerschende
verwarring der geesten zoo helder en klaar mogelijk de
invloeden die men ondergaat te ziften.
Een overweldigend rijke biografische en litterairkritische litteratuur helpt, maar staat soms ook in den
weg om een eigen, bevredigend inzicht te vormen. Zo o,
heeft voor het oudere geslacht het veelszins misteekende beeld
door den Engelschman Lewes met gebrekkige kennis en oppervlakkig oordeel geschetst den weg tot dieper doordringen
eer versperd dan geopend. Ook het dikke boek over Faust
door • Düntzer, dien „Famel Wagner No. 2", schoon het vrij
wat materiaal bevat, heeft plaats gemaakt voor werken als die
van Minor, Kuno Fischer, Boyesen. De beste biografieën
zijn : de lezingen van Hermann Grimm, de boeken van
Richard M. Meijer, van Witkowski, van A. Bielchowsky
(2 d. 1895, herhaaldelijk herdrukt) en van Ed. Engel
(waarvan de 3e dr. van 1910 voor mij ligt). Bielchowsky
staat wel bovenaan ; mij heeft vooral de versehe lectuur van
Engel oude indrukken weer op doen halen, en aanleiding
gegeven mij van tal van vragen rekenschap te geven.
Engel heeft de klip vermeden van ook Göthe's
zwakke zijden tot zijn grootheid te rekenen; al schiet hij
waarlijk niet in bewondering voor zijn held te kort, hij
geeft niet een eenzijdig pleidooi, vermag daardoor met
scherper trekken te teekenen en heeft óp menig punt met
de legende van Göthe gebroken. Het universeel genie dat
in de meest uiteenloopende bemoeiingen het hoogste bereikte,
de volmaakte meester der levenskunst, de halfgod in zijn
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ongestoorde Olympische rust : wat blijft er voor een individueel karakterbeeld over bij een dergelijke beschrijving in
louter s uperlatieven ? Ligt het niet veeleer in den geest
-

van onze psychologische, psychiatrische belangstelling
om met Möbius de ziektegeschiedenis der genieën na te
sporen ? Intusschen daartoe vervalt Engel niet ; deze dingen
vormen ook ten slotte „le petit. c6té des choses". Laat ons
niet vergeten dat wanneer wij gericht houden over groote
figuren het niet is om hen te kleineeren, maar om bun
historische plaats te begr ij pen, hun invloed ook op ons te
toetsen. Wij zoeken in bun werken hun persbon, wat zij
aan levensgoederen hebben bereikt en daarvan aan anderen
mededeelen, welke wegen zij banen, welke inzichten zij
openen, welken blik op deze wereld of welke kracht
uit een hoogere zij schenken. Zulke vragen nu zijn nooit
gemakkelijk te beantwoorden. Ook niet ten aanzien van
Göthe. Wij hebben zijn groot aantal van werken ; en al
zouden wij voor ons genot, gelijk Bismarck oordeelde, een
aanzienlijk deel er van kunnen missen, voor onze kennis
van zijn persoon is geen er van zonder beteekenis, want
alle vertegenwoordigen levensmomenten en geen enkel is
anonym. Maar: wie vermag in eens anders leven het hoogere
van het lagere te scheiden ? Uit het complex van eens
menschen leven en werk, kan men bezwaarlijk de enkele
gedeelten afzonderen. En toch, dit doen wij schier onvermijdelijk, daar onze persoonlijkheid altijd het beeld kleurt
dat wij ons van een ander vormen.
Dat dergelijke overwegingen zich in bijzondere mate
aan ons opdringen wanneer wij van Göthe spreken blijkt
overvloedig.
Staan wij eerst een oogenblik stil bij Faust, het werk
dat op den top staat van zijn kunnen en volbrengen. Het
verwarrende bij dit drama is, dat het niet een punt, zelfs
niet een periode in de schepping van Göthe vertegenwoordigt,
maar dat het telkens onvoltooid en dan weer opgenomen,
nooit geheel losgelaten, den dichter gedurende zijn geheele
leven begeleidt. Uit den eersten bloeitijd zijner poëzie, de
vier jaren te Frankfurt 1771-1775 dagteekent niet slechts
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het concept maar de z.g. „Urfaust", en de voltooiing is
uit zijn laatsten levenstijd. Daardoor mist het drama eenheid ;
al loopt er wel een draad door. Er zijn tal van stukken
ingelascht, min of meer los met de hoofdhandeling verbonden, toch er tot op zekere hoogte vreemd aan : Auerbachs Keller en de Walpurgisnacht uit 't eerste deel ; terwijl
het tweede in geheel anderen toon gedicht, wel rijk is
aan schoone verzen en tooneelen, maar ons vaak brengt
in een raadselachtige sfeer, en vol is van symbolen.
Aan het oordeel is niet te ontkomen dat het drama
als geheel vormeloos is. Onmiddellijk naast elkaar staan
vaak tooneelen die tintelen van leven en andere vol
van duister ingekleede en van toespelingen wemelende
regels. Het gaat niet aan deze gebreken te ontkennen
of goed te praten. Wel dient opgemerkt dat zuiverheid
en klaarheid van compositie niet de eenige en niet de
hoogste voortreffelijkheid uitmaakt van een kunstwerk,
dat wij daarom nog niet gevonnisd hebben, wanneer
wij kunnen aantoonen dat het eenheid van stijl mist. Wij
merken in enkele der schoonste kerken op dat de eeuwen
die er aan gebouwd en herbouwd hebben op verschillende
deelen een ander stempel hebben gezet ; men denke aan
Sa Maria-in-Kapitol te Keulen. Het kunstig afgewerkte
van een gedicht of verhaal is een kleinere deugd tegenover
den rijkdom en de groote inspiratie van onsterfelijke werken
die in eenheid en afgerondheid te kort schieten. Zal men
een sonnet van Heredia prijzen boven een ode van Pindarus,
een novelle van Guy de Maupassant verkiezen boven Wilhelm Meister, aan een volmaakte comedie van Capus of
Lemaitre den palm toekennen boven een stuk van Shakespere, bij wien slechts één of twee van zijn 37 beantwoorden aan de eischen van harmonischen tooneelbouw ? Het
is immers duidelijk aan welke zijde dezer vergelijkingen het
hoogere ligt. Ook in Faust zoeke men niet naar die kunstige
regels die nieuwere Fransche kritici voor het tooneel opstellen :
naar die „art des préparations", naar die „scène à faire".
Er zijn trouwens erger verwijten tegen Faust in
of
te brengen. Vooreerst in de karakterteekening
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van den
moet ik zeggen de afwezigheid daarvan ?
hoofdpersoon. De mensch ; Faust is ruim zoowel type
als individu ; -- is speelbal van het lot, de omstandigheden,
zijn hartstochten ; wat ons in hem boeit is de weg des
menschen in 't algemeen, niet zijn persoon. Hoeveel ons
in hem afstoote, aantrekke, medelijden wekke ; onze achting
heeft hij in den grond nergens ; wij stellen belang in
's menschen lot, niet in dezen doctor zelf. De Benige figuur
die ons ontroert is Gretchen. Toch wemelt het van trekken
die onze bewondering verdienen. Hoe cynisch Faust dadelijk
na de eerste ontmoeting met Gretchen tot Mephisto zegt
„Hör, du musst mir die Dirne scha ffen", hoe weinig ware
liefde in zijn zinnelijk begeeren zij, hoe weinig leven in
de vrij holle frazes zijner geloofsbelijdenis tegen Gretchen :
telkens zijn toch ervaringen van „den mensch" en hetgeen
daarin klopt van het hartebloed van den dichter zelf met
zeldzamen gloed teruggegeven. Doch, van dezen gloed
hadden de jaren niet weinig gebluscht, en toen Göthe na
meer dan een halve eeuw zijn drama van ± 1774 voltooide, namen telkens begrippen de plaats in der levende
gevoelens van zijn jeugd.
Toch met dat al blijft Faust 't geweldigste dichtwerk
der 19e eeuw, en drukt het in zeldzame veelzijdigheid veel
uit van de stemmingen welke die eeuw hebben bewogen.
De strijd der hoogere machten om en in de ziel des menschen, het goddelijke en het diabolische : het leven verteerd en verbleekt door de wetenschap die teleurstelt,
geen levenswijsheid en geen geluk aanbrengt, maar eenzaam maakt en oud en de deur openlaat voor demonischen
invloed ; de verre klank van het christelijke opstandingsgeloof even nabij gekomen ; de verjongende lust der zinnelijke liefde ; en dan misdaad, berouw, angst, en de schuldige
gebracht op den drempel van een ander leven, van een
vernieuwing door een reeks van ervaringen ; ten slotte een
redding, alleen in symbolen uit te drukken. En dit grootsehe onderwerp, geput uit middeneeuwsche sagenwereld,
gedrenkt met het denken en gevoelen van den nieuwen
tijd, tot leven gewekt door eigen lot en leven des dichters,
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door al wat hij uiterlijk en innerlijk heeft ondervonden :
ziedaar wat zoo sterk spreekt tot de geslachten vóór en
na Göthe, die in de rijke verscheidenheid van verzen uit
Faust niet slechts tal van scherp gemunte spreuken en
beelden putten, maar telkens eigen ervaring herkennen.
Evenals de weg van Faust zoo is ook die van Göthe
geweest : dwalen en streven, eigen trachten en medegesleept
worden, schuld en verlossing. Wie zal zeggen dat hij daarbij
niets, zelfs dat hij niet veel heeft bereikt ? Maar wie durft
te beweren dat hij de ware redding gevonden heeft waarvan
het slot van den Faust gewaagt ?
Dat dwaling en mislukking in zijn leven niet ontbroken
hebben, hijzelf is de eerste geweest om het te gevoelen.
Niet altijd evenwel zullen wij zijn gang beoordeelen gelijk
hijzelf het heeft gedaan. Waar hij genezing zocht heeft
hij wel misgetast, ja, ook aangaande zijn ware roeping
zich bij herhaling vergist. Hier komt mij het oordeel van
Engel gegrond voor. Terwijl velen zijn veelzijdigheid, alzijdigheid zouden wij bijna zeggen, niet luide genoeg meehen
te kunnen prijzen, zoo kan men hem integendeel verwijten
dat hij dikwijls zijn eigen inzicht
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister

heeft verloochend. Telkens is de neiging hem te sterk geweest nieuwe zijden van wereld en leven in zijn ervaring
op te nemen, nieuwe dingen en menschen te doorgronden,
nieuwe aders in zijn eigen wezen te vinden ; hieruit spreekt
zijn buitengewone levensdrang en geestkracht. Hetgeen
daarbij ons overdadig voorkomt of zelfs schadelijk is zoozeer
samengeweven met het voortreffelijke, dat wij hier moeilijk
kunnen scheiden. Overal waar een- echt en innig, warm en
diep leven des dichters stof bezielt bewonderen en genieten
wij ; en op hoe verschillend, ver uit elkaar liggend gebied
schiet zijn geest niet zulke stralen van licht en gloed !
Maar wij achten den lof misplaatst dien velen zoo overmatig over hebben b.v. voor de talrijke administratieve beslommeringen der elf eerste jaren te Weimar. Ja, het was
voor hem een noodzakelijkheid om weldra als eerste minister
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zich met alle aangelegenheden van het bestuur in te laten ;
èn zijn persoonlijke verhouding tot den zoo bevrienden
jongen vorst legde hem dat op, èn de drang om midden in
'L werkelijke leven te staan en iets anders te zijn dan hoofd
van den schouwburg en aesthetisch opvoeder van den hofkring.. Zoo moest hij zich vertrouwd maken met allerlei takken
van het bestuur, en wat hij deed, deed hij goed. Maar te
meenen dat dit zijn talent tot ontplooiïng bracht, niet veeleer
zijn tijd en zijn geest versnipperde, of dat hij min of meer
een model-regent is geweest, ware toch voorbij te zien dat
hij zijn gaven veel beter had kunnen gebruiken en dat
die elf jaren tot de minst vruchtbare van zijn leven behooren. De atmosfeer van het residentiestadje, de beperkte
kring van menschen en belangen benauwde hem ; en Charlotte von Stein kon hem toch waarlijk als inspireerende
Muze niet bevredigen. Wij begrijpen dus zoo goed welk
een diepe mismoedigheid hem aan 't eind dier periode
(1786) Weimar deed ontvluchten om in Italië nieuwen
levensinhoud te zoeken.
Is het de kunstenaar die den ambtenaar afschudt en
weer zichzelf wordt : over den aard van zijn kunst tast Göthe
nog, ja opnieuw, op die Italiaansche reis in 't onzekere.
Ook voor zijn poëzie beteekent deze reis een wedergeboorte, maar toch niet aanstonds in die mate als het
had kunnen wezen. Van de medegenomen plannen en
proeven heeft hij te Rome veel minder voltooid dan men
zou verwachten. Het was alsof hij zijn roeping zou vinden
in de beeldende kunst of in de kunstgeschiedenis. Het boek
van Winckelmann, het niet alleen zorgvuldig beschouwen
der kunstverzamelingen, maar de pogingen om door zelf te
teekenen, te etsen, te snij den zich met het métier vertrouwd te
maken, verdrong allengs bij den dichter van Egmond en
iphig enie het werk waarin hij geheel meester was. Wetenschap en plastiek zijn tot in zijn ouderdom min of meer
de concurrenten geweest zijner poëtische Muze. Daarmede
ging, gelijk pleegt te geschieden, een vrij groot zelfbedrog gepaard. In zijn latere jaren toen hij de natuurwetenschappen gezet wilde beoefenen, hoorde hij zich nog liever prijzen
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om zijn Farbenlehre dan om zijn poëzie. Wie leest echter nu

nog de Farbenlehre, dan de weinigen wier omvangrijke studie
van Göthe hun den plicht oplegt ook aan dit langademige
werk niet voorbij te gaan ? Want een onderzoek over de
kleuren vereischt veel vaster mathematischen grondslag
dan hij die in wiskunde altijd zwak is gebleven bezat. En
wat nu de hooge ingenomenheid betreft met zijn inzicht
van den onverbroken samenhang in de natuur, die hem
een vroeger onbekenden overgangsvorm in den schedelbouw
deed vinden : ook daarbij hebben wij aan iets anders dan
aan wetenschappelijke kennis der biologie te denken ; men
vergist zich door in hem een voorlooper van Darwin te
zien. Veeleer kwamen dergelijke ideeën en vermoedens bij
Göthe voort uit een blik op de wereld, met zijn poëtisch
gevoel voor de natuur meer verwant dan met exacte studie ;
uit een deels fantastische, deels organische natuurbeschouwing die hij met de romantici van zijn tijd gemeen had.
Is het een knabbelen aan zijn roem wanneer wij in hem niet
den onderzoeker maar den dichter der natuur zien ? De
lof van een tot nog toe onbekend beentje in den schedel
ontdekt te hebben weegt waarlijk niet op tegen wat hij
aan levensinzicht heeft verworven en medegedeeld.
Daarom grijpen wij gaarne naar zijn werken, Dichtung

und Wahrheit al te maal, gelijk het groote boek heet waarin
hij zijn jeugd heeft beschreven. In zeldzame mate pakkend
is dit werk, omdat wij er den polsslag van het leven in
gevoelen. Wij mogen echter niet vergeten dat de schrijver
het zelf Dichtung und Wahrheit noemt ; en evenmin dat het
eerst de zestigjarige is die hier over zijn jeugd bericht.
Vooreerst wil hij niet alles zeggen, terwijl ook herinnering
en rijper ervaring het beeld kleuren. Op meer dan één
punt kunnen wij uit andere bronnen aantoonen dat het
geheugen hem bedrogen of ook wel de gegevens wat verward heeft. Toch durven wij hier van den „polsslag van
't leven" spreken. De reeds oudere man gevoelt nog veel
van wat hij gevoeld heeft, onder de kunst die stiliseert is
het hart waarvoor de personen nog leven. Het leven is
niet voorbij zonder dat het blijvend eigendom heeft ver-
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worven. Vandaar dat wij deze autobiografie kritisch lezen,
niet slechts om enkele bijzonderheden te corrigeeren, maar
vooral om te ziften en te combineeren wat daarin tegenwoordig, blijvend, levend, wat een verre terugblik is. Precies
hetzelfde geldt van de Italienische Reise, ook op een afstand
opgesteld. Daarvan onderscheiden wij de meer onmiddellijk
sprekende opteekeningen : brieven, dagboeken, en ook de
gesprekken met Eckermann uit de laatste levensjaren
1823-1832, door dezen met piëteit verzameld. De deeltjes
van den trouwen, soms min of meer belachelij ken impressario,
zijn wel eens veel hooger aangeslagen dan zij verdienen ;
ik zou ze toch niet gaarne missen. De echtheid van de
met angstige nauwkeurigheid geregistreerde uitspraken kan
men niet betwijfelen, wel soms iets op de belangrijkheid afdingen. Hoe weinig van die scherp gemunte spreuken, woorden
van sprenkelend vernuft en tintelenden geest die zoo talrijk
zijn bij Göthe diepen wij uit deze deeltjes op. Is het omdat
hij .oud werd, of omdat hij ze aan Eckermann niet verkwistte
Zeker wij hebben hier Göthe voor ons, maar niet op zijn
best. Waar hijzelf tot het gesprek het initiatief neemt, is
het omdat hij met opzet door een interviewer tot het
publiek iets zeggen wil, veelal om zichzelf toe te lichten,

?

iets dat hij niet in zelfstandigen kunstvorm had gekleed.
Hij wilde dat men hem zoo of zoo zag of dat men dit of

dat van hem wist, en liet dit aan de menschen weten door
een daartoe half officieel aangestelden confident. En waar
deze het initiatief neemt, den meester wil uithooren, daar
geeft Göthe, gereserveerd, wat hij wel_ kwijt wil zijn, niet
zelden ontwijkend. Zoo komen wij trekken en trekjes, 't
een en ander van inborst en manieren uit deze gesprekken
te weten, maar dieper reiken zij niet.
De eigenlijke autobiografie van Göthe ligt in zijn werken.
Hij heeft in tal van genres in proza en poëzie geschreven,
maar ten slotte is het altijd wat hij gezien, gevoeld, doorleefd
heeft. Hij verhaalt niet episch wat buiten hem geschied is.
In zijn drama's heeft hij de karakters gegeven zooals zijn
omgang met menschen ze hem leverde, maar nog meer zooals
hij ze uit zijn eigen binnenste schiep. De tegenstellingen :
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Faust en Mefisto, Götz en Weislangen, Tasso en Antonio
geven telkens uiteenloopende kanten van 's dichters eigen
wezen terug. Men zou meer dan eens namen uit zijn omgeving op zijn gestalten kunnen zetten. Verplaatst hij ons
in andere tijden, zijn stuk mist den breeden historischen
achtergrond : Iphigenie is evenmin Grieksch als Egmont
den geest der vrijheidsoorlogen ademt. Göthe's geest was
nu eenmaal in 't geheel niet historisch aangelegd. En omdat
hij niet treedt buiten de sfeer van eigen leven is ook het
dramatische zwak bij hem. Niet slechts de Grieksche
tragici en Shakespere overtreffen hem daarin verre, ook
Schiller is beter dramaticus dan hij. Maar in het lyrische,
het teruggeven van wat hij in het tegenwoordig oogenblik
intens doorleeft is hij onovertroffen. Op niemand zuiverder
dan op Göthe is van toepassing wat W. Dilthey betitelt
Das Erlebniss und die Dichtung (een boek van 1905, 3e druk
1910). De hoogste eisch dien wij aan een lyrisch gedicht
stellen, is dat het een stuk leven echt teruggeeft. Zoo
beschouwt Göthe de natuur niet, hij beschrijft haar niet,
zij grijpt hem aan en hij geeft haar terug, als eigen sternming van het oogenblik en tegelijk als onverliesbaar deel
van levenservaring, als geestelijk eigendom. Zoo : dat
onovertroffen „Uber allen Gipfeln ist Ruh", in zijn jeugd
gedicht (1780), dat nog in zijn ouderdom in hem naklonk.
Als een openbaring was met een schoonen avond de rust
gekomen over zijn ziel. In dergelijke diepe tonen is hij
rijk, en al vinden wij allerlei van vergankelij ken aard in
zijn bundels, telkens treft ons weer een echte klank die
echo in ons wekt.
In zijn meer omvangrijke werken hangt met dit
lyrisch karakter samen dat ze zoo dikwijls lang blijven
liggen, soms niet voltooid worden, soms in anderen stijl
over- of bijgewerkt. De man afhankelijk van de inspiratie,
van de „schwankende Gestalten" die zich aan zijn blik
vertoonen en die hij poogt vast te houden (Zueignung)
mist veelal den langen adem om zijn woord tot den einde
te spreken. Hij is de dichter van het oogenblik, d.i. van
het leven dat eerst in het oogenblik voltooid is.
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Dit afhankelijk zijn van indrukken en ervaringen
maakt het autobiografisch karakter van Göthe's werken
uit. Daardoor is hij voor ons van 't hoogste belang, want
die zichzelf geeft heeft het meest een greep op tijdgenoot
en nakomeling. Vandaar de groote beteekenis van onzen
dichter, als type en als geestelijke macht. Maar de moeilijkheid ligt in het artistiek stiliseeren zijner ervaringen
in de vereeniging van Dichtung und Wahrheit. Terwijl hij
zich geeft onttrekt hij zich aan ijdele nieuwsgierigheid.
Bij zijn lyriek b.v. heeft hij als opzettelijk den sleutel
weggestopt die den zin er van voor ons moest openen ;
de gedichten zijn niet chronologisch geordend, en de
biograaf moet met moeite de tijdsorde opsporen, 't geen
hem niet overal gelukken wil. Zeker men kan zeggen, dat
het er niet toe doet wanneer het schoone Mailied

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur
gedicht is, dat wij hier een blijvende, om zoo te zeggen
objectieve, stemming hebben, dat al wie jeugd en liefde
zoo gekend hebben dat zij die nooit geheel verliezen kunnen, dit verstaan. Zal dit gedicht misschien lang vergeten lentegevoel in onze ziel doen stroomen, of ons bewust
maken wat geen eigen uiting kon vinden en nu een verlossend woord ontvangt, dan is het dor en hinderlijk zoo
men ons aan boord komt met geleerdheid over het wie ?
waar ? wanneer ? van 't ontstaan. Maar naast dien eeuwigen
klank heeft de poëzie ook een andere zijde. Wij wenschen
Göthe, den belangrijken mensch die zooveel beteekent voor
de menschen en de eeuw waarop hij vat heeft, te hooren.
En dan is het bij uitstek belangrijk dat hij zulk een toon
reeds aansloeg in zijn Straatsburger tijd toen de liefde tot
Frederike Brion hem een nieuwe wereld openbaarde en
over de geheele wereld nieuwen glans spreidde.
Wanneer één trek in zijn werken, die men dus wel
een doorgaande confessie zou kunnen noemen, sterk naar
voren treedt dan is het het innige verband tusschen het
binnen en buiten, zijn eigen ziel en de wereld. Göthe ver0. E. XV 11
16
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eenigt in zeldzame mate in zich de twee richtingen waarin
de 19e eeuw zoo hartstochtelijk geijverd heeft : persoonlijk
leven en behoefte aan werkelijkheid, individualisme en
objectiviteit. Hier dringt zich de vraag aan ons op : hoe
kan een man die voortdurend zichzelf geeft, die in den
grond zelf het eenig onderwerp is van zijn dichten, daarin
ontleedt wat hijzelf doorleeft, de fazen van zijn eigen
zielsbestaan, hoe kan juist hij te boek staan voor zijn
objectiviteit, de „Sachlichkeit" in zijn zoeken en trachten
Men is er niet mee gebaat hierbij van geestelijk evenwicht,
van goeden smaak, misschien ' zelfs van inkleeding te
spreken ; hij zou dan zichzelf als een derde beschouwd
hebben, objectief, ook om niet het schouwspel te geven
van dwaze eigenliefde, en wij zouden ten slotte bij hem
van een met zorg gestiliseerde ijdelheid moeten spreken.
Doch dit verklaart niet dat hoe dieper wij ons met hem
inlaten des te meer licht valt op den grooten levenskunstenaar, die te gelijk met religieuse vereering zich in de
natuur buiten zich verdiepte.
Wat ons van zijn persoonlijke kunst 't eerst in 't oog

.

.

springt, is dat hij haar gebruikt heeft als zijn biechtstoel,
waarin hij de bevrijding zocht van zijn leed en berouw,
genezing voor zijn geestelijke ellende en kwalen. Hij zegt
het zelf hoe hij in zijn Werther de schaduwen verjoeg door
de neiging tot zelfmoord een poos op zijn ziel geworpen.
Hoe lang heeft niet de wroeging over zijn schuld tegenover
Frederike Brion hem gekweld : gedurende de 4 vruchtbare
jaren 1771-1775 te Frankfurt liet zij hein niet los. De
verlaten Maria's in Götz en in Clavigo dragen in haar lo t .

het beeld van Frederike, de tragische verzen van 't slot
van het reeds te Straatsburg gedicht Heidenröslein klagen
haar klacht uit, achter de aandoenlijkste tooneelen van .
Faust staat het Elzasser meisje, en Gretchen's bede
Hilf! rette mich van Schmach und Tod!

heeft Göthe gehoord uit geliefden mond, haar jammer
staat hem voor den geest, hij is er niet met één slag van
verlost, niet zoo spoedig en niet zoo volkomen als van de

.
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somberheid die uit Werther sprak. Ook in zijn ouderdom
als steeds nieuwe minnepijn den grijsaard plaagt en zaligt
en hij geleerd heeft te ontberen, blijft de Muze zijn vertrouwde ; de Muze die jubelt en weent in West-östlicher
Divan in gemeenschap met Marianne Willemer gedicht, die
hem troost wanneer hij als bijna 80-jarige afstand moet
doen van Ulrike van Levezow en nu in de Marienbader
Elegie bevrijdende woorden vindt

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt
Gab mir ein Gott zu sagen was ich leide.
Zoo is Göthe dien wij toch niet tot de Romantici
rekenen, in meer dan één opzicht hun voorbeeld. Ook
zij hebben vaak tegenover het ziekelijk aankweeken van
het Ik naar objectiviteit getracht om het evenwicht te herstellen. Ook G. Sand kent het recept van „sortir de Soi",
waarvan zij, hoe laat dan ook, geneeskracht ondervond. In
de losse accoorden (Diapsalmata) die Kierkegaard aanslaat
als inleiding van zijn Enten-Eller, beschrijft hij puntig het
verschil der menschen in het jagen naar geluk hierdoor of
de deuren bij hen naar binnen dan wel naar buiten opengaan.
Bij hen die wij Individualisten noemen, ook bij den Deenschen
denker gaan de deuren naar binnen open. En bij Göthe ?
Ook hem is de persoonlijkheid „höchstes Glück der Erdenkinder". Maar die persoonlijkheid vindt hij niet door te
wroeten in eigen boezem. Hij opent de deuren naar buiten,
wijd, „ins Endliche nach allen Seiten", en dat niet langs
de wegen der „Aufklärung" die hij verachtte, getuige den
hoon waarmede hij en Schiller in de Xenien Nicolai en
consorten overladen. Wie zal duidelijk aanwijzen waar het
punt ligt waarop dit zich verdiepen in de wereld, in aanraking
komen met de wereldziel, tot verrijking, verwezenlijking
van eigen persoon strekt of middel wordt om zichzelf te
ontvluchten ? In elk geval heeft hij dit probleem gevoeld.
Het blijkt ons uit de Bekenntnisse einer schönen Seele, als 6e
boek in Wilhelm Meisters Lehrjahre ingelascht, uit de herinnering aan en de opteekeningen van een vrome vriendin zijner
moeder samengesteld. Het is belangrijk wat Göthe, wien in
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de maanden van ziekte en gedruktheid die op zijn Leipziger studiejaren volgden het Christendom in die vriendelijke
gestalte nader trad daarin gezien heeft. Het jonge meisje,
de „schöne Seele" die zichzelf hier teekent, zoekt echter
goederen dan het wereldsche leven van haar kring haar
verschaffen kan, zij is onwereldsch gezind, naar binnen
gekeerd, jaagt naar inwendigen vrede, dien de roes van
vermaken en de wereldsche omgang verstoort. Aanvankelijk
wil zij alleen dien stillen zielevrede verwerven en bewaren,
in een verdere faze ontdekt zij ook in zichzelf de kiem
van zonde, en dit versterkt haar in haar keus om voor God
te leven. Zij ontvlucht de wereld nu niet, maar leeft in
stille, piëtistische vroomheid, genietend van haar innerlijk
geluk, ongehuwd, zonder evenwel van haar omgeving zich
geheel terug te trekken. Deze vroomheid nu heeft Göthe
getroffen maar niet blijvend vastgehouden, hij heeft er iets
van verstaan en gevoeld, maar er niet in gedeeld. Men
meent soms dat hij min of meer smalend op het christelijk
geloof neerzag als goed en bruikbaar om gevallen Gretchen's
te redden, passend bij den zwakken geest die wetenschap
en kunst derft, „der habe Religion". Doch : ziehier de
„schöne Seele", een rein, aanzienlijk, voorspoedig, begaafd
meisje, die, zonder dat schuld, zorg of ramp dit veroorzaakt,
zich van 't wereldsche afkeert om haar geluk bij God te
vinden. Op dit beeld nu valt bij Göthe geen schaduw, geen
kleineerend trekje, geen wijzerige opmerking stoort den
indruk. Maar zelf houdt hij zich terug. Het warme gevoel
waarmede hij het beeld teekent, is dat van den kunstenaar,
de mensch reserveert zich. Dit doet hij ten slotte altijd,
minder hier en meer daar, maar toch doorgaande bij elke
gebeurtenis, gestalte, die hij kleurt met zijn fantazie, vaak
voedt met zijn hartebloed, maar waar hij zich toch altijd
weer van terugtrekt. Hij is het altijd zelf, d. w. z. 't is
altijd een echt beleven en gevoelen, daardoor leeft het ;
maar het diepste hart blijft er Of buiten of is er van
losgemaakt, in sommige gevallen losgescheurd. Zoo staat
hij er objectief tegenover, en te gelijk leeft hij er in zeldzame mate met menschelijke sympathie in. Het christelijk
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geloof in de vromen eert hij hoog, voor zichzelf aanvaarde
hij het niet. Zoo zit hij wel gaarne tusschen profeten, maar
als „Weltkind".
Op andere wegen dan een freule van Klettenberg, een
Jung Stilling, een Lavater, heeft hij het geluk gezocht, en
het is van bijzonder gewicht na te gaan of en hoe en wat
hij op zijn levensweg daarvan heeft gevonden. Tegenover
de gangbare voorstelling van zijn Olympische ongestoorde
zaligheid, een harmonischen vrede, als ware hij bij uitstek
een gelukskind, pleit Engel telkens (o. a. p. 612) het
tegendeel, en doet uitkomen dat hij een man is geweest
„qui a eu de grands chagrins", een leven van verdriet,
arbeid, moeite. Doch wij verkrijgen geen juisten blik op
een karakter door bij zulke massief gestelde vragen eenzijdig voor en tegen te pleiten. De vraag : is Göthe gelukkig
geweest stellen wij alleen om de legende op te ruimen,
dat zijn voorspoedig en geëerd leven hemzelf volkomen
heeft bevredigd. Hij heeft lijden gekend, veel en echt lijden,
niet de gemaakte Weltschmerz waarmede dichters pronken.
Mogen zware slagen hem meestal gespaard, zijn leven
doorgaande voorspoedig geweest zijn, hij was een te diepe
geest om in dit uiterlijke den vrede der ziel te vinden, en
innerlijk heeft hij veel doorgemaakt. Uit zijn eigen gemoed
welde dat lied van den harpenaar uit Wilhelm Meister
Wer nie sein Brod mit Thränen ass,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend sass,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte !
Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr lasst den Armen schuldig werden,
Dann überlasst ihr ihn der Pein
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

en dat van Mignon :
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiss, was ich leide.

en uit West östlicher Divan dat bekende
-

Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
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Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

Neen, al deze sombere gedachten uit de biecht van
zijn werken liggen niet bovenop, gaan niet voorbij, zij
keeren terug. De echte dichter is immers als de pelikaan
die zijn jongen met zijn hartebloed voedt. Men bewondert
zijn zangen, maar „il y pend toujours quelque goutte de
sang" en op zijn levenswegen ontmoet hij telkens die
„étranger vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère".
Men herinnert zich de treffende regels uit Musset's Nuits.
Doch Musset zonder toom voor zijn hartstochten, is in dit
verdriet ondergegaan ; zijn confession maakt ook daarom
zulk een diep droevigen indruk, omdat al wat verheft en
verlost er uit afwezig is. Göthe was geen speelbal zijner
hartstochten : hij had van zijn vader „des Lebens ernstes
Führen" ; en het moederlijk erfdeel van „Frohnatur" heeft
hem nooit geheel begeven. Daarom drijft hem de „Sehnsucht" niet als de romantici, als Novalis b.v.
Hinunter in der Erde Schooss,
Weg aus des Lichtes Reichen.
en heeft hij nooit getwijfeld
Was sollen wir auf dieser Welt?
Hier ligt dan ook de grens van het „stirb und werde".
Want de dood moge schaduwen over zijn ziel hebben
geworpen : hij heeft wel met het lijden eerlijk geworsteld,
maar niet het gedragen „met gezalfd hoofd en gewasschen
aangezicht", hij heeft er den koningsmantel der kunst
omheen gehangen.
Wij slaan hoog aan dat hij zoo echt en diep heeft
gevoeld en geuit wat den mensch neerdrukt, zijn geest
aanvecht, wat in hem uitgaat naar verlossing. Maar, de
weg der bevrijding dien hij bewandelt, leidt niet door de
diepste diepte heen. Daarom zeiden wij dat de dramatische
conflicten bij hem onbevredigend worden opgelost. Zeker
is het woord „oppervlakkig" tegenover Göthe altijd misplaatst, laat ons dan zeggen dat de oplossing die hij geeft
al te optimistisch is. Dat uit .Faust's Prolog im Himmel
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Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst
en : uit het slottooneel van Faust II
Wer immer strebend sich bemüht
Den können wir erlösen

en : wat hij eens over Iphigenie schreef:
Alle menschliche Gebrechen
Sühnet reine Menschlichkeit
deze algemeen bekende spreuken doen wel zien dat hij de
verzoening niet van een andere wereld maar van het hoogere
streven des menschen hier op aarde zelf verwachtte. Niet
door den ondergang heen redt zijn tragiek.
Wil men daartegenover opmerken dat hij, warm vereerder van Shakespere, juist over Hamlet in Wilhelm Meister
licht heeft verspreid, waar hij dien Deenschen prins beschrijft
als een mensch die bezwijkt onder den last van een taak
te zwaar voor de krachten, dan toont dieper opvatting ons,
dat zonder dien sleutel weg te werpen wij toch nog andere
zijden in de Hamlet-tragedie vinden. Ook hier ontgaan
aan Göthe de allerdiepste problemen. Over Hamlet leze
men A. C. Bradley Shakespearian tragedy. Het is in elk
geval duidelijk dat Göthe's opvatting slechts op één zijde
licht doet vallen. Hier is niet alleen een taak en lot die
bij een bepaald temperament den ondergang medebrengen.
Hamlet is een groote geest die zich in een wereld van
slechtheid niet t'huis kan gevoelen, voor wien de liefde
geen troost en kracht biedt, wien de hoop op een andere
wereld ontzinkt en die daarom noch handelen noch leven
kan. Göthe's beschouwing gaat hier iets bezijden het probleem gelijk zijn dramatische kunst wel onmiddellijk aan
het hoogste grenst maar dit niet bereikt. De beperkte
stof van Tasso in het kader van een klein hof past hem
het best ; hij kan er de gestalten en gevoelens die hem
gemeenzaam zijn volkomen in plaatsen. Maar reeds een
drama over Tell, waar hij een poos plan toe had, was veel
beter aan Schiller dan aan hem toevertrouwd. Alle eer dat
hij, zonder nijd, 't werk van zijn mededinger bewonderde.
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Men meene niet dat deze beschouwing over zijn te
kort schieten in het tragische geen verband houdt met de
vraag of hij gelukkig is geweest. Even dwaas als het zou
wezen te zeggen : hij wist met smart die hij artistiek stiliseerde nogal weg, zie maar hoe hij in Faust en Iphigenie
aan de conflicten een melodramatische oplossing geeft,
even eenzijdig oordeelt men als men uitsluitend op zijn
verdriet nadruk legt. Maar : wie zal ten slotte zuiver de
balans opmaken ? Ieder menschelijk gemoed is een raadsel,
ook de naasten kennen wij gebrekkig, en de grootgin die
een leven lang hun leven hebben blootgelegd verstaan wij
toch nog niet. Weinigen hebben meer dan Göthe geuit wat
in hem omging ; en toch wie durft met zekerheid te zeggen
wat eigenlijk 't diepst in zijn gemoed woelde ? Toen hij
na jaren, door behoefte aan vrede gedreven de pastorie
van Sesenheim bezocht, waar hij zooveel had goed te
maken, en de geliefde van zijn jeugd terugvond, kalm en
vredig: toen scheen het hem een herstel die „Ausgesöhnten"
terug te hebben gezien ; doch zou er van een angel van

.

zelfv erwijt niets zijn achtergebleven ? En toen hij, eveneens
na jaren, Lili terugzag, in den rijpen bloei van een nobel

bestaan, als superieure vrouw, gelukkige echtgenoote en
moeder, toen was het geen berouw dat hem kwelde, maar
sprak hij toch het besef uit dat hij zijn eigen geluk was
ontloopen . toen hij de bekoorlijke Backfisch met wie hij
verloofd was had verlaten. Ja hij heeft het geluk gehad
dat de Muze hem genas van de kwalen die zij hem leerde
uitklagen ; hij heeft vrede en waardigheid van geest telkens
heroverd, tot den einde toe, en bij 't naderen van den dood
dien hij kalm te gemoet zag zijn sereniteit bewaard : het
is veel ; wie zal zeggen wat er in 't allerdiepst omging
Zonder te overdrijven wat hij zoo vaak heeft gezegd over
eigen levensleed, toch is het duidelijk dat hij zich bij allen
voorspoed doorgaande eenzaam heeft gevoeld. Niet door
onvoldane ijdelhéid, ook niet in een hoogmoed die zich
van alle menschen afzondert, want noch van de natuur
noch van de menschen heeft hij zich als vreemdeling
gevoeld. Zonder blijdschap en zonder liefde dicht men niet
?
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die zonnige liederen, teekent niet die liefelijke tafereelen,
geniet niet zoo van natuur en kunst, van vriendschap en
liefde als hij het gedaan heeft. Hierin nu liggen groote, tot
in zijn hoogen ouderdom onverloren, nauwelijks afnemende
elementen van geluk. Dit heeft hij diep gevoeld en blijde
erkend. Zijn leven is daardoor rijk geweest en tot 't einde
gebleven. Toch klinkt uit alles een toon van eenzaamheid.
Uit zijn warm gevoel voor de geliefden van zijn jeugd en
van zijn ouderdom, aan geene van wie hij zich blijvend
heeft verbonden. Over Frederike en Lili spraken wij reeds,
hij heeft ze beiden verlaten, elk van wie zijn geluk had
kunnen zijn, gelijk hij in later jaren voorbij is gegaan een
Corona Schröter die voor hem een waardige gezellin had
kunnen wezen. Wel heeft hij Christiane duurzaam aan
zich verbonden, ja is, na 18 jaren der verhouding die men
wel wat al te fraai „Gewissensehe" noemt, met haar getrouwd.
Haar heeft hij stellig lief gehad ; `dat de band, waarin hij
haar toch te weinig eerde om haar voor de wereld te
erkennen, zoo gelukkig is geweest als Engel dien acht
valt toch wel te betwijfelen. En wanneer liefdegloed nog
laat in hein brandt, dan predikt hem dit een afstand doen,
van wat den grijsaard niet meer past, een „Entsagung" die
hem met name tegenover Marianne Willemer niet licht viel.
Eenzaamheid : hij heeft zich noch in zijn vaderstad Frankfurt die hij soms jaren lang vermeed, noch in het nest der
kleine residentie Weimar, waar het hem soms zoo ondragelijk werd dat hij vluchten moest, t'huis gevoeld. De groote
uitzondering op dit isolement des harten is zijn vriendschap
met Schiller, de ruim tien jaren 1794 1805, wier einde
bij Schiller's dood een zoo groot ledig in zijn leven naliet,
dat het wel scheen alsof met zijn vriend ook zijn belangstelling voor alles verdwenen was.
In de jaren na Schiller's dood, het zijn er nog meer
dan 25 geweest, zien wij Göthe bij toeneming met vasten
greep het roer van zijn levensschip zelf in handen nemen,
zich voor wat en wie niet in zijn leven pastien afsluitend.
Hij bleef zelf wel trouw aan zijn devies
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Edel sei der Mensch
Hilfreich und gut
met het ziftend vermogen om het echte te behouden, maar
zich steeds meer pantserend tegen veel en velen. Aan oude
vrienden bleef hij getrouw, toch was de vorm van zijn omgang
veelal gewijzigd. Zijn oude vriend de groothertog zei eens
glimlachend hoe merkwaardig stijf de oude heer geworden
was. Sedert, reeds van de eerste Italiaansche reis af was
van de oude liefde tot Charlotte von Stein, niet veel meer
overgebleven ; grondig ontnuchterd, had hij toch voor
zijn betrekking met haar een vorm weten te vinden van
beleefde uiterlijke vriendschappelijkheid. Met Herder waren
de oude gevoelens erg verzuurd, maar daarvan lag de
schuld bij den hofprediker en diens vrouw. Zonder tegenspraak legde Göthe in zijn omgang steeds meer vormelijkheid en stijfheid aan den dag, vooral tegenover onwelkome
bezoekers, waaronder ook verdienstelijke, talentvolle mannen,
zooals Bürger en Heine, zich soms bij hem op kwasterige
wijze aandienden, die hij dan veelal in Weimar niet verder
wilde ophouden. Deze eigenschappen nu begonnen op
bedenkelijke wijze invloed te oefenen op zijn kunst in zijn
latere levensjaren. De vorm ging de frissche onmiddellijkheid van het leven overwoekeren, in allerlei symbolische
inkleedingen werden zijn bedoelingen in halve geheimspraak
meer dan half verborgen, wat gevoel was werd gedachte,
opzettelijk verhuld.
Op de vraag waarin het hoogste geluk ligt kan men
ten slotte alleen antwoorden met behulp van het dilemma :
in den mensch zelf of buiten hem ; en dan : in deze wereld
of in een andere, hoogere. Al de andere vragen : door
kennis ? door liefde ? in rust ? in handelen ? sluiten zich
daarbij aan. Doch men dwaalt wanneer men zelfs in dit
eerste : in den mensch zelf of buiten hem, een volstrekte
tegenstelling ziet. Wij zagen reeds dat Göthe dit heeft
gevoeld en het persoonlijke met het „Sachliche" wonder
wel weet te vereenigen. Het zou ook wel dwaas zijn en
een tegenspraak bevatten, van een objectief geluk te spreken
als buiten den mensch. Plaatsen ook de zaligsprekingen
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der Bergrede het geluk niet in innerlijke toestanden van
den mensch zelf? Het is eigenschap, eigendom van den
mensch. Dwaas is de illusie die het in uitwendig goed
zoekt, b.v. gelijk zoovelen vooral in den ouderdom geldgierig worden. Eere aan Göthe die daarvan zoo vrij was,
over 't geheel de vulgaire eigenschappen zoozeer miste.
Maar, ook wie 't geluk in den mensch zelf zoeken tasten
vaak mis. Harmonie, samenwerking der krachten, geestelijk
evenwicht, resignatie en matigheid, het „abstine et sustine"
der Stoicynen : louter voortreffelijke voorschriften. Toch
wat koud en formeel. Veel daarboven staat de liefde, der
innerlijke aansluiting, de innige wederkeerigheid met het
leven buiten ons. Dan bloeit ons leven in en door dat der
wereld, der natuur, van onze medemenschen vooral, is er
blijdschap als de zon ons beschijnt, dankbaarheid voor wat
wij ontvangen, trouw aan wie wij vasthouden. Maar : vrede
brengt alleen wanneer die band is met het hoogste leven, boven
het wereldsche, boven ons eigen bestaan, het eeuwige leven
dat ons hier beneden in een hoogere, in de goddelijke sfeer
brengt. Ook Göthe heeft zich gekoesterd in het zonlicht
en in de liefde van menschen ; hij heeft het Prometheusideaal aangekweekt van zichzelf te handhaven en te verwezenlijken terwijl hij scheppend en vormend op anderen

werkte. Dit alles behoort waarlijk niet tot het lagere. Het
allerhoogste is het niet, zoolang de mensch zelf niet vermag
uit het eigen, aardsche bestaan te treden in een bovenwereldsch koninkrijk. En dit nu heeft Göthe niet vermocht.
Hij is egocentrisch gebleven : zijn zeldzaam rijke persoonlijkheid is steeds door hem zelf begrensd, wordt geen burger
eener hoogere wereld.
Het schijnt uitlokkend dit toe te lichten door over
Göthe's philosophie en geloof uit te weiden. Maar het
opzettelijk, theoretisch verwijlen hierbij heeft hijzelf met
zorg vermeden. Daarom is het bedenkelijk, wat zoo vaak
beproefd wordt, zijn uitspraken hierover min of meer
systematisch samen te lezen. Want hij heeft zich nooit
direct, opzettelijk met deze materiën beziggehouden, die hij
wel van belang achtte, maar die voor hemzelf alleen als
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levenservaringen in aanmerking kwamen. Stellig is hij aan
de groote problemen van wereld en leven niet onverschillig
voorbijgegaan, heeft niet oppervlakkig gemeend dat de
kunstenaar er niet mede te maken heeft. Maar hij is noch
begonnen noch geëindigd met de ontwikkeling van zijn
geest in een theorie vast te leggen. Hij heeft de veelzijdigste
invloeden ondergaan en daaruit behouden wat bij hemzelf
tot persoonlijke blijdschap en inzicht kon komen. Juist de
waarheid en echtheid van levensgehalte verheft zijn beschouwingen boven karakterloos eclecticisme of scepticisme.
Ik sprak daar van invloeden die hem vormden. Zij
zijn misschien het machtigst van artistieken en litterairen
aard. Shakespere heeft van zijn jeugd af op hem gewerkt,
hij is in den machtigen greep van Rousseau geweest, Herder
heeft hem in Straatsburg op den weg van kritisch ziften
en begrijpen geleid. Ook hierin is hij niet doctrinair : met
de Gothische kunst heeft hij gedweept, in een latere periode
die bij de Grieksche achtergesteld, het populaire dat reeds
Herder hem had leeren liefhebben, evenals het vreemde,
exotische, ook Oostersche heeft zijn ouderdom bekoord. Door
dat alles is hij niet medegesleept zonder er zich rekenschap
van te geven ; hij heeft behoefte zich bewust te maken het
wat en waarom van zijn werk, gelijk hij de gedichten van
zijn West-östlichen . Divan toelicht door uitvoerige Noten und
A bhandlungen over verscheidene Oostersche onderwerpen.

Onder de levensmachten die hij in de atmosfeer vond
kon hij het Christendom niet onopgemerkt laten. Het ligt
aan den dag dat hij beslist een „nicht-Christ" was. Zullen
wij zeggen dat hij tegen het christelijk geloof gekant, of
zelfs er geheel vreemd aan was ? Noch het een noch het
ander. Voor den dichter van Faust zijn christelijke voorstellingen toch nog iets anders dan inkleeding. Wij vragen
naar Göthe's stemming, niet naar zijn houding tegenover
kerk en leer, niet naar wat hij van christelijke symbolen
of dogmen bestreden, wat hij er van besnoeid heeft of laten
staan. Hij heeft diepe levensmomenten in het Christendom
gevoeld; daarom heeft hij de gelijkvloersche platheid van
het rationalisme bestreden. Hij houdt aan God en aan
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onsterfelijkheid vast. Vraag hem dienaangaande geen nadere
bepalingen. Spreek ook niet van dit zijn geloof alsof het
dat is aan de rationalistische trias God, deugd, onsterfelijkheid. Het draagt een geheel ander karakter, dat niet
zoo gemakkelijk te beschrij ven is. Schuwt hij verstandelijke
bepalingen, wil hij er niets van weten de hooge waarheden
gelijkvloers te behandelen : hij laat de onbeperktheid van
wereld en leven, het oneindige, het „jenseits" niet vaag in
artistieken nevel ; hij blijft, niet slechts uit conservatieve
neiging maar uit positieve behoefte, aan God en onsterfelijkheid gelooven. Want het gevoel getuigt er van, en
„Gefühl ist alles" ; en dit gevoel kent en aanbidt den
,,Allumfasser", „Allerhalter", één met de wereld. Men herinnert zich de „Catechisations"-scene nit Faust. Telkens
leest men dat Göthe daarin een geloofsbelijdenis aflegt aan
Spinoza ontleend, terwijl toch ruim zooveel van Rousseau
daarin is te herkennen. Maar om het even of men hier van
Pantheïsme dan wel van Panentheïsme wil spreken, op
het etiket komt het niet aan : de eerbied van den dichter
voor God valt samen met die voor de levende natuur, die
„weder Kern noch Schale" heeft, voor de wereldziel, het
albezielde Heelal 1 ).
Met den naam van Spinoza hebben wij tevens den
grootsten invloed genoemd, die, althans volgens velen, op
Göthe heeft gewerkt, dien men, schoon niet met zoo volstrekt recht, vooral in de Wahlverwandtschaften, opmerkt.

Doch Spinoza is niet de eenige ; met den geest van tal van
philosophen is de zijne in aanraking geweest. Merkwaardig
genoeg speuren wij zoo weinig van bekendheid met Plato.
Maar van Kant spreekt hij steeds met achting, vaak met
instemming, ofschoon niet op den toon van een leerling
dien Schiller tegenover den idealistischen wijsgeer aansloeg.
Van Hegel, van Schleiermacher op wat grooter afstand,
heeft Göthe hier en daar iets opgenomen. Maar met zuiver
philosophische discussies liet hij zich niet in. Ook niet
1) Men zie de belangrijke studie van Oskar F. Walzel Das Prometheus
symbol von Shaftesbury zu Goethe, 1910.
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met die van Spinoza, dien men wel eens wat al te nauw
met hem verbonden heeft 1 ), tegenover wien Jacobi, ook
Leibniz vat op Göthe hebben gehad. Van Spinoza is het
intellectueele, het doctrinaire, het mathematische element
van diens stelsel onzen dichter vreemd. Wat hem aan
Spinoza verbindt is de helft van diens mystiek : die helft
die stemming is, vrome overgave van den mensch aan de
eeuwige natuur; niet die andere helft die de persoonlijkheid
prijsgeeft, zich buiten de werkelijke wereld plaatst, in de
sfeer van het begrip verliest. Het vrome gevoel van de
algem.eene bezieling, het oneindige leven, de eenheid van
wereld en mensch boeit hem in Spinoza. Maar men kan
de leer der oneindige substantie, die der affecten en meer,
niet als de zuivere uitdrukking van Göthe's geestesleven
aanmerken, en de amor intellectualis is toch iets anders
dan de eerbied dien de dichter voor Gods wereld, den mensch
in leven en kunst aan den dag legt. Dat woord eerbied, en
geen philosopische formule, welke ook, drukt de levenswijsheid van Göthe uit, tevens de eenheid van zijn werk
in dichten en onderzoeken. Zoo heeft geen stelsel hem
gevormd, ook geen stroom van een of andere wijsgeerige
richting of traditie eener school, oude of nieuwe, hem medegesleept. Van hemzelf gaat een machtige stroom uit, een
levensrichting die zich moeilijk in een formule laat samenvatten, die wij eenigszins benaderen als wij in haar het
individualisme van den kunstenaar met de religieus getinte
overgave aan het Alleven vereenigd zien.
In het een en ander wat wij over Göthe opmerkten
herkenden wij wat ook na ongeveer een eeuw gewichtige
bestanddeelen bevat van ons geestelijk leven. Het aankweeken van 't persoonlijke en de objectiviteit, het streven
naar geluk : hierbij heeft Göthe gestalten te voorschijn
getooverd die nog voor ons leven, woorden gemunt die
nog onze stemming beheerschen. Dit bevordert het zelfbedrog dat de dichter ons zeer nabij staat. Toch, bij
scherper toezien, ontdekken wij hoeveel hem van een
1) Hierover is belangrijk Bielchowsky Göthe II p. 91, 414 e. a.
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mensch onzer dagen scheidt. Zijn persoon en werk wortelen
veel vaster in de 18e eeuw dan velen meenen. Uit hem is
wel een stuk van de kultuur der 19e eeuw opgebloeid,
maar de punten van verschil zijn minstens even talrijk.
Hierop te letten zal ons weer enkele trekken van zijn
beeld beter doen zien.
Wij vermeldden reeds dat Göthe den grondtrek van
zijn beschouwing en stemming in het woord Ehrfurcht
samenvatte. Dit nu is een weinig modern woord, ja het is
aan een overgroot deel onzer tijdgenooten steeds meer
vreemd. La bosse du respect schijnt in den loop der laatste
eeuw al meer verloren te zijn. Met andere woorden wil dit
zeggen dat de band tusschen het individueele en het algemeene leven, door Göthe zoo nauw aangehaald, heden
losser is geworden, zooal niet geheel is ontknoopt.
Deze eigenaardigheid van den mensch Göthe is des te
opmerkelijker daar geen sterk houvast van der jeugd af
hem aan traditioneele machten heeft gebonden. Uit patricisch geslacht gesproten heeft hij zich allerminst naar het
model zijner omgeving gevormd. De wegen die tot de
magistratuur of de juridische praktijk zouden hebben geleid
bewandelde hij slechts met weerzin. De zachtste banden,
ik denk aan Lili, werden hem ondragelijk. De wereld van
gedachten en gevoelens die hij in zich droeg was van het
leven van zijn kring onafhankelijk. In „Sturm und Drang",

het individualisme dat hij zelf als „Genie-zeit" bestempelde,
rukte hij zich los om zelf zijn geestelijke vorming ter hand
te nemen. Om dit te verstaan moeten wij gevoelen in
welken half-barbaarschen toestand Duitschland nog verkeerde in de tweede helft der 18e eeuw. Van een bloeiende
kultuur gelijk in Engeland en Frankrijk was er geen sprake.
Onder het oudere geslacht alleen Klopstock en Lessing,
die evenwel op den jongen Göthe geen diepen invloed
hebben geoefend. De min of meer aanzienlijke mannen van
litterairen naam, Gottsched, Gellrt, die hij te Leipzig
vond, waren in zijn oog rechtuit belachelijk. En onder al
het ongeregelde van zijn levensgang, zelfs nog in 't begin
te Weimar, worstelde hij om zijn eigen wezen te veroveren.
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Dit deed hij in persoonlijken arbeid en in wrijving met de
wereld, naar wat hij later zou uiten in Tasso
Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Sich ein Charakter in den Strom der Welt.

Hoe meer hij nu tot dit zelfbezit geraakt is, des te
sterker, echter, dieper spreekt zijn innig samenleven met
de machten buiten zich, zijn Ehrfurcht, zijn piëteit. Ongebreidelde genialiteit had hem reeds in Schillers Räuber
gestooten, hij heeft om het matelooze nooit recht doen
wedervaren aan het toch belangrijke talent van Heinrich
van Kleist; reeds in de dolste tijden van zijn jeugd heeft
zeltbeheersching hem binnen perken gehouden, en toen hij
oud was geworden sloeg de evenaar steeds meer over tot
die stijfheid en vormelijkheid, die wij reeds bij herhaling
vermeldden.
Hoe ver staat hij in dit alles van den tijd dien wij
beleven. In den loop der 19e eeuw is de mentaliteit herhaaldelijk veranderd, niet gestadig, maar bij horten en
stooten. Het is de eeuw der revolutie geweest, en geen
geest was ten slotte minder revolutionair dan die van
Göthe. Wij begrijpen zoo goed dat men 1 ) onder de representatieve gestalten, de „chefs de file" der nieuwste
wereld, wel Heine en niet Göthe opneemt, merkwaardig
genoeg ook wel Diderot en niet Rousseau, terwijl toch
Rousseau en Göthe bij 't nageslacht met grooter aanspraken
aankloppen dan Heine en stellig dan Diderot ; ook dan
Tolstoi en Walt Whitman, die in 't geschrift waarop ik
zinspeel onder de modernste geesten te boek staan.
In dien modernsten geest zou veel Göthe tegen de
borst gestooten hebben. Al het toomelooze en matelooze.
Zijn streven heeft niets van jagen, hij dwingt niet maar
volgt. De innerlijke goederen staan bij hem hooger dan de
uiterlijke, hij is geen partijman en van Jacobijnschen geest
is er in hem niets. Het directe, absolute dat prikkelt in
de nieuwe litteratuur, wanneer een Shaw, ook een Ibsen
1) Ik denk aan een boek van Havelock Ellis The new spirit 1890.
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zoo onbarmhartig de figuren ontleden die ten tooneele zijn
gebracht : vele hedendaagsehe lezers gevoelen dat naderbij
dan het maat houden, dat ouderwetsch aandoet. Bij Göthe
is niet alleen maat, maar ook veel meer perspectief. Hij
kent het mysterie ; ik denk hierbij niet aan het gewild
mysterieuse in zijn symboliek der latere jaren, maar aan
den achtergrond in het eeuwigheidsgevoel door natuur en
leven in hem gewekt. Dit is wat hem tot dichter van den
eersten rang stempelt.
Wat zeer sterk in anti-modernen geest spreekt, door
ons als beperking kan gevoeld worden, maar toch met zijn
groote zijden nauw samenhangt : is de afwezigheid zoowel
van 't nationale als van 't internationale. Reeds bij de
beschrijving van zijn jeugd treft, dat in 't ouderlijk huis,
in de maanden waarin de Fransche koningsluitenant er
ingekwartierd was, de knaap uitsluitend tuk is op het
interessante in 't verkeer met den vreemdeling, en zich
hoegenaamd niet warm maakt over de politiek. Het beste
waartoe later de revolutietijd hem inspireert ; de rest is
beneden peil ; is de schoone idylle Hermann und Dorothea.
In de bevrijdingsoorlogen, den tijd van 't afschudden van
't Fransche juk, waardeerde Göthe stellig den grooten
minister von Stein ; noch in actieve deelneming noch met
warm gevoel leefde hij in de verheffende nationale periode.
En hetgeen men in socialen zin het internationale noemt,
is hem absoluut vreemd gebleven. Achter de vaste vormen
der maatschappij heeft hij nooit een vraagteeken geplaatst.
Nood des levens heeft hij ervaren noch gezien. Hoe hoog
de taak der geestelijke vorming bij hem stond, een sociaal
werk als zoodanig liet hem koud. De personen uit zijn
romans : Werther, Wilhelm Meister, Wahlverwantschaften
schijnen niets in de wereld te doen hebben dan hun persoonlijkheid te vormen.
Göthe's naam blijft groot ; de invloed van zijn geest
leidt in de modernste wereld een eclips. Toch behoort hij
tot de gestalten van den eersten rang en kan op het nageslacht staat maken. Want hij is een der eerste meesters
van de moderne wereldlitteratuur en kultuur. En hij heeft
U. E.XV11
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onsterfelijke natuurpoëzie gedicht. Iemand heeft eens gezegd
de natuur wilde weten hoe zij er uitzag en schiep Göthe.
Om dit nu te vermogen is een geest noodig echt en diep,
die datgene ervaren heeft, waarmede de verlossingsweg
van Faust begint :
Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.
Wat wij ook op den voortgang en het einde van dien
weg der verlossing mogen afdingen, hoe moeilijk wij ons
ook heenworstelen door de symbolen van Faust II, het
prachtige stuk natuurpoëzie van den aanhef behoort tot
de zuiverste uitdrukkingen van Göthe's geest.
,

DE SENSATIE IN DE MODERNE
LITERATUUR.
(Naar aanleiding van Bernard Band t. )
DOOR

J. MATHIJS ACKET.

De mensch leeft dag en nacht in duizend gewaarwordingen, maar die hem onbewust blijven. Op duizend
manieren komen zijn stoffelijke zinnen in aanraking met
de wereld óm hem ; maar hij weet 't niet. Hij voelt, tast,
ruikt, ziet, hoort, smaakt, maar al die gewaarwordingen
blijven buiten zijn weten, evengoed als al de chemische
werkingen die gebeuren in zijn maag, zijn longen. Wat
weet hij van den stoel waar hij op zit, de tafel waar zijn
armen op leunen, de temperatuur van 't papier waar zijn
hand over schuift, 't gekras van zijn pen, 't geschok van
de karren buiten, 't gesuis van den wind, de lucht van
meubels en boeken en behangsel in zijn kamer, de kleur
van 't tafelkleed ? Niets, niets. Hij schrijft, schrijft, en zijn
geest is bij de dingen die hij schrijft; hij neemt zichzelf
niet waar, althans maar een heel klein gedeelte van zichzelf, en daarom gaan al die gewaarwordingen, die sensaties,
onopgemerkt voorbij.
En zoo gebeuren er ook duizend ongemerkte dingen
in zijn ziel, in zijn denken, voelen, begeeren. De herinneringen vliegen boven, onder, langs de dingen die men
denkt, met daarbij behoorende stemmingen. Duizend asso-
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ciaties komen op en verdwijnen weer, en geven hem 'n
prettig gevoel, of 'n gedruktheid, 'n bitterheid, 'n wrok
of 'n hoop en verlangen, waar hij niets van merkt, omdat
hij ondertusschen kalm zijn brief schrijft.
Al die gewaarwordingen of sensaties zijn als de atmosfeer die 'n schilder laat voelen óm en in de geschilderde
dingen. 'n Kunsteloos teekenaar of schilder zet zijn figuren
en menschen daar koud neer, los, zonder innig samenleven
met de omgeving ; ze hebben geen atmosfeer ; maar de
kunstenaar geeft innigheid en eenheid aan de uitgebeelde
dingen.
Zoo doet Herman Robbers in zijn roman Bernard
Bandt. En de lezer die dat fijne samenleven van de menschen en hun omgeving mee ondergaat, door de beschrijving van al de stoffelijke en geestelijke sensaties van den
hoofdpersoon, heeft slechts éen oordeel over den schrijver,
dat telkens terugkeert : een fijn artiest.
Maar de lezer die zichzelf bijna nooit aldus waarneemt,
wordt er ook gauw moe van om zoo met anderen mee te leven.
't Is hem te machtig. Hij ziet te veel, hoort te veel,
doordringt te veel. Zijn zenuwen zijn er niet op gemaakt.
En met onlustige matheid legt hij na 'n uur lezen het
boek neer. En nadenkend over den hoofdpersoon van dien
roman, is hij verwonderd dat die onophoudelijk maar zoo
intens kan leven ; want 't is wel de auteur die dat alles
weet en beschrijft, maar 't moet toch bewust wezen aan
dien romanmensch wat er in hem gebeurt ; anders was er
geen reden om 't te vertellen. Trouwens het wordt duidelijk zóó verteld dat blijkbaar al die sensaties heel fijn tot
zijn bewustzijn doordringen. En toch is 't maar 'n koopman, die romanfiguur. Geen artiest, geen zichzelf ontledend
denker van hoogere orde.
't Is vreemd, denkt de lezer. Totdat hij begrijpt dat
de schrijver gewoon zijn eigen persoon met zijn eigen
zieleleven in de plaats stelt van dien romanpersoon. Maar
daarmee wordt het dan ook duidelijk dat die koopman wel
'n kunstenaar is. Een kunstenaar die niet schrijft of schildert of komponeert, en toch 'n artiest.
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Wel is het kenmerk van 'n dichter dat hij maakt of
schept, maar de hoofdzaak is toch dat hij de wereld, of
iets van de wereld, aanvoelt als wat zeer bizonders, zoodat
hij er verbaasd van is, er vól van wordt. Gewoonlijk kan
hij er dan niet van zwijgen, en, sprekend, schilderend,
zingend, herschept hij dat wat in hem is gekomen, als
een wonder.
Bij Bernard Bandt komt het niet tot herschepping,
maar ontvangen dat doet zijn ziel wel. Niets wordt iets
in hem. De duisternis van 'n avondhemel, 'n boomenrij,
'n hekje, 'n stem, 't is alles iets bizonders dat hem in
verbazing doet stilstaan en zwijgend toekijken, verwonderd
over zijn eigen verwondering.
Bernard Bandt is dus een sensatie-roman. Niet in de
oude beteekenis van : 'n boek dat „veel stof opjaagt" als
'n voorbijrazende automobiel : stof van publieke ontroering
en kakelende praatjes, maar 'n roman die in plaats van
de prikkelende gebeurtenissen zooals de romantiek die gaf,
en in plaats van de groeiende en meesleepende hartstochten
gelijk de klassieke boeken die uitbeeldden, is samengesteld
uit de honderdduizend emoties en gewaarwordingen, waarvan 't leven van elken mensch is gemaakt.
De gebeurtenissen in dit boek zijn weinig pikant, en
dus geeft het geen lektuur voor het groote of grove publiek.
Een boek kan ons alleen grijpen, als men er zichzelf
in vindt. Dat is de eenige en eeuwige oorzaak van belangstelling : zelfgevoel, zelfbelang, eigenliefde, egoïsme van
onstoffelijken aard.
Slechts hij die zich herinnert hoe de briesjes en rimpels over 't meervlak, hoe de blauwe of grauwe nevels
dreven over 't weivlak zijner ziel, die zal alles kunnen
meeleven met Bernard Bandt. 't Herinneren van zichzelf,

wordt : begrijpen van den romanpersoon.
Dit boek moet gelezen worden door de dichterlijke
essence in ons wezen. De auteur is 'n dichter; de hoofdpersoon, zijn dubbelganger, is 'n dichter ; dus moet de
lezer, althans 'n beetje, dichter zijn. En het is dus wel
teekenend voor de artistieke ontwikkeling van ons publiek
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dat deze roman al vier keer gedrukt werd. Want het is
zware lectuur. Niet moeilijk in 't verstandelijk begrijpen.
Maar zwaar in 't meeleven. 'n Echt modern boek dat veel
vraagt van de zenuwenergie. 'n Boek van zich verdiepen
in de dingen die schijnbaar geen diepte hebben. 'n Klein
werk, waar ongeveer twee jaar over is geschreven. Zeker
met tusschenpoozen gemaakt, door 't vermoeiende van den
arbeid, gelijk de lezer 't ook liever leest in korte brokken,
met tusschenpoozen.
Ongeveer tien jaar na 't verschijnen van De Nieuwe
Gids, in 1895, begon de auteur aan dit werk. En in 1870,
vijftien jaar vóór De Nieuwe Gids, gaf mevr. Bosboom-Toussaint het meesterwerk van haar ouden dag, De Delftsche
Wonderdokter.
Wat 'n verschil tusschen twee boeken, en twee tijdvakken die zoo vlak bij elkaar liggen.
Twee partijgangers zouden kunnen pleiten voor de
meerderheid van elk dier scheppingen.
De advocaat voor het Oude zou wijzen op de vele
schokkende gebeurtenissen en spannende ontmoetingen ;
op de diepe kennis der menschelijke hartstochten ; op de
mooi historische teekening ; op het verheffend-godsdienstige,
de verbeven idealen ; de zuivere uitbeelding van allerlei
figuren van allerlei soort ; hij zou spreken over het breede,
forsche, 't in steen gekapte van 't boek.
Over den stijl, den gesprektoon zou hij maar zwijgen ;
ook over 't volksromannetjes-achtige van sommige gebeurtenissen.
De vereerder van het Nieuwe zou wijzen op de verfijning onzer literatuur. Wat worden hier dingen geteekend
die voor de oude schrijvers heelemaal niet schenen te
bestaan ! Een nieuwe wereld was gevonden. Kenden de
Ouden dan niet de sensatie? Werd hun leven dan niet
gevormd door de honderdduizend kleine dingen van eiken

dag ? Kenden zij alleen het clair et obscur en letten zij niet
op de lange reeks van tinten en tintjes in het leven
onzer ziel ?
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En was hun aandacht alleen voor buitengewone
menschen ?
Dat is juist 'n eigenaardig verschijnsel in de geschiedenis der literatuur, dat het aantal menschen en dingen
die worden uitgebeeld, hoe langer hoe grooter is geworden.
De oude drama's gebeuren in tempels en paleizen ; de
nieuwe ook wel in burgerhuiskamers, zelfs in krotten en
sloppen.
Het nieuwe is teeder en teer, 't is fijn, intiem en
vol ziel, 't is echt en individueel, 't heeft de kunst merkelijk vooruit gebracht. Maar door concentratie van aandacht
brengt het 't fijne en kleine zoo naar voren, dat dit te veel
de ruimte gaat vullen.
Elk genre heeft recht van bestaan, maar men voelt
dat de sensatie-roman slechts 'n genre is, 'n tijdelijke manier
van scheppen, te verklaren en te begrijpen in z'n eenzijdigheid door de gebreken van 'n vorig tijdvak.
'n Romanschrijver van een volgende periode zal de
deugden van De Delftsche Wonderdokter en die van Bernard
Bandt in zijn boeken dienen te vereenigen.

ECONOMISCHE KRONIEK.
De durende toestand. -- Knellende banden. — De
uitbreiding der Staats-werkzaamheid. — De N. O. T. —
Klachten en ontstemming. — Fouten der Regeerin g ? —
Haar brood-politiek. — Zedelijke en stoffelijke nadeelen. —
De arbeid der steuncomité's ; armenzorg en steuncomité's;
het „brandmerk" der armenzorg. — De toekomstige ontwikkeling van ons economisch leven. -- Onze oorlogslasten.
— De economische paragraaf in de Troonrede. — De oorlogswinsten der boeren. — Ongeoorloofde oorlogswinsten.
— De creditzijde van den oorlogstoestand. — Zorgeloozen
en vreesachtigen. — Het slot van de Troonrede.

De oorlogstoestand duurt. De vrede schijnt nog zeer ver;
uitzicht daarop is niet of nauwelijks te onderkennen. Maatregelen,
wijzigingen, verschuivingen, die met den oorlogstoestand samenhangen, bestendigen zich. Wat eerst tijdelijk scheen en voorbijgaand
als gevolg van een als voorbijgaand gedachten staat van zaken,
neemt meer en meer het karakter aan van iets blijvende en duurzaams, althans van iets dat veel langer stand houdt dan aanvankelijk
werd voorzien.
Onder het vele ongewone, dat ook in Nederland het huidig
régime meebrengt en dat bijna gewoon is geworden, is een en
ander, dat nog licht te dragen valt, wanneer het slechts een poos
bestaat, maar dat een ware last wordt, wanneer zijn bestaan van
maand tot maand wordt gerekt.
En ook : wat als noodmaatregel te billijken is en te aanvaarden,
wat zonder groote schade aan wezenlijke belangen tijdelijk kan
worden ingevoerd, gaat uitermate nadeelig werken, indien het —
zij het wegens voortdurende noodzaak — over geruimen tijd wordt
voortgezet.
Het is geen wonder dat dit thans in breede kringen van
handelaren en nijveren wordt gevoeld; de last wordt drukkend;
de blijmoedigheid om „zich te schikken", geringer; de banden
gaan knellen en schrijnen Het is ook geen wonder, dat zij,
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die in deze stemming verkeeren, hun ontevredenheid vooral met
wat de Regeering doet of nalaat uiten. Want de door den oorlog
uit haar normaal verband gerukte economische samenleving moest
door de Regeering in een nieuw verband worden gebracht en
moet door haar daarin gehouden worden ; de Regeering moet tevens
er voor zorgen dat dit verband zich wijzigt naar de telkens wisselende verhoudingen. Dit is voor haar wel een bijzonder zware
taak, een taak, die vóór den oorlog niet te voorzien was, waarop
de Regeeiingsmachinerie niet is ingericht, gegrond als zij is op
de natuurlijke onderstelling dat zij niet zich indringt in wat door
de burgers, door hun werkzaamheid, door het vrije spel der maatschappelijke krachten op bevredigende wijze (in gewone tijden) tot
vervulling van de maatschappelijke behoeften wordt gedaan. Zoo
heeft dan de oorlogstoestand (ook) ons gebracht een tot nog toe
ongekende, diep in het maatschappelijk leven ingrijpende en insnijdende overheids-bemoeiing. Men kan, meenen wij, nu reeds
vaststellen dat deze rechtstreeksche inmenging der Regeering in
wat totnogtoe privaatgebied of privaatbedrijf was, door haar praktijk
niet alleen geen school heeft gemaakt, maar zelfs meer dan een
vroegeren voorstander van zich heeft vervreemd. In het Parlement
althans heeft men van zijden, vanwaar dit voorheen niet kon worden
verwacht, waarschuwingen en zelfs protesten vernomen tegen het
optreden van Regeeringswege in aangelegenheden, waarbuiten, ook
naar ons inzicht, de overheid onder normale verhoudingen moet
blijven. Men kan zeggen dat wij allen hier in Nederland thans een
dagelijkschen cursus volgen in de praktijk der „Verstaatlichung"
van allerlei maatschappelijke verhoudingen en dat wij thans aan
den lijve gevoelen wat de toepassing eener vooral vroeger velen
dierbare leer beteekent.
Het is wel onnoodig, voorbeelden te noemen van de buitengewone uitbreiding der Staats-werkzaamheid, waarvan wij sedert
Augustus '14 getuigen zijn. Kenden wij na de invoering der Kinderwetten reeds de „Regeerings-kinderen", wij hebben in den laatsten
tijd het vroeger onbekende woord en begrip „Regeerings-varken"
zien ontstaan. Regeerings-brood, Regeerings-meel, Regeerings-tarwe
zijn aan de orde van den dag, nu ook Regeerings-groenten. Wij
worden beheerd, bestierd, beadministreerd door heel- of half officieele commissies; handel, in- en uitvoer, nering en bedrijf zijn
onderworpen aan allerlei beperkende, hun vroegere vrijheid belemmerende bepalingen. Heel een breedvertakte, nog steeds zich uitbreidende organisatie is ontstaan en schuift zich tusschen kooper
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en verkooper, handelaar en verbruiker, leverancier en afnemer. De
„N. O. T." regeert en stelt zijn voorwaarden vast, schrijft voor
wat gij met zijn „consent" moogt in-, wat uitvoeren. Prijszetting
van overheidswege is een vrij gewoon ding geworden, waarover
wij verleerd hebben ons te verbazen. Wat vroeger volkomen geoorloofd was, is nu weinig minder dan een hals-misdrijf geworden,
wat voorheen op de allereenvoudigste wijze werd afgewikkeld,
vereischt thans vervulling van allerlei lastige formaliteiten. Wij
leven, ademen, voeden ons, koopen steenkolen, bakken ons brood
bij de gratie der overheid of eener voor of namens of ook wel
buiten haar ingestelde commissie. Als met geweldige vangarmen
grijpt de ambtelijke inmenging om zich heen, overweldigt elk
vroeger vrij veld van maatschappelijke werkzaamheid.
In het algemeen is het noodzakelijk, dus goed, dat dit geschiedt. De oorlogstoestand met zijn nasleep heeft door belemmering
van het internationaal goederenverkeer, door den belangenstrijd
der onderling vijandige, ons omringende mogendheden, door opheffing of beperking van de vrijheid der zee, door heel den omkeer
in vroegere verhoudingen en verbindingen, meer ontredderend en
ontwrichtend dan iemand voorzien kon, in onze maatschappelijke
huishouding ingewerkt. Hier was, is en blijft krachtige ordening
noodig. Wie anders dan de overheid kon die ordening, indien en
voor zoover zij te geven was, tot stand brengen ? Het gold hier
niet alleen tegenover het met arendsblikken naar misbruiken (en
wat heet al niet in deze dagen misbruik ?) spiedende buitenland
een regeling te treffen, welke door de macht zelve die haar zou
uitvoeren waarborgen tegen ongeoorloofd-geachte afwijkingen bieden
zou ; het gold hier tevens tusschen allerlei in het binnenland zich
opdoende, onderling vaak volkomen strijdige, ja vlak aan elkaar
tegenovergestelde belangen de lijn te trekken, welke gevolgd zou
moeten worden om de behartiging van het algemeen belang te
bereiken. Voor het een en het ander was de overheid en zij
alleen aangewezen. Waar niettemin door bijzondere omstandigheden
aan anderen, aan niet-ambtelijke organisaties de zorg voor totstandbrenging en uitvoering van een het algemeen belang dienende
regeling kon worden overgelaten — gelijk bij de werkings-sfeer
der N. O. T. het geval was —, daar onthield de Regeering zich.
Heeft de Regeering zich bij de vervulling van de buitengewone en buitengewoon-zware taak, die de economische ontreddering haar oplegde, gefaald? Wij zeiden reeds, dat hare
machinerie op die vervulling niet was ingericht, maar zij heeft
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haar ambtelijk raderwerk dan ook aangevuld door tewerkstelling
van half- of buiten-ambtelijke colleges, commissies en organisaties,
welker arbeid in de leemte moest voorzien en, naar ons voorkomt,
in 't algemeen op gelukkige wijze voorzien heeft. Doch de klachten,
zeiden wij immers ook, zijn vele geweest en uiten zich nog voortdurend. Zeker, maar zijn ze alle rechtmatig ? Wij zijn van oudsher
een „vrijgevochten volk" ; ons is de burgerlijke en maatschappelijke
vrijheid zoo lief, dat wij Holland zonder deze niet denken kunnen ;
ons handelsverkeer is (was) vrij ; elk:onzer dreef zijn zaak, deed
zijn „zaakjes" zonder dat een ambtenaar er bij stond om toe te
zien hoe hij dat deed. Dit is nu wel heel anders geworden, moest
immers wel heel anders worden. Maar hoe begrijpelijk is het niet
voor wie onze handelaren, onze nijveren kent, dat dit menigeen
moest ontstemmen ! En dan : wie, als de Regeering deed en doet,
te goeder trouw het algemeen belang in zoo vreemde tijden en te
midden van zoo verwikkelde verhoudingen als de tegenwoordige
te behartigen zoekt -- het algemeen belang, dat immers de harmonische oplossing van alle bijzondere belangen zijn moet —, die
kan er niet buiten, het bijzonder belang van deze en gene te doen
wijken voor wat de „nalus populi" als „suprema lex" gebiedt. In
andere, normale dagen kan ook niet ieder zijn bijzonder belang in
die mate doen wegen, waarin hij voor zichzelf dat wel wenschen
zou, maar het is dan het vrije spel der tegen elkaar strijdende
bijzondere belangen, hetwelk den een de zege geeft, den ander
noopt de vlag te strijken. Dat ondergaat dan die ander, mokkend
tegen den meer gelukkige. Maar thans komt volgens zijn voor-

stelling de Regeering, een Minister, die belanghebbenden hoort,
conferenties houdt, zijn ambtenaren raadpleegt, een commissie
instelt en na dat alles een beslissing neemt, waardoor A. en B.
verongelijkt worden en benadeeld ! Kunt gij u niet in de stemming
van dien A. en B. indenken
Heeft de Regeering dan niet gefaald ? Zeker zal zij wel fouten
hebben gemaakt, missichien zelfs wel ernstige. Die aan te wijzen,
hieromtrent een stellige verklaring te geven, is slechts mogelijk
voor hem, die onpartijdig en der zake geheel kundig de verschillende belangen in hun uiteenloopend gewicht kent en dus beoordeelen kan ; zoo iemand zou kunnen zeggen : zie, hier ligt de fout;
hier heeft men te zwaar laten wegen wat niet zoo hoog in de
schaal had mogen zijn aangeslagen en heeft men te licht geteld
en dus onbillijk behandeld wat op meer erkenning aanspraak had.
Wij voor ons willen wel verklaren tot zoodanige stellige verklaring
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en aanwijzing ons niet gerechtigd te achten, daarvoor zijn de vraagstukken, waaraan Bene oplossing is gegeven, van te samengestelder
aard. Maar juist die samengesteldheid bevestigt het vermoeden
van gemaakte fouten. Elke greep in het maatschappelijk raderwerk
oefent invloed, onverwachter en onvoorzienen invloed op den gang
van verschillende raderen. Het uiterst ingewikkeld spel van
werkingen en wisselwerkingen blijkt eerst, wanneer het tot nog toe
bestaan hebbend verband in de wederzijdsche verhoudingen wordt
gestoord of gewijzigd en blijkt zelfs dan nog niet duidelijk : vaak
ziet men dan wel dat die verstoring of wijziging zich voortplant in
lagen, waarvan men niet giste dat zij door den nieuw optredenden factor in beroering zouden worden gebracht, maar waarom
dit geschiedt en welke de wezenlijke samenhang is, wordt door de
waarneming van het enkele feit nog niet verklaard.
Nu was onder de gegeven omstandigheden ingrijpen, zelfs forsch
ingrijpen, noodig. Laat ons aannemen dat dit nimmer geschiedde
dan na gezette overweging — zooveel mogelijk -- van wat daaruit
zou voortvloeien. Maar volgt daaruit dat niet meer dan eens de
uitkomst ongewenschte verrassingen, en ongewilde, ongedachte
effecten zal hebben opgeleverd ? Misschien is het onbillijk in zulke
gevallen van gemaakte fouten te spreken. Misschien is men slechts
dan niet onbillijk, wanneer men kan aantoonen, dat bij meer gezette overweging , van wat eenige maatregel practisch beteekenen
zou -- gesteld dat daarvoor de tijd te vinden was — de maatregel
niet genomen of anders uitgevallen zou zijn. Maar dan nog heeft
men hierbij niet een factor uit het oog te verliezen, n.l. de groote
veranderlijkheid van den toestand. Er waren geen bezonken verhoudingen, waarmee men rekening kon houden, maar er was en er is
een als 't ware van dag tot dag wisselende conjunctuur, waardoor een
heden genomen maatregel wellicht morgen niet meer doeltreffend is.
Meer dan eenige andere moet o. i. deze overweging leiden tot voorzichtigheid in het vellen van een vonnis over wat de Regeering
deed en naliet. Overigens moet men het in de Regeering prijzen
dat zij niet heeft gezegd : „ vivent les principes, périsse la patrie,"
maar bet als haar taak beschouwd heeft de uiterst moeilijke ordening van het ontredderd maatschappelijk leven ter hand te nemen,
al vorderde deze arbeid opoffering van beginselen, die ook in haar
midden levende zijn.
Men ziet, wij schromen de'geste'lde vraaganders dan niet vragen
te beantwoorden ; wij geven niet anders aan dan het algemeen gezichtspunt van waaruit o. i. het economisch Regeerings-beleid in
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Nederland tijdens den Europeeschen oorlog moet worden beoordeeld, doch treden zelven niet in een beoordeeling daarvan. Toch
dringen zich de vragen naar voren. Het gaat hier om zoo uitnemend
gewichtige belangen, niet om stoffelijke alleen, maar ook om
geestelijke en zedelijke. Beteekent niet de ,brood-politiek" der
Regeering uitdeeling van goedkoop voedsel aan breede kringen, d. i.
ondersteuning van klassen, die tot nog toe in hun eigen onderhoud
plachten te voorzien ? Welken indruk moet deze orde van zaken
op die lieden maken en in welken toestand zullen zij zich bevinden,
wanneer te eenigertijd aan die ondersteuning een einde wordt gemaakt? Onderstand werkt verslappend, ontneemt den daarmede begiftigde zoo licht het gevoel, dat hij zelf allereerst voor zijn eigen
levensonderhoud aansprakelijk is, Welk effect moet dan de hier
gekozen vorm van onderstand op groote schaal hebben ten aanzien
der gezindheid van de duizenden, die het Regeeringsbrood als een
natuurlijke, hun immers toekomende voorziening hebben leeren
beschouwen ?
De uitvoering van deze „brood-politiek" der Regeering was
uiterst moeilijk ; zij vorderde eene organisatie, welke zeker niet
gemakkelijk samen te stellen was zonder gelegenheden tot misbruiken
open te laten. Dat zich misbruiken bij de toepassing hebben voorgedaan, is door de Regeering zelve erkend. De minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel richtte in de laatste week van Juni eene circulaire tot de burgemeesters, waarin hij eraan herinnerde dat hij naast
den broodprijs een meelprijs had vastgesteld „voor die personen, die
gewoon zijn meel te koopen om daarvan voor hun gezin brood te bereiden of te doen bereiden". Maar den Minister was gebleken dat „in
verschillende gemeenten" dit meel voor denzelfden prijs, waarvoor
het ter beschikking der bakkers wordt gesteld, verkocht werd aan
meelhandelaren. „ Dit is" — zoo schreef de Minister -- „niet in
overeenstemming met mijn bedoeling en geeft aanleiding tot abnormale winsten voor den meelhandel." Aan het slot dezer zelfde
circulaire werd gezegd dat gebrekkig toezicht op de uitvoering

der regeling nog op andere dan de reeds genoemde wijze de bedoeling des Ministers verijdelde : „in enkele gemeenten" had zich
n.l. „een ander misbruik" voorgedaan, n.l. dat de broodkaarten in
handen der bakkers worden gelaten. „Vermits hierdoor de geheele
controle vervalt, verzoek ik u ook tegen dit misbruik zorgvuldig
en zoo mogelijk door te stellen strafbepalingen te willen waken."
Men ziet hieruit, hoe een op zichzelf wellicht prijselijke, althans
noodige, doch gansch buitengewone maatregel tot onvoorziene mis-
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bruiken leidt, die men — voorzoover zij aan den dag treden —
hoopt tegen te gaan door scherper toezicht, opdat niet de regeling,
bedoeld als tegemoetkoming aan daaraan behoefte hebbenden,
strekke tot verrijking van personen, die op eenigerlei wijze bij
den maatregel zijn betrokken of op andere wijze kans zien daarvan
profijt te trekken. Dit schadelijk gevolg, dit kwaad — want wie
zal ontkennen dat het een kwaad is ? — grijpt breeder om zich
heen, naar gelang de buitengewone voorziening, waaruit dat euvel
voortvloeit, op ruimer schaal wordt toegepast. En men weet, dat
deze toepassing inderdaad zeer ruim was en nog is ! In zoodanige
misbruiken ligt niet alleen het nadeel, dat er als 't ware een „lek"
is in de organisatie, waardoor deze niet dan ten deele aan haar
eigenlijk doel beantwoordt, maar daarin ligt vooral het veel grootere
nadeel dat de zoo moeilijk strict naar den eisch uit te voeren
regeling begeerlijkheden opwekt, aanleiding biedt door kunstgrepen
of door gebruikmaking van het „lek" zich winsten te verzekeren,
een zedelijk nadeel, van veel ernstiger aard dan het stoffelijke.
Voegt men daarbij het reeds aangegeven bezwaar, dat de broodvoorziening de daarmee begunstigden gewent aan een rechtstreeksehe tegemoetkoming, hun door den Staat verstrekt, dan ziet men
uit dit eene voorbeeld, waarvan wij slechts enkele bijzonderheden
aangaven, hoe waar het is dat bij regelingen als deze ook gewichtige geestelijke en zedelijke belangen van ons volk betrokken zijn
en... daarbij gevaar loopen op ernstige wijze te worden geschaad.
Die schade zal wellicht eerst ten volle blijken, wanneer de „noodstand" als aanleiding voor deze en andere regelingen voorbij is
en aan die regelingen een einde wordt gemaakt. Dan eerst zal
men ervaren in welke mate zij demoraliseerend hebben gewerkt
en hoe diep het publiek bederf als noodlottige vrucht van — zij
het dan noodwendige — regeeringsmaatregelen buiten den gewonen
kring van overheidsbemoeiing heeft ingevreten. Opzettelijk maakten
wij hier een voorbehoud door te spreken van „zij het dan noodwendige" regeeringsmaatregelen. Wij zien niet voorbij dat aanvankelijk een andere regeling was ontworpen, waartegen, gelijk men
weet de gemeentebesturen groot bezwaar hadden. Allerminst ook
willen wij ontkennen dat onthouding onder de gegeven omstandigheden nog meer en nog grooter begeerlijkheden zou hebben opgewekt, dat ook bij uitblijven eener regeling evenzeer, misschien
sterker nog geestelijke en zedelijke belangen geschaad zouden zijn;
een voorproef daarvan gaf reeds de (ras bedwongen) prijsopdrij ving
door winkeliers en ook de annuleering van overeenkomsten toen
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de leverende partij daarin zijn voordeel zag.... Regeling was dus
stellig noodig.
Moeten blijvende, nadeelige gevolgen van geestelijken en
zedelijken aard ook geducht worden van den arbeid der steuncomité's ? Niemand zal de noodzakelijkheid van dien arbeid outkennen ; de slachtoffers van de economische ontwrichting, den
socialen omkeer, waaronder wij nog steeds leven, zijn velen en er
moest krachtig worden ingegrepen om de pauperiseering van deze
lieden te voorkomen door hen heen te helpen door dezen kwaden
tijd, opdat zij straks, als betere dagen over land en volk lichten,
weer tot de maatschappelijk-zelfstandigen kunnen gaan behooren.
Daarover dus geen woord meer. Maar daaruit volgt dan ook, dat
de taak dezer comité's een buitengewoon zware is : werk tot
maatschappelijk behoud van hen, wie ondergang door tijdelijken
nood bedreigt; een werk, waarbij de afbakening van hen, die wel
en hen die niet tot de gegadigden moeten worden gerekend, reeds
dadelijk tot uiterst lastig te beantwoorden vragen, tot een zeer
moeilijke onderscheiding van grensgevallen leidt ; een werk bovendien, dat in grootere gemeenten op groote schaal moet warden
verricht en dat over heel het land duizenden en duizenden menschen
omvat; dus een bijzonder netelig en zeer omvangrijk werk. Is dan
niet te duchten, dat ook hier een fout in opzet of uitvoering bedenkelijke gevolgen zal na zich sleepen ? dat uit zulke fouten
publiek bederf zal voortvloeien ?
De Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadig-

heid heeft in hare bestuursvergaderingen van 30 Januari en 20
Februari dezes jaars na een inleiding door den Heer L. J. van
Wijk te Amsterdam eene beraadslaging gehouden over het onderwerp : „Armenzorg en Steuncomités; verschil en overeenkomst".
Daarin zijn allerlei belangrijke vraagpunten, die met deze aangelegenheid samenhangen, besproken. En in haar jaarvergadering op
1 en 2 Juli 1.1. te 's-Gravenhage heeft dezelfde Vereeniging drie
vragen ter behandeling aan hare leden voorgelegd. Deze luidden
I. Is het doel der Steuncomité's bereikt: hadden we het zonder
deze kunnen stellen? II. In welke mate zijn steun en onderstand
gegeven aan hen, die eigenlijk met den oorlogstoestand weinig te
maken hadden en die onder gewone omstandigheden toch armlastig
zouden zijn geworden ? III. Hoe moet de werkzaamheid der Steun-

comité's worden opgeheven, zonder groote stoornis te brengen in
het bestaan der ondersteunden
Men ziet dat in de tweede dezer vragen kritiek op den arbeid
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der comité's wordt uitgesproken en dat uit de derde beduchtheid
voor de toekomst blijkt. Maar het kan ons niet verbazen dat men
in armenzorg-kringen niet enkel met belangstelling doch ook met
een zekere vrees voor de gevolgen deze comité's aan het werk
heeft gezien en nog ziet; juist in het feit dat deze comité's nog
werken, geeft tot zoodanige vrees wel aanleiding. Want ook hier
geldt wat wij in den aanhef opmerkten : het allengs duurzaam
worden van allerlei dat, als tijdelijk bedoeld en met die bedoeling
geregeld, min bezwaarlijk scheen, gaat daaraan allicht een tamelijk
bedenkelijk karakter geven. De Heer van Wijk maakte in zijn
inleiding ter bestuursvergadering trouwens dezelfde opmerking :
„Maar wat ook de verdiensten mogen zijn van hetgeen toen [n.l.
in den allereersten tijd] is gedacht en gedaan, het behoeft niemand
te verbazen dat, nu die plotseling ingetreden toestand heeft gekregen een continuïteit, waarvan wij toch eigenlijk in de eerste
dagen niet gedroomd hebben, nu de omstandigheden zich hebben
ontwikkeld en op sommige punten bezig zijn zich te consolideeren,
allerlei vragen, allerlei moeilijkheden en questies rijzen, waaraan
in het begin niemand dacht, dat de regelingen, die onder den
indruk van de omstandigheden met veel goeden wil en niet zonder
inzicht zijn gemaakt, op den duur blijken gedrukt te worden door
bezwaren, waarvan het zoo mogelijk ondervangen een punt is van
dagelijksche zorg voor allen, die met deze zaken in aanraking
komen".
Ja, het is waarlijk wel te begrijpen, dat in armenzorg-aangelegenheden belangstellenden en daarin voortdurend werkzamen als
de Heer van Wijk deze „dagelijksche zorg" kennen ! Hier was
werk, gelegen op of althans vlak naast hun terrein, een geweldig
werk, dat plotseling moest worden ter hand genomen en waarbij
allerlei vragen rezen, die juist hen sedert jaar en dag bezighouden,
en waarop zij sinds lang het goede antwoord .... zoo al niet hebben
gevonden, dan toch met veel goeden wil hebben gezocht. Wij
achten dit werk gelegen op of althans vlak naast hun terrein.
Maar hiermee raken wij een der belangrijkste beginsel-quaesties
aan, welke bij de regeling van dezen arbeid zich voordeden. Men
weet immers dat die regeling buiten de organisatie der armenzorg
om is gegaan, al heeft men dan bij de uitvoering blijk gegeven
op de medewerking van lieden, die in armenzorg werkzaam zijn,
prijs te stellen.
Waarom hebben zij, die de regeling ontwierpen, haar los van
de armenzorg gemaakt ? Omdat — zoo oordeelden zij — de arbeid
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dezer „steuncomité's" niet dezelfde, nauwelijks een gelijksoortige
is als die der gewone weldadigheids-instellingen ; anderen zeggen
zelfs : het een is gansch iets anders dan het andere; hier moet
een zeer scherpe scheiding gemaakt worden en die scheiding moet
zich juist ook uitspreken daarin, dat niet de reguliere armenzorginstellingen met deze taak worden belast, doch dat daarvoor geheel
nieuwe, afzonderlijke organisaties worden in het leven geroepen.
Zij, die onder deze zeer bijzondere omstandigheden voor steun in
aanmerking komen, zijn geen „armen" ; wij willen hen er juist
voor behoeden, dat zij tot de armen zouden gaan behooren. En de
ondersteuning, die hun wordt verstrekt, is ook geen „bedeeling",
gelijk die aan behoeftigen wordt gegeven. Men moet er zich zorgvuldig voor wachten op dit werk „het brandmerk der armenzorg"
te drukken.
Weerstaan wij de verzoeking de door anderen in het Tijdschrift
voor Armenzorg en Kinderbescherming gevoerde gedachtenwisseling
over dat „brandmerk der armenzorg" nog met beschouwingen aan
te vullen. Wij stellen slechts de vraag of hetgeen er theoretischwaars is in de hierboven weergegeven redeneering, van zoo verre
strekking is dat het de practische slotsom der afzonderlijke organisatie rechtvaardigt. De opmerking dat de man, die zich tot een
steuncomité wendt, niet is een „arme" en dus met dien niet mag
worden gelijkgesteld, is juist, zal althans veelal juist zijn. Men
kan zeggen : onder den „arme" verstaan wij den voortdurend
economisch-onzelfstandige, die zonder geregelden onderstand het

voor levensonderhoud onmisbare niet bijeen te brengen weet; de
ander is een totnogtoe economisch-zelfstandig man, die door den
voorbijgaanden nood dezer tijden wordt gedrukt en wegens dien
tijdelijken druk eenige handreiking moet ontvangen om den plotseling oprij zenden nood te boven te komen, om niet bij gebreke
van zoodanigen steun te zinken tot op het peil der „bedeelden".
Maar iedereen gevoelt wel, dat een onderscheiding als deze — zij
moge theoretisch nog zoo juist zijn — in de praktijk vaak buitengewoon moeilijk door te voeren moet wezen en dat in de praktijk
die zoo stellig schijnende onderscheiding dikwijls door allerlei
grensgevallen volkomen zal worden weggevaagd. Het is ook niet
juist, wanneer men onze burgerlijke kerkelijke en bijzondere
armenzorg-instellingen zich denkt als kantoren, die niet anders doen
dan bedeeling uitkeeren aan de zoogenaamde „vaste klantjes", aan
oudjes en andere stakkers, die zonder den geregelden wekelijkschen
toeslag met een nog magerder budget zouden moeten trachten.
U.E.XV11
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rond te komen. Te weinig zeker nog, doch in toenemende mate
trachten instellingen van weldadigheid armenzorg uit te oefenen
in de richting der voorkóming van pauperiseering door zoo goed
mogelijk hen te helpen, die zonder eene huipverleening, welke hun
de maatschappelijke zelfstandigheid moet doen terugwinnen, naar
economische afhankelijkheid zouden afglijden. Onze nieuwe Armenwet geeft aan de burgerlijke besturen duidelijke wenken in deze
richting 1). In die zelfde richting werken reeds niet zoo weinige
instellingen, die b.v. door rentelooze voorschotten voor „afglijdende"
lieden de mogelijkheid openen een zaakje te beginnen of op andere
wijze (weer) zelf den kost te verdienen. Men doet ons armwezen
onrecht, wanneer men daarvan een beeld ontwerpt, als zoude niet
veel anders of beters gebeuren dan dat men ouden van dagen in
hofjes plaatst en paupers een wekelijksche bedeeling toestopt.
Waren dan onze openbare, kerkelijke, bijzondere instellingen —
met haar organisatie, haar gegevens, haar ervaring — ongeschikt
te achten om het werk der buitengewone ondersteuning van de
wegens buitengewone omstandigheden daaraan behoefte hebbenden r
te verrichten of althans in dat werk een belangrijk aandeel te
nemen ? Moest men het er voor houden dat nieuwe, daarvoor in
het bijzonder opgerichte comité's dezen zoo moeilijken arbeid beter
zouden verrichten dan van weldadige instellingen mocht worden
.

,

,

verwacht? En moest de scheiding zoover worden doorgetrokken,
dat men ook van de organen, krachtens de nieuwe Armenwet geschapen, de Algemeene Armencommissie en de over heel het land
verspreide Armenraden geene of weinig practische medewerking
inriep?

.

1) Art. 29 : „Indien ondersteuning wordt verleend, wordt zij verstrekt in zoodanigen vorm en zoodanige mate, als met het oog op de behoeften en de persoonlijke eigenschappen in verband met de omstandigheden van den arme het meest gewenscht is om hem wederom in staat te
stellen, in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien". Aldus het
eerste lid, in verband waarmee men zich ook het derde herinnere : „Indien
blijkt, dat de aanvrager door de hulp der instelling niet uit den toestand
van armlastigheid kan worden opgeheven, mag de te verstrekken ondersteuning de grens van het voor levensonderhoud noodzakelijke niet overschrijden". In dit artikel wordt dus naast den eisch van individualiseering
deze gesteld : dat men de ondersteuning door keus van vorm en mate doe
strekken tot „reclasseering" van den aanvrager; is daarop geen uitzicht,
dan mag de steun niet meer dan „bedeeling" zijn, doch — a contrario —
als er kans is dat de man uit den toestand van armlastigheid wordt opgeheven, dan zal men ruimer middelen daartoe mogen aanwenden.
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Het antwoord op deze vragen is — meenen wij — te vinden
in „het brandmerk der armenzorg", door welke uitdrukking men
te kennen wil geven dat de bedeelde is (wordt aangezien als) een
maatschappelijk-minderwaardige, iemand, die door zijn buren met
den vinger wordt nagewezen omdat hij „trekt" van de diaconie,
een man, die zich onbescheiden vragen, hinderlijke inmenging in
zijn huiselijke aangelegenheden, dwang ten opzichte der bestedingvan zijn „centen" moet laten welgevallen, omdat hem onderstand
wordt uitgereikt; de waardigheid, de zelfstandigheid, de vrijheid
van den man blijft niet ongerept, wanneer hij de hand moet ophouden.
Voor ons staat deze zaak zoo : in vroeger dagen heeft men zeker
niet met de noodige kieschheid er voor gewaakt de waardigheid
van den hulp-vragende zooveel te eerbiedigen als met de eischee
van goede armenzorg is overeen te brengen en van dien ouden
zuurdeesem is in ouderwetsch-ingerichte instellingen nog veel te
veel blijven hangen. Maar opzettelijk stelden wij hierboven het
voorbehoud dat die waardigheid niet verder geëerbiedigd kan
worden dan de eisch van goede armenzorg gedoogt. Er is nu eenmaal, wanneer iemand het feit van zijn behoeftigheid stelt en op
grond daarvan ondersteuning verlangt, onderzoek naar de juistheid
van den grondslag zijner vraag noodig; de ontkenning van dien
regel leidt tot aalmoezen geven aan bedelaars. Noodig is ook toezicht op de wijze waarop het gegeven geld wordt besteed; spreekt
ook dit niet van zelf? Wie zou de houding verdedigen van den

-

armbezoeker, die, na de armoede te hebben vastgesteld, den vrager
zekere som ter hand stelt en nu verder naar het gebruik van dat
geld niet omziet ? Onderzoek en toezicht zijn dus onmisbaar ; zij
brengen mee : inmenging in de huiselijke aangelegenheden, een
zekere vrijheids-beperking, die de aanvrager moet dulden op straffe
van anders den onderstand te verliezen. Men kan dit ,. het brandmerk der armenzorg" noemen of, liever, zeggen dat wegens deze
hem opgelegde voogdij de ondersteunde door zijn klasse-genooten

beschouwd wordt als iemand, die zich iets onaangenaams uit nooddruft moet laten welgevallen.
Maar wanneer men nu, buiten de armenzorg om, uitdeelingen
aan tijdelijk-behoeftigen gaat organiseeren, dan zal men, wil de
regeling niet tot ergerlijke misbruiken leiden, toch ook de behoeftigheid van den aanvrager moeten onderzoeken en toch ook moeten
toezien of de hem verstrekte penningen wel goed besteed worden.
Bij het „voorjaarsfeest" (lees : kermis) in den Haagschen Dieren-
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tuin heeft men lieden, die als (betalende) bezoekers zich aanmeldden, den toegang ontzegd omdat zij aan den ingang als ondersteunden van het Haagsche Steuncomité werden herkend. Ziedaar
„het brandmerk" van het steuncomité ; deze lieden werden verkort in hun „recht" de hun toegekende gelden voor hun pret uit te
geven ; het „jus abutendi" was hun ontnomen. Doch dit beduidt
dat de methode, de werkwijze van steuncomité's, indien die methode
en werkwijze aan rationeele eischen voldoen, in beginsel niet
anders kunnen wezen dan de door armenzorg-instellingen gevolgde.
Wat ook voor de hand ligt, want met hoeveel nadruk men ook
wijzen moge op het verschil tusschen den bedeelde der diakonie
en den ondersteunde van het comité, beiden stemmen in deze
hoofdzaak overeen, dat zij hulp vragen op grond van behoeftigheid.
De oorzaak dier behoeftigheid en de stand van den vrager mogen
verschillen ; bij den een moge de nood chronisch, bij den ander
acuut wezen ; onderzoek en toezicht zal in het eene èn in het
andere geval onvermijdelijk zijn.
Heeft de afzonderlijke regeling der ondersteuning van crisislijders gevoerd tot eene van het stelsel der armenzorg afwijkende
behandeling der aanvragen, tot een andere wijze van onderzoek,
eene andere beoordeeling van het begrip „nooddruft", tot andere
opvattingen omtrent toezicht ? In haar algemeenheid is die vraag
niet te beantwoorden ; daartoe zou men moeten beschikken over

kennis van de werkwijze der verschillende steuncomiti's, een kennis,
die ons deel niet is. Maar er is wel reden om op die vraag een
bevestigend antwoord te verwachten : het was immers juist de
bedoeling dat dit werk niet als armenzorg zou worden beschouwd,
dat er een scheiding zou zijn. Is het dan niet waarschijnlijk dat
men ook een andere methode van behandeling heeft gevolgd ? Maar
indien dit zoo is, dan rijst de vraag of de hierbij gebezigde methode
deugdelijk is geweest, of de tot dit werk geroepenen het naar den
eisch hebben volbracht en nog volbrengen, of het onderzoek doeltreffend, het toezicht voldoende is geweest. Op deze vraag zou
allicht door hem, die in staat zou wezen heel dit breede arbeidsveld te overzien, geantwoord worden, dat de verschillende comité's
op verschillende wijzen hebben gearbeid; hier zal wel een bonte
verscheidenheid van plaatselijk zeer uiteenloopende bevindingen
het beeld van den werkelij ken toestand weergeven. En zoo komen
wij terug op ons punt van uitgang: moeten blijvende, nadeelige
gevolgen van geestelijken en zedelijken aard (ook) geducht worden
van den arbeid der steuncomité's ? Wij zullen het ondervinden,
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wanneer de tijd der opheffing van deze comité's zal zijn aangebroken. De toekomst zal het leeren.
De toekomst ! wij komen telkens met onze gedachten, over den
huidigen toestand heen, neer op wat er zijn zal, wanneer de verschrikking van den oorlog voorbij zal zijn en zijn onmiddellijke
of blijvende gevolgen zich zullen gaan afteekenen. Hoe zal —
wanneer wij niet in den krijg worden meegesleept -- het economisch leven ten onzent zich ontwikkelen? De vraag schijnt ijdel ;
men kan zeggen : alle voorspellingen zijn hier toelaatbaar ; men
moet dit afwachten, want wij weten niets daarvan. Daarin is een
groot deel van waarheid. Wij weten niet wat er van deze worsteling worden moet, wat haar uitslag zal zijn, welke politieke en
economische verschuivingen zij brengen zal, hoe de kaart van
Europa na den vrede er zal uitzien. Evenmin : hoe de aan dien
oorlog deelgenomen hebbende volkeren den ongehoorden schuldenlast, dien zij daardoor op zich geladen hebben, zullen dragen en
delgen ; of er een crisis zijn zal, hevig, langdurig misschien. Onbekend is ons ook welke gezindheid dan tusschen de bondgenooten
van thans onderling en tusschen hen en hun vijanden van heden
bestaan zal en op welke wijze elk hunner zal meenen zijn handelsbelangen te moeten behartigen. Hoe zal de internationale goederenruil worden geregeld ? Moet men voorzien dat liet door den oorlog
natuurlijk sterk aangekweekt chauvinisme de voorheen reeds protectionistisch gezinde regeeringen zal blijven voortdrijven op dien
weg en zullen de tariefmuren als economische staketsels op de
rijksgrenzen blijven bestaan, wellicht zelfs verhoogd worden ? Men
kan ook zeggen dat alle landen van Europa — de niet-oorlogvoerende inbegrepen — thans feitelijk als achter tariefmuren leven,
den invoer van allerlei voor de voortbrenging noodige waren in
belangrijke mate belemmerd zien, voor een groot deel aangewezen
zijn op de voorziening in de inlandsche behoeften uit eigen middelen alleen, wat immers het ideaal der protectie is, doch tevens
nu in de praktijk een schier onhoudbare toestand blijkt te zijn.
Zal deze les worden gevoeld en ter harte genomen? Zal men nu
leeren hoe onmisbaar voor de welvaart van alle natiën de liefst
ongehinderde goederenruil is en zal men straks op dien grondslag
de handelsbetrekkingen tusschen de Staten grondvesten ?
Deze en zoovele andere dingen zijn, en blijven voorloopig,
ons volkomen duister. Maar wij weten wel dat de uitkomst op al
deze punten ook voor ons land van overwegend belang zal zijn.
En zoo schijnt het dan wel, dat wij niets kunnen doen dan af-

270

ECONOMISCHE KRONIEK.

wachten, hoe het gaan zal, het beste er maar van hopen moeten
en ons niet verdiepen in eenige, immers volstrekt ijdele, gissing.
Ten deele dekt die schijn de werkelijkheid. Maar er zijn toch
ook wel eenige elementen, die ons in staat stellen, zij het onder
het noodige voorbehoud, althans tot op zekere diepte peil te trekken op het vaarwater, waarin na den vrede het schip van onzen
staat zich zal bewegen. Wij spreken hier, gelijk wij trouwens
vroeger reeds deden, in de vooronderstelling dat de ramp van
deelneming aan de worsteling ons bespaard blijft; is dat het geval
niet, dan is niet te zeggen wat daaruit worden moet. En wij
spreken voorts in de verwachting, dat ons grondgebied in en buiten
Europa ongeschonden blijft ; faalt ook die verwachting, er is geen
houvast meer voor eenige berekening.
Denken wij ons die twee gebeurlijkheden in gunstigen zin
opgelost, dan mogen wij toch als vaststaand aannemen dat, is eenmaal de wereldbrand gebluscht, de door ons daarbij beloopen
schade geringer zal zijn dan die anderen heeft getroffen, dat wij
dus naar verhouding er krachtiger, immers minder verzwakt, voor
zullen staan dan zij, met wie wij dan den vreedzamen strijd op
de wereldmarkt zullen voortzetten. Geringere schade treft ons : de
oorlogstijd gaat ook aan ons land niet zonder nadeel voorbij, maar
het leed is te dragen en zal, naar men gelooven mag, straks te
boven te komen zijn, al zullen daarvoor zware offers gebracht
moeten worden.
In de op 22 September 11. aan de Tweede Kamer aangeboden
„millioenennota" werden door den Minister van Financiën de bijzondere kosten, door de oorlogscrisis ons opgelegd, uit het geldelijk
overzicht van het dienstjaar 1914 afgescheiden gehouden ; die kosten

beliepen voor dat jaar ruim 99 1 / 2 millioen gulden (of eigenlijk werd
meer dan dat uit dien hoofde besteed, maar van het hoogere bedrag
werd afgetrokken wat uit dienzelfden hoofde voor andere doeleinden
minder uitgegeven werd). Bij deze bijna 100 millioen voor (de vijf
oorlogsmaanden van) 1914 moet men voegen ongeveer het dubbele
voor 1915, hetgeen dus in totaal voor beide jaren rond 300 millioen
gulden maakt aan kosten onzer „gewapende neutraliteit", d. i.
omstreeks 60 millioen meer dan bij normalen gang van zaken
onze „gewone" staatsuitgaven over '14 zouden geweest zijn. Hoeveel zal 1916 nog aan die 300 millioen toevoegen ? En hoe zal dit
bedrag moeten worden vereffend ? En wat zal deze vereffening
voor ons nationaal vermogen beteekenen ? Want hoe men de zaak
wende of keere, twee dingen staan vast : onze staats-huishouding
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is met dit volle bedrag verzwaard geworden ; en : wij zullen den
last te dragen, de schuld te betalen, het geld op te brengen hebben.
Schade dus ook voor ons, rechtstreeksch nadeel. En meer,
misschien, nog uit andere bronnen van maatschappelijk verlies.
Onze normale armenzorg-uitgaven zijn verzwaard geworden door
wat aan giften den steuncomité's is toegevloeid. Onze handel en
nijverheid, onze landbouw .... maar hier valt te onderscheiden.
Gelijk dan ook de jongste Troonrede deed. Men herinnert zich de
daarin opgenomen, op „het economische leven" betrekking hebbende
mededeelingen en beschouwingen : „Ofschoon ook thans het economische leven nog sterk gedrukt wordt door den toestand waarin
Europa verkeert, kan er toch met voldoening op worden gewezen,
dat de land- en tuinbouw over het algemeen in gunstigere toestand
verkeeren. Door samenwerking van de Regeering met de georganiseerde belanghebbenden in verschillende takken van bedrijf konden
voor Handel en Nijverheid de nadeelige gevolgen der verschillende
moeilijkheden worden beperkt en de zaken zooveel mogelijk in
gang worden gehouden.
„ De Nederlandsche reederij leverde, voor zoover de groote
vaart betreft, gunstige uitkomsten op. De toestand der kleine vaart
is daarentegen zeer ongunstig.
„Ondanks de daarbij ondervonden moeilijkheden en gevaren,
zijn de uitkomsten van de zeevisscherij bevredigend. Die van de
andere takken van visscherij zijn zeer uiteenloopend.
„De Regeering ziet zich nog genoodzaakt, in vele opzichten
hare tusschenkomst in buitengewone mate te verleenen voor het
aanvoeren van levensmiddelen, voor het tegengaan van prijsopdrijving
en om te voorkomen dat levermiddelen en grondstoffen die hier
niet gemist kunnen worden, het land verlaten.
„De beperkte aanvoer van grond- en hulpstoffen brengt het
geregeld voortwerken van menige fabriek niet zelden in gevaar.
De Regeering tracht den aanvoer zooveel mogelijk te bevorderen.
„Hoewel het havenbedrijf, het bouwbedrijf en de diamantnijverheid kwijnen, is de omvang der werkeloosheid over het
algemeen tot nog toe niet zorgwekkend'.
Licht en schaduw, naar men ziet, en o. i. in deze schildering
juist verdeeld. Terecht ook is in dit staatsstuk de „nog" voor de
Regeering bestaande noodzakelijkheid om „in vele opzichten hare
tusschenkomst in buitengewone mate te verleenen" binnen het
kader van dit overzicht der toestanden op handels- en nijverheidsgebied geplaatst.
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De juiste verdeeling van licht en schaduw in deze Troonrede
is ontkend door sommigen, die het beeld te gunstig gekleurd
vonden. Dit is, gelijk wij reeds zeiden, onze meening niet. Men
zie niet voorbij, dat de geheele beschouwing wordt ingeleid door
de opmerking dat ,,00k thans het economische leven nog sterk
gedrukt wordt door den toestand waarin Europa verkeert". De
achtergrond is dus donker; daarin vallen enkele lichtpunten aan
te wijzen : land- en tuinbouw over 't geheel gunstig, ook de groote
vaart en de zeevisscherij. Wat handel en nijverheid betreft, door
bijzondere maatregelen konden de nadeelige gevolgen der verschillende
moeilijkheden worden beperkt en de zaken zooveel mogelijk in gang
worden gehouden ; het geregeld voortwerken van menige fabriek
wordt niet zelden door beperkten aanvoer van grond- en li u lpstoffen in gevaar gebracht. Haven- en bouwbedrijf kwijnen, zoo
ook de diamantnijverheid ; overigens is de omvang der werkloosheid over het algemeen tot nog toe niet zorgwekkend. Let men op het
voorbehoud dat telkens wordt gemaakt, dan kan men, dunkt ons,
niet met reden zeggen dat deze balans onzer huidige volkswelvaart
is geflatteerd.
De staat van zaken is, gelijk te voorzien was dat het geval
zou zijn, voor de verschillende bedrijfsgroepen -- en zelfs binnen
een enkele bedrijfsgroep als b.v. de fabrieksnijverheid voor de verschillende bedrijven — zeer uiteenloopend. Te voorzien was dit,
omdat de druk een toevallige is ; omdat b.v. niet elke industrie
in gelijke mate voor toevoer van grond- of hulpstoffen afhankelijk
is van het buitenland ; omdat ook niet van alle grond- of hulpstoffen die toevoer is afgesneden of in diezelfde rede wordt belemmerd ;
omdat de beperking der invoeren van concurreerende goederen
uit vreemde landen voor de eene „branche" veel meer dan voor
de andere beteekent; omdat van sommige goederen wel, van
andere niet de afzet vermindert in dagen, waarin menigeen zuinig
gaat worden ; omdat van eenige artikelen de uitvoer door den
oorlog is toegenomen, terwijl elders weer op het veld der voortbrenging export onmogelijk of zeer bezwaarlijk geworden is. En
naast deze zijn er andere factoren, di€ ie ongelijke werking van
den veelzijdigen, toevalligen druk volkomen verklaarbaar maken.
Nog valt daarbij te bedenken dat de toestand wisselt en de druk
zich nu en dan, althans ten deele, verplaatst. Nu eens komen
grondstoffen binnen, dan weer ontbreken zij. Wat contrabande is
en wat niet, is in dezen oorlog geen vaststaand begrip. Een uitvoerverbod wordt uitgevaardigd, straks misschien weer opgeheven.
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Het stelsel van consenten is aan wijziging in zijn toepassing onderhevig. Zoo draagt alle zaken-doen een karakter van onzekerheid;
er is een sterk speculatief element gekomen in menig bedrijf. Ook
die, waarin voor klachten weinig of geen grond is, ondervinden
niettemin den druk.
Dit alles, meenee wij, moet in aanmerking worden genomen,
wanneer men een oordeel over ,,00rlogswinsten" wil uitspreken.
Het is niet genoeg vast te stellen dat in eenigen tak van bedrijf
de omzet in verblijdende mate zich handhaaft of zelfs uitgebreid
is, om daaruit af te leiden dat dus ook zeer groot profijt den belanghebbenden in den schoot valt.
Een aardige illustratie van liet bovenstaande werd eenigen tijd
geleden door een boer in Het Centrum gegeven 1). Tegenover het
bericht dat de zuivelfabrieken in Friesland per maand in den zomer
van dit jaar 6 millioen gulden meer uitkeerden dan in normale
tijden, stelt hij de opmerking dat dit voor elk der 20.000 bedrijven,
welke Friesland ongeveer telt, gemiddeld f 300.— beteekent, wat
voor de beste maanden, waarin de boer voor den duren, komenden
winter moet overleggen, nog niet zoo bijster veel is, terwijl immers
ook de grasverpachtingen in die provincie dit jaar bijna het dubbele
van vroeger opbrachten. Ten einde de ,,00rlogswinsten" der boeren
in het juiste licht te stellen, plaatst hij tegenover elkaar de marktprijzen en de productiekosten vóór den oorlog en thans. Zie hier de
merkwaardige cijfers :
stijging dus
nu
Marktprijzen van vóór den oorlog
22 %
f 0.45
f 0.55
vette koeien
vette varkens
„ 0.23
„ 0.47
100 %
kaas
„ 49.-„ 36.—
30 %
64.—
boter
„ 54.—
20 %
melk
„ 0.06
„ 0.07
17 %
Productiekosten blijkende uit de prijzen der voedermiddelen:
vóór den oorlog
stijging dus
nu
Maïs
f 5.50
f 8.50
55 %
„ 5.20
Gerst
80
„ 9.20
Erwten
r, 7.—
„ 13.50
90 %
Amer. lijnmeel „ 90.—
„ 135.—
50 %
Zemelen
6.—
50 %
77
Pulp
„ 3.—
70 %
77
Gedr. pulp
„ 5.50
60 %
77
Hooi
16.—
75 %
71
„

„

„

1) Overgenomen in De Veldbode van 11 September 1915.
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De prijzen der voedermiddelen zijn dus naar verhouding aanmerkelijk meer gestegen dan die der producten. Zeker, zoo vervolgt
deze deskundige schrijver, de marktprijs der kaas staat hoog genoteerd, doch willen wij deze waar uitvoeren, dan moeten wij 30 %
voor veel lageren prijs ter voorziening in de binnenlandsche behoeften afstaan. Zeker, de varkensprijzen zijn sterk gestegen, maar
voor den oorlog leverde de varkensmesterij een verliespost op en
werd (voorjaar '14) ingekrompen. Het gaat ons, boeren, goed, omdat
de hypotheekrente der eigenaren en de pachtsom der huurders, als
niet voor dadelijke verhooging vatbaar, gelijk gebleven zijn, doch
wacht maar : de hypotheekrente wordt reeds, waar dat geschieden
kan, verhoogd en de pachtsommen zullen volgen, ook als straks
de prijzen der producten vallen. -- Overigens erkent hij dat de
boerenleenbanken overvloed van geld hebben. Doch het door hein
te berde gebrachte moge toch een duidelijke vingerwijzing zijn
voor de waarheid, dat buitensporige oorlogswinsten niet „zoo maar"
uit hooge marktprijzen vallen af te lezen !
Dit beduidt natuurlijk niet, dat er geen oorlogswinsten gemaakt worden ; het beteekent slechts dat zij veelal voor buitenstaanders moeilijk te controleeren en te becijferen zijn, — een
moeilijkheid die bij eerre belasting van dit object ook de fiscus,
meenee wij, ondervinden zou. In de buitengewone baten, welke
de oorlogstoestand sommigen in staat stelt te verkrijgen, ligt ook
een element van publiek bederf. Er zijn onder deze winsten volkomen geoorloofde, maar er zijn er die even volkomen ongeoorloofd zijn, omdat het binnenhalen daarvan niet te goeder trouw
kan geschieden. Wanneer men de lieden plaatst tusschen hun geweten en hun beurs, dan vindt men altijd zwakke broeders, die
voor de verleiding bezwijken. En in deze buitengewone omstandigheden is ook deze verleiding buitengewoon groot en sterk. Er
komt nog bij dat, wanneer blijkt dat ongeoorloofde winsten gemaakt zijn — dit blijkt niet steeds ! — de straf (boete van de
N. O. T.) niet altijd, misschien slechts zeer zelden, den schuldige
treft, maar den geheel onschuldige wordt opgelegd, d.w.z. aan de
„eerste hand", die met onverdachte goede trouw de koopwaren
onder voorbehoud der gestelde bedingen (omtrent uitvoer) aan de
„tweede hand" geleverd heeft, welke op hare beurt stipt correct
ze aan de „derde hand" heeft overgedaan, waarna dan wellicht
eerst de zesde, zevende of nog latere „hand" de fraude heeft gepleegd. Er zijn, gelijk vanzelf spreekt, ook bij de goede en de
kwade trouw twijfelachtige gevallen; is de eerste nog wel aan-
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wezig, wanneer men onder de vaststaande voorwaarden goederen
verkoopt aan een ander, van wien men weet of gist of weten of
gissen kan dat hij voor zich die voorwaarden niet zal nakomen ?
Men ziet: hier ook is een geopende deur voor publiek bederf, voor
zedelijke schade aan de natie toegebracht. Terwijl bovendien de
vaak zoo gemakkelijk verkregen en aanzienlijke winsten meestal
juist niet verheffend werken, op hem, wien zij in den schoot vallen;
men kan het er voor houden dat meer dan e 'e n, die van zijns
levens dagen niet gedroomd had ooit tot voorspoed te geraken,
thans door min of meer obscure en aanmerkelijke oorlogswinsten
plotseling vele sporten tegelijk op de maatschappelijke ladder omhoog gestuwd wordt en van een „mannetje", wat hij gister was,
heden een „heer" (of althans een „als heer gekleed persoon") met
rammelende rijksdaalders en een dikke portefeuille wordt. De
„opkomst" van dergelijke lieden verhoogt niet bet peil onzer samenleving ; het zoo ras gewonnen profijt is meestal even vlug „geronnen" ; zij vinden hun benijders en navolgers, die zich voornemen,
zoodra ze de kans daartoe schoon zien, denzelfden voordeeligen
„truc" uit te halen. Als geheel worden wij daarmee niet beter. Er
komt deze kleinigheid bij, dat de gewetenlooze handelingen dezer
zwendelaars ons land in gevaar brengen, althans den schijn wekken
en ook wezenlijk grond geven aan de bewering, dat wij met betrekking tot onzen goederenhandel den plicht der neutraliteit verzaken, immers de als voor „neutraal" verbruik of voor „neutrale"
bewerking ons toegevoerde grond- of hulpstoffen of fabrikaten aan
niet-neutralen leveren.
Tegenover deze debetzijde staat een en ander aan den creditkant. Winsten, gemaakt zonder dat het „non olet" behoeft te
worden ingeroepen, prikkelen den gezonden ondernemingsgeest.
Men verheuge zich er toch over dat er niet slapte is over heel de
lijn ; dat er zaken — vaak goede zaken — gedaan worden trots of

zelfs door den oorlogstoestand ; ware het anders, de werkloosheid
zou grooter en algemeener zijn. Is het niet een gelukkig verschijnsel
dat Rotterdamsche havenarbeiders zonder emplooi zich weer tot het
platteland wenden en daar bezigheid vinden ? Gelukkig is het ook,
dat het (gedeeltelijk) isolement, waarin ook ons land zich door
belemmerden of gestaakten toevoer van goederen uit den vreemde
vindt, leidt tot niet zelden geslaagde pogingen die goederen hier
te lande voort te brengen; zoo wordt aan onze vaderlandsche
nijverheid eene uitbreiding gegeven, die anders nog langen tijd
achterwege had kunnen blijven. In andere gevallen ziet de Neder-
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landsche verbruiker zich thans aangewezen op Nederlandsch fabrikaat,
hetwelk hij vroeger niet kende of — kende hij 't al --- overeenkomstig een bij ons ingekankerde volksgewoonte versmaadde of
bij het vreemde achterstelde, om nu tot zijn verrassing te ontdekken,
dat wij zoowaar zulke dingen óók maken en waarlijk lang niet zoo
slecht als men wel zou hebben gedacht ! Aldus is er in meer dan
ééne richting eene „oorlogswinst" te boeken, waarover men zich
van harte verheugen kan.
Wil men den staat onzer volkswelvaart in het algemeen geteekend zien, men vindt dien aangeduid in de nota van den Minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel over den economischere toestand
in de maand Juli dezes jaars, waar de volgende „algemeens beschouwingen" worden gegeven:
„Er is geen twijfel aan, dat er door velen uit handels- en
nijverheidskringen zeer belangrijke winsten behaald zijn.
„Bij degenen, die in groothandel en industrie geregeld werkzaam zijn, sloot zich een groep van gelegenheidshandelaren aan, die
vaak zonder groot risico aanzienlijke voordeelen wisten te maken
door toevallig in staat te zijn voordeelige transactiën met het
buitenland te doen.
„Belangrijke winsten vloeiden ook voort uit den verkoop der

Nederlandsche zeeschepen, die meest alle reeds voor een aantal
jaren gebouwd waren.
„Voor den land- en tuinbouw was, behoudens uitzonderingen,
ten gevolge van de hooge prijzen van zoogoed als alle producten,
het afgeloopen trimester een goede tijd.
„Daardoor waren er ook verschijnselen, dat de afneming der
werkzaamheid in de luxebedrijven, van welke in vorige nota's
melding gemaakt werd, niet alleen was tot staan gebracht, maar
zelfs voor eenige toename plaats maakte.
„De slechte toestand in tal van groote steden heeft een nadeeligen invloed op den kleinen winkelstand aldaar, die met moeite
het hoofd boven water houdt. Vooral hebben die winkeliers, die
onder de wapenen zijn, het zeer zwaar te verantwoorden.
„Er is geen twijfel aan, dat de kleine middenstand, en in het
algemeen allen, die van een klein inkomen moeten leven, zwaar
gedrukt worden door de stijging van de prijzen van de eerste
levensbehoeften".
Dit beeld stemt, gelijk men ziet, behoudens de woordkeuze,
in wezen vrijwel met dat der Troonrede overeen ; ook hier verscheidenheid van tint, licht en donker. Uit dit licht en donker,
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wisselend straks nog in het onbekend, ons wachtend aantal oorlogsmaanden, zal de toekomst voor ons land rijzen, wanneer de worsteling
der groote en kleine mogendheden een einde heeft genomen. Doch,
nog eens : welke die toekomst zijn zal, is niet nu reed= te zeggen.
Slechts mag men aannemen dat, wanneer geen ongunstige wijzigingen
zich voordoen, de oorlogsschade voor onze volkswelvaart dragelijk
en vrij spoedig herstelbaar zal blijken te zijn.
Die toekomst kan slechts dan herstel brengen van de gelukkige economische verhoudingen, waaronder wij vóór den oorlog
leefden, wanneer wij tot dat herstel al het onze doen, wij allen,
nu reeds en voortdurend en ook straks. Daartoe zal veel en zware
arbeid van ons worden gevorderd, wordt thans reeds van ons
geëischt. Veel en zware arbeid niet alleen, ook de stemming van
ernst en beradenheid, waarin alleen die arbeid kan worden verricht
en voortgezet. De vraag is helaas gewettigd of deze stemming in
de verschillende lagen van ons volk heerscht. Het komt ons voor,
dat dit niet overal, niet in voldoende mate het geval is. Velen van
ons, Nederlanders, bezitten een zekere „leukheid" als ras-eigenschap,
die, een oogenblik opgeschrikt door de sombere dreiging van een
nabij-schijnend onheil, straks, als de donkere wolk niet meer vlak
boven ons hoofd hangt, meent dat het nu verder wel gaan zal, het
gevaar voorbij is en men weer als van ouds in blijmoedige zorgeloosheid leven kan. Daartegenover zijn er anderen, „alarmistisch"
aangelegd, die nog de aanvankelijke beduusdheid van Augustus '14
niet te boven zijn, naar den hemel blijven turen met angst in het
hart en geen vinger durven uitsteken omdat zij hun oogen niet
van den bloedrooden gezichtseinder kunnen afwenden. Wij bedoelen
hiermee dat velen, naar ons voorkomt, niet de houding aannemen,
welke het heden en de toekomst hun voorschrijven. In twee, aan
elkaar tegenovergestelde richtingen wordt verkeerd gehandeld ;
men leeft te ruim of te eng. Zeker, er wordt in sommige kringen
goed geld verdiend, maar wordt niet te veel daarvan geofferd aan

voorbijgaande genoegens ? De Amsterdamsche pers deelde in den
aanvang van September mede dat de kermis in de hoofdstad
(Stadion) op één Zondagavond door 32000 menschen bezocht was.
De bioscopen blijven volle zalen trekken, adverteeren — zonder
ijdele bluf -- dat het „huis" weer „uitverkocht" was en plaatsbespreken geraden blijft. Ware er, met het oog op heden en
toekomst in tijden als deze, geen nuttiger gebruik van het geld
denkbaar dan tot vervulling van de sensatie-behoefte, die door de
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„kino's" wordt gewekt en gevoed ? 1) Leven lieden als dezen in de
ernstige, beraden stemming, die eisch is van den tijd ? — Zij, die
wij hun tegenoverstelden, zijn de vreesachtigen, welker soort in
Augustus en September 1914 veelvuldig was ten onzent ; zij
kennen slechts één parool : zuinigheid, één zucht : potten. Aan den
lijve ondervindend dat de bezitter van buitenlandscha coupons
zijn inkomen uit dien hoofde gevoelig ziet dalen ; voorziende dat
zware lasten nog op hun schouders zullen worden gelegd ; houden
zij vast wat zij hebben, beperken hun weelde-uitgaven, leven bescheiden en stil, klagend over de malaise, die zij zelven helpen
bestendigen. -- Tusschen beide polen van onverantwoordelijke
zorgeloosheid en onmatige bezorgdheid staat de voorzichtigheid,
die, als gulden middenweg, voor velen niet te vinden schijnt. Beide
uitersten belemmeren thans reeds en straks het spoedig herstel
onzer vroegere economische verhoudingen : niet door verkwisting
en ook niet door terughouding zal ons nationaal vermogen weer
worden opgebouwd, maar door den stagen, stoeren arbeid van
allen en door die wijze van geldbesteding, welke door de stemming
van ernst en beradenheid als de ware voor ieder wordt aangegeven.
Gaf het slot der Troonrede ons niet een vingerwijzing in die
richting ? De Koningin besloot hare toespaak met deze woorden:
„Vertrouwende op de geestkracht van Mijn volk om de zware
lasten, die het onvermijdelijke gevolg zijn van den noodtoestand, .
waarin wij verkeeren, manmoedig te dragen, ga Ik hoopvol de
toekomst tegemoet.
„Wordt Nederland tot den einde toe gespaard dan zal het, Ik _
ben er zeker van, op nieuw een eervolle plaats innemen in den
vreedzamen wedstrijd der volken. Daartoe reeds thans alle krachten
in te spannen schijnt Mij onafwijsbare plicht."
Houden wij het ons voor gezegd ! Geestkracht om de zware lasten
manmoedig te dragen ; krachtsinspanning thans reeds om — als wij

gespaard blijven — onze eervolle plaats te hernemen. Er is geen
kracht in zorgeloosheid. Er is geen kracht in bezorgdheid. Kracht
is in de wel overwogen daad, kracht is in ernst en in beradenheid.
Slechts wie op die kracht, op die geestkracht van ons volk vertrouwt, kan hoopvol de toekomst tegemoet gaan.
H. S.
1) Volgens de 6de „Economische Nota" bedroegen de entrées, te
Amsterdam in de eigenlijke schouwburgen, variétés, bioscopen en andere
inrichtingen geheven over het tijdvak van 1 Januari — 31 Juli 1914:
/ 1.314.614.—; over dezelfde maanden 1915; t 1.246.891,—, dus nog niet
/ 68.000.— minder in zeven oorlogsmaanden !

DE ONTWAKING VAN EPIMENIDES
DOOR

Dr. J . D. BIERENS DE HAAN.

I

.

DE STEM VAN DEN SLAPENDE.
Verborgen in liaan en veldcypres,
Daalt een spelonk, waar sedert vijftig jaren
Verzonke' in slaap ligt Epimenides.
Nabij vermeien zich de speelsche scharen
Van Fauns en Nymfen, huppelend bij paren
Op 't veldgazon bij den jeneverbes.
Op eenmaal houdt de schaar van vrees versteld
Stil waar zij danste ; sprakeloos aanschouwen
De jonge Fauns hun dartele jonkvrouwen,
Wier bloode schrik hun schichtig oog vermeldt...
Een menschestem weerklonk in de landouwe,
Aan heimlij kheid van de spelonk ontveld!
Epimenides, de oud-Grieksche profeet, heeft in zijn vijftig jarigen
slaap in de spelonk het zienerschap verworven. Zijn slaap is een mystische
inwijding, waarin hij tot den goddelijken grond des bewustzijn is verzonken.
Demeter, de Machtige, is de godin die zijn inwijding geleidt en hem den
zin des levens onthult.
Het leven is voortbeweging uit het Niet tot de Vergoding. Het aanvankelijke beweginglooze Niets 1 de aloude Zee) wordt door de scheppende
kracht tot tweespalt gebracht; deze tweespalt is de wereldschuld; uit haar
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(Stem uit de spelonk : )

„Godin Demeter, is mijn tijd vervuld?
'k Zie om mijn legersted' een licht genaken,
Dat niet uit uwe diepten zich onthult.
Godin Demeter, is dit d' uchtendwake ?
Is nu in mij verzoend de wereldschuld?
Wilt gij mij ziener voor de menschheid maken" ?
(Jonge Faun tot de Nymf

: )

„Wie zong dit ijzig lied ? Het wordt mij bang
In mijn vallei, zoo bang als nooit te voren
Mijn zonnig harte werd ; die tooverzang
Is niet voor Faunen- noch voor Nymfen-ooren.
Hier is een mènsch aan onzen dans gebuur !
Wijk mee van hier naar eenzamer natuur!
(Nymf

:)

Wijken ? weldra, maar wijs mij eerst wie sprak !
Die diepe stem wil ik nog eenmaal hooren
En dan niet meer; meevluchten zal ik strak'.
Waar is, wie zulke woorden zingt geboren?
Wie is de mènsch? is hij geen Faun en niet
Als wij geschapen ? wijs mij eer ik vlied!
(Jonge .faun : )

Vlucht mede Nymf, opdat ik kussen kan ;
Hier kan ik 't niet, waar deze tonen klonken.
verrijst het strijdend geslacht der eerste wezens en uit dit verrijst het geslacht der menschen, dat zijn woeste oorsprong verbindt aan zijn goddelijken aanleg. Uit den dood van het menschdom verrijst de wereld der goden.
Epimenides doorleeft dezen wordingsweg der vergoding in zijn mystischen
slaap en stijgt de wereldschuld te boven.
De ontwaking wordt bijgewoond door een schare van Faunen (natuurwezens) die op de vlucht gaat voor de menschenstem en van welke een
oude Faun (wegens zijn leeftijd genaderd tot de menschwording) bij de
spelonk achterblijft. Hij, uit natuurwezen tot menschelijkheid opgestegen,
wijst den ontwaakten Epimenides op zijn zending voor het menschdom : de
vergeestelijking der zinnelijk bewogen wereld (verbeeld in de stad met haar
burgertwisten). De ontwaking wordt ingeleid bij wijze van tegenstelling
door een Faunendans.
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Mijn lichaam rilt aan alle león en van
Verwarden schrik zijn mijn gedachten dronken.
Luister niet nogmaals ! onze veldrust breekt
Van dit geluid en wat het heimlijk spreekt.
(Jonge Faunen en Nymfen : )

Vanhier gezellen ! naar 't Erosdal ;
Daar spat de speelsche waterval
De schouders koel, waar de honig leekt
Uit bloemen, die 't vochtige grasveld kweekt.
Wij baden in 't water de rose voet
En spelemeien en kussen 't zoet
Van bloeiende monden en dansen saam
En loven de lusten van Eros' naam —
Dáar stoort onze vreugde geen menschestem .. .
De mensch ... wij vreezen en vlieden hem.
Oude Faun, alleen achtergebleven : )

Vaart heen onwij zen ! danst en mint;
Uw jeugdtijd kent geen wijsheid. Ik blijf achter
Bij deze grot als herderlijke wachter,
Waar nu de droomer 't licht hervindt.
Eens Faunen tijd is duizend jaar :
In d' eerste honderd speelt hij kinderspelen,
Buitelt en bonst met bokken in struweelen,
Vangt vlinders en speelt vogelaar.
Aanstonds ontbloeit de tijd der min:
Hij joelt met Nymfen in verliefde uren,
Blaast zijn schalmei en trippelt met geburen,
En beeft geen wijsheid in.
Mijn duizend zijn ten eind welhaast,
En in mijn levensbeker is geschonken
Een donkre wijn van denken: 'k heb gedronken
Wijsheid, die Faunen-vreugd verdwaast.
O. E. XV 11

19
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Nu blijf ik hier en wacht den tijd
Dat in mijn ziel de Ziener 't licht ontsteke :
o Droomer-mensch herhaal uw woord en spreke:
Mijn leerzaam hart is toebereid.

II.

DE INSPRAAK DER GODHEID.
„Godin Demeter, is mijn tijd vervuld?
'k Zie om mijn legersted' een licht genaken,
Dat niet uit uwe diepten zich onthult.
Godin Demeter, is dit d' uchtendwake?
Is nu in mij verzoend de wereldschuld?
Wilt gij mij ziener voor uw menschheid maken ?'y
,

Zoo zong de geest terwijl het lichaam sliep ;
En hij sinds vijftig jaren weggezonken,
Lag neer in schemering van 't werelddiep,
Waar sterrebeelden in nabijheid blonken,
Verheven Goden eeuwge wijsheid dronken,
En waar Demeter haar apostel riep.
Toen rees voor zijn gezicht haar lichtgestalt,
Getooid in 't blank van godlijke gewaden,
Flonkrend van goud, dat om haar leden valt.
Zij droeg een kroon en scepter ; haar genade
Lichtt' als een ster uit diepen oogenspalt;
En 't goddlijk woord gaf haar bevel te raden:
Dra is uw tijd vervuld : daal met mij af
Een diepen weg in grondiger vertrouwen,
Dan deze lange nacht te leeren gaf.
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Gij zult den heilweg der geboorten schouwen,
Die ik volvoere met mijn godenstaf,
En aan de mensehheid mijne leer ontvouwen i"
Zij daalden af:
Daar strekt zich stil gelegen
Aloude zee naar eindeloos verschiet,
Wier onafzienbre massa allerwege
In kleurelooze schemering vervliet.
Op 't waatren veld is d' Eendracht neergezegen;
De Zee in zich verzonken, kent zich niet.
De Ziener, in aanschouwing voelt zich mee
In onverstoorde wereldrust verzinken,
Breidt d' armen uit in matelooze zee.
Alle bepaaldheid wijkt van hem en 't klinken
Van alle woord verdoft; hij voelt in dwee
Insluimeren begrip en beeld verslinken.
Totdat hem met haar scepter de Godin
Wekt uit den slaap en zwaait dien staf in 't ronde,
En wacht d' ontwaking van het nieuw Begin.
Nu is d' Eendracht in 't bruisend vlak ontbonden :
De waatren stuiven op te zelfder stonde
In wilde wieling en zij zinken in .
Zij zinken weg ; nu gaapt een rotsig engt
Vol warge struiken, waar in zinloos tieren
Een teelt van vurig' en wansch apen dieren,
Elkaar bedreigend onderéén zich mengt.
Zij krommen zich gedrochtlijk in de vieren
Eens valschen lichts met rossen gloed gezengd.
Hun armen rekken zich, terwijl zij brallen
Uit wreede kaken. Klauwen grij pen vast
Van wilde monsters, die elkander vallen
In woesten haat te lijf ; elk wezen brast
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Van 's anders bloed, en in verwarring wast
Benarde kamp van allen tegen allen.
En waar de benden tegen benden staan
In strijd verbonden, jagen stormen, gieren
De hagelvlagen ; grelle bliksems slaan
Van het uitspànsel en de draken zwieren.
Tot wereldschuld is d' eerste rust vergaan,
Waar Haat en Dood het wild gebied bestieren.
De Machtige verwijst in 't algeweld
Haar leerling af te dalen, en 't begeeren
Komt door zijn ziel in wervelstorm gesneld.
Hij drijft de monsters, heiren tegen heiren.
Een bronst van passies brandt hem tot verteren,
Tot de Godin haar scepter vóor hem stelt.
En voor die zwenking harer staf vervalt
Ten doode d' eerste schepping : na een pooze
Verrijst uit d' overblijfsels de gestalt
Eens Menschen : menschenvolken rijzen ; 't blozen
Eens nieuwen lichts vervult de lucht en al 't
Geboren volk heft zangen aan en voizen.
Maar in die stem van vrede klinkt weldra
De stem des oorsprongs uit het wild gedierte,
Wiens hartstocht laaid' in 't bloed des lichaams na.
Weer dreigt uit wreede drift het oorlogsvier te
Ontvlammen; haat slaat op, en krijgsbegierte
Keert alle schoonheid om in ongena.
Weer wijst de Godheid afwaarts haar getrouwe
In 't schouwspel neer te dalen ; en hij staat
Mensch tusschen menschen. Tweeërlei aanschouwen
En medeleven boeit hem: liefd' èn haat.
Terwijl de wrange driften hem benauwen
.Licht glans der Toekomst op zijn menschgelaat.
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De Wereldschuld bangt in zijn lichaamsbloed,
Waar Vrijheid in zijn oogenglans ontwake.
Hij strijdt met menschen als een kamp van draken
Ên... zegent hen in liefdes-overvloed.
Als angst en tweestrijd zijn gelaat mismaken
Smeekt hij tot Haar, wier oog zijn oog ontmoet.
Zij roept hem tot zich en zwenkt andermaal
Haar staf in 't rond. De menschheid daalt ten doode :
Maar uit haar asch rijst op 't vernieuwd signaal
Een teelt van goden, een geslacht van goden.
Een heilig zonlicht werpt zijn liefdestraal,
Verheerlijkend de ten festijn genooden.
Zij, menschgelijkend maar van schooner bouw
En evenredig. Hun gelaten glanzen
Van innerlijke rust, terwijl zij dansen
Op 't bloemenveld, Elysiums landouw.
De lau'r en myrt hun godlijk hoofd omkransen,
De handen houde' elkaar vereend in trouw.
Een ster glanst in de lokken, gouden, blonde
Huns voorhoofds op en met een schoonen gang
Bewegen zij in statelijke ronden,
Opwaarts aanschouwende met hymnenzang.
De heilge straal van hoogste Zon gezonden
Vereent hun sterren in één ommevang.
„Verrijs o Mensch, vereenig u met hen"
Sprak de Godin haar zoon toe en geleidde
Hem in dien kring, tot wie zijn inspraak zeide :
„Nu juicht mijn ziel inwendig. Ik herken
Het eeuwig wezen in mij. Ik, bevrijde
Van wereldschuld, weet dat ik godlijk ben."
Toen riep Demeter den gewijde, zond
Hem tot zijn maagschap weer : „Doe het genaken
Eens nieuwen uchtends aan mijn volken kond!

286

DE ONTWAKING VAN EPIMENIDES.

Zing, zing hun de vergoding toe: ontwake
De mensch _ tot godheid uit zijn lijdensstond.
Gij ingewijde kent de godensprake."

ONTWAKING.
(Epimenides, half ontwaakt :)
„Morgenstond, morgenstond !"
(Oude Faun, bij de spelonk gezeten:)

„Zie hij ontwaakt!
Reeds wendt hij zich onrustig ; zijne leden
Rekken zich uit als wie lijfsbanden slaakt;
Zijn vijftig jaar zijn in een droom vergleden:
Wat wijsheid meldt hij nu zijn dag . genaakt ?"
(Epimenides de cogen openend)
„Morgenstond, morgenstond ! is dit de dag
Van wereldlicht ? waar zijn de zoete schapen,
Die eer ik insliep 'k hier te wijden plach ?
In welke droomen ben ik ingeslapen ?
Waar zijn de goden die ik zag?.. .

„Zwaar is mijn hoofd van denken, en mijn hart
Klopt nog onrustig. .. als het fibers mijn oogera
Ontzinkt, werp ik dees moeielij ke smart
Van mijn verstijfde lichaam af ; 'k gedooge
Geen sluimer meer: mijn nacht ont-start.
„De Nacht wijkt voor het daglicht. Morgenstond !
O nieuwe morgen, spreid uw heilge lichten
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En doe der wereld de vergoding kond !
Ik juich u toe met heilige gedichten
Uit godenmond."
(Oude Faun stervende)
„Ziener uw stem ontstelt mij. Ik ben mensch
Aan Faun ontgroeid ; een hooger wezens-orde
Straalt over mij nabij de levensgrens.
Ik ga ten dood en sterf om god te worden.
Vervuld, vervuld. .. mijn hoogste wensch i .. .
„Ginds laait de stad in gillend krijgsrumoer
Des heils onwetend. .. uwe godensprake
Ontsluier hun de godheid en vervoer
Hun argloos hart tot schooner uchtendwake .. .
Nu breekt mijn levenssnoer.. ."

Iv.
EPIMENIDES' ZENDING.
De stad vol haat verteert in burgertwisten ;
Partijschap drijft de vane' en vendels voort;
En d' een.e hoofdman valt in 's anders listen.
Nu zamelt zich nabij de tempelpoort
Op 't steedlij k plein hartstochtelijke schare;
En dreigt elkaar met wreeden broedermoord.
Een stem verheft zich ; wie aan 't twisten waren
Roept zij witéén tot tweeérleie groep :
„Dat nu de twist zijn einddoel openbare i
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Nu ga 't op dood of winnen!" Op dien roep
Scheiden de krachten om zich saam te meten,
En iedre hoofdman regelt d'eigen troep
Aan 't ander eind van 't plein. Bedwongen kreten
Klinken al v•ór de blazing van 't signaal ;
Elk brandt van aandrift om het eind te weten,
En wringt de hand krij gsdriftig om het staal.
En zooals golven tegen golven razen
Dreigt er weerzijdig een verwarde taal.
De scheidsman richt zich om 't signaal te blazen .
Opeens, als windestilt' in stormgeweld,
Ontstaat alom verwondring en verbazen ;
Een onmacht valt op ieder en ontstelt
De strijdbereiden, houdt hen vastgeklonken
Alwaar zij stonden. Siddering doorsnelt
De rijen en de zwaarden zijn gezonken.
Elk ziet den ander aan wat dit mag zijn.
Een vreemd bezwaar is in elks oog ontblonken.
't Signaal blijft uit.. in 't open vak van 't plein
Is tusschen de partijen opgerezen
Een godsijk Mensch beglanst met godenschijn,
Opheffend zijn gestalte: allen lezen
Zijn aanblik en zij deinzen achterwaart
Voor wie hun wilde ziekte zal genezen.
En zie, in steg van krijgslust door hen vaart
Een luwe lentetocht van medelijden
En droev' ontroering ; in geween ontaardt

De nieuwe teederheid; all' oogen weiden
In 't heilig wonder, dat dien mensch omringt
En allen dringen tot den godgewijde.

.

DE ONTWAKING VAN EPIMENIDES.

Maar Hij, het hoofd geheven, waarom blinkt
De glans der Ster, waarlangs zijn lokken vallen,
Heelt het versmachtend volk dat tot hem dringt;
Bouwt van hun ziel een hooggezinde halle
Van wereldvred' en aller ziel doorzingt
De liefdelust, die elk verzoent met allen.
De Godheid waakt op in Haar duizendtallen.
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VERLANGEN.
Verlangen ademt alles wat daar leeft .. .
Zie, hoe en bloem- en bladknop zich ontsluiten,
Vol jubelende kracht, die zich moet uiten
In schoonheidszin, die naar volmaking streeft.
't Is of onzichtb're hand de siers'len weeft
Der jonge Mei, die wacht en lonkt daar buiten ;
Een leeuw'rik stijgt omhoog met helder fluiten,
Waarin zijn popelende liefde beeft.
Natuur wil blij haar schoonste kind begroeten.
Buigt, ranke berken, wuivend 't frissche loof !
Viooltjes bloeien geurend aan Haar voeten.
dat geen macht ooit 't nieuw geluk m' ontroov' !
O
Wat vreugde ! mocht ik thans U hier ontmoeten,
Nu 'k weer aan 't Goede in èlken mensch geloof.

BIJ DE BEEK.
De kleine beek doet lichte golfjes glijden,
In vluchtig vlieten, als een spelend kind,
Gelukkig, nu haar boom en bloem belijden
Hoe heel Natuur haar jonge jeugd bemint.
De losgestoeide berkeblaadjes spreiden
Een vreugdekrans, wen 't zonnig spel begint
Van vlinders, de met vreugd gebenedijden,
En 't luchtig luwen van den zoelere wind.
Een vlugge eekhoorn trippeltrappelt even
Boom in- boom uit- 't genietend oog voorbij,
En in de dennen zingt het vogelleven.

0 wonneplek van lachend-groene Mei,
Die eens in winternacht mijn snikken hoorde,
In u hervind ik al, wat m' eens bekoorde!

HERINNERING.
Als held're sterren waren mij Uw oogen,
Die lichten ver door duist're nachten heen ;
In 't heilig schouwen vlood mijn stil geween,
Werd leven liefde en elke moeite logen.
De blonde bloemen hoorera opgetogen
Naar vogelklanken, suizelend dooreen ;
Zó6 heeft het streelen van Uw stem alleen
En van Uw handen zacht mijn ziel bewogen.
Toen moest ik oogen, stem en handen missen,
En 'k dwaalde in donker als een blinde rond,
Ik doolde en zocht en kon den weg niet gissen ;
Totdat ik in mijn innigst wezen vond,
Onaangeroerd en stralend vrij van zorgen,
De schatten, door Uw liefde daar geborgen.

AFSCHEID AAN 'T WOUD.
Daar rijst een lied te teer om uit te spreken,
En zwelt al aan en stilt het scheidenswee .. .
Vaarwel! vertrouwde bosch- en heidestreken,
'k Gaf u mijn hart -- gij loondec met uw vreé.
Doorzonde velden ! 'k zie uw heuv'len bleeken ;
'k Aanschouw voor 't laatst uw pracht, die als een zee
Van schoonheid golft, waar stroomen lichts in breken,
Uw zang'rig ruischen zingt mijn ziele mee :
Ik heb u lief, mijn wouden ! die m' uw droomen
Verheven weelde ! — hebt geopenbaard,
Gewijde klanken, die de stilte zoomen ;
G' omvloeide 't diepst verlangen en ontberen ;
Gij weet, waarop het peinzend oog nu staart...
Vaarwel, vaarwel ! eens zal ik wederkeeren !
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Het einde van 't bestand. — Financiën. — Dr. Kuypers humor.
Het aannemen van het kruiser-ontwerp en van de (sterk ingekrompen) wijziging der Landstormwet, Dr. Kuyper's ruzie met
Mr. Heemskerk en met de Roomschen, en last not least, de Troonrede -- ziedaar de meest in 't oog springende feiten van onze
binnenlandsche politiek die zich hebben voorgedaan sedert het
schrijven van mijn laatste overzicht (vier maanden geleden) en die
ik in elk geval maar even aanteken om „bij" te zijn.
Het voornaamste is natuurlijk de Troonrede. En daaruit weder
in 't bijzonder de zin betreffende het hervatten van den „gewonen
wetgevenden arbeid". Die zin heeft bij velen, ook in de pers, de
vraag doen rijzen : staat het „bestand" (of de „godsvrede") te
worden beëindigd ? De Troonrede heeft sommigen, als Dr. Bos,
aanleiding gegeven tot het toestemmend beantwoorden van deze
vraag, anderen, als de N.' Rott. Crt., tot een ontkennend antwoord.
Ik schaar mij aan de zijde van Dr. Bos en meen, met hem, dat
de Troonrede, door het aankondigen eereer hervatting van den „gewonen wetgevenden arbeid", aanduidt dat de eisch van buitengewone parlementaire ingetogenheid door de Regeering wordt opgegeven. Dat hiermee echter ook van alle buitengewone politieke
ingetogenheid zou moeten worden afgezien, gelijk het Rotterdamsche orgaan schijnt te meehen, zie ik niet in. Dat komt evenwel,
waarschijnlijk, doordien de N. Rott. Crt. den aard van bet „bestand"
anders opvat dan ik het (naar ik meen in navolging van Regeering
en Kamers) steeds heb gedaan. De N. Rolt. Crt. vat het bestand
juist uitsluitend op als een stilzwijgend verdrag van politieke ingetogenheid ; dat was het m.i. echter slechts bijkomstig. Hoofdzakelijk
was het bestand een „godsvrede" tusschen de partijen die ten
gevolge had dat men, met medewerking en ter wille van de Regeering (Mr. Cort van der Linden heeft eens gezegd : „ De godsvrede
is er niet om de partijen, maar om de Regeering") zooveel moge-

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

295

lijk vermeed wat leiden kon tot strijd. Met andere woorden : dat
men zich zooveel mogelijk op de neutrale zone hield. En dat was
het, die legislatieve ingetogenheid, waardoor het betrachten van
politieke ingetogenheid, het vermijden van stekelige en hekelige
debatten, werd vergemakkelijkt.
Wanneer nu dus de Regeering, te wier wille voornamelijk de
,,godsvrede" tot stand kwam, aankondigt dat de gewone wetgevende arbeid kan worden hervat, dan geeft zij daarmede tevens
te kennen : wij voor ons houden aan het bestand niet meer vast.
Want het bestand was juist in wezen hoofdzakelijk een buitengewoon beperken van den wetgevenden arbeid.
Men behoeft trouwens maar te letten op de concrete plannen
van de Regeering om alle illusies over een voortzetten van de
treuga dei op te geven. Grondwetsherziening, totale herziening
van ons belastingstelsel, herziening van de verzekeringswetten en
bovendien doorzetten van de verdediging ter zee — is er iemand,
zóó naïef en zoo kort van memorie om te meenen, dat dergelijke
zaken in een partijloos Wolkenkuckuksheim kunnen worden bekokstoofd? Nu, dan zal hij gauw en hard op de werkelijkheid neervallen. Natuurlijk laat ik De Standaard hier buiten, die zich van
den domine houdt. Wij keeren dus in de oude verhoudingen en
in den ouden strijd terug. Maar, al zal het niet zoo heel makkelijk
wezen om niet ook tevens terug te vallen in den ouden toon,
onmogelijk lijkt mij dat toch niet. En ik geloof zelfs dat het jaar
van training in politieke ingetogenheid dat ons Parlement achter
zich heeft, met de wetenschap van het nog steeds duren van den
oorlog rondom ons, vooreerst stellig een goeden, matigenden invloed zal blijven oefenen. Al zal men zich, ook in dit opzicht, niet
meer zoo straf kunnen houden als voorheen.
Wij staan dus voor het einde van het bestand.
Vraagt men nu of men zich daarover moet verheugen, dan

antwoord ik ontkennend. In dit opzicht nader ik, naar ik meen,
weer meer tot de N. Rott. Crt. dan tot Dr. Bos welke laatste het
heel goed schijnt te vinden dat het nu maar uit zal wezen met
den partijvrede. Dat ligt vermoedelijk aan verschil in waardeschatting van wat noodig is in 's lands belang. Noch Grondwetsherziening, noch herziening van de verzekeringswetten (tenzij even
een ontwerpje tot verlenging van dep fatalen termijn), noch zelfs
een totaal omwerken van ons belastingstelsel, lijken mij zóó bitter
noodig dat ze niet een jaar zouden kunnen wachten. Van het be-
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lastingstelsel schijnt de opzet trouwens zóó grootsch dat men haast
geneigd is, het woord van wijlen Mr. G. van der Linden uit te
spreken : „Daar komt toch niets van !" en in elk geval een tijdelijke voorziening toch wel onvermijdelijk zal blijken.
Maar het is niet slechts de vraag, wat gewenscht, doch ook :
wat mogelijk is. En nog een jaar „bestand" of „godsvrede", schijnt
nu eenmaal onmogelijk. Men moge het betreuren of niet, het valt
niet te miskennen dat er al sedert verscheidene maanden een verslapping is ingetreden in wat ik maar kortheidshalve zal noemen :
het oorlogsbesef van ons volk. En de volksvertegenwoordiging kan
niet, mag zelfs niet, heel veel anders voelen dan het volk.
Met deze veranderde mentaliteit is rekening te houden als
met een nuchter feit en het zou mij niet verwonderen indien de
Regeering ook alleen dáárom den reeds aangeduiden zin in de
Troonrede voor haar verantwoording had genomen. Niet dus omdat
zij beëindiging van het bestand wenschte, maar omdat zij voortzetting ervan erkende als een feitelijke onmogelijkheid. En dus als
iets dat ze, zij 't allicht met leedwezen, moest opgeven.
Toch zal, ook indien de Regeering inderdaad zich mocht
stellen op dit standpunt, het opgeven van het bestand tweeërlei
rechtstreeksch gevolg hebben voor haarzelve.
Ten eerste dit : dat ook haar positie min of meer inslinkt van
de buitengewone tot de gewone. Dat ze niet meer zóó veel politieke
versteviging ondervindt van de zucht der partijen om in dezen tijd
ministerieele crises te vermijden.
En ten tweede : dat de Minister van Oorlog open kaart zal
moeten spelen tegenover de Tweede Kamer wat de noodzakelijkheid van het nog steeds volharden bij de onverminderde legersterkte te velde betreft. Dit ben ik weer volkomen eens met
Dr. Bos. Mocht de Regeering dit anders verstaan, dan had zij
beter gedaan den bedoelden zin in de Troonrede niet op te nemen.
Want wel zegt ze niet dat de omstandigheden in den laatsten tijd
veranderd zijn — dat zegt ze inderdaad niet! — maar ze verklaart dan toch dat het niet langer aangaat om, wegens die omstandigheden, de gewone wetgeving gestremd te houden.
Maar als de gewone wetgeving kan worden hervat, waarom
dan niet tevens de gewone wetgevende verantwoordelijkheid ?
Het verband tusschen die twee schijnt mij onverbrekelijk.
Met de gewone wetgeving zal ook de gewone verhouding
tusschen Regeering en Staten-Generaal moeten terugkeeren.
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Niet alléén de Minister van Oorlog zal in bijzondere mate
daarmee rekening hebben te houden. Ook zijn collega van Buitenlandsche Zaken. Indien de Regeering van den aanvang af toeschietelijker was geweest op 't stuk van mededeelingen, indien
ze, van de Kamers en van de Pers, een soort van Seniorenkonventen in haar vertrouwen had genomen, dan zou ze, in de StatenGeneraal en in de dagbladbureaux, meer geestelijken steun hebben
gevonden (werkelijke steun is wel gegeven maar 't ging steeds
minder van harte) en dan zou ze het mokken en mopperen, die
zweem van Regierungsverdrossenheit, die nu allengs is opgekomen,
thans niet tegenover zich vinden. Of zeker niet in deze mate.
Door maar steeds blind vertrouwen te vergen toen ze de teugels
van den wetgevenden arbeid nog zeer strak meende te moeten
honden, zal ze thans, nu ze de teugels laat schieten, minder volgzaamheid vinden dan ze anders zou hebben aangetroffen. Vooral
de Minister van Oorlog zal dat ondervinden maar, naar ik reeds
aanstipte, vermoedelijk óók zijn collega van Buitenlandsche Zaken.
De vraag, o f wij nog steeds van top tot teen gemobiliseerd moeten
blijven, hangt trouwens natuurlijk met onze internationale verhoudingen samen. Bovendien echter is Prof. Niermeyer, in een
artikel in lee Telegraaf, die twee elementen onderling komen verbinden op een wijze die het in Frankrijk steeds jegens ons heersehende wantrouwen zoo bedenkelijk moet voeden, dat men het er
m.i. niet bij kan laten zitten. Uit het feit, dat wij zoo bijzonder
tijdig met onze mobilisatie zijn begonnen, leidt Prof. Niermeyer
het vermoeden af dat wij destijds een wenk van de Duitsche

Regeering hebben ontvangen. Hij herinnert voorts aan de verklaring
van Von Jagow dat Duitschland niet met goed gevolg Belgisch
grondgebied kan annexeeren zonder ook Nederlandsch gebied in
te palmen en dat het a.an Nederland plechtig had beloofd, zijn
integriteit te zullen eerbiedigen en hij zoekt voor deze welwillendheid van Duitschland een contra-praestatie in de hardnekkig volgehouden maximale wapening van onze neutraliteit. En eindelijk vermoedt hij dat er een overeenkomst bestaat waarbij Duitschland
zich verbond, ons met rust te laten mits wij, door een sterk gewapende neutraliteit, een stevige flankdekking voor Duitschland
blij ven.
Ik geloof niet zoo licht aan het bestaan van zoon „overeenkomst". Te minder omdat ze, ook van een Duitsch standpunt bekeken, niet noodig schijnt. Wanneer wij maar neutraal blijven en
zóó gewapend dat wij in staat zijn om een overrompeling te
O. E.XV11
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keeren — en dat vergt louter ons eigen belang ! — dan vormen wij,,
door dat bloote feit, nu eenmaal een flankdekking voor Duitschland.
En zelfs al zou men ons uit Berlijn een wenk hebben gegeven ter
aankondiging van het op 't eind van Juli 1914 dreigende gevaar,
dan zou daarachter geen „overeenkomst" behoeven te zitten doch
eenvoudig deze overweging van Duitsch eigenbelang : het is zaak
dat Nederland tijdig gewapend staat, in elk geval vóór wij in
België vallen en daarmee aan Engeland een voorwendsel tot meedoen geven.
Maar de argwanende onderstelling is nu eenmaal geuit en mag
m.i. niet ongemoeid worden gelaten. Men zal vooral in Frankrijk
waar men steeds zéér achterdochtig is (thans voornamelijk te onzen
aanzien) nog allerlei andere omstandigheden in de combinatie betrekken, zooals zekere troepen verplaatsingen die in den laatsten
tijd bij ons veel aandacht hebben getrokken al mag men er in 't
openbaar natuurlijk niet over schrijven 1). We komen weer in opspraak en het helpt niet wanneer we onzen struisvogelkop in diep
stilzwijgen verstoppen. Er uit ! En opgebiecht.
Is er een „overeenkomst" ? Zoo ja, van welken aard ? Zijn wijs
destijds gewaarschuwd van uit Berlijn ? Heeft de Duitsche Regeering inderdaad de plechtige belofte te onzen aanzien afgelegd
waarvan de heer Von Jagow gewaagde ? Zoo ja, wanneer ? Eng
waarom is deze belofte, die de toen zoo hevig verontruste gemoederen in Nederland had kunnen bedaren, door de Nederlandsche•
Regeering niet gepubliceerd ? Is er eenige contra-praestatie onzerzijds voor de welwillende houding van Duitschland ? Zoo ja, welke ?
En eindelijk : Indien de spankracht van onzen mobilisatietoestand nog steeds niet kan worden verminderd, wat is daarvan dan
de reden ?
De publieke aandacht, daarvan ben ik overtuigd, trekt zich
meer en meer samen om die vraag. En dringt naar antwoord.
* *
,.

'

Het wordt te minder mogelijk, de boeken stijf gesloten te.
houden, naar mate niet slechts de persoonlijke lasten langer en
daardoor zwaarder gaan wegen, doch ook de financieele in 't onrustbarende gaan stijgen. Terwijl bovendien -- dit zal nu toch wel
1) Secrets de polichinelle ! Als De Telegraaf schrijft over militairemaatregelen in Zeeland die iedereen uit den trein kan waarnemen, dan
wordt de hoofdredacteur van dat blad vervolgd (echter vrijgesproken). Maardezer dagen zijn leden van de Engelsohe legatie een autotochtje in Zeeland
gaan maken. Zeker om oesters uit den put te eten.
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allengs voor niemand meer een geheim zijn — de tucht in het
leger door het maandenlang werkeloos onder de wapens staan zeer
bedenkelijk is verslapt. Aanvankelijk heeft het gestadig oefenen
op volle sterkte het gehalte van ons leger zeker zeer verhoogd
maar men is al lang over het toppunt heen en thans heeft het
langdurig bijeenhouden van groote menigten menschen die bezig
gehouden moeten worden, een demoraliseerenden invloed. Als het
nog eenigen tijd noodig mocht blijven om de quantiteit te houden
op het maximum, dan zal de qualiteit zich steeds sneller hewegen
in de richting van het minimum en het leger-gehalte niet meer,
doch minder zijn dan toen het gemobiliseerd werd.
Doch ook de financieele kant dient ernstig te worden bezien.
De ontzaglijke afmetingen van deze tijden vinden ook een afspiegeling in onze Staatsfinanciën en in onze waardeschatting der getallen in die financiën. Het is nog maar enkele jaren geleden dat
een Minister van Financiën in Nederland van luchthartigheid werd
beschuldigd omdat hij niet aanstonds middelen voorstelde tot dekking van een tekort van 10 à 12 millioen. Thans staan wij, bij de
ingediende begrooting, voor een tekort van 22 à 24 millioen.
de Minister van Financiën voelt zich daardoor zóó weinig verontrust dat hij dit tekort ongedekt laat. Terwijl dat nog slechts
het tekort geldt op den gewonen dienst. Den buiteugewonen kan
men desnoods buiten beschouwing laten doch niet den derden
dienst die, terecht, nevens deze twee bekende is ingericht : den
„crisisdienst". Want het is juist die dienst (waaronder eenerzijds
de ontzaglijke vermeerdering van uitgaven en anderzijds de vermindering van inkomsten zijn gebracht) die de belastingen onmiddellijk
en onvermijdelijk opdrijft omdat het gaat, wat de uitgaven betreft,
om zaken die, indien ze noodig zijn, tevens van volstrekte urgentie
zijn te achten. Nu is de begrooting voor 1916, ten aanzien van
dien crisisdienst, nagenoeg blanco. Op ruim een millioen na zal
alles onder dezen hoofde suppletoir worden aangevraagd. Dat wil
dus zeggen dat deze begrooting op geen voeten of vamen na aan-

geeft wat er in 1916 vermoedelijk zal te betalen wezen. Zóó weinig,
dat men, lettend op wat het vorige jaar aan „crisisdienst" heeft
verslonden (ik reken daaronder, met de Regeering, ook de vermindering van inkomsten of beter : de vermindering in het accres
der inkomsten) wel kan zeggen dat, naast deze begrooting van 270
millioen die sluit met een gewoon tekort van 22 á 24 millioen, er
nog Bene zal verrijzen tot een niet veel minder bedrag.... en die
dan tevens van top tot teen een tekort zal wezen. Immers, de
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crisisdienst heeft over 1914, blijkens hetgeen men vindt op blz. 7
van de millioenennota, reeds ongeveer 107 millioen verslonden
terwijl men op blz. 4 nog onder drieërlei hoofd crisis-uitgaven
vindt vermeld over 1915 tot een gezamelijk bedrag van rond 195
millioen. Daarbij komt dan echter nog aan de debetzijde van den
crisisdienst voor 1915 de vermindering in accres der middelen welke
nog niet kan worden opgegeven maar die voor 1914, toen slechts
vijf maanden onder den invloed van den oorlog stonden, op ruim 7
millioen is gesteld zoodat men, rekenend met de in dit jaar waargenomen gedeeltelijke wederopleving, toch zeker niet te hoog schat
als men haar over 1915 voor 8 millioen in rekening brengt. Dan
komt men over de jaren 1914 en '15 tot 107 plus ongeveer 195
plus 8, maakt 810 millioen. Uit de leening 1914 is slechts 275
millioen te dekken zoodat we den crisisdienst 1916 al vast ingaan
met een ongedekt tekort van zeker 35 millioen over de vorige
twee jaren. Rekent men nu dat in 1916 de oorlog voortduurt en
alles, 66k onze weermacht, bij ons op den tegenwoordigen voet
blijft, dan komt daar dus weer een bedrag van ruim 200 millioen
bij en krijgen we een crisisbegrooting van minstens 235 millioen
met een blanco creditzijde.
Binnen niet te langen tijd zal men dus waarschijnlijk weer
komen te staan voor de vraag der dekking van crisislasten door
heffing of door leening (afgescheiden van en naast de vraag betreffende de dekking van het tekort van 22 à 24 millioen op
den gewonen dienst!). Deze komende gebeurtenis heeft dan ook
haar schaduw vooruitgeworpen in de onlangs gehouden vergadering der Vereeniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek en
ze heeft in de discussie, begrijpelijker wijze, de eigenlijke vraag
die door het bestuur was gesteld (of men een belastingpolitiek
moet volgen die geen rekening houdt met crisislasten) geheel overschaduwd. De onmogelijkheid van een ietwat beteekenend antwoord
op de bestuursvraag is trouwens door enkele sprekers, met name
door Prof. Meyers, even aangestipt. Men had wel wat meer kunnen
doen dan even deze onmogelijkheid aanstippen. Men had er op
kunnen wijzen dat een „belastingpolitiek" in deze omstandigheden
eigenlijk slechts van maand tot maand kan worden gevoerd zoodat men nauwelijks van eenige „politiek" kan spreken.... tenzij
van eene politiek van 't uiterste opportunisme. Al ware 't alleen
maar om deze goede reden (doch er zijn er meer) : dat de belastingobjecten thans zeer weinig stabiliteit vertoonen.
Mij wil het dan ook voorkomen, bij al de groote bewondering
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die ik blijf voelen voor den heer Treub als ,,crisisminister" (men
zal eerst vele jaren later waardeeren hoezeer deze figuur paste in
dezen tijd als geen enkele andere in ons land), dat zijn financieele
plannen nu toch niet logisch zijn. In plaats van een van-maandtot-maand-politiek te voeren en dus ook te zorgen voor zoo spoedig
mogelijke dekking van actueele tekorten, in plaats van daarnaast
de voorziening in groote normale uitgaven uit te stellen tot na den
oorlog, doet hij juist het omgekeerde en dient een kolossaal plan
tot geheele herziening van ons belastingstelsel in. Dit plan is
natuurlijk allerminst bedoeld als een voorziening in tijdelijken nood,
integendeel : Het moet een duurzaam nieuw gebouw optrekken... .
echter op den totaal onvasten grond van bestaande gegevens. Want
wie weet, hoe de verschillende belastingobjecten er uit zullen zien
na den oorlog ? Het moet tevens dienen tot dekking van actueele
tekorten en moet dus spoedig worden behandeld en snel worden
afgedaan --- waartoe het, wegens zijn omvang en zijn ingrijpenden
aard, volstrekt ongeschikt is.
Ik zie dan ook, wegens dat gemis aan logica in de opportuniteit van dezen opzet, het lot van dit plan vrij donker in.
Terwijl het toch jammer zal wezen als de heer Treub in deze
niet slaagt.
Want als deze man, die zóóveel aandurft en zóóveel verzetten
kan, ons belastingstelsel niet tot hervorming brengt, dan komt er
in langen tijd niets van.
En deze crisisminister kan met, of misschien zelfs vóór, den
oorlog heengaan — onze crisismiljoenen blijven
Dat wil zeggen: zij blijven -- weg.
* *
...

.

De baren beginnen te kruiven op de binneniandsch-politieke

zee. Ontevredenheid, natuurlijk, in vele kringen van belanghebbenden
over wat Minister Posthuma doet of nalaat. Ergernis over Minister
Pleyte's weer al te gauwe slimmigheid in den tin-aniline-ruil.
Groeiende wrevel over onze in blind vertrouwen gevorderde voortdurende volle wapenweer. Een zóó ontzaglijk belastingschip in
aantocht dat het bezwaarlijk door de kamersluis schijnt te kunnen
varen. Een herziening van de verzekeringswetten in aankondiging
die althans het militante deel der rechterzijde -- de ervaring
heeft geleerd dat dit niet het minst in de Eerste Kamer huist —
in 't geweer zal roepen. En een Grondwetsherziening op komst
die, begeleid door een bevredigingscommissie wier ontijdig gepubliceerd resultaat reeds nu allerminst algemeen schijnt te bevredigen,

302

BINK ENLANDSCH OVERZICHT.

ook de normale positie van dat kabinet allicht weer minder vast
zal vinden dan deze er uitzag na het instellen van die commissie.
Het begint te bruisen op het meertje van onze binnenlandsche
politiek.
Gelukkig heeft Dr. Kuyper inmiddels voor la note gaffe gezorgd
door zijn koddig krakeel met Mr. Heemskerk, door zijn mystieke
speculaties in politieke aandeelera in de gemoederen der kleine
luyden dien hij een doodschrik op 't lijf jaagt met zinspelingen
op het einde der dagen (speculatie a la baisse) en door het verrassende protestantisme (hij heeft toch nog van alles in petto !)
waarmee hij plotseling de wonderen van Lourdes heeft gesignaleerd
als daden des Duivels. Zoo iets had een liberaal eens ooit in zijn
paganistisch brein moeten krijgen !
't Zijn maar aardigheden. Mr. Heemskerk (een fijnproever op
't stuk van grappen), neemt het dan ook niet hoog op en gaat
niet in oppositie doch maar een weinig in doleantie. Een welbekende vorm van retraite onder de anti-revolutionnairen. Dr. Kuyper
heeft hem trouwens reeds in bescherming genomen tegen sommige
vrijzinnigen die niet, als wij (Dr. K.) onmiddellijk ten volle den
heer Heemskerk konden gelooven nu hij schreef wat hij al herhaaldelijk had gezegd.... zonder dat de heer Kuyper er toen notiite
van nam. De oolijkert ! De Roomschen achten zich zoo weinig
ver .... duiveld door den tooneel-banbliksem uit de Kanaalstraat,
dat ze geen oogenblik aarzelen om in Amsterdam IX als van ouds
den anti-revolutionnair te steunen. Alleen de kleine luyden voelen
zich waarschijnlijk ietwat onpasselijk . .
Er zou, in normale tijden, aanleiding zijn om ook deze zonnige
zijde van het meertje onzer binnenlandsche politiek wat nader te
bezien. Maar daarbuiten huilt nog altijd de orkaan — op de
gróóte zee.
Daarom gaf ik dat maar even -- pour la bonne bouche.
,

20 October.

C. K. ELOUT.

B U ITEN L.A ND.
Het gaat der Entente niet naar wensch en de teleurstelling
is groot na het merkwaardige succes, dat in de allerlaatste dagen
van September aan het westerfront op drie plaatsen behaald was.
Men vraagt zich in Frankrijk en Engeland af, wanneer nu eindelijk
het beloofde „groote succes" komen zal. In het najaar van 1914
heette dit te zullen komen, onvermijdelijk, in de volgende lente,
toen tegen den zomer, eindelijk tegen den herfst, thans weder
tegen het volgende voorjaar. Is het wonder, dat de bevolking gaat
twijfelen ? Of neen, zij twijfelt nog niet maar is teleurgesteld,
wederom teleurgesteld. Het Russische succes aan de Styr beteekent
ten slotte niet veel meer dan dat der geallieerden aan het westerfront of nu dat der Italianen in Tirol. De Centralen houden nog
steeds hun, door de zware artillerie-aanvallen hier en daar wat
ingedeukte loopgravenliniën in het Westen vast, maken blijkbaar
dergelijke liniën in het Oosten en het op zichzelf zware verlies
van misschien 80000 man en over de 120 kanonnen in September
heeft hunne positie slechts weinig geschokt.
En op den Balkan gaat het den Centralen goed. Het ongelukkige
Servië wordt uit het Noorden door een sterke Duitsch-Oostenrijksche
legermacht, uit het Oosten door een even sterke Bulgaarsche bestookt.
Wel doen de verzwakte Serven wat zij kunnen en spannen hun
uiterste krachten in, maar de Centrale en de Bulgaarsch-Turksche
legers dringen langzaam maar zeker het moeielijk toegankelijke
Servische bergland binnen en snijden de spoorwegen naar het
Zuiden af, omdat niet de Entente-troepen uit Saloniki den Serviërs
bijtijds te hulp kunnen komen. Daarvoor doen intusschen die troepen
nog hun best. Zij laten het blijkbaar niet te nemen Gallipoli en
de Dardanellen eindelijk, na zware verliezen, los. Maar komen zij
niet te laat? En komen zij niet met te weinig troepen ?
Het blijkt meer en meer, dat de Duitsche diplomatie ditmaal
den Engelsehen, Russischen en Franschen diplomaten te gauw af
geweest is. Delcassé, de groote leider der anti-Duitsche staatkunde
in Frankrijk, de man der nauwe alliantie met Rusland, is reeds
gevallen en niemand blijkt zijn erfenis te willen of te durven aan-
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vaarden. Het Engelsehe ministerie verloor reeds den invloedrijken
Carson en wordt in zijn eigen land meer en meer aangevallen ;
generaal Hamilton is van zijn oostersch kommando ontheven. In
het bijzonder de Balkanstaatkunde van Engeland wordt eenstemmig
veroordeeld. Hoe jammer ¶oor Duitschland, dat nu juist zijn wakkere
vertegenwoordiger te Konstantinopel, Wangenheim, moest sterven
midden in zijn zegepraal ! Maar het is waar, dat de Balkan-toestanden hopeloos verward zijn en dit allang geweest zijn. Griekenland,
geërgerd over het aanbod der Entente van Macedonië aan Bulgarije,
vol wantrouwen tegen het in Albanië en op de eilanden ijverig werkzame Italië, tegen het aanmatigend optreden der Engelsche vloot in
de Egeïsche zee, bleef staan bij een overigens niet meer dan vormelijk
protest tegen de landing der Entente-troepen in Saloniki. De positie
der Grieken is moeielijk en hunne manier om zich te onttrekken aan
de verplichtingen van het bondgenootschap met Servië tegen Bulgarije
alles behalve stichtelijk ; maar wie weet, dat alleen het eigen,
het staatsbelang de staatkunde beheerscht, kan niet verbaasd zijn
over Griekenland's houding. Venizelos had blijkbaar hoop op de
winst van Cyprus voor zijn land, van Cyprus, door Engeland indertijd aan Turkije ontfutseld. Maar Italië gunt Griekenland die zoete
winst niet en Venizelos trad af als staatkundig leider van zijn
land. Wegens geschil van inzicht met koning Constantinos ? Niet
zeer waarschijnlijk. Veeleer omdat hij zag, dat zijn plan voor het
oogenblik onuitvoerbaar was en de Entente niet vermocht te geven
wat zij scheen te willen beloven. Zaïmis volgde hem op en Griekenland bleef in zijn onzijdigheid volharden: Zoo deed ook, ondanks
alle voorspiegelingen, Roemenië totnogtoe, terwijl de Turken, die
een fijnen neus hebben voor het onderscheiden van de machtigste
beschermers, trouw aan de zijde der Centralen blijven -- wat pleit
voor de kansen dezer laatsten op den Balkan even goed als tsaar
Ferdinand 's keus,dit schijnt te doen. En Montenegro ! Terwijl het
verwante Servië op dood en leven vecht, blijft koning Nikita werkeloos ! Omdat de Entente — in dit geval alweder Italië — hein
zijn aandeel van Albanië, het veelbegeerde Skoetari, niet gunt.
En Italië zelf doet in Saloniki niet mede maar laat de hulp aan
Servië over aan de betrekkelijk zwakke Fransche en Engelsche
troepenmacht. Begint Italië berouw te krijgen van zijn keuze? Chi
lo sa! Het is een warwinkel is het Zuidoosten en de Turken lachen.
Alleen in de Oostzee ziet het er voor Duitschland minder
gunstig uit. Engelsche duikbooten betalen de poetsen in de Noordzee
met gelijke munt, ook al doen nu de duikbooten der Centralen in
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de Middellandsche weder heel wat kwaad. Het is een vreemd
geval met die duikbooten. Men hoort in den laatsten tijd niet veel
meer van hen in de Noordzee. Zou het waar zijn, wat over Amerika
ons bericht werd, dat de Engelsehen fluisteren er wel 60 of 70 in
netten te hebben gevangen ? De Duitschers ontkennen dit en geven
hun verlies aan duikbooten sedert het begin van den oorlog op
nog geen 20 stuks aan. Maar het is wel vreemd, dat zij in de
Noordzee en het Kanaal in den laatsten tijd veel minder van zich
laten spreken. Of zou dat te verklaren zijn uit de ernstige protesten van Amerika? Het is volstrekt niet ondenkbaar, dat de oplossing
daar is te zoeken, maar het nettenverhaal houdt stand.
Intusschen gebeuren er vreeselijke dingen. De uitroeiing der
Armenische bevolking door de woeste Koerden deed een kreet van
ontzetting allerwege oprijzen De vrienden der Entente rekenen
de schuld daarvan aan het booze Duitschland toe, dat in allen
gevalle niets deed om die slachting te verhinderen. Maar weet
men niet, hoe die Koerden altijd daar hebben huis gehouden, als
zij er kans toe zagen ? En hoe mooi was die kans nu niet, nu de
Turksche regeering hen hun gang moet laten gaan ! De moord is
dan op grooter schaal dan ooit geschied en de gepleegde wreedheden zijn onbeschrijfelijk.
Groot is alom ook de verontwaardiging over het fusilleeren
der Engelsehe verpleegster Cavell te Brussel op bevel van den
Duitschen krijgsraad, die over haar rechtte. Wat men daarvan te
weten is gekomen, wijst op zeer strenge bestraffing van de door
haar volmondig erkende daden ter voorthelping van Belgen en
Engelschen naar het westerfront. Was daarvoor reden ? Wie de
stukken niet kent, dient zijn oordeel op te schorten, maar de tot
onze kennis gekomen feiten doen de straf toch wel zeer streng,
vooral tegenover een vrouw, schijnen en het is niet verwonderlijk,
dat in Engeland dit feit tegen de Duitsche tirannie krachtig wordt
geëxploiteerd, even krachtig als de Zeppelin-aanvallen op Londen en
andere plaatsen. Zijn deze laatste te verdedigen ? Het hangt af,
wat men in den oorlog geoorloofd acht of niet, en in dat opzicht
denkt men in Duitschland blijkbaar anders dan elders; de weerwraak van de zijde der Entente op Duitsche steden is anders ook
niet bepaald zachtzinnig te achten.
Zoo even komt het bericht, dat een groote Duitsche kruiser
bij Libau getorpedeerd is : de Oostzee is voor de Duitsche schepen
allesbehalve veilig en ook de handel op Scandinavië komt ernstig
in het gedrang.

LEESTAFEL.
D. J. van der Ven. Ons Mooie Nederland. Gelderland. I.
Met 80 Afbeeldingen naar Photo's en Teekeningen. Meulenhoff en Co. Amsterdam.
Dit aan Gelderland gewijde eerste deeltje eener serie Natuuren Stedenschoon-beschrijvingen van Ons Mooie Nederland begint met
deze aanhaling van Melis Stoke :
Et dinket mi welen scande
Dat de lieden van den lande
Andre giesten vele weten
Ende si des hebben vergeten
Waren si selve sijn gheboren

.. .

Dit citaat slaat hier den juisten toon aan. Het is schande,
dat wij ons eigen land, die schoonheid van den allereersten rang,
nog zoo weinig kennen. Maar het is gelukkig dat wij dit inzien,
en die zoo vlak bij ons liggende schoonheid gaan ontdekken.
Daarbij zien wij vanzelf uit naar een gids, die de lokale kleur van
land en stad kent, en de verborgen eigenaardigheden daarvan ons
weet aan te wijzen.
En met dankbaarheid erkennen we dan in den schrijver van
dit eerste deeltje een veelszins voortreffelijkere gids te hebben gevonden. Hij heeft het land, dat hij beschrijft, op eenzame zwerftochten lief gekregen, hij kent er de karakteristieke, intieme bekoring van, weet de plekjes te vinden die niemand kent en bezit
zooveel kennis van flora en fauna, van historie en bewoners dat hij u
inzicht geeft in de eigenaardige, afwisselende schoonheid dezer
streken. Die deze kennen gevoelen dat hij de hier beschreven
natuur tusschen Wageningen en Dieren, met Arnhem als middelpunt, de beide Betuwen en het Rijk van Nijmegen lang heeft
doorkruist, bestudeerd en bewonderd. Zooals hij vertelt over
Arnhem's Waterberg en Nijmegen's Schependom, beide te weinig
bekend, kan alleen hij doen, die op zeifgevonden paden telkens
verrukt en versterkt werd in deze rustgevende bosschen en voor
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deze stilmakende horizonten. Daarom zouden we gaarne in een
volgend deeltje een zekere onevenredigheid missen, die ons in dit
telkens trof. Die onevenredigheid vond ik soms in een te mooidoenden stijl, soms in een superlatief, die beide niet passen bij
den eenvoud van Gelderland. „De zelfkant der Vale-Ouwe" is al
mooi genoeg, maar als dit wordt : „de fulpen zoom van 't vale
kleed" (bl. 3) of „de fulpen zoom van het vale Veluwekleed" (bl. 64)
dan wordt dit al te mooi. Glimlacht hij terecht over „beminnelijke
overdrijving" die Nijmegen noemt „'t schoonst, dat heel Gelre bezit" (bl. 230), waarom maakt hij zich daaraan zelf schuldig als hij
van Arnhem zegt, dat „er markt wordt gehouden zooals in geen
enkele andere Nederlandsche stad", (bl. 54) en van Sonsbeek dat
het „een der mooiste treurbeuken van heel Europa" (b1.58) bezit
Neen, dergelijke dingen moest hij nu in het vervolg maar overlaten aan de dorps- en stadspoeeten, wier gerijmel hij ook te veel
afdrukt. In ernst b.v. dit ontroerend-schoonti :
?

We vragen dringend, doch met klem:
Waar blijft de brug, waar blijft de tram?

Vlekjes, die het aardig-versierde en prettig-geschreven werkje ontsieren, en die in een volgend deeltje zeer goed kunnen vermeden
worden.
Maar op één uitnemende gedachte moet ik ten slotte nog
wijzen. Op bl. 209 zegt de schrijver het „bijna" te betreuren dat
onze vacantietijd „samenvalt met ons door onstandvastig buiïg
weer dikwijls gekenmerkt zomertij" ; voor „bijna" zeg ik geheel.
In Noorwegen viel indertijd de vacantie half in Juni, half in September. Zouden wij dit niet kunnen navolgen? Gelderland zouden
we dan nog schooner zien dan nu. G. F. H.

Verslag omtrent handel, nijverheid en landbouw van Ned.Indië gedurende 1914. Batavia. Ruygrok & Co., 1915.
Een deskundige, die dit verslag naar behooren zoude willen
bespreken, zou een belangrijk aantal bladzijden behoeven ; voor
eene korte aankondiging is het werk, dat zooveel uiteenloopende
onderwerpen behandelt, eigenlijk ongeschikt. Wie eene opbouwende
critiek wil leveren, moet zijne opmerkingen behoorlijk toelichten.
Intusschen kan het eenig nut hebben op zijne verschijning de
aandacht te vestigen, in afwachting van zoodanige critiek van
bevoegde hand.
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De algemeene indruk is bepaald gunstig : men ontmoet voortdurend een ernstig streven naar objectiviteit. Men leze b.v. het
verhaal (bl. 263, zie ook bl. 252) van de groote moeilijkheden
waarmede de op en in Indië varende stoomvaartmaatschappijen door
den wereldoorlog te kampen hadden, en vergelijke dat met de
aanvallen waaraan zij blootstonden van de zijde van personen die
beter hadden kunnen (en moeten) weten. Of, om een ander voorbeeld
te noemen, -- men neme kennis van hetgeen, op bl. 244, wordt
gezegd van de oorzaken der voortdurend stijgende productiekosten
van de rietsuiker ; daarin vindt men eene waarschuwing, toch niet
te vast te rekenen op het voortduren der „zoete" winsten, door
buitengewone omstandigheden verkregen.
Intusschen, wannee r men het verslag doorleest, dan stuit men
telkens op onvolkomenheden van verschillenden aard ; natuurlijk,
want de samenstellers hebben te beschikken gehad over onvolkomen
gegevens, en dan ... de ervaring moet aanwijzen waarop zij vooral
hebben te letten.
Er is nu nog gebrek aan vaste regels, aan methode bij de
bewerking. In een jaarverslag van de nijverheid in Indië zou men
b.v. willen vinden hoe de productie is geweest van de petroleumondernemingen, hoeveel lichtolie, benzine, paraffine enz. zij verkregen ; de woorden benzine en paraffine komen in het verslag niet
voor. Aan den scheepsbouw (bl. 197) wordt eene halve bladzijde
gewijd, die ons eigenlijk niets wijzer maakt. Alleen van de ijsfabrieken (bl. 202) wordt vermeld dat er geen werkstakingen of
uitsluitingen voorkwamen ; bij andere nij verheidsondernemingen
wordt daaromtrent niets gezegd. Men vindt (bl. 200) wel iets over
de sigarettenfabrieken, maar over de sigarenfabrieken niets. Er is
(bl. 174) een belangrijke invoer, en (bl. 226) eene groote productie
van sojaboonen op Java; van haar uitvoer wordt niet gerept. Op
bl. 161 wordt medegedeeld dat aan „dakbedekking" voor ruim
f 116.000 is ingevoerd ; doch als wij op bl. 182 zien dat de invoer
van gegalvaniseerd dakijzer naar de drie millioen gulden loopt, dan
vragen wij onwillekeurig wat eigenlijk onder „dakbedekking" is
te verstaan.
Op bl. 46, 47 en 174 vinden we, betre ffende den houthandel,
achtervolgers gesproken van balken en planken, Eng. tons (kub.),
313 en guldens ; bij de bespreking van den handel in vruchten
(bl. 231) van kilogrammen, 1000 stuks, manden, pikoelans, pikols,
trossen en kisten ; wie kan daaruit wijs worden ? Op blz. 231 wordt
gezegd dat geen vruchtenveiling plaats had „omdat het Vendu-
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Reglement zulks vooralsnog niet toelaat" ; jammer dat, omtrent dit
curiosum, nadere toelichting ontbreekt.
Op bl. 253-54 worden de Staats- en particuliere spoorwegen
vermeld, doch in de volgende blzz. zijn de laatste vergeten.
Dergelijke opmerkingen — ik deed slechts hier en daar een
greep -- doen zien dat het verslag nog voor menige verbetering
en aanvulling vatbaar is. Maar dat neemt niets weg van de groote
waardeering, waarmede het door mij is begroet; het bevat eene
belofte voor de volgende j art n. E. B. K.
II. F. Tillema. „Kromo Blanda". Over 't vraagstuk van
„het wonen" in Kromo's groote land. 1.e deel. 's-Gravenhage,
1915--16.
Als dit niet helpt, zou men zeggen, kan niets helpen.
De heer Tillema is een voorvechter op het gebied der hygiène.
Laat U toch niet wijsmaken, zoo roept hij ons toe, dat het leven
in Indië ongezonder is dan elders tengevolge van „klimaatsinvloeden" : warmte, vochtigheid, sterk licht. De slechte gezondheidstoestand daar is te wijten aan infec'zieziekten, waartegen men zich
kan beschermen door hygiènische maatregelen, doch deze zijn, over
't geheel, tot dusver op ergerlijke wijze verwaarloosd. Alleen tegen
de verspreiding van pokken is sinds lang door vaccinatie krachtig
opgetreden ; maar tegen tal van andere ziekten, zooals cholera,
typhus, dysenterie, malaria, mijnwormziekte, tuberculose, deed men
och zoo weinig nog ! Als de bevolking eens de beschikking had
over voldoend zuiver drink-, bad- en waschwater ; als hare wonin-

gen wat meer overeenkomstig de regelen der gezondheidsleer waren
gebouwd en geplaatst : niet te dicht op elkander, niet in de nabijheid van moerassen ; als de openbare wateren eens niet meer als
open riolen werden gebruikt ; als de ziekenverpleging aan hoogere
eischen voldeed, -- Indië zou waarlijk niet ongezonder zijn dan het
moederland.
In het thans verschenen le deel — een folioboek van 187 blz.,
met vele afbeeldingen verlucht — behandelt de heer Tillema in
hoofdzaak de groote behoefte aan zuiver water. Enkele plaatsen
hebben eene waterleiding; op andere zijn artesische putten geboord,
maar hoeveel nut daarmee is gesticht, nergens beschikt de bevolking
over genoeg water dat, ook bij baden en wasschen, de gezondheid
niet bedreigt (bl. 41).
De gegevens waren verre van volledig. Het is ook mogelijk,
dat de heer Tillema op enkele ondergeschikte punten niet volkomen
,
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juist oordeelt; maar dat in het geheel zijn pleidooi voor betere,
vooral ook ruimere waterverzorging onwederlegbaar is, staat dunkt
mij wel vast. Moge dus zijn stem weerklank vinden bij allen die
ten deze invloed kunnen uitoefenen !
Het boek van den heer Tillema is niet in den handel ; doch ik
heb gerr eend mij daardoor niet van een korte aankondiging te mogen
onthouden, vogreerst omdat het verkrijgbaar is voor belangstellenden,
en ten tweede omdat de gelegenheid niet mocht worden voorbijgegaan, op het onderwerp ook bier de aandacht te vestigen.
De pestbestrijding heeft ons in den laatsten tijd geleerd
hoeveel door doeltreffende maatregelen te bereiken is, en men
bedenke dat, vermits andere ziekten voor het leven der bewoners
van Indië niet minder gevaarlijk zijn dan de pest, men zich daartegen evenzeer dient te verdedigen. E. B. K.
.

Hymne aan Demeter ; Grieksche text met metrische vertaling en inleiding door Leo Speet. Amsterdam. R. C. Boekcentrale, 1915.
De „homerische" hymnen — vier groote zangen en een aantal
kleinere huldebetuigingen of begroetingen der Goden -- nemen in

de

geschiedenis der Grieksche poëzie eene zeer bijzondere plaats

in. Bestemd, de grootere althans, om op de feesten van Apollo,
van Demeter of Aphrodite of Hermes, de heerlijkheid van den
aangeroepen god te prijzen, en aldus door hunnen aard naderend
tot den toon der lyriek, blijven zij nochtans voortgaan in de banen
van het oude epos, omdat ze in epischen trant gods daden willen
verhalen. En terwijl ze alzoo nu den zegetocht van Apollo naar
Delphi in glansrijke verzen bezingen, dan verhalen van Aphrodite's
liefde voor Anchises in eene taal welke reeds den gloed der
lyrische romantiek begint te ademen, of anders weer met eene
dartelheid die aan de latere comedie herinnert, de guitestukken
van den jongen Hermes opsommen, zijn toch hunne taal, hun
zinswending en hun woordvorming — merkwaardige proeven van
de vitaliteit eener zangerskunst van twee eeuwen -- onmiskenbaar
getrouw aan den stijl van Ilias en Odyssee.
En toch zijn al deze hymnen, maar vooral die aan Demeter,
in zeker opzicht zeer onhomerisch. Andere Goden zijn het -- ernstiger eu van diepere levenservaring -- die hier worden bezongen,
ouder en minder luchthartig is het menschengeslacht geworden
dat hen bezingt. Hoe ver staat de mysteriëndienst met zijne
belofte van verlossing uit den dood af van de Hadesvoorstellingen_
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der homerische menschen ! En verder, hoe tint zich hier reeds de
epische taal lyrisch, hoe duidelijk gevoelen wij in de gesprekken
èn den weerklank van een niet meer zorgeloos menschenleven èn
het voorgevoel der tragedie.
Dat alles maakt voor ieder die de oudhelleensche poëzie kan
waardeeren de homerische hymnen zeer belangwekkend. Bij een
jong dichter echter, die niet slechts de beteekenis van de Grieksche
verzen heeft verstaan maar ook -- om zoo te zeggen — èn den
zoeten èn den wrangen smaak met zijne tong heeft geproefd, bij
iemand die het klankverschil tusschen jubel en leed, tusschen
klacht en vertroosting scherp vermag waar te nemen, prikkelt als
vanzelf de verrassing over het schoone tot vertolking. Is nu Leo
Speet er in geslaagd, de schoonheid van het oorspronkelijke te
doen naklinken in zijne „metrische" vertaling? In meer dan een
opzicht: ja. Immers in de eerste plaats heeft hij zorg gedragen
den zin van het oorspronkelijke goed te verstaan en juist te
vertolken : zijn werk is geen fantasie, geborduurd op het stramien
van den Griekschen text, maar eerre eerlijke vertaling. Verder heeft
hij den rijkdom van epitheta, dien onmisbaren tooi der Grieksche
epiek, met vindingrijke vrijheid zijne plaats in de vertaling gegeven en niet zelden dichterlijk herschapen. Maar den klank van
het Grieksche vers, zoo weelderig rijk in zijne schakeeringen
vinden wij in de willekeurig behandelde en maar al te vaak
stroeve hexameters der vertaling slechts onvolkomen terug. Men
vraagt zich telkens onder het -- soms vrij moeizaam -- scandeeren
dezer Nederlandsche hexameters af, of de heer Speet niet beter er
in zou zijn geslaagd den hymnus dien hij, getuige zijn lofrede in
de inleiding, zoo hoogelijk bewondert, aan zijne landgenooten te
toonen in de oorspronkelijke waardigheid en ernst, ook in den
oorspronkelijken weemoed van toon, indien hij zich los had gemaakt
van den boei der hexameters en in hollandsche verzen, berijmd of
rijmloos het dichtverhaal dat hij zoo goed doorvoeld heeft, had
naverteld. K. K
:

.
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Overneming verboden.

DE VAN BEEMSTERS
Geschiedenis eenex Familie
DOOR

GERARD VAN ECKEREN.

VIERDE HOOFDSTUK.

I.
Het was op een achtermiddag in het eind van
November dat Ds. van Beemster bij zijn vrouw de kamer
binnen kwam. Hij wierp zijn hoed op een stoel en trad

voor het venster, waar Aleid het laatste middaglicht ving
op haar naaiwerk. Ze had schielijk opgezien toen de deur
openging en haar oogen bleven in verwachting aan hem
hangen.
„Wel, hoe is 't ?" vraagde zij.
„'t Is er door ... "
„Er door ? Hoe meen je ?"
„De afdeeling is er. Vanmiddag op de Vergadering
boven Wassink is tot de oprichting besloten. Matthijssen
vertelde 't me op straat."
Er was even een zwijgen in de kamer, die van lieverleê
volschemerde. Buiten, in den tuin, deed een gure wind de
kale struiken rillen.
„Wie was president ?" vraagde zij langzaam.
„Dr. Smit natuurlijk. Willemse de jongere is secretaris
O. E. XV 12
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en Vellecoop penningmeester. Er is al besloten tot het
geven van Zondagschoolonderwijs en catechisatie ... "
Weêr was er stilte in het groote, op dezen donkeren
achtermiddag wat hol lijkende vertrek. Van den schoorsteenmantel telde onverstoorbaar de pendule de seconden. Toen
klonk uit de werkplaats van timmerman Geelwerve links
van den tuin plotseling als een felle schreeuw op, onmiddellijk overgaande in de lang-krijschende uithalen van
een over knoestig hout getrokken schaaf.
Onwillekeurig, als met een huiverschokje, haalde Ds.
van Beemster even de schouders op ; toen zonk hij mismoedig op een stoel neêr, bedekte het gelaat met de
handen.
Zij zag hem aan, strekte haar arm naar hem uit en
poogde hem tot zich te trekken. „Nout ... " sprak zij
zacht. Hij schoof zijn stoel naar baar toe en liet zijn hoofd
op haar schouder zinken ; liefkoozend legde zij haar arm
om zijn hals.
„Nu beginnen de moeilijkheden, Nout. Nu geldt het
sterk te zijn en door niets ons te laten neêrdrukken. De
Heer zal ons immers helpen als we Hem bidden ... "
Hij richtte 't hoofd op en knikte ; staarde in den nu
bijkans geheel donkeren tuin. Zijn gelaat met het hooge
voorhoofd en den blonden baard was een bleeke vlek in
den schemer.
„Ja, ik weet het wel," zeide hij toen als met een
drogen snik. „Maar 't is bitter, als men meent eindelijk
een kleine bres te hebben geschoten in dien muur van
onverschilligheid en vooroordeel, te moeten zien dat de
mijn verkeerd gesprongen is ; dat het alles, alles voor niets .
is geweest ... "
Zij zag hem weer aan en schudde het hoofd. „Dat
mag je niet zeggen, Nout. Er is nooit iets voor niets. God
heeft alleen maar het werk van je overgenomen om het
op Zijne wijze voort te zetten ... "
Ongeduldig schokte hij even zijn schouders. „Maar je
zult die Vereeniging van ongeloovigen als een Dr. Smit
toch niet „Gods werk" willen noemen, Aleid," sprak hij ,
.

_
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geërgerd. „Dat staat gelijk met zwart wit en wit zwart
te maken ... "
„Wat draaf je wear door," glimlachte ze, zachtverwijtend. „Dr. Smit nu even daargelaten — ik kan niet
in den man zijn hart zien — weet je toch zoo goed als ik
dat noch Willemse noch Vellecoop „ongeloovigen" zijn . . ."
„Maar ze zijn toch verwerpers van den Christus Gods,"
sprak hij somber. „En : wie niet vóor mij is die is tégen
mij dat is Jezus' eigen uitspraak ... "
„Zeker, evenals die andere : dat wie niet tegen ons
is, die is vóor ons ... Ben je er zoo zeker van, Nowt, dat als
de Heiland nu op aarde wandelde een Willemse en een
Vellecoop niet tot zijn jongeren zouden behooren ? Bovendien, zijn ze tot nu toe niet vrij geregeld bij je in de kerk
gekomen ?"
„Maar nu laten ze hun kinderen bij een modernen
predikant catechiseeren !" troefde hij snel.
„Goed," antwoordde zij kalm. „Maar ken je zoo precies
de motieven, die hen 'daartoe leiden ? Zou het ook bijvoorbeeld kunnen zijn, dat een Evert Willemse er met
schrik op ziet, dat zijn zoontje Gerrit, die flinke jongen,
een fanaticus en domkop worden zal als Thijs de Moer,
die Gods raadsbesluiten nog beter meent te kennen dan
onze hemelsche Vader zelf? Toch is Thijs een van de leden
van je orthodoxen kerkeraad. En je weet hoeveel invloed
hij heeft bij de anderen. Kan je dan menschen, die zelf
niet orthodox zijn opgevoed, voor een deel zelfs uit vijandige milieus komen, er een verwijt van maken, dat ze ..."
Hij liet haar niet uitspreken, maar sloot haar mond

met een kus.
„M'n lief, lief zedemeesteresje, je hebt gelijk, hoor,
zooals je altijd gelijk hebt ; ik ben hard op weg als die
farizeeër in den tempel te worden met zijn ellendig : 0
God, ik dank U. .. en de rest. Ik 66k dank God, maar
dan daarvoor dat Hij mij jou tot mijn geweten gegeven
heeft, lieveling ... "

Lachend wond zij zich los uit zijn omarming. „0 Nout,
wat een on-protestantsch idee ! De een het geweten voor
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den ander ! Foei, schaam je dominee, voor zulke ketterijen !
Maar laat ik nu toch nog gauw voor een kopje thee gaan
zorgen ; dat zal je wel goed doen na zoo'n heelen middag
huisbezoek met dit gure weêr. Doe jij de luiken dicht, dan
steek ik in dien tijd gezellig tante Bertha op in ons hoekje
met de baronnetjes, en zorg voor het theewater ... "

In den rood-warmen schijn van het koperen schemerlampje met onyxen voet en geplooid zijden kapje, zaten
zij elk in een Dagobert-stoeltje. Het lampje was een
huwelijkscadeau van tante Bertha en daarom door Leid
tante Bertha" gedoopt. Zoo noemde ze de Dagobertstoeltjes een geschenk der van Heemsbergens soms
„de baronnetjes" en een shawltje dat vroeger aan haar
zuster Francoise, de diacones, had behoord, kortweg
„Swags." — „Toe man, haal jij Swaas, even van boven,
wil je," was het als zij 's avonds nog gauw een soepje
bij vrouw Neetman, of de sukkelige dochter van Klaas
Immink brengen wou.
Nu, in hun knusse hoekje, door de luiken en overgordijnen veilig afgesloten van 't gure buiten, waar verzwakt
de schaaf nog krijschen bleef, zat hij naar haar te kijken
terwijl hare handen over 't theeblad gingen. En 't was of
alle zorgen, alle moeilijkheden van hem afgleden ; of er
geen Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden meer bestond
en geen ouders die hun kinderen van catechisatie namen, —
of er niets was dan dit huiselijk-intieme hoekje, waar
hing de sfeer van Aleid. Heur blonde, naar weérszij gescheiden, opdoffend haar met de geestige krulletjes, haar
liefzacht kindergezicht werd donzig overglansd van het
door het kapje rood gefilterd lamplicht. Als zij zich even
wendde naar de ouderwetsche theestoof waarin ze, o
schande, een spiritusvlammetje inplaats van een kooltje
brandde, want dat was te lastig, had ze gezegd dan
scheen het of de dikke wrong met de gele kammen
koperig gloeide. En met de hand om zijn baard peinsde hij
terug naar den eersten middag hunner ontmoeting in het
rood-omwingerd priëel van Wamerongens pastorie. Ja,

DE VAN BEEMSTERS.

317

God was goed geweest, geprezen zij zijn Naam. En wil
nu ook hr weg voorspoedig maken, Heer . ging zijn
denken over in een stil gebed, nu hij dacht aan de
toekomst. . .
„Kom meneer, wat zit je te droomen. Je kopje thee
wordt koud."
Lachend stelde zij zich vóór hem ; haar blauwe oogen
lichtten als twee sterren in de zijne. — Zij had niet
meer het meisjesslanke van dien herfstmiddag ; van den
morgen dat zij als bruidje had naast hem gestaan. Under
het wijde, grijsblauwe kleed verscholen zich hare vormen,
en haar gebaren, haar gang door de kamer waren minder
levendig dan voorheen.
Hij trok haar tot zich en sloeg zijn arm om haar
heen. ,,Lieveling, ben je niet ma ?"
Zij schudde van neen. „'k Heb vanmiddag wat gerust,
expres om flink te zijm als jij thuis kwam. 0, je zou zien :
'k zou nu best naar Haltert kunnen loopen. Doen?"
„Met dit gure herfstweêr ; 't zou je niet meêvallen !"
„0, als je er maar goed op gekleed bent. 'k Vind het
verrukkelijk in den schemer zoo de boomen te zien afstaan
tegen de lucht. Je ziet van allerlei in die donkere schimmen.
Heb jij dat ook ? En ze ruischen zoo griezelig 's avonds,
heel anders dan overdag. 'k Hoor er allerlei stemmen in,
net als Leendert van den Hoogenkamp in Wamerongen.
Maar die heeft zijn verkeering met Mietje Keers er om
afgemaakt, want Mietje hoorde van die stemmen niets.
Die vond 'n boom maar 'n boom. Heeft papa je dat verhaal
nooit verteld?"
Hij schudde lachend het hoofd, trok haar hand naar
zich toe, als een verliefde schooljongen kussende de kleine
vingers, die hij een voor een liet slippen.
„'t Was heel leelijk van Leendert, en ik heb het hem
oök goed gezegd en hem nooit meer willen groeten. Was
ik nu maar Mietje Keers geweest, hè? Want ik hoor wèl
stemmen . .
Hij was opgesprongen en legde teêr zijn arm om haar
schouder, haar zachtjes tegen zich aandrukkende.

318

DE VAN BEEMSTERS.

„Ik ben heel blij dat je niet Mietje Keers, maar mijn
klein lief vrouwtje bent," trilde innig zijn stem, „al ben
je dan ook een heidinnetje met je mystieke natuur-vereering. Wel foei !"
„Dat komt omdat jij zoo nuchter bent," plaagde zij,
hem zijn tweede kopje thee inschenkend. „'k Had je nooit
moeten nemen ... "
Warm-rood lag het licht op haar bezige handen.

II.
Aleid had in de eerste maanden van haar huwelijk
zooveel mogelijk het gemeentewerk met haar mals gedeeld.
Door opvoeding zoowel als natuurlijke neigingen een echt
„pastorskind", had zij het evenals haar zusters nooit anders
dan als een vanzelfheid beschouwd, of zij zou, mocht voor
haar de tijd tot een huwelijk zijn gekomen, met een
dominee trouwen, zooals ook vroeger haar moeder haar
vader naar diens pastorie was gevolgd. Hare hand te
schenken aan een dokter of een advocaat zou haar iets

bijna ondenkbaars geschenen hebben, als een soort van
verraad aan de heilige traditie van haar geslacht. Na haar
huwelijk had zij de lijn slechts voortgezet waarlangs in
haar jongemeisjesjaren haar leventje te Wamerongen was
gegleden ; had ze daar een zondagschoolklasse geleid,
in Heveldingen nam ze er terstond een over van de
onderwijzersvrouw, die, ziekelijk, zich er graag van liet
ontlasten ; was ze thuis met Greet vaak de gemeenteleden van haar vader gaan bezoeken, in den barren
wintertijd met haar wat lompe maar sterke schoenen
baggerend door de mul-slijkige wegen naar 't een of ander
buurtschap waar een zieke lag — zij noch Greet schaamden
zich daarbij ooit voor de pannetjes of dekschalen die zij
onder haar breed-vleugelige, afgedragen capes geheimzinnig
verborgen hieldeb — het sprak van zelf dat ze in de
gemeente van haar man niet anders handelde.
En wat een werk had ze verder te doen gevonden. !
Zette Nout een jongemannen-vereeniging op, ons de boeren-
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arbeiders en werklui 's Zaterdagsavonds uit de kroegen te
houden zij was al spoedig naar Berkesteyn op stap
gegaan om met de freule over een meisjes-naaivereeniging
te spreken. Waren er 's winters niet vele armen die aan
kleêren moesten geholpen ?
Zoo was het najaar verloopen en stond Kerstmis voor
de deur eer zij het wist. In de kerk hadden ze een
reuzeboonl geplant, en de honderden lichtjes hadden, aan
den avond van den tweeden feestdag, weêrschitterd in de
blinkende oogjes der kleinen. Onder den boom lagen boekjes
uitgestald en kalenders met bont-glimmend schild, die
de kinderen straks, mèt een sinaasappel van de takken,
in hun gretig-knijpende vingertjes naar huis zouden meêdragen ; toch was Aleids oog het streelendst gegaan over
de kostlijke stapels hemden en broeken, die ze met de
freule en de meestersvrouw en alle de kransmeisjes voor
de behoeftige gezinnen der gemeente had genaaid.
Op den avond van het feest bleef zij stil in haar bank.
Zij had zich wat te veel vermoeid die voorafgaande dagen,
e11 Nout drong er steeds weêr op aan dat zij rusten zou.
In het ruins voor den preekstoel om den kleurigen
boom zaten op stoelen de kinderen, met lijfjes vol hunkren de ongedurigheid : de meisjes in haar witte of bonte
schorten, al naar de min of meerdere welvaart van het
gezin, de jongens in de wat ouwelijk makende donkere
pakjes, miniatuur-boertjes al : kleine Thijssen en Hannessen,
Japikken en Renten, die straks hun vaders naar het veld
zouden volgen, de vaders die bij vroegere Kerstboomen
onder vroegere predikanten hier 66k wel zouden gezeten
hebben in dit oude kerkje .. .
Aleid zat stil, de handen gevouwen, en zij liet de
poëzie van dit alles op zich inwerken ; de lichtende boom
en de blijde kindergezichtjes, de boertjes en boerinnetjes
die, aan 't oog van de chocolá-inschenkende helpstertjes
ontsnapt, verrukte slippertjes maakten om den betooverden
boom. En dan ook even de weemoed van dat bedenken :
die kindertjes straks groot, straks moeders en vaders, die
sloven zouden en snauwen ... de weemoed om het leven
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dat nu eenmaal zoo was omdat er de zonde was, als een
donkere schaduw over al wat mooi was en goed .
Maar stil nu, stil.
Hoor, daar zongen de kinderen
het lied uit den Kerstnacht, den engelenzang: Eere zij
God in den Hooge ! en dan, na wat droomerig tusschenspel
van Marie Geervliet, die voor 't harmonium zat van hun
huiskamer, dat andere, teêr-zachte en als geheimzinnig
door de kerk verfluisterende :
..

..

,

Stille Nacht, Heilige Nacht.

..

Het scheen Aleid, of de Kerstboomlichtjes hun naar
alle kanten uitschitterende stralen plotseling introkken,
en alsof ze nu als heel bescheiden gouden sterretjes te
pinkelen stonden aan een hoog-donkeren hemel. De kerk
verschemerde, en Aleid onderging, één oogenblik, zoo sterk
als zij 't alleen in haar allervroegste kindsheid nog eens
had ervaren, de stille huivering van het Wonder, dat als
een goddelijk Mysterie kwam in den Nacht .. .
Toen zij, na afloop van 't feest, aan den arm van
Nout, die moê was van zijn drie preeken en 't vertellen
van het lange Kerstverhaal bij den boom, over de korsterig
bevroren sneeuw de ouderwetsche Kerstsneeuw naar
hun pastorie terug stapten, zeide zij : „Nout, 'k weet nu,
hoe wij ons kindje noemen zullen ..."
Vaster drukte hij haar tegen zich aan, boog zijn hoofd
toen even voorover, zoodat zijn blonde baard zich dubbel
vouwde op zijn zwarte jas. Aleide had opgemerkt, hoe hij
dat dikwijls deed, den laatsten tijd, wanneer zij over 't
kindje sprak, als overstelpte hem dan plots een stroom van
gewaarwordingen. Nu zag hij haar aan met zijn ernstige
oogen :
„Wel liefste, hoe dan?..."
„Johannes ..."
En in zijn zwijgen voelde zij, hoe hij begreep .
Hoe ook hij het kindje zou ontvangen als een „Godsgeschenk".
.
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De 10e Maart van 't daarop volgend jaar, het jaar '92,
was een wonderlijke dag geweest, een datum waarover door
de Heveldingers nog lange jaren werd gesproken als van
den meest zoinerscheii Maartdag sinds menschenheugenis
gekend. Wonderlijk, bovenal, was de dag geweest voor Ds.
van Beenaster. 's Morgens al vroeg wakker geworden, had hij
door het openstaand raam iets als lentegeur geroken die
de kamer binnen drong. Hij had bedacht dat het Zondag
was en naar gewoonte dadelijk den tekst gepreveld waarover hij dien morgen preekels zou. Achter in zijn hoofd
leefde iets onaangenaams, als een kwellende gedachte, die
hij in vorige dagen zoo ver en veilig mogelijk had teruggeduwd, in zijn onwil zich er meê bezig te houden. Nu,
dezen morgen, wist hij ook niet dadelijk wat het was,
voelde hij het alleen als iets dat achter in zijn hoofd lag
en dat, zoodra hij zijn aandacht slechts even concentreeren
zou, naar voren zou spr'ing'en In zijn bewustzijn.
Maar hij deed het niet ; met zij u haaiden onder 't
hoofd bleef hij liggen denken aan zijn tekst, terwijl Aleide,
naast heul, rustig ademde. Van uit het open raam zweefde
weér die geur aan, als van lente, van uitbottend groen,
het zweemde als met vleugjes blijheid zijn hoofd binnen,
als een lichte wijn die vroolij k maakte. Hoe vreemd
het voorjaar in Maart ! dacht hij ; het moest iets anders
wezen. En hoe vreemd, deze lichte zonnige gedachtén bij
den ernst, de doodsschaduw die over zijn tekst waarde . . .
Toen had hij al 't gevoel, dat deze 10e Maart een
wonderlijke dag zou zijn.
Meid was wakker geworden, en ook zij had terstond
het voorjaar geroken. Vlug opgestaan was ze gaan
gluren om een hoekje van 't gordijn. Op den rauwen
steenmuur, waartegen het klimop nog maar altijd niet
recht groeien wilde, glansde de zon, een echt goud-poeierig
voorjaarszonnetje, dat ook de kippen op de boerderij
naastaan naar 't hoofd scheen gestegen ; met plezierige
kreungeluidjes woelden zij hun snebben in het zand.
..

,

.
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„0 Nout, de zomer !" juichte Aleid. En zachter, van 't
venster zich weêr afwendend : „Verbeeld je, dat 't kindje
vandaag eens zijn intreê deed : een lentekindje..."
Zij hadden zich aangekleed en nog even over 't kindje
gesproken, dat welhaast komen zou. Samen waren zij
neêrgeknield zooals zij altijd 's Zondags deden, en hadden
een wijding gevraagd over dezen rustdag, kracht en sterkte
voor hem, die aan de gemeente zou brengen de woorden
des Levens, een zegen ook voor de harten in welke die
woorden zouden neêrdalen als 't zaad in den akker. Mocht
dan niets in de distelen vallen, doch alles goede aarde
vinden en vrucht dragen honderd- en duizendvoud .. .
Aan de ontbijttafel, beneden in het volle licht, had
zij hem een oogenblik wat bleek geschenen, hare trekken
wat vermoeid, en bezorgd had hij haar geraden thuis te
blijven, niet meê te gaan naar de kerk. Liet hij haar
gezellig in een der baronnetjes installeeren met de preeken
van Gunning of Beets .. .
Maar een oogenblik later had ze weêr jong en blij-op
gelachen en van thuisblijven was niet meer gerept.

Dien morgen, op den preekstoel, had hij zich door
zijn gemeente wonderlijk gedragen gevoeld. Het scheen
hem, of Ankemeu, die doof was en daarom heel vooraan
zat, vóór de bank van ouderlingen en diakenen, nog eens
zoo smachtend naar hem opzag als anders ; in het ruim
bewoog geen hoofd ; er schenen geen flaconnetjes of lodderijndoosjes door te geven en er viel er niet een enkel op
den grond. Uit de banken boven, opzij van het orgel,
waar gewoonlijk het jonge goed bijeen kroop, schuw voor
kostersoogen, klonk geen gestommel; toch was 't er niet
leêg, want al zag hij van de jongens zelf niet veel door
de hooge beschotten, aan den witgekalkten muur hingen
hun petten, netjes in een rij, als een met een pen op
blank papier gespatte reeks inktmoppen. En in de diepe,
wat sombere bank van het kasteel, onder de kleurige
wapenschilden van 't geslacht van Heemsbergen, zat,
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tusschen haar langbaardigen vader en een log éetj e, de
freule met roerloos naar hem toegewend gelaat.
„Al ging ik ook in een dal der schaduwen des
doods, Uw stok en Uw staf die vertroosten mij
Was het leven niet moeilijk voor de meesten die daar
zaten ; was 't Diet haast dagelijks dat de doodsklok hier
of in de naburige dorpen zijn triest gelui deed klinken
over de verre velden ... En was daar voor den boer niet
dagelijks opnieuw de zware strijd met den stuggen bodem,
die hem krom en oud maakte vóór den tijd ... Was daar
niet het schrikbeeld der ongunstige seizoenen, dat als een
donker spooksel schaduwde over de rieten daken in den
nacht, waaronder de vermoeide lijven zich wentelden in
een korten, onrustigen slaap, terwijl de wreede regens de
ruiten striemden en in de wit-wazige boomgaarden de
teêr-geurende bloesems van de takken werden gescheurd ?...
Waren er de stil-knagende droeflleden niet, ook bij
lachende gezichten, bij kermispret en oogstjool om
dochters die in stad niet meer van zich hooien lieten ; om
zoons die den moeizamen arbeid van hun oude vaders
weêr afbraken door hun slingeren van kroeg naar kroeg '...
En kenden ook de kinderen het leed al niet? Wie durft
het zeggen die de kleinen kent en wel eens op het wild
en onbedaarlijk schreien aZhtte, hem tegenkomend uit een
stille haag ?.
Ds. van Beemster sprak dit alles niet uit, dien morgen
in het zonnig kerkje, dien wonderlijken Toen Maart, waarop
liet was of, na een langen winter, de lente voor 't eerst
de open vensters binnen wemelde ; hij sprak zeer in 't
algemeen over de doodsschaduwen warend in het dal van
dit aardsche menschbestaan, dit „dal der tranen", die wij
hebben als een teerkost op den weg, „als een spijze dag
en nacht" gelijk de psalmist zegt.
Doch juist omdat Ds. van Beemster zoo sprak in 't
algemeen, maar bij ieder woord dacht aan de moeiten en
zorgen der gemeente van Heveldingen; omdat ieder woord
dat hij sprak vooraf was gedompeld in de zielsbekomnlernis om hen, de hem toevertrouwde kudde dáárom
...

"
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luisterde de gemeente van Neveldingen dien morgen zoo
goed ; daarom bleven naast het orgel de petjes zoo stilkens
en als zelf meêluistrend hangen ; daarom was het dat er
de schaduwen door de kerk waarden, al scheen buiten de
lente gekomen.
Maar ook hier was de lente ; ook hier, in het kerkje,
de grazige weiden en de stille wateren tot verkwikking
van de zielen die vermoeid en belast waren. Want ,,al
ging ik ook in een dal der schaduwen des doods.
Zijn stok en Zijn staf die vertroosten mij." Bij den goeden
Herder is rust ; aan zijn borst plaats voor allen. Komt
dan, o komt, met uw nooden en zorgen tot Rein, die de
weg, de waarheid en het leven is..

IV.
Dien middag, na de koffie, deden zij een wandeling.
Aleid was heerlijk gauw klaar geweest, mi zij de laatste
weken geen Zondag school meer hield, haar klas aan Marie
Geervliet had moeten overgeven. Langzaam liepen zij de
dorpsstraat af, nog in hun winterkleêren, die hun dadelijk
te warm werden. Aleid had nog even over zijn preek
gesproken, over punten die haar bizonder getroffen hadden ;
ook critiek had ze gegeven, met de onbevangenheid die
hem lief was, al gaf ze zijn ijdelheid wel soms een prikje.
„Je moet niet boos worden als ik het zeg, maar weet
je..." en dan kwamen haar bedenkingen. Dezen Zondag
had ze niet veel ; ze was onder den indruk geweest, als de
andoren, en nú was ze vol van de lente ; sprak zelfs, toen
ze 't dorp ten einde waren, plagend van vooruit te hollen
de wijdheid en zonnige blauwheid tegen. Maar hij zag wel,
dat ze nú al nioê was, sterker leunde op zijn arm, en aan
den stillen landweg, tegenover het oude kasteel der familie
van Heemsbergen, voor eenige jaren door meneer Charles
verlaten voor het moderner Berkesteyn, zett'en zij zich
neêr in 't gras. Aan den overkant van de sloot, achter
't zwarte takkengewar van wat loos en verwaarloosd
geboomt, stond de grijze steenklomp eenzaam af tegen de
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blauwe lucht. De jonge zon gleed tastend langs de grauwe
schonken der zijvleugels met hun zwart-trieste raam-ellipsen,
waarvan bier en daar de ruiten stuk waren ; brak zich in
duizenden spiraaltjes op het leien dak van den vervallen
klokketoren.
„De gracht is droog", vertelde hij. „Ik ben er verleden
eens omheen geloopen ; alleen met hevige regens komt er
nog wat water in ..."
„Ik begrijp niet dat de van Heemsbergens liever op
Berkesteyn wonen dan hier. Het lijkt me iets heerlijks in
zoon oud kasteel. . . "
Zij steunde haar vermoeide lichaam tegen een knotwilg,
die gammel op zijn oude beenen voorover helde naar den
slootkant. Droomerig staarde zij naar het grijze gebouw en
volgde 't geklapwiek van een paar duiven, als witte vlekjes
tegen 't grauw. Er was daar boven in den toren een til ;
de freule had haar eens verteld hoe de duiven dagelijks
door den tuinknecht van Berkesteyn verzorgd werden.
„Dweepstertje ! ..." plaagde hij, als antwoord op haar
laatste woorden. Zij zag hem aan, met een snellen
ophef van het hoofd, als onder den dwang van een schielijke
gedachte. „Weet je nog dat meneer er laatst over sprak,
hoe hij zoo graag bewoners voor 't kasteel zou hebben
Als wij meneer eens vroegen of wij ... in één vleugel
bijvoorbeeld. .. Jij toch ook houdt niet van de pastorie. .
„Maar kindlief.. . "
„Ach nee, 't is natuurlijk dwaasheid. Maar zou 't niet
éénig zijn ? En als 't kindje er dan is ..."
Haar stem verinnigde droomend en haar blik gleed
tusschen 't zwarte takgewar tot aan het grasplein waarover de zon in gulden lichtspelinkjes dartelde.

„Dan noemden we hem Deodaat, net als die held in
de Roos van Dekama, herinner je je wel, en maakte ik
een zwart fluweelen pakje voor hem met een kanten kraag,
als 'n klein riddertje ..."
„En als 't een meisje is P" lachte hij.
„0, daal maak ik er 'n edelvrouw van in een groenzij den keurs en met een langen sluier ... "
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„En dan gaan we met haar op de valkenjacht !"
„Co, o, wat spreken we een ijdele woorden," schudde
zij 't hoofd. „Neen, als ik een dochtertje kreeg, dan wou
ik dat zij het karakter had van Madzy, al was ze dan
ook maar een arme domineesdochter en geen Roos van
Dekama ... "
Zij zwegen. Zij verzette zich een weinig tegen den
boomstam en sloot de oogen, als vermoeid. Hij, in het
gras liggend en knappende een takje in kleine stukjes,
sloeg haar gade. Onder 't doffe grijs van 't rond kastoren
hoedje met de zilvergrijze sjerp kwam haar blonde haar
te glanzender uit ; als een gouden spiraaltje hing een krulletje trillend af langs haar blanken slaap, waar fijn-blauwe
aartjes krinkelden. Haar gezicht zag bleek ; als witte bloembladen lagen de oogschelpen over de oogen geloken ; door
de half-open lippen zuchtte zij nauw hoorbaar heur adem
uit. Hoog-wijd was boven hen de lucht, van een blauw
dat verijsde in verte. Wat witte wolkjes dreven er als
luchte schuimvlokken. Ginds, bij 't kasteel, klonk het
zoet-lenig zwiepen van duivenwieken ; over 't klaar-doorzichtig slootjesoppervlak aan zijn voeten schoten vliegjes :
de teêrbronzen huid van het water, licht gekwetst, telkens
rilde... Om hem heen waarde de muf-dorre geur van verlegen
blad en rinsche aarde, vermengeld met den reuk van nieuwe
levenssappen, die de vroege lentewarmte losstoofde uit het
gras en de boomtakken. Maar heel ñ j n en heel iji dat
alles ; als een essence.
De middag verging; het werd hem wonderlijk te
moede ; allerlei gedachten gingen door zijn hoofd. Weêr
zag hij zich als jongen met zijn broêrs in de Kennemer
duinen ; dan zat hij eensklaps met Aleid in 't tuinprieel
te Wamerongen, en op haar schoot had zij het kind, hun
Godsgeschenk. Eens was 't ook geweest, of iein and tot hem
overboog en met nadrukkelijke stem een gedeelte van zijn
tekstwoord van dien morgen herhaald had. „Al ging ik
in een dal der schaduwen des doods ... "
Hij was opgeschrikt van die stem zoo vlak boven hem ;
maar nu hij opzag was daar niets dan het blauw-ver luchte-
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diep en achter hem de uitgestrektheid der nog wintersche
velden.
Toch was 't hem nu, of er een kille luchtstroom voer
door de zoele atmosfeer ; ook Meide voelde het, want zij
sloeg de oogen op.
„Het wordt koud," zeide zij. „Men zou ook haast
vergeten dat het nog geen lente is ..."
Hij sprong overeind en reikte haar de hand. Langzaam liepen zij den weg terug naar 't dorp.

V.
In de vestibule had zij zich tegen den muur geleund ;
haar oogen sloten zich en haar mond verwrong zich van pijn.
„Ik geloof dat het beter is . .. dat ik naar bed ga..."
sprak zij zacht kreunend. Leenend op zijn arm ging zij de
trap op.
„Kindje . . zou de wandeling je hebben kwaad gedaan ... "
Zij schudde het hoofd. „Ik geloof het niet ; 't was
zoo heerlijk. Maar nu ... ineens ... 0 Nout, we moeten
Dr. Smit en vrouw Kwist waarschuwen ... "
Hij knikte. „Maak je over niets bezorgd, lieveling.
Ik zal voor alles zorgen."
Hij hielp haar ontkleeden, doch zij voelde zich nu
weêr heel wel.
„Loos alarm," lachte zij.
Toch dwong hij haar te gaan liggen ; ze moest
trachten te slapen... drong hij zacht. Toen zij niets meer
noodig had liep hij naar den dokter, dan naar vrouw
Kwist, die bakeren zou. Hij had liever een verpleegster
gehad, maar Aleid had gevonden dat dit niet ging : men
zou 't in de gemeente kwalijk genomen hebben en zij had
er vrouw Kwist al eens over gesproken.
Moeder Kwist was een forsche vrouw met breede
heupen en een wat mannelijk gelaat, stug van trekken,
met een naar voren springende onderkaak, waarover een
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breed lidteeken liep, als was de leerige huid daar gebarsten.
En in vreemd contrast alleen waren de oogen, zachtvrouwelijk blauwend onder de grauw-borstelige wenkbrauwen. 't Waren oogen uit een kindergezicht, en als
men vrouw Kwist voor de eerste maal zag, drong zich
licht de gedachte op aan een griezelige operatie, die tot
zulk een combinatie moest zijn noodig geweest. Over haar
boezem droeg zij gekruist den rooden borstdoek van alle
boerenvrouwen uit deze streek. Ze was vroeger boerin
geweest, doch haar man had door misgewas en drank den
Vliehof moeten verkoopgin, en sedert zijn dood woonde ze
met haar dochter Bet in 't scheefgezakte huisje aan 't eind
van 't Pepersteeg j e. Ze hield er een winkeltje in kruideniers- en ellewaren, dat haar dochter waarnam de lange
dagen dat zij uit bakenen ging bij de boeren uit den
omtrek. Haar vroomheid was onvervalscht wasch-echt
gebleken onder alle ellende. Van oorsprong behoorend tot
het kringetje der Ledeboerianen haar vader had nog
preek gelezen ira de schuur van den olden Wittert van 't
Heugen Arf — ging zij in de laatste jaren geregeld bij
den Hervormden dominee ter kerk, en was haar dochter
zelfs door Ds. van Beemsters voorganger in de „volkskerk"
aangenomen.
„Zoo, zoo deumnie, is 't zoo wied. Joa, doar munten
we alle deurhên, wie frommessen ; da's de vluuk van Adam
ien 't paradees deumnie."
In 't donker winkeltje, waar een ranzige lucht hing
van goedkoope margarine en petroleum, stond zij tegenover
hem, de handen in de zij, de reusachtige duimen naar
voren. Bij haar woorden knikte zij haar groQte hoofd
onder de wit-geplooide kap, en nu zij hem bleef aanzien,
als gereed om een theologisch gesprek te beginnen, zakte
haar machtige, gekorven onderkaak naar voren als een
gulzig toegestoken breed-lippige centennap.
„Kun je dadelijk meégaan, vrouw Kwist? Je begrijpt,
't zou voor mijn vrouw een beele rust zijn..."
Hij kuchte van zenuwachtigheid en streek met zijn
lange vingers zonder ophouden door zijn blonden baard.

DE VAN BEEMSTERS.

329

De vrouw liet haar blik van 't hoofd tot de voeten
langs hem neArglijden, zooals hij daar stond, het slanke
heertje in zijn zwarte jas met zijn slap ronde hoedje
en van onrust knikkelende knieën. — Och, och wat 'n
bloedje nog, dien deumnie. Zoo op stoel kon 't wat lijken,
doch bier bij haar. Maar wacht maar mien jungske, moeder
Kwist gaat met je me(% hoor ! we zullen er met de hulp
van den driemaal Geprezene dat oarig blond pupke van oe
wel deurhalen
Toen hij een oogenblik later de pastoriedeur openstiet
en met de vrouw de vestibule intrad, kwam Dr. Smit juist
de trap af.
„'t Is alles normaal, dominee, heel normaal. Ik verwacht
het niet eerder dan morgen ochtend, maar kom later op
den avond toch even terug. Mevrouw zal nu trachten wat
te slapen. Je weet wat er te doen is, baker ; voorloopig
nog niet veel ; toch zou ik maar blijven en mij niet te
laat roepen, hoor. Ja, wat ik zeggen woft dominee : ik ben
de eerste uren bij Wassink, boven 't Zwaantje — u weet. . .
we hebben daar een bijeenkomst ; dat treft nu juist gek.
Enfin, ik ben te vinden ; da's 't voornaamste, nietwaar ; en
zooals ik zei : zoo gauw verwacht ik 't niet. Dank u, dank
n dominee, ik kom er wel uit . . ."
Het kort-dikke heertje met het grijzend puntbaardje
4"Iribbelde de stoep af schuins de straat over naar de Markt,
waar 't café Wassink gelegen was. De trap opgaande
dada Ds. van Beemster na over wat de dokter gezegd
had. Daar was 't : wat hij vanmorgen vroeg bij 't wakker
worden als iets hinderlijks had voelen leven achter in zijn
hoofd : vanavond de eerste godsdienstoefening der Vrijzinnige Hervormden in Heveldingen En Dr. Smit, hij
was immers voorzitter der nieuwe vereeniging ; hij moest
r natuurlijk bij zijn, dat sprak .
In de slaapkamer, waar het licht getemperd was door
de toegeschoven gordijnen, lag Aleide met gesloten oogen.
Zij glimlaAtte toen hij zich over haar heenboog.
„Lieveling-, hoe gaat het ?"
„Goed . . . Is de baker er r
0. }41. x v 12
22
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„Ze is beneden. Heb je veel pijn ?"
„Neen, 'k voel me alleen maar wat ma ; zou graag
slapen willen . "
Hij ging naar het raam en plooide de gordijnen nog
wat beter toe ; keerde toen naar 't bed terug.
„Zal ik bij je blijven zitten ?"
„Nee. . . straks . . . als 'k weAr pij n mocht krijgen .
wil je me dan een hand geven ? Nu woil ik graag slapen..."
Ter drukte hij een kus op 't wat bleeke voorhoofd ;
toen wilde hij vertrekken ; maar zij riep hem terug.
„Nout ! toe, hoor eens."
Hij keerde zich om en zij greep zijn hand.
„Weet je, ik vind het zoo heerlijk . . . die tekst van
vanmorgen. „Al ging ik in een dal der schaduwen des
doods . .. des doods, Nout . . . "
„Kindje ! . . . " weerde hij af. Dan : „Wij zij n in Gods
hand, is het niet ?"
„Uw stok en Uw staf die vertroosten mij .." voltooide
zij, als antwoord, den tekst. „Daarom kan ik kalm zijn,
Nout ; rustig afwachten . . ."
Nog eens kuste hij haar en vertrok toen naar beneden.
In de keuken hoorde hij vrouw Kwist met een waterketel
rammelen. Verder scheen het huis hem uitgestorven. In
de gang bleef hij even staan ; een onrust woelde in zijn
borst. Nog wijlden zijn gedachten boven, bij Aleid ; als 't
toch eens mis ging.. . je hoorde toch wel van vrouwen.. .
Maar dadelijk bestrafte hij zich om zijn angst. Hij
dacht aan Jezus' woord tot zijn discipelen in den storm
„Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingeloovigen !"
Zonder zelf recht te weten wat hij wilde, had hij de
deur der voorkamer geopend en was binnen gegaan in 't
schemerig vertrek. Hij trad op 't venster toe en zag naar
buiten. 't Werd al donker. Langs het trottoir de gewone
Zondagsdrukte van slenterende koppels jongens en meisjes,
den geheelen avond slifferend heen en terug van 't Molenhek tot aan de herberg van Wassink op de markt : „Het
Zwaantje", waar vaak op Zondagavonden muziek was van
het Heveldingsch fanfarecorps. Muziek was er ditmaal ge-
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lukkig wel niet, nu Wassink zijn bovenlokaal had verhuurd aan de nieuwe vereeniging, waar zijn, Arnouts,
moderne collega uit Lagerijnen-cum-annexis thans den
eersten predikdienst vervulde . .. Toch scheen de drukte
op straat wel die van een muziekavond, ja, leek ze nog
grooter. Het scheen Ds. van Beemster, of er iets van onrust
woelde onder de menschen die voorbij gingen ; de stemmen
der boerenjongens klonken ruwer en de deems lachten
scheller op ; soms drongen de paren elkahr ruzieïg van het
trottoir.
Is 't mijn eigen onrust die mij dit alles anders doet
lijken dan andere Zondagen, of is 't werkelijkheid, dacht
hij, en het verwonderde hem nu ook dat dezen eersten
voorjaarschen avond de menschen niet rustig op hun
banken zaten voor de huizen en hun pijpjes rookten. Voor
zoover hij de bochtende straat kon afzien waren de meeste
banken la*, alleen Smink de schoenmaker zat er en betoogde druk tegen een kring van om hem heen staande buren.
Toen klonk in den schemer een rauwe vloek. En hij
zag de menschen kijken naar een troepje mannen met
hooge petten en bruine boezeroenen, dat, handen in de
zakken, voorbij sjokte. Ds. van Beemster begreep. 't Waren
polderwerkers, sinds enkele dagen bezig aan den Haltertschen dijk ; ze huisden in keten halfweg HaitertHeveldingen en waren nu, met den Zondag, blijkbaar afgekomen op de smeuige loklichten van Heveldingens herbergen. En Heveldingens jeugd was blijkbaar uitgegaan
op relletjes, terwijl de ouderen zich binnen hun deuren
hielden.
Zuchtend keerde Ds. van Beemster zich van het venster
af, doorschreed de nu bijna geheel donkere kamer tot aan
de deur. Hij voelde zich bekommerd om vele dingen. Hoe
vreemd, hoe ijzingwekkend-raadselig was toch het leven.
Dienzelfden middag nog hadden zij buiten gezeten ouder
de hoogblauwe lucht in de wordende lente. Hoe mooi en
glanzend had hun alles geschenen ; hoe had hij gevoeld de
waarheid van het bijbelwoord : „En God sprak : daar zij
licht, en daar was licht. En Hij zag dat het goed was." —
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Nu, nu scheen hem het leven plotseling wer zoo wonderlijk-ver, vol donkere mysteries en tragisch conflict.
Het geheim van de Zonde.
Onder 't glanzend oppervlak wroette bederf, als een
kanker knagend aan wat schoon leek.
Ook in zij n gemeente.
Wat had hij nog weinig bereikt.
De jongens en meisjes die daar nu op straat gingen,
tuk op een relletje, hadden bij hem en zijn voorgangers op
catechisatie gezeten, had hij voorgehouden Paulus' verma: te bedenken datgene wat lieflijk is en wel luidt. —
0, ze waren niet slecht die knapen en deerns, niet onoprecht geweest zelfs in de belijdenis van hun geloof. Slechte
menschen waren er betrekkelijk zoo weinig, en zij die nu
boven Wassink vergaderden, of vanmorgen bij hem in de
kerk gezeten hadden, waren misschien niet zooveel braver
als die vloekende polderkerels straks op straat. Maar was
dat niet juist het vreeslijke : niet de rauwe ruwheid van
wie niet beter wisten, maar de gemeenzaamheid met het heilige
niet minder dan met het gemeene — van de breede schare
der braaf-levenden ; zou diLirover niet bovenal Gods oordeel
gaan I) .
Hij zat nu op zijn studeerkamer — de hand onder 't
hoofd. Even had hij bij de deur der slaapkamer Aleids
naam genoemd, en vrouw Kwist had de deur op een
kiertje geopend en gefluisterd dat zij rustig sliep. Nu zat
hij onder 't stille lamplicht en kon van die gedachte niet
loskomen. Het scheen of hierin de vloek lag over de wereld,
de smetstof die alles doordrong. 06k in zijn eigen leven.
Ook hij leefde niet heilig — ook zijn leven lag onder den
vloek dier gemeenzaamheid. Slechts één was er die heilig
was gebleven, ongerept was gegaan door een zondige
wereld : Hij, Jezus Christus, de Volmaakte. En Hem trok
men negr, o, niet alleen door 't oprichten van vereenigingen
waar zijn Godheid geloochend werd, niet bovenal zelfs
daar. Maar door hen die zich naar Hem Christenen te
noemen waagden, door hem, dominee Arnout van
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B e e in s t e r. EP opeens, als nooit te voren, en in volle
naaktheid, begreep, belééfde hij de waarheid der regels :

Ik sloeg Hem al die wonden,
Voor mij moet Hij daar staan,
ik deed door mijne zonden
Hem al die jamm'ren aan ...

In de stilte van zijn studeerkamer knielde Ds. van
Beemster neAr bij een stoel. Hij wilde bidden tot den
trouwen Vader voor Aleid — maar hij kon niet. Het was
hem of zijn gebed werd heengetrokken tot den toornen den
Rechter, die te heilig was dan dat Hij het kwade kon zien.
't Was de eerste maal in zijn leven, dat Ds. van
Beemster zich waarl ij k zondaar voelde.
VI.
Aafke, de dochter van den daggelder Klomp uit de
Dubbele Buurt, door Aleid op 't gesoebat der moeder als
dienstmeid aangenomen, was er van haar nitgangsavond
meA gekomen. 't Was op de straat dan al zenit
iesdelijke drokte, da ze bekans niet bad deurgekost. Veur
't Zwaontje op de Merkt hadden de kerls die bie Haltert
aan den diek warkten maor al staon hangen en dreeien
en telkens was dan d' een dan d'n air bie Piet StAvens
d'n harbarg iengeleupen um te pruven. En 'n meraokelse
massa minsen nut 't darp er um her --- mekt jongens en
derns nut de Dubbele Buurt en 't Kwaoje Gat, deumnie
begriep wel. En toen die van de neie VerAnigink naor
buten gekomen waren hadden de kerls dan gevluukt en
geraost da ze er kalt van geworden was. En een liedje
hadden ze 66k gemaakt op den dominee van Lagerijnen,
die daar zooveel als gepreekt had, maar dht kon ze dominee
niet zeggen. Dr. Smit had wilden Gerrit nog met zijn
wandelstok een slag gegeven en de veldwachter had zijn
rotting getrokken en de kerls van Haltert hadden getracht
een touw te spannen toen de vreemde dominee op zijn
velocipède had willen wegrijden . . . .
Ds. van Beemster zond het meisje naar de keuken ;
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zei met een enkel woord dat mevrouw ongesteld was en
dat ze voor vrouw Kwist maar wat koffie zetten moest.
Toen ging hij zelf weAr naar boven, naar Aleid

Dien avond, half twaalf, liep hij naar den dokter.
't Was nu stil op straat, en kil ; de lentezwoelheid van
dien wonderen Maartdag vergaan in den nog geheel winterschen nacht. Zijn handen in de zakken liep hij hpastig
voort over de hobbelige keien ; zijn adem stoomde grijzig
om zijn gezicht en zijn stap klonk hol op in de stilte.
Ginds, op den hoek van de Pótstraat, vóór 't garen- en
bandnerinkje van de weduwe Geervliet, brandde nog een
enkele lantaren, als vergeten ; een schraal plasje licht lag
op de steenen, het verbrokkelde stoepje van 't winkeltje.
En terwijl h ij nu ginds al het huis van Dr. Smit met zijn
grijze front bleek vierkanten zag tusschen de grauwe,
wegdoezelende huizen er om heen, waarden zijn gedachten
weAr bezorgd om Aleid ; was 't hem of hij haar klamme
hand nog in de zij ne voelde.
o, ze was moedig, zijn vrouwtje ; in haar pijn had ze
nog tegen hem geglimlacht en den tekst herhaald waarover hij dien morgen had gepreekt. Was 't dan geen
kleingeloof, dat hij nu opeens zich door een angst beklemd
voelde, als een drukkenden last op zijn borst.
„Al ging ik ook in een dal der schaduwen des
doods . ."
Hij moest even zoeken naar het knopje van de nachtschel ; drukte. Een doordringende snerp vibreerde op de
bovenvoorkamer. — Ds. van Beemster wachtte, wachtte
een eindeloosheid . . .
Toen krijschte een raam op vlakboven zijn hoofd en
zao. hij 't grijze hoofd van Dr. Smit naar buiten buigen.
„Bent u het, dominee ? Ja, ik kom ."
Terugloopend en weêr langs de Potstraat komend,
zag hij onder de lantaren een donkere gestalte. 't Was
een dronken man, een polderwerker, die met zijn beide
armen om den paal geslagen kreunend lalde. Opeens
.
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schoot zijn stem op met een jankenden uithaal in de nachtstilte en brabbelde hij een lied.
De dominee van Lagerijn
Die schenkt zijn hoorders bier en wijn
Zijn preekstoel is een tapkast
Hang 'in aan de beddekwast
Hang 'm op
Hang 'in op
Die 0-666ddelooze zwartrok.
De jonge predikant aarzelde even. Hij dacht aan Jezus,
die door de kracht van zijn geheiligde persoonlijkheid
heerschappij had over de booze geesten. — En hier stond
hij, Arnout van Beemster, die zich een dienstknecht noemde
van dien Heer, die zijn discipelen macht gaf om duivelen
nit te werpen. Had hij die macht
Het was Ds. van Beemster als zonk alles om hem weg
wat hem steunen kon ; als stond hij hier in 't wijde donker
uitgeschud en ontledigd van alle kracht, en van God
verlaten. Toch beheerschte hij zich en trad toe op den
man; hij kon dien ongelukkige toch niet aan zijn lot
overlaten.
Stappen klonken in de stille straat, en een stem barschte:
„Wie daar !"
„Ben jij het Gijs ?" vroeg Ds. Beemster, die de stem
van den veldwachter herkende en nu den zilveren band
om diens pet glimmeren zag.
„Uw dienaar, dominee," tikte de man aan zijn hoofddeksel. „Wat voor een wonderlijke vangst het de dominee
daar gedaan ? A zoo, ik zie het al: een van die Haltertsche
sinjeurs ! Ga jij maar me ê vrind ; 'k heb op 't Raadhuis
een aardig slaapsalet voor je."
Hij greep den man bij den arm en sjorde hem van
den lantarenpaal. De polderwerker gromde wat onverstaanbare lilanke/1.
Wees niet te ruw met hem, Gijs. Je ziet, hij blijft
kalm."
Achter den verbeten borstel van zijn rosse snor smoorde
de veldwachter een grunnik.
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„Laat dat maar aan mij over, dominee, da's wijli werk,
ha ha ! Gie preekera, en ik ... alo sinjeur, voorwaarts
marsch ! Goeien avond dominee en 't beste met mevrouw."
Ds. van Beemster stond alleen in 't schamel lichtplasje van de lantaren. Nog langen tijd hoorde hij 't holle
gestompel van struikelende voetstappen, wek-klinkend tegen
de botte gevels der nachtelijke straat.
„En Hij gaf zijn discipelen macht over de onreine
geesten. .. "
Ds. van Beemster zuchtte. Hij moest eensklaps denken
aan den middag van zijn intreê ... maar ook dadelijk
waren zijn gedachten toen bij Aleid, die thuis lag en hem
wachtte.
En zoo haastig zich zijn loom aanvoelende beenen
bewegen wilden, vervolgde hij zijn weg.

TOESTANDEN EN OPSTANDEN IN MEXICO
DOOR

C. L. VAN BALEN.

Mexico, een land met een nitnemenden bodem ; met
in vele deelen een heerlijk klimaat ; met ongekende schatten in de diepte, is sinds de bevrijding van het Spaansche
juk ten prooi aan binnenlandsche onlusten. Wel heeft het
land onder 't bestuur van den door velen geprezen Porlirio Diaz een tijdperk van rust gekend, doch in de lataste
jaren van zijn bestuur heeft de revolutie weer 't ime+M
opgestoken en tot heden is weer president op president
gevolgd.
Het groote publiek in Europa krijgt omtrent daze
woelingen bijna geen andere berichten dan door de dkrbladen en in telegramstiji. Het weet dan ook niel nicer
omtrent de oorzaken, dan, nu ja, dat de Mexicanen blijkbaar oproerlingen van professie zijn. In de Vereenigde
Staten van N. Amerika, welke staat met een duizend millioen dollar in Mexico geïnteresseerd is, weet men er wel
meer van. Ook in de sociologische en geografische litteratuur van Engeland, Frankrij k en Duitschland kan men,
al is 't met eenige moeite, wel 't een en ander vinden omtrent de oorzaken dezer herhaalde opstanden. Het is echter
1) Landen, die eveneens ettelijke millioenen in Mexicaansolie onfle,r

pemiltgen hebben gestoken.
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zaak critisch al deze litteratuur te gebruiken, in 't bijzonder die, welke over 't bestuur van Porfirio Diaz handelt.
Gelukkig hebben ook vele Mexicanen in den regel pas
wanneer ze in de U. S. A. veilig waren voor de wraak
van hun tegenstanders — hun opinie gezegd over de oorzaken der troebelen, en de verkeerde toestanden in hun
vaderland blootgelegd.
Zoo kan neen door gezette studie der xneeningen,
critische vergelijking van de feiten en overweging van den
oorsprong en de bedoeling der geschriften, zich een vrij
klaar beeld vormen van de politieke, sociale en economische oorzaken, waardoor- al deze woelingen worden voortg ebracht.

Wie zich in dezen een oordeel wil vestigen, moet allereerst de samenstelling der bevolking nagaan. Volgens de
jongste statistieken behooren 19 % van de Mexicaansche
bevolking tot het blanke ras, 43 % zijn halfbloeds, en
38 % zijn Indianen. De grondwet stelt alle rassen gelijk,
en belooft hun gelijke bescherming van de zijde van 't

gouvernement. Feitelijk echter is de bevolking gescheiden
in twee groepen: de Blanken en halfbloeds eenerzijds, en
+'e Indianen in de tweede plaats.
De Indianen worden verdeeld in Indios fideles, de
zwervende stammen of tenminste die welke zich vèr hebben

gehouden van de Mexicaafïsche beschavin g en de Indios
bravos, die te midden der overige Mexicanen wonen en
den christelijken godsdienst hebben aangenomen.
Deze laatste zijn g rooien deels van Aztekischen oorsprong. Ze zijn echter door den eeuwenlangen omgang met
de Mexicanen van gedeeltelijk of geheel zuiver bloed, min
áf meer geëuropeaniseerd. Bij de huisdieren hunner vaderen :
den hond en den kalkoen, hebben ze den ezel, het muildier,
het paard, soms de koe. Ze , gebruiken soms ploegen, die
echter nog steeds van 't oude Spaansche model zijn; ze
kleeden zich meer modern, en voeden zich niet alleen met
de plantaardige voedingsmiddelen van oudsher: tortillas
(maiskoeken), boonera en groenten, maar ze verlangen. ook.
,
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naar vleesch en, helaas, naar geestrijke dranken, inzonderheid den geliefden nationalen drank, de pulque.
Al die behoeften zijn hun ongeluk. Deze worden aangemoedigd door de haciendado's en door de wervers van
werkvolk. Ze worden er toe gebracht, voorschotten aan te
nemen en dan zijn ze aan den duivel overgeleverd. De
officieele gegevens berichten, dat de Indianen (en ook de
peol s van gemengd bloed) een contract sluiten om zes
maanden te werkels en zoo schijnt hun toestand bij de
wet geregeld en door de wet beschermd. Maar de feitelijke
toestand is die van een verkapte slavernij. Hun wordt
voorgespiegeld, dat ze licht werk zullen krijgen en een
naooi loon. Bij aankomst in de plantages blijkt echter, dat
ze wegens transport- en onderhoudskosten, aanschaffing
vals materiaal els kleeding ongeveer 65 do ll ar schuldig zijn
aan den ronselaar, die zijn recht op dit geld overdoet aan
den werkgever. l'r wordt im van die zijde voor gezorgd,
dat de Indianen van hun geld niet te veel overhouden,
waardoor ze na zes maanden gedwongen zijn, een nieuw
contract te sluiten. Het officiëele voorschrift luidt, dat de
arbeiders behandeld moeten worden, zooals een vader zijn
kinderen behandelt : ze worden op de velden met den stok
geregeerd door blank - officieren; 's nachts in groote troepen
gelegerd in open schuren, die onivoldoende ruimte bieden,
mannen en vrouwen en kinderen bij elkaar, zonder eenige
afscheiding hoegenaamd. Die slaapgelegenheden zijn omgeven met prikkeldraad, en hebben slechts 66n uitgang,
die door gewapende mannen bewaakt wordt. Onder de
tropische zon worden ze in huls dagtaak afgebeuld en een
der ronselaars, niet wetende, dat hij sprak met een man,
die op onderzoek uit was, dorst er zich dan ook op beroemen, dat een naall, ais die eenmaal uit zijn handen
kwam, niet veel meer waard was. Het is goedkooper telkens weer nieuwe arbeidskrachten te doen overkomen, en
er nit te halen, wat er uit te halen is, dan al de kosten
op zieh te nemen, die een gematigde arbeidstijd, goede
vf_ oodiu g en h y g ionische verzorging zouden meebrengen.
Beter er aan toe zijn
n de Indianen, die in 't ,gebergte
,
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wonen. Ze hebben een natuurlijken aanleg voor den landbouw, zijn zorgzaam bij de keuze hunner zaden, kennen de
waarde van het uitbreken van knoppen, weten hun velden
(op kleine schaal) te bevloeien en te beveiligen tegen overstroomingen. Ze voorzien de hoofdstad van groente. Voorts
bedrijven ze met veel smaak wat huisindustrie en gaan
soms zelfs hun producten venten in de steden of langs de
hacienda's. Vow- 't meerendeel zijn ze gegroepeerd tot stammen, welke onderling zeer uiteenloopende talen spreken.
Franco Pimentel, de beste kenner dezer talen, vermeldt veertien spraakfamilies, waaronder de kleinste echter slechts
200 koppen telt. We zien hier dus hetzelfde verschijnsel
als bij de Noord-Amerikaansche Indianen. De bodemgesteldheid, die tot groepsvorming in de afzonderlijke dalen zou
geleid hebben, kan niet aangenomen worden als oorzaak
voor deze taalverscheidenheid, eensdeels, omdat vele duizenden Indianen op de hoogvlakte of in de laagvlakten wonen,
anderdeels omdat dit argument toch zeker niet zou opgaan
voor de stammen, die in de prairiën van Noord-Amerika
leven. Waarschijnlijk is de vijandige gezindheid tussehen

de verschillende stammen de hoofdoorzaak.
De voornaamste Indiaansche stammen, welke zich ver
hielden van de Mexicaansche beschaving zijn : de Apaehen,
de Yaquis en de Maya's.
De Apachen woonden grootendeels op Noord-Amerikaansch grondgebied en deden strooptochten in het aangrenzende Mexicaansche gebied. Met behulp van de revering der Unie zijn ze verslagen, en gedwongen hun rooftochten te staken.
De Yaquis worden door H. ten Kate, die ze uit eigen
aanschouwing kent, beschreven als een nobel ras, hoog en
slank van gestalte, welgevormd, zachtaardig van inborst en
ridderlijk van opvattingen. Hun woonplaatsen waren en zijn
vnl. in Sonora. Ze leefden in vrede met het gouvernement
en hebben dit herhaaldelijk gesteund in den strijd tegen
de Apachen. Ze werkten op hun eigen land, of naburige
hacienda's, of in de mijnen en waren gewaardeerde arbeiders.
Totdat er gebrek kwam aan arbeidskrachten voor den
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verbouw van hennequin (sisal-hennep) in Yucatan. Een
casus belli tegen de Yaquis was licht gevonden en in 't
voorjaar van 1908 werd bepaald, dat elke Yaqui, waar
ook gevonden man, vrouw of kind, opgepakt zou worden
en gedeporteerd naar Yucatan. Ze werden daartoe getransporteerd over zee, moesten dan een tocht doen te voet
over de bergen, en gingen daarna per kustboot naar Yucatan. Onderweg stierf 10 % a 20 % der ongelukkigen.
Mannen en vrouwen, ouders en kinderen werden van
elkaar gescheiden, hoewel de Yaquis zeer aan de familiebanden gehecht waren, en ondanks de bepaling der Mexicaansche wet, die echtscheiding en hertrouwen verbiedt,
werden de aldus van man en kind beroofde vrouwen, in
Yucatan gedwongen algemeen bezit te zijn van de arbeiders der plan tage, waarop ze geplaatst werden, en soms
worden ze gedwongen met een Chinees te trouwen, hoewel
ze die gruwelijk verfoeien.
Toen de inwoners van Sonora zich beklaagden over de
onttrekking van werkkrachten aan hun district ten voordeele van de hennequin-koningen in Yucatan, gaf Porfirio
Diaz schijnbaar gehoor aan hun klachten. 't Bevel werd
nitgevaardigd Voortaan zullen geen Yaquis meer gedeporteerd worden, behalve wanneer een Yaqui de strafwet
overtreedt. Foor elk geval van dien aard zullen 500 Yaquis
worden opgepakt en gedeporteerd! De leverantie van „arbeiders"
ging dan ook ongestoord verder.
De angst onder de Yaquis werd zoo groot door de
berichten omtrent de schrikkelijke sterfte tengevolge van
't harde lever in het tropische land, (even ver weg van
hun geboortegrond als Timboctoe van Nederland) waarheen
hun broederen gedeporteerd waren, dat zelfmoord vaak
verkozen werd boven het leven in den vreemde. Soms
greep die angst een beele groep aan, en 't is voorgekomen,
dat 150 Yaquis van beide geslachten, op een oorlogsvaartuig
gebracht om gedeporteerd te worden, zich allen tegelijk te
water wierpen en jammerlijk verdronken.
De Maya's in Yucatan, een stam die kon bogen op
een aloude beschaving, kwamen „in opstand". Te vuur en
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te zwaard werd het land verwoest. De bevolking in zijn
geheel, een 100 a 150.000 man, werd feitelijk tot slaven
gemaakt. Velen van hen moeten rubber zoeken in de bosschen van tropisch Mexico, en ze sterven daar als ratten.
Wie de gruwelen van den modernen oorlog ziet, kan
zich voorstellen, hoe die opstanden in Mexico zijn gedempt.
De gruwelijkste verhalen vindt men dan ook in de daarover handelende litteratuur, niet foto's verlucht 1 ).
De „wilde" Indianen zullen het niet lang meer maken;
de „brave" Indianen zijn van oeconomisch geringe waarde
en beloven weinig voor de toekomst. De sterfte onder hen
is groot en het Indiaansche ras lost zich langzaam op in
het creolen-element. De kreet: „Mexico voor de Indianen"
zal wel nooit gehoord worden.
Blijft dus over na te gaan, hoe de toestanden zijn
onder de blanken en halfbloeds en dan is 't wenschelijk,
dat we ons eerst een beeld vormen van den economischen
toestand van 't land.
Vóór de komst der Spanjaarden waren groote gebieden
van bouwland in handen van de Aztekische grooten, een
natuurlijk gevolg van de veroveringsoorlogen, door de
Aztekische Mexicanen gevoerd, en van den staat van afhankelijkheid, waarin het mindere volk altijd verkeert in een
minder beschaafden, despotisch geregeerden, oostersch getinten staat.
De Spanjaarden namen dien toestand met begeerigheid
over, al trok, nog meer, het zilver en goud, waaraan 't

land zoo rijk was. De Katholieke Kerk, bezorgd voor het
heil der heidensche bevolking, zond haar dienaren naar
't Nieuwe Spanje. Evenals elders verwierf zij zich ook hier
groote rijkdommen, 't geen te gemakkelijker g ig door
den steun van 't Spaansche Gouvernement, dat in de
Katholieke Kerk een machtigen bondgenoot vond in de
overheersching der talrijke bevolking. Vooral de Franciscanen, de Dominicanen en de Jezuieten hebben een enorm
1) J. K. Turner. Barbarous Mexico 1911; 295 bldg. eu verschillende
afleveringen van Fry's Magazine, o.a. vol. XI V, July—Oct. 1910.
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landbezit verkregen, dat tegen het eind van de Spaansche
overbeersching geschat werd op meer dan de helft van
het land.
Geen wonder dan ook, dat allerwegen grootsche kerkgebouwen en godsdienstige gestichten verrezen, meest in
den Spaanschen renaissance-stijl, prachtig versierd inwendig,
en hoog uitstekend boven de armelijke hutten en huisjes
der landelijke of stedelijke bevolking.
Deze concentratie van rijkdom in de doode hand is
stellig een der oorzaken geweest voor den opstand der
Mexicanen in 1821 tegen de Spanjaarden. En 't was dan
ook met algemeeiie instemming, dat een der eerste regeeringsdaden van Benito Juárez bestond in de sequestreering der
geestelijke goederen. Tegelijk werd den monnikorden 't
verblijf in Mexico ontzegd.
De regeering, plotseling in 't bezit van onmetelijke en
letterlijk opgemeten landerijen gekomen, gaf, onder Ju6rez
en Diaz met ruime hand land weg : aan steden, aan landelijke gemeentep, aan spoorwegmaatschappijen, aan particuliere ondernemingen. Zoo is b.v. in de jaren 1894-1904
niet minder dan 41 millioen H.A. afgestaan.
Niettemin is de verdeeling van 't landbezit nog bijna
even slecht als in den Spaanschen tijd : een 7000 families
en maatschappijen bezitten verreweg het grootste deel van
't land, en daartegenover staat de rest van de 15.000.000
inwoners als de niet grondbezittende klasse.
In Chihuahua heeft generaal Terrazas zijn bezittingen:
van den staat, nog 1 mill. H.A. gTooter dan Massachusetts en Rhode Island samen. De familie Zuloaga bezit o.a.
4tén hacienda met een oppervlak van 2 millioen acres. In
Tamaulipas behooren 2 millioen acres aan I. Noriega, die
een stroomap was van Porfirio Diaz, en zoo worden no
vele voorbeelden aangehaald.
Op zoo'n hacienda leven soms een 20.000 peons, halfbloeds, geboren in de schaduw van huns meesters huis,
van jongsaf gewend aan schralen kost, onvoldoende woning
en geringe verdere levenseischen. Wat ze noodig hebben ,
krijgen ze van hun meester ; geld wordt in den regel niet
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uitbetaald ; op de hacienda is o.m. ook een winkel, waar
de peons kleeren, tabak, snuisterijen, etc. „koopen", voor
't bedrag, dat ze aan arbeid geleverd hebben. Gedwongen
winkelnering dus, en daar, evenals elders, ontstaan door
den grooten afstand tot naburige winkels, de kapitaalkracht
van den ondernemer, en de afhankelijkheid van den werknemer.
Zoolang de peons eerbied gevoelen voor, en trouw
blijven aan hun meesters, concentreeren dezen in hun persoon een groote macht. Zoo'n haciendado woont in een
huis als een paleis en beschouwt zich als heer en meester
over arbeid, en kapitaal, en land, ja over 't leven zijner
peons. Het ware feudale stelsel dus. In gevallen van persoonlijke ambitie kan zoo's machtig landeigenaar niet zijn
tienduizenden van peons een staat in den staat vormen, en
grooten politieleen invloed oefenen.
Een groot gevaar dreigt hun allen echter ; de onwil,
ten slotte de opstand der peons. En daarom vormen
deze grootgrondbezitters een kliek, de cacicazgo genaamd,
die alles doet om de positie der landeigenaars te handhaven.
Diaz nu had zich bij deze kliek aangesloten ; we vooronderstellen, omdat hem de overheersching van 't grootgrondbezit als 't beste voorkwam. Zijn regeeringsmaatregelen zijn
ook juist in deze zelfde lijn geweest. Steeds heeft hij het grootkapitaal gesteund en 't grootkapitaal gelokt. Zijn financieele
politiek, die tot gevolg laad, dat de schatkist gevuld werd,
en de Mexicaansche fondsen op de beurzen goed stonden,
had o.m. ten doel de kapitalisten ertoe te brengen, kapitaal te steken in Mexicaansche ondernemingen. Nogeens :
we willen graag aannemen, dat hij naar zijn beste `veten
heeft gehandeld, maar zijn bestuur is meer geweest een exploitatie van de Mexicaansche hulpbronnen en van 't
Mexicaansche volk, dan een ontwikkeling van beide.
Het klimaat is een der oorzaken voor het ontstaan
van grootgrondbezit. Bijna overal is bevloeiing noodig ;
doch die kan niet geschieden dan met behulp van groote
kapitalen. De fout van Diaz nu is geweest, dat hij de bevloeiingswerken in handen gaf van particulier grootkapitaal.
.
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Teekenen(T is wel, dat de eerste oase, die men van 't
Noorden komende, in de nabijheid van de hoofdstad Mexico
.ziet, cie reusachtige bevloeiing in Durango is, waar 't kapitaal
geregelde opbrengsten en hooge dividenden behaalt. En
.daarnaast liggen armzalige bezittingen zonder een druppel
water in dei drogen tijd, en die verdrinken na de zomersche
wolkbreuken.
Tachtig percent der bevolking van Mexico zijn peons,
en deze leven in een staat vale afhankelijkheid en armoede,
die met onze begrippen al heel slecht overeenkomt, en
hun ook allerminst aanstaat. Enkele zwakke pogingen zijn
gloor de regeering
g gedaan om in dezen toestand verandering
te brengen ; hier en daar is een enkele groote bezitting in
gedeelten nitgegeven aan huurboeren, pachters. Zoo bv.
de hacienda Sacramento, die tegenwoordig door 14 pachters
bebouwd wordt, welke hun arbeiders met heusch geld
betalen. Ook zijn wel regeeringslanden in kleine gedeelten
afgestaan. Ten behoeve van die landuitgifte zijn de regeeringsbezittingen opgemeten, onderzocht, en geclassificeerd naar
hun waarde voor den landbouw. Dit is een enorm voordeel
geworden voor de regeering : het bleek ni. dat de verschillende bezitters van land weinig scrupuleus waren
geweest bij het bepalen der grenzen hunner bezittingen,
die ze n.b. ! van de regeering hadden gekocht of gekregen.
Groote stukken lands waren onrechtmatig in cultuur gebracht ; alleen in de jaren 1896-1900 bedroeg de hoeveelheid land, die de regeering door nauwkeurige meting terug
kreeg, niet minder dan. 2-1 millioen H.A. En
n daarmee was
't nog niet uit, want in de opvolgende periode van 4 jaar
bedroeg 't getal 34 millioen H.A. !
Dit klinkt alles echter mooier dan 't is : de meeste
klein-grondbezitters in Mexico hebben geen papieren, waarmee ze hun recht op den grond kunnen bewijzen. Het
feit, dat ze gedurende vele geslachten zijn erkend als bezitters, is in alle eeuwen voldoende geweest. De regeering
heeft hierdoor geen overzicht van het grondbezit en in 't
belang van den fiscus werd daarom herhaaldelijk voorgeschreven, dat de landeigenaars hun land moesten laten
O. E. XV 12
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registreeren binnen een bepaalden tijd; onder bedreiging
met verbeurdverklaring bij nalatigheid. Aangezien de Mexicaansche regeeringen elkaar zoo snel opvolgden, trok bijna
niemand zich wat aan van deze voorschriften en de strafbepaling was een doode letter.
Onder Diaz werd dit anders. Ook door hem werd een
dergelijke bepaling uitgevaardigd. Ook nu stoorde het gros
der kleine landbezitters zich er niet aan. Maar ditmaal
bleef de regeering wèl aan. En als de tijd van aangifteverstreken was, behoorde de grond „rechtens" aan den
Staat. Daarvan hebben èn de Regeering èn de groot-grondbezitters welke tot de regeeringskliek behoorden, ijverig
gebruik gemaakt om hun eigen grondbezit uit te breiden.
De maatregel had dus ten gevolge, dat het aantal der
klein-grondbezitters aanmerkelijk vermin derde.
Een andere regeeringsmaatregel was de verdeeling van.
sommige gemeente-gronden. Daardoor kwamen de peons
dan in bezit van een stuk land, dat stellig in vele gevallen
hun gezin kon onderhouden. Deze maatregel, hoe goed
bedoeld, heeft de tegenovergestelde uitwerking gehad. De
peons hadden niet geleerd, voor zich zelf te werken, ze
hadden geen afzetgebied voor hun waren en bleken onmachtig van het hun geschonken land te leven : de grootgrondbezitter bood een prijsje, dat de peon met vreugde
aannam, een korte periode van weelde volgde, en daarna
werd de peon . weer peon.
Alleen in de nabijheid der groote steden, waar men
zeker is . van afzet der producten, en in sommige streken, .
waar het klimaat zóó gunstig is en de bodem z66 vruchtbaar, dat zelfs een middelsoort-peon er zijn bestaan kan
vinden, heeft de maatregel gunstig gewerkt.
De verdeeling van het landbezit is echter nog evident
slecht. Voorslagen tot verbetering zijn van verschillende
zijden gegeven : verdere verdeeling der puebla-gronden met
maatregelen tegen opkoop der verdeelde terreinen : belasting
op onbebouwde gronden, waardoor de bezitters er toe gebracht zouden worden, deze te verkoopen ; aanleg van
regeeringswege van irrigatiewerken ten behoeve van de
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kleingrondbezitters, waarbij aan dezen medezeggensch ap
wordt gegeven in de waterverdeeling ; en verder aanmoediging van al datgene, waardoor een vrije boerenstand zou
kunnen gevormd worden. Dergelijke maatregelen had men
verwacht van Madero, doch deze heeft niet beantwoord
aan de groote verwachtingen, die men van hem koesterde
Na de bespreking van de landverdeeling, is het de
moeite waard na te gaan, wat het land waard is, en hoe
het wordt gebruikt.
Mexico heeft alle klimaten : Vera Cruz is de heetste plaats
van geheel Amerika, en op enkele tientallen K.M. afstands
vindt men bergtoppen met eeuwige sneeuw bedekt.
De bodem is in verschillende streken uiterst vruchtbaar. Zonder bemesting heeft die grond sinds eeuwen en
eeuwen een talrijke bevolking gevoed : de sterke verweering„
de overvloedige zomerregens, en de vulkanische asch
hebben steeds weer nieuwe voedingsstoffen gevormd. Overmatig dicht bevolkt is het land niet. Hoe komt het dan,
dat er om de twee jaar hongersnood heerscht
Allereerst is daarvan voor uitgestrekte landstreken de
droogte in bepaalde tijden van 't jaar oorzaak. Tweederden
van het land hebben bevloeiing noodig, en nauwelijks 1 / 10
is bevloeid. De oude Azteken pasten de irrigatie reeds toe,
en. de Spanjaarden breidden die eenigszins uit, al schonken
ze niet al te veel aandacht aan den landbouw. Sinds 1888
is de bevloeiing een onderwerp van regeeringszorg geworden
door geologen (ook buitenlandsche) en technologen heeft
ze een onderzoek doen instellen naar de onder- en bovengrondsche watervoorraden. Zooals we zagen, zijn echter de

vruchten van dit onderzoek vooral ten goede gekomen aan
het grootgrondbezit en aan 't buitenlandsch kapitaal.
Noodig zijn de vorming van stuwbekkens en hier en
ciaar 't bouwen van pompwerken. Het schitterend succes,
dat de IL S. A. in het droge Westen heeft verkregen,
moge ten voorbeeld en ter aanmoediging strekken. Zoodoende verwondert het ons minder, als we in een boek
over Mexico bladzijden na bladzijden zien volgeschreven
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over de verschillende wijzen, waarop men in 't droge
Westen der U. S. A. aan water komt.
In de lagere tropische streken heeft de landbouw met
een heel ander bezwaar te kampen. 't Klimaat is daar heet,
de regenval in sommige tijden van 't jaar bepaald overvloedig, de bodem is vruchtbaar. 't Onkruid tiert dan ook
zóó welig, dat er — bij het geringe getal arbeidskrachten
in die streken geen vechten tegen is : de zwakkere
landbouwgewassen worden belemmerd in hun groei, verstikt
onder 't onkruid, of overwoekerd door parasieten.
Dit gebrek aan arbeidskrachten wordt trouwens in de
meeste deelen van 't land gevoeld. Vandaar dat verscheiden
landstreken, die zeer geschikt zouden zijn voor den landbouw, voor veeteelt gebruikt worden, als ze er maar eenigszins bruikbaar voor zijn. Waren de Indianen niet zoo vadsig,
dan zou de toestand heel anders kunnen wezen. Die geven
echter den brui van 't werken. En de wet heeft alle verschillen tusschen rassen opgeheven verklaard, zoodat in
Mexico gelukkig — niet mogelijk is, wat men in Guatemala gedaan heeft, waar bij de wet de Indianen kunnen
gedwongen worden tot den landbouw.
Slechts één hefboom heeft de grondbezitter op de
energie van den Indiaan, dat is het voorschot. Langzaam
aan leert de Indiaan de Europeesche beschaving waardeeren ; zijn behoeften — vooral die van de tot Christenen
gedoopte worden grooter. De grondbezitter komt daaraan tegemoet, levert op crediet, en incasseert zijn posten
in den vorm van arbeid. Veel risico is daarbij niet, want
wegloopen wordt zwaar gestraft, en de schuld gaat van
vader op zoon over.
Het arbeidersvraagstuk heeft ook de Regeering bezig
gehouden en zoo is deze er toe gekomen, de immigratie
zooveel mogelijk te bevorderen. Zoo heeft zich, na 1883,
een Mormonenkolonie gevestigd in Chihuahua; in 't centrum van 't land vinden we een Italiaansche kolonie; in

't Noorden hebben zich vrij wat Yankees gevestigd. Het heeft
echter nooit recht gewild met deze kolonisatie : de onzekere
toestanden ; de slechte roep, waarin Mexico staat ; de nood-
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zakelijkheid van kapitaalbezit; de moeilijkheden, die de
omgang met het werkvolk geeft, zijn enkele der oorzaken
hiervoor.
Daartegenover staat, dat er een vrij belangrijke autokolonisatie heeft plaats gevonden, allereerst naar de Noordelijke Staten, en wel naar die streken, waar de veeteelt zoo
voordeelig bleek te zijn ; later ook naar Quintana Roo, in
't Zuiden, een gebied, waar een Indianenoproer bloedig
onderdrukt, erg dus grond vrij gekomen was.
Een analer bezwaar voor den vooruitgang van het laad
is liet grootgrondbezit met zijn extensieven landbouw. En
woonden nu nog maar alle grootgrondbezitters op hun
land, zooals in vroeger tijden, maar al meer en meer
vestigen deze zich in de grote steden, waar ze 't geld,
dat hun land opbrengt, verteren, terwijl op akker en in
schuur het oog des meesters zoo noodig zou zijn.
Hierbij korist in s Trog. een nieuwe factor: de geringe
landbouwkennis van den gemiddelden landbouwer. In uitgestrekte streken wordt nog steeds de oude Indiaailsche
cultuur toegepast : afbranden van 't onkruid en „bewerking"
van den grond met den pootstok. Toegegeven riioet worden,
dat op enkele steile hellingen geen andere methode mogelijk is, en dat op steenachtig-en bodem de pl an tstok een
beter hulpmiddel is dan de ploeg. Maar op duizenden en
duizenden H.A. grond, die wè1. voor moderne cultuur geschikt zouden zijn, zien we nog schrale oogsten behalen
volgens deze vá6r-Spaansclie bebouwingsmethode.
In andere streken heeft meta het wat verder gebracht:
daar wordt de oude $paansche ploeg nog gebruikt, ira
hoofdzaak een paal met ijzeren ploegschaar onderaan,
waarmee de grond slechts ondiep kan worden omgeploegd.
Alweer .... er zijn streken, waar diep ploegen moet vermeden worden wegens het malaria gevaar, dat het medebrengt. Doch dit geldt alleen voor de tropische landen,
en de Spaansche ploeg is het werktuig op de hoogvlakte.
En dan de rest van het landbouwbedrijf: Zware tweewielige karren, door langzame ossen getrokken, brengen
de opbrengst van 't land naar de hacienda, waarbij i .U.
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kasgewicht staat tegenover I K.G. lading ! Vier man en
vier juk ossen doen in Mexico 't zelfde werk als één man
met 4én paard in de U. S. A. Het dorschen geschiedt nog
steeds op de oude Planier : het graan wordt op een cirkelvlak gestrooid en paarden of muilezels er over heen gédreven ; een onvoordeeliee manier, waarbij veel graan verloren gaat, of.', als gebroken, minder in waarde wordt. Wel.
zijn dorschpiachines ingevoerd, maar de Mexicaan wil er
niet aan : door de paardenhoeven wordt liet stroo fijn genoeg getrapt om als veevoeder te dieneI1 (waartoe het
algemeen aangewend wordt) en de dorschma.chine levert
het stroo heel af; om een klein voordeel wordt een groote
winst verwaarloosd. Voor het wannen alweer geen wanmachines op deze groote hacienda's : schep voor schep
wordt het door de peons opgeworpen, opdat de wind liet
kaf wegwaaie.
Hier en daar ziet men, als een oase iii de woestijn,
een moderne hacienda, wetenschappelijk gedreven en toegerust met moderne landbouwwerktuigen ; doch hun aantal
is slechts gering, en bovendien staan ze voor 't meerendeel
onder vreemde leiding. Een bezwaar is, dat gebroken
machinedoelen niet hersteld kunnen worden, daar alles
van gietijzer of gietstaal is ; en het transport uit'de U. S. A.
naar de binnenlanden van Mexico duurt zócí lang, dat één
gebroken onderdeel maandenlang het bedrijf kan doei
stilstaan.
-In 't algemeen kan gezegd worden, dat de mais- en
tarwebouw, door dat ze in handen der Mexicanen is, op
een lagerera trap staat dan de tropische cultures, die voor
't nieerendeel in Europeesche, speciaal. Anuerikaansche
handen zijn.
De Regeering heeft wel 't een en ander gedaan om
den landbouw op te beuren : handleidingen voor de cultuur
der landerijen zijn op regeeringskosten geschreven en verspreid; in de bladen koineIl opstellen over agrarische
onderwerpen voor; zaden en stekken van cultuurplanten,
welker teelt de Regeering bevorderen wil, worden aan de
landbouwers verstrekt; landbouwtentoonstellingen worden
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gehouden ; de invoer van landbouwwerktuigen is vrij. Er
is dan ook eenige vooruitgang te constateeren ; in één jaar
gaf de statistiek een bedrag van 117 804 Pesos aan voor
den invoer van ploegen en ploegdeelen.
Deze vooruitgang is vooral te constateeren in die
streken, welke onmiddellijk aan de spoorlijnen grenzen.
Wat zal men zich druk maken op zoo menige hacienda,
waar de producten toch niet te vervoeren zijn wegens
gebrek aan goede wegen : De hacienda heeft een voldoenden
afzet aan het eigen landvolk en de naaste omgeving.
Honderden en honderden dorpen zijn niet te bereiken
dan langs Indiaansche paden, die slechter zijn dan onze
oude Hessen wegen. Dit geldt niet alleen voor de streken
met een uitsluitend Indiaansche, bevolking, maar ook nog
in hooge mate voor de bergstreken. Langs die wegen staan
op dagmarsch-afstanden hutten, tot nachtverblijf der dragers,
die, met den draagband om het voorhoofd, moeitevol langs
de modderpaden het transport onderhouden. De halfbloeds
hebben deze manier van dragen overgenomen ; ze schijnt
dus gemakkelijk te zijn.
Op de rivieren ziet men nog wel de oude éénboomen,
d e halve, uitgeholde boom ; in Chiapas worden nog veelvuldig draagzetels gebezigd, soms door peons, soms door
twee muildieren gedragen.
De wegen, die er zijn, stralen uit van het hoogland,
speciaal van dé stad Mexico. Maar een weg te land naar
Neder-Californië bestaat niet, en zelfs het zoo belangrijke
Yucatan met zijn industrie van hennequin is te land niet
te bereiken : men reist van de hoofdstad naar de kust en
van daar per kustboot • naar 'Progreso. De kustvaart in de
beide oceanen is goed ontwikkeld en grootendeels onder
Mexicaansche vlag.
Sinds 1850 zijn spoorlijnen aangelegd. en Diaz heeft
daaraan krachtig medegewerkt. Mexico heeft weldra na de
Unie het grootste spoorwegnet (berekend per hoofd der bevolking) van alle Amerikaansche Staten. Doch dat is nog
niet veel gezegd. Van het hoogland naar den Grooten
Oceaan kan men nog niet rechtstreeks per spoor komen,
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doch alleen langs den omweg van de Tehuantepec-baan.

De eerste spoorlijnen volgden in hoofdzaak de oude
Indiaansche paden of heerwegen, en dat was goed gezien,
want die gingen door de vruchtbaarste en dichtstbevolkte
streken. Maar voor de ontwikkeling van den handel, en van
het land, is meer noodig. Zoo dient tegenwoordig de Tehuantepec-baan voor het verkeer tusschen de twee oceanen. De
havens aan weerszijden zijn modern uitgerust en een vast&
stoomvaartverbinding, de Hawaian Steamship Co. verhoogt
de beteekenis van de spoorlijn ten zeerste. Zóó groot is die
beteekenis, dat de lijn niet alleen nu de belangrijkste verbinding is tusschen den Atlantischen en den Grooten Oceaan,
doch dat zij, naar verwacht wordt, de concurrentie met het
Panama-kanaal zal ku.nnen weerstaan, vooral door de tijdsbesparing, die ze biedt : het Panama-kanaal ligt 1200 zeemijlen zuidelijker, wat dus een omweg van 2400 zeemijlen
beteekent, en 't vervoer per spoor gaat sneller dan dat
door het Panama-kanaal.
Een algemeen plan van spoorweg aanleg is vastgesteld,
waarbij de ontwikkeling der hulpbronnen van het land op
den voorgrond staat : een spoorlijn, die alle Pacific-Staten
zal verbinden met de lijnen naar Californië en met een
lijn naar Guatemala, is in aanleg ; zoo tusschen de revoluties dóór wordt er aan gewerkt. Het plan voor een
overlandverbinding met Yucatan, deels ook met militaire.
bedoeling, was ontworpen, (loch is niet tot uitvoering
gekomen.
Van de spoorlijnen is nog alles te verwachten, want
de rivieren hebben deels een onregelmatige watervoorziening, deels zijn ze onbruikbaar door de watervallen.
En middel van bestaan heeft al vast heel veel voorvan de spoorlijnen, speciaal van de verbindingslijnen
deel van
met de U. S. A., dat is de veeteelt.
In den vóór-Columbischen tijd kenden de lndianen
slechts twee huisdieren: den hond en den kalkoen. De onmetelijke weidevelden lagen dus ongebruikt. En nu .
volgens het Statesman's Yearbook van 1913 heeft Mexico :
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millioen koelen ; 1 millioen paarden, 3.A- millioen schapen,
4 millioen geiten, 600.000 varkens, enz.
De Spanjaarden hebben dezen geweldigen ommekeer
ingeleid. De veeteelt was bij hen zeer in de gunst ; ze werd
van Spanje uit sterk aangemoedigd, en de maagdelijke
weiden waren onuitputtelijk. Daarbij komt, dat het klimaat
in Mexico Op de hoog vlakte veel gunstiger is voor de veeteelt, dan in de U. S. A., waar jaarlijks duizenden stuks
vee omkomen door de koude, en waar de stalling in den
winter niet de dure stalvoedering hooge kosten eischt. In
Mexico blijft het vee zomer en winter buiten. Vel had
het vroeger veel van de droogte te lijden, doch door aanleg
van reservoirs en het boren van artesische putten is in het
moderite veeteeltbedrijf dit bezwaar voldoende ondervangen.
Bij den Mexicaan, die van zijn Spaanschen leermeester
de veeteelt overnam, is deze tak van bestaan nog in hooge
eere ; maar.... ze wordt nog grootendeels volgens de
`paanscbe methoden gedreven. Daartegenover staat, dat
in de Noordelijke Staten, op het plateau grenzende aan
Texas, zich vele Amerikanen en. Engelschen hebben gevestigd. Niet in de lage landen. Wel is ongeveer een derde
van het tropische laagland voor weideland geschikt, doch
de malaria is een onoverkomelijke hinderpaal voor de

vestiging van Europeanen ; bovendien . zijn de daar voorkomende grassen niet beschikt als veevoeder, en zouden
zij eerst uitgeroeid ( 11 dan vervangen moeten worden door
voedergewassen.
Deze moderne veeteelt wordt extensief gedreven op
de uitgebreide hacienda's en richt zich op de productie
van vleesch en huiden. De zuivelindustrie ligt nog in haar
eerste windselen, zoodat men geen boter of kaas kan
koopera in de streken waar duizenden koeien rondloopen.
Voor de Europeanen worden deze voedingsmiddelen geimporteerd !
Een tweede bezwaar van deze extensieve teelt is, dat
de mest niet verzameld kan worden, waardoor de voordeelige gemengde bedrijven geheel zijn uitgesloten.
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Ook hier heeft de Regeering wel iets ter verbetering
beproefd : artesische punten zijn geboord; reservoirs werden
aangelegd ; veeziekten zijn bestreden; buitenlandsch fokvee
is aangevoerd. Maar ook hier blijft nog het allermeeste
te doen, opdat de Mexicaan de voordeelen zal plukken,
die Du door den buitenlander worden behaald en het land
verlaten.
Behalve de uitgestrekte weiden en bouwlanden bezit
Mexico nog een lange strook van bosschen, oerwouden in
den echten zin des woords, gematigd vochtige of tropische
regenwouden met boomreuzen, waarvan een enkele soms
10,000 aan hout levert. Het fijnste mahonie, blauwhart,
groenhart, pokhout, enz. komt er overvloedig voor. Aan
mahonie wordt jaarlijks voor ruim 1 millioen gulden uitgevoerd ; aan campèchehout zeker niet minder. Maar de bereikbare houtvoorraden raken uitgeput en de immense
voorraden van de edelste houtsoorten langs de hellingen
van 't plateau en in de geaccidenteerde zoo vel als in de
vlakkere gedeelten van. 't Zuiden zijn onbereikbaar. Spoorlijnen voor den afvoer ontbreken, de rivieren hebben vaak
te weinig water, en bovendien zijn vele van de meest begeerde houtsoorten z66 zwaar, dat ze niet drijven kunnen.
Het houthakkersleven in de Mexicaansche bosschen is ruw,
alleen de meest geharde peones kunnen het uithouden en
import van blanke .werkkrachten is dan ook ten eenenmale
uitgesloten.
Voorloopig vormen de bosschen dus nog slechts een,
overigens veel belovende, reserve.
Mexico is het zilverland bij uitnemendheid, het levert
bijna de helft van de jaarljksche wereldproductie. Voorts
veel goud en een lange lijst van andere ertsen, benevens
petroleum. Eeuwen lang is het winnen van edel metaal
het eenige doel van den mijnbouw geweest, eerst van de
Indianen, daarna van de Spanjaarden ; de zilvervloten zijn
bekend genoeg. Geen wonder, dat in dit land het patio(amalgamatie) proces is uitgevonden. De hacienda : van
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Bartolom4 de Medina in Pachuca (Hidalgo), waar het in
1557 door den uitvinder het eerst werd toegepast, bestaat
nog en wordt, terecht, in ecre gehouden. Voor de soort van
ertsen, die de Indianen en Spanjaarden bij uitsluiting
zochten, is dit nog heden het beste. Maar sinds heeft men
andere zilverhoudende ertsen gevonden, die bij moderne
behandeling meer rendement opleveren dan volgens het
patioproces. De Mexicaan was ech ter van de overgeleverde
methode niet af te brengen. Zoo verlieten millioenen K.G.
erts het land, die in de Unie werden verwerkt. De Tariffbill en de U. S. A. heeft aan dien aanvoer van ertsen een
einde gemaakt door de hooge tollen, en im zien we, dat
na aanneming van die wet zich Amerikaansche maatschappijen hebben gevestigd in Mexico en tegenwoordig daar
het Mexicaansehe erts „smelten".
Toen in 1886 de depreciatie van het zilver dein mijnbouw in Mexico in moeilijkheid bracht, zag men in, hoe
verkeerd het was; op deze ééne kaart, het zilver, alles te
willen zetten. De Reg eerin g deed door buiten] andsche en
Mexicaansche geologen het terrein onderzoeken en toen
eerst kwam aan 't licht, welk een rijkdom van allerlei
andere ertsen nog aanwezig was. Voor eenige jaren (1909)
waren officieel reeds een 40.000 vindplaatsen van erts
vastgesteld.
Wel is op vele dezer vindplaatsen of op de mijnen,
die een haastige maatschappij er aanlegde, van toepassing
de omschrijving van Mark Twain, volgens welke een mijn
een gat is, dat een bedrieger aan een stommeling tracht
te verknopen. Maar het beste graphiet komt tegenwoordig
tilt Mexico; er zijn steden, welker straten geplaveid zijn
met lithografischen steen ; koper, zink, antimonium, zout,
phosphaten, nitraten, enz. komen in groote hoeveelheden
voor. De mijnbouw belooft nog alles. Ook is de zilverproductie over de moeilijkheden van 1886 heen gekomen,
en 't is niet onmogelijk, dat haar nog een rijke toekomst
wacht, als eenmaal door de herleving van China de vraag
naar zilver weer zal stijgen. Door deze overweging geleid,
hebben Londensche kapitalisten in den laatsten tijd, natuur- -
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lijk niet speculatieve bijbedoelingen, zilvermijnen
en in Mexico
gekocht.
En ondertusschen geven honderden en honderden
mijnen dividenden of geen dividenden, 't geen helaas niet
alleen afhangt van de waarde der mijn. De grootste zwendel
wordt hier bedreven. 't Is een kleine kunst mijnaandeelen
omlaag te drukken : neen exploiteert eenvoudig eenige jaren
achtereen weinig waardevolle ertsgangen. Is dan het grootste
deel der aandeelen in handen van de baissiers gekomen,
welnu, dan is de tijd daar, om de rijkere vindplaatsen te
ontginnen; de productie neemt toe, de dividenden stijgen ;
de aandeelen loopgin stormachtig op en mullioenen worden
verdiend door de handige financiers, die bereid zijn 't zelfde
spelletje van voren af aan te beginnen.
De groote verdiensten in den mijnbouw worden zóó
gemaakt, en wel door 't buitenland, om niet te zeggen
door Wallstreet. Verreweg het grootste deel der Mexicaansche
mijnen is in Amerikaansche handen, waardoor dus ook de
reëele opbrengsten grootendeels naar 't buitenland gaan.
En hier hebben we de wondeplek aangewezen. Schatten
worden en werden uit den bode mu gehaald, maar het Mexicaansche volk profiteert er niet van. Ja, de concessies
worden betaald. . . aan de regeering voor een goed deel,
aan Mexicaansche particulieren voor een kleiner deel. Maar
deze import van geld heeft alleen maar het geld goedkooper
gemaakt ; zoo is zelfs dit slechts een twijfelachtig voordeel
gebleken.
Hoewel dus Mexico als ertsrijk land zijn wedergade
nauwelijks heeft op de wereld ; hoewel j van den uitvoer
uit zilver bestaat, toch heeft de mijnbouw voor het volk
van Mexico Diet een bijzondere oecononiische waarde, in
elk geval lang niet zooveel als de landbouw en de veeteelt,
die voor de dagelijksche voeding zorgen. Mexico voedt zieh
zelve, exporteert nog voedingsmiddelen. 't Zal in steeds
toenemende mate een producent van grondstoffen worden :
het land is Mexico's rijkdom, niet de mijnen.
.

De industrie is nog slechts weinig ontwikkeld, wat
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ons niet verwondert in een dun bevolkt, weinig beschaafd
land zonder steenkolen. Een groot voordeel heeft Mexico
echter : zijn o v erg rooten rijkdom aan grondstoffen. De Indianeli waren voos' de komst der Spanjaarden al zeer kunstvaardig en 1111 nog voorzien ze geheel in de huishoudelijke
behoeften : manden, korven, vlatjes, vaatwerk, enz. De
algemeene opinie is, dat ze bij de vervaardiging een nobelen
smaak aalt den dag leggen ; practisch inzicht toonen in de
behoeften, waaraan deze voorwerpen moeten voldoen, en
tevens een verstandig gebruik maken van de grondstoffen.
Toch blijft liet klein-industrie. De groot-industrie is in
handen der Mexicanen of der buitenlanders. In de meeste
gevallen is ze gevestigd in de streken, waar de grondstoffen
verbouwd worden. Zoodoende vindt men - van de industrie
op de hoogvlakte, terwijl de belangrijke sisal-industrie in
Yucatan gevonden wordt. Voorts hebben die industrieën,
welke bun grondstoffen uit het buitenland betrekken : de
katoen-industrie (de voornaamste van 't land), de ijzerindustrie, e. d. zich gevestigd aan de importhavens. Door
haar watervallen hebben de rivieren hier en daar belangrijke industrie-centra doen ontstaan. Zoo heeft bv. de Lerma
een reeks van watervallen, o. a. de „Niagara" van Mexico,
20 M. hoog. Deze heeft van Guadalajara, dat op ongeveer
7 K.M, ervan verwijderd ligt, een stad met groot-industrie
gemaakt. De hoofdstad is verlicht door electriciteit, geleverd
door een waterval, en de Mexicanen spreken dan ook met
ree t van 1]111 ,,witte steenkool". Over 't algemeen trouwens
zoekt de industrie ook in dit land de steden, en zoo ontstaat ook bier en verscherpt zich voortdurend de tegenstelling tusschen de industrieele steden en het niet-industrieele
platteland, behalve dan in Yucatan met zijn hennequinP11 suikerfabrieken, waar de industrie zich bij voorkeur op
het platteland vestigt en Merida als industrie-centrum juist
achteruit gaat.
Na 1886 heeft de Regeering ook het hare ertoe bijgedragen om de industrie te bevorderen, vooral door scholen
en door subsidies. Het bezwaar blijft echter het arbeidersvraagstuk : de Mexicaan werkt niet gaarne in een fabriek
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de katoen- en zijdespinnerijen alleen kunnen een redelijk
aantal vrouwelijke arbeidsters krijgen.
Een industrieland wordt Mexico dus voorloopig niet.
Van de bevolking hebben we de Indianen afzonderlijk
behandeld, en bij de bespreking vaui landbezit en landgebruik hebben wij gelegenheid ge1,to1 de rol te doen
uitkomen, dien de peones en grondbe..1 t - en de vreemde
blanken hebben in de productie en den rijkdom van het
land. Het is nu de moeite waard een enkel woord te plaatsen over de bevolking als geheel, haar samenstelling en
toe- of afneming, over de demogratie dus.
De Spanjaarden vonden op de hoogvlakte eens zeer
dichte bevolking, Mogelijk nog dichter dan tegenwoordig.
Ze hebben vreeselijk onder deze bevolking huisgehouden,
de oorlogen, de gedwongen arbeid in de mijnen, liongersnooden, ziekten, een algenieene toestand van verarming
hebben het getal der bewoners sterk doen achteruitgaan.
Echter, cijfers daaromtrent zijn niet bekend. De eerste vertrouwbare getallen zijui gegeven sloor A. vont Humboldt
in zijn Nouvelle Espagne. Hij schatte in 1 810 de bevolking
op 68 millioen. In 1895 gaf de Annuario Pstadistico een
bevolking aan vair 121 millioen. Als we nu bedenken, dat
Mexico 4 Iulillioeui K.M 2 . land aan de U. S. A . had verloren, clan is daaruit op te maken, dat er sinds de bevrijding van de Spanjaarden een krachtige aanwas der bevolking moet zijui geweest. Dit klemt te meer, als iaen bedenkt
hoe velen er gesneuveld zijn in de herhaalde burgeroorlogen, en als we uit diezelfde Annuario vernemen, dat de
sterfte per 1000 inwoners 32.29 bedraagt. Oorzaak vair
dit vrij hooge cijfer is in de allereerste plaats de groote
kindersterfte, en voorts de malaria in de kuststreken.
Boen ; tegenIn 1900 was het aantal inwoners 13-¡ millioen
woordig. wordt het op 15 millioen geschat. De toeneming
der bevolking bedraagt 1.4 %; in 't vruchtbare Duitscl,land is zij 1.5 %. Voor een volk op den trap der beschaving van de Mexicanen is zij dus niet groot te noemen ;
klein is ze echter ook niet.
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Een punt van overwegende beteekenis is de percents
ze verdeling der bevolking. A. von Humboldt stelde
gewijze
de verhouding tusscheii Blanken, halfbloeds en Indianen
op : 18 %, 22 % en Ego %. De laatste officieele opgaven
stellen die op 19 %, 43 % en 38 %. Het aantal der Blanken is dus niet veel giooter geworden ; dat der vreemde
blanken bedraagt slechts 50.000. Maar de groote verschuiving heeft plaats gehad in de verhouding tusscheti halfbloeds en Indianen. Een absorptie van het Indiaansche
element accentueert zich al sterker. Niet, dat we de geheele verschuiving daarop mogen terugvoeren. Er zijn ook
heel wat Indianen uitgeroeid, o.a. in den Maya opstand.
Maar toch, het feit van de absorptie blijft buiten twijfel.
En het verschijnsel beteekent een toeneming in energie
van de Mexicaansche bevolking als geheel. Het staat buiten
twijfel, dat de kleurling meer cultuurwaarde heeft dan de
In diaan.
Wel is de mogelijkheid van ontwikkeling der halfbloeds nu over 't geheel niet zoo bijster groot. Algemeen
wordt gezegd, dat de kinderen der peons aanvankelijk
zeer leerzaam zijn en ook goed opschieten ... totdat ze
een zekere hoogte bereikt hebben en dan komen ze niet
verder.
Toch zitten er blijkbaar onder de halfbloeds wel
betere elementen. De spoorwegaanleg gaat tegenwoordig
al met eigen krachten ; zonder hulp van 't buitenland is
de ontwatering van het dal van Mexico gereed gekomen,
waarvoor een kanaal van bijna 48 K.M. moest gegraven
worden. Het water stroomt dan door een tunnel van ruim
10 K.M., en wordt daarna verder.gestuwd door een perspompinrichting, o.a. door nog een tunnel van 2.5 K.M. lengte
het komt daarna terecht in de Tequixquiac.
Over de toekomst der Indianen wordt verschillend.
geoordeeld, maar hierin komen alle voorspellingen overeen, dat Mexico niet voor de Indianen zal zijn, doch een
staat van kleurlingen zal worden.
Uit de statistieken blijkt, dat het aantal geboorten
34.54 per duizend inwoners bedraagt. Dat is een vrij hoog
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getal. Van invloed daarop is zeker wel het feit, dat per
jaar tegenover 240.000 wettige huwelijken 100.000 onwettige staan. Ik ben het iDiet eens met P. George, die vindt
dat de moraalstatisticus uit deze cijfers interessante gevolgtrekkingen zou kunnen maken (neet een uitroepteeken er
achter) ; er blijkt immers alleen maar uit, dat de administratie nog niet ver genoeg ingezogen is in het landsbestuur, om het den bewoners als een staatsplicht te doen
beschouwen, het feit van hun huwelijk administratief te
doen vaststellen.
Overigens moeten we voorzichtig zijn niet het trekken
van besluiten uit de cijfers, die de officieele bronnen geven.
Het komt voor, dat een der staten zijn cijfers een keer
niet inzendt; of dat jaren achtereen het bevolkingscijfer
van een staat precies even groot heette te blijven (blijkbaar had de gouverneur het de moeite niet waard gevonden,
een werkelijk onderzoek in te stellen), ook zijn de opgaven
van de bewoners zelve niet altijd juist, in 't bijzonder
wanneer het de vraag geldt : blank of kleurling.
Echter: 't is het eenige materiaal, dat we hebben en

im groszen Ganzem zullen de getallen toch wel niet al te
veel van de waarheid afwijken. De bovengegeven conclusie
omtrent de verschuiving in de percentages der bevolkingsklassen staat bv. wel vast, al zijn de cijfers niet precies juist.
Dit volk van 15 millioen zielen wordt, Da een lang-

durige periode van rust, al weer sinds jaren beroerd door
burgeroorlogen. Wat zijn daarvan de oorzaken
Allereerst zeer stellig de verkeerde verdeeling van den
rijkdom. Tegenover de kleine klasse der grootgrondbezitters
staan de 80 % der bevolking, die in armoede voortleven,
in een doffen toestand, onopgevoed, slecht gevoed, wars
van eenig hooger leven ; een bevolking, die leeft van de hand
in den tand, die niets te verliezen heeft en allicht wat te
rooven vindt. Een vrije, bemiddelde burgerstand ontbreekt,
een vrije boerenbevolking evenzeer. Schatten worden in 't
land gewonnen, en de Mexicaan krijgt er niet anders van
dan het loon van den handenarbeider, van den mijnbouwer,
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van den cowboy, van den landmansknech.t, van den sjouwer
en zwoeger, terwijl het gros der verdiensten in handen komt
van enkelen, die wonen in de steden of in het buitenland.
De regeering van Diaz heeft dien toestand niet alleen
bestendigd, maar zelfs verergerd. Het is waar, we hebben
enkele pogingen vermeld, die ten gevolge hadden kunnen
hebben, dat een middelstand werd gevormd, maar die
pogingen schijnen meer op 't papier, dan ze in werkelijkheid
waren. Maar vooral het tegenovergestelde, de steun aan
het grootkapitaal, heeft zooveel schade aan Mexico bezorgd.
Hoe is Mexico b.v. aan zijn spoorlijnen gekomen ? Amerikaansch kapitaal bood aan, de eerste lijnen te leggen. Om dit
mogelijk te maken heeft de staat Massachusetts zijn wetgeving veranderd zóó, dat het kon toegestaan worden, dat
zich in dezen staat spoorwegmaatschappijen vestigden, die
in het buitenland spoorwegen aanlegden ; 't eerste aanbod
was van Bostonsche financiers. Daar zat toch zeker wel
een belangrijk voordeel voor deze heeren aan, als een
Amerikaansche staat daarvoor zijn wetgeving wijzigt ! Diaz
stond de concessie toe en als subsidie gaf Mexico 9500 $
per aan gelegden Kilometer. Daarvoor werden certificates of
indebtedness uitgegeven, en deze werden geleidelijk betaald
met een zeker percentage van de bruto ontvangsten der
invoerrechten.
Om nu aan de regeering de onaangenaamheid te besparen van elk jaar zooveel duizenden dollars van haar
inkomsten af te nemen ter betaling aan de spoorwegmaatschappijen, werd bepaald, dat deze certificaten te koop
zouden worden aangeboden in alle havens, waar invoerrechten werden geheven. De importeurs moesten het door
de regeering bepaalde deel van hun belasting betalen in
deze cerficaten. Zoo kregen de spoorwegmaatschappijen geleidelijk en zeker hun geld binnen.
Met de uitbreiding der spoorlijnen werd ten slotte het
percentage van de rechten, 't welk op deze wijze niet in
handen van den staat kwam, z66 groot, dat het een financieel gevaar begon te worden. De regeering bracht nu

,

geld bijeen, door een leening, om daarmede een voldoend aanO. E. XV 12
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tal van de nog loopende certificaten op te koopera en tevens
aandeelen in de spoorlijnen, om controle over die lijnen
te krijgen. Wanneer men verneemt, dat de Mexican Central
Railroad, een der voornaamste dier maatschappijen, daarbij
een korting van 25 % aan de regeering toestond, terwijl de
rest in cash werd uitbetaald, kan men overtuigd zijn, dat de
heeren al wel reeds heel wat winst gemaakt moeten hebben
De regeering heeft sinds dien tijd dan ook zelf spoorlijnen laten aanleggen met het dubbele voordeel van geldbesparing en vrije keuze der trajecten.
Het behoeft ons niet te verwonderen, dat S. W. Reynolds, vroeger president van de Mexican Central Railway Cy.
schrijvende over de toestanden in Mexico, ten zeerste den

.

president prijst en vooral zoo ingenomen is met de snelle
en gemakkelijke manier, waarop concessies werden toege-

staan. Hij schrijft :
„The methods of government followed by General Diaz
were in every respect those of a dictator. He had absolute
control of all the details of government, appointed his own
cabinet and officials, even directing who should be governors
of the various states of the Republic. He also had complete
control of congress, whose duties for a long time were
merely nominal. He and his cabinet arranged the various
matters which came up for consideration, and when they
required the approval of congress, they were sent to it and
approval was given in due course. As an illustration of
this, my associates and myself wished a concession for
building a railroad near the capital; through our attorneys
we arranged all the details with the President and cabinet

and then left the matter in their hands. The concession
required the approval of congress, which was then in session; there was only just time to have it take its regular course before congres adjourned. We paid no further
attention to it, but it was before congress and approved at
the last effective moment."

Hier is tevens blootgelegd een tweede oorzaak voor
den opstand. Mexico heeft een grondwet, gemaakt naar
die van de U. S. A. Maar de grondwet en de ware regee
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ringsvorm onder Diaz verschilden hemelsbreed. Diaz was een
dictator, die alles regelde en 't congres als quantitj nigligeable
behandelde. Wel wordt door vele schrijvers beweerd, dais
het Mexicaansche volk niet rijp is voor een republikeinsche
regeeringsvorm, en dat alleen een verlicht despotisme voor
dit middeleeuwsche land geschikt zou zijn. Vooral vreemdelingen hooren we deze beweringen steunen ; in 't bijzonder
verlangen deze naar een nieuwe „sterke hand", die rust
en vrede brengt. . en hun concessies verschaft. Reynolds
ook. Hij zag zeer goed het groote gevaar van zoo'n despotisme in, doch om het goed te praten schreef hij verder:
„Had he (Diaz) been other than the man he was, of
course, one can readily see what this condition would
have led the country into, but, being as he was, a patriotic
man devoting his life to his country, and working in every
way for its development, he handled this great power with
so much wisdom and discretion as to bring about the
results which were achieved."
Die „results" waren echter anders dan de spoorwegman bedoelde . . . de opstand. Alle schrijvers zijn het er
over eens, dat Diaz te lang aan het bestuur is gebleven,
en in de laatste jaren niet neer de man was van 't begin
zijner regeering.
De politieke kneveling, die in den beginne niet werd
gevoeld, begon meer en meer ondraaglijk te worden. Men
denke hierbij aan de verschuiving in de samenstelling der
bevolking en de toeneming ervan. Steeds breedere lagen
van meer zelfbewuste en ook meer ontwikkelde burgers
begonnen te morren over hun gemis aan politieken invloed.
Een enkele maal heeft Diaz zelf zich moeten voegen naar
den volkswil. Zoo waren b.v. in Sonora twee candidaten
voor het presidentschap, waarvan de eene door de regeering
gesteund werd. Dank zij den officieelen dwang bij de
verkiezingen won de officieele candidaat het. De andere legde
zich bij deze vervalschte uitspraak van den volkswil niet
neer en begon een opstand. De centrale regeering zond
een generaal met een leger om den opstand te dempen.
De generaal kwam in conflict met de regeering van den
,
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staat Sonora. Deze ontvluchtte de hoofdstad, vestigde zich
in Guaymas, en verkoos den anderen candidaat tot gouverneur. De centrale regeering, ziende de kracht van het
verzet, koos eieren voor haar geld, en bekrachtigde de
verkiezing.
Er zijn meer voorbeelden, die bewijzen, dat het volk
de politieke knechting niet langer wilde verduren en van
den opstand heeft men ook meer politieke vrijheid als gevolg
verwacht.
Bovendien meer rechtszekerheid. Personen, ongevallig
aan eenig hoogeplaatst ambtenaar, werden gevangen genomen, hun werd het verblijf in een bepaalde plaats of streek
ontzegd, of opgelegd ; hun goederen werden verbeurd, verklaard, hun vrijheid, hun leven liep gevaar.
Die rechtszekerheid zou in de eerste plaats ook den
minderen man ten goede komen, die gekneveld werd door
de heeren ambtenaren. In Mexico hangt het van den
ambtenaar af, hoe kwellend de wetten zijn, en 't zijn vooral
de kleinen, die daarvan te leiden hebben.
Trouwens, niet alleen van den ambtenaar. Ook van
den tusschenhandelaar. Doordien er slechts weinig goede
verbindingswegen zijn, kan de kleine boer, de huisindustrieel, de handige werkman, zijn waren niet geregeld en
bij kleine hoeveelheden verzenden. Er heeft zich nu een
stand van opkoopers gevormd, die kapitaal hebben en het
lijden kunnen, dat de waren, welke ze opkoopen van de
kleine producenten, maandenlang in hun pakhuizen liggen,
voordat de voorraad voldoende waarde heeft om de transportkosten te kunnen dragen. Aangezien de kleine producent geen anderen afnemer heeft dan den tusschenhandelaars, is hij voor de prijsbepaling geheel aan hem overgeleverd.
Verbetering van de verkeerswegen zal dus de opkomst van
een welvarenden middenstand bevorderen.
Voorts moet de regeering den kleinen man steunen
tegen het droge klimaat. We hebben al aangetoond, dat
tot nog toe alleen het grootkapitaal gesteund werd bij
de irrigaties ; dat heeft slechts ten gevolge gehad, dat de
tegenstelling tusschen rijk en arm verscherpt werd.
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En dan dienen te keer gegaan de prakt ij ken der ronselaars. Alle industrieën, alle takken van landbouw hebben
gebrek aan werkvolk. We hebben gezien, hoe de hennequinkings en de rubber-maatschappijen, gesteund werden door
de regeering. Doch de gewone Mexicaansche arbeider staat
ook bloot aan hun aanslagen : dronken gemaakte peons,
kinderen, vrouwen worden eenvoudig opgelicht, en naar
hacienda's vervoerd, of wel men spiegelt den armen peon
allerlei voor, en wee leem, als hij zijn handteekening gezet
heeft. Politieken overtreders legt de „jefe politico" niet een
boete of gevangenisstraf op, maar onder omstandigheden
worden ze tijdelijk als „contract arbeiders" geleverd. 10 0/c,
van de „contract" arbeiders zijn op die manier geworven.
Al deze misstanden en de daarmee verbonden gruwelen zijn.
te verklaren door de heete begeerte naar winst van de
maatschappijen, die zich in Mexico gevestigd hebben. Maar
ze leggen ook een treurig getuigenis af van den moreelen
toestand onder de klasse der ronselaars, en van de ethische
hoogte, die het gouvernement bereikt heeft, 't welk dit alles
toelaat of bevordert. Ook de geringe zedelijke ontwikkeling
van het volk wordt er door geteekend : onder al de schrijvers,
die wij geraadpleegd hebben over de oorzaken van den
opstand in Mexico, is er niet één, die vermeldt, dat men Diaz
de uitmoording der :Indianen heeft verweten. Veel wordt
hem door 't Mexicaansche volk ten laste gelegd, maar dat niet.
En daartegenover krijgen nu de loftuitingen van de
officieele schrijvers, van de officieele bladen, van de grootgrondbezitters, van cle buitenlanders een bitteren bijsmaak.
Ja, hun ging het goed. Maar ten koste van hoeveel
Mexico is geweest tot nog toe het Ierland van Amerika,
uitgezogen door Mexicaansche grootgrondbezitters, die in
de groote steden woonden, totdat ze konden voldoen aan
den stillen wensch van allen, verhuizen naar Parijs, de ville
1umière, waar hun persoon en hun geld en hun dochters in
eere waren, en waar ze op verfijnde wijze aan hun wilde
instincten konden voldoen; uitgezogen door buitenlandsche
maatschappijen, die dividenden kweeken uit het bloed van
Indianen en Mexicanen.
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Is het wonder, dat hier ontstaan is een ras van caudillo's,
van vechtersbazen, wier vreugde de oorlog, wier doel de
plundering is en voor wie moord dagelij ksch handwerk
wordt ? In eiken staat is het bestaan eener klasse van
bezitsloozen een groot gevaar. En hoeveel te grooter is
dit gevaar onder een heetbloedige bevolking, van geringe
intellectueele en moreele beschaving, welke bovendien in
een reeks van geslachten den opstand heeft meegemaakt.
Voeg daarbij nog de politieke ambities, welke een zoo sterk
sprekende karaktertrek zijn van de Middel- en Zuid-A.merikaansche volken. Men bedenke vooral ook, dat die politieke
ambities niet, als bij ons in Europa, in de eerste plaats
gericht zijn op bevrediging van persoonlijke ijdelheid, dun
wel van eerlijk gevoelde en openlijk beleden politieke
idealen, maar dat het hier gaat om het materieele voordeel.
In een beschaafden staat wordt de regeering hoe langer
hoe meer het orgaan, dat zich bezig houdt met de administreering, de regeling, de verschaffing van recht, een
dienst dus, die geen voortbrenging is, doch slechts de voortbrenging mogelijk maakt. De ambtenaren krijgen hun
traktement, en daarmee uit. Maar in onbeschaafde of halfbeschaafde staten is dat heel anders. Daar is de ambtenaar
de man, die aan 't laadje zit, en die niet nalaat, zichzelf te
verrijken ; wie de politieke macht heeft, heeft ook den
b eldbuidel.
Gezien nu de algemeene zucht der menschen om zich
op gemakkelijke manier te verrijken, een zucht, welke in
het halfbeschaafde Mexico al heel sterk is, terwijl men
daar al heel weinig belemmerd wordt door scrupules van
ethischen aard, dan behoeft het ons niet te verwonderen,
dat er altijd weer op nieuw andere partij-groepeeringen
plaats vinden, dat de vrienden van heden, morgen elkaar
naar het leven staan. De kans voor den gewetenlooze, den
sluwe, den brutale, den sterke om te stijgen op de maatschappelijke ladder is daar groot en 't gevolg is een
immoralizeering van 't geheele volk.
De natuur belooft alles in dit heerlijke Eden; de mensch
heeft er een hel van gemaakt.
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Gebleken is nu uit voorstaande regelen, dat de opstand
drieërlei oorzaken heeft : sociale, economische en politieke.
De groote sociale moeilijkheid zit niet in het verschil der
rassen, doch in 't verschil in beschaving. Men kan zeggen,
dat de Indianen in de 15de Eeuw ; de groote massa der
mestiezen in de 18de Eeuw ; de beste mestiezen in de 19de
Eeuw en de vreemdelingen en hoogstaande Mexicanen in
de 20ste Eeuw leven. Voor die verschillende menschen
gelijke wetten te maken is haast ondoenlijk, ze aan een
gelijk recht te onderwerpen is onrechtvaardig. Het remedie
is hier onderwijs. Niet gewenscht is een onderwijs, dat tot
resultaat zou hebben het verdwijnen van alle Indiaansche
dialecten, zooals een schrijver schijnt te meenen, doch noodig
is, onderwijs zooals dat in West-Europa gegeven wordt.

DE MOREELE REDENEN VOOR
ONZEN OORLOG
DOOR

Prof. GIORGIO DEL VECCHIO (Bologna).

Onderstaand artikel is niet alleen een verdediging van
het Italiaansche standpunt, het heeft, juist wijl het den
nadruk legt op de moreele gronden, een dieper en algemeener strekking, zooals vooral uit de slotbladzijden blijkt.
Het geschrift maakt deel uit van een publicatie getiteld
„La Nostra Guerra". Wij plaatsen het gaarne als de door
een bevoegde hand gegeven beschouwing, die voor velen
in den lande nieuw zal zijn.
' Het kan ons niet genoeg zijn te weten dat onze oorlog
in den vorm gewettigd en onberispelijk is, omdat hij overeenstemt met zekere diplomatieke clausules, die alleen al
in staat zijn de onvermijdelijkheid er van aan te toonen,
en al lang de oogen hadden moeten openen van wie er
zich nu nog over verbaast. Voorzeker, ons „wettigheidsgevoel", gerijpt als het is door duizenden jaren beschaving,
zou ons niet hebben veroorloofd een zoo onverholen minachting voor alle juridische vormen aan den dag te leggen,
een zoo totaal verloochenen van de plechtigste internationale
conventies, als waarvan andere volken kort geleden een
zoo laag voorbeeld gaven. Een bewijs van het fijne rechts-

.
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gevoel van ons volk werd juist geleverd door de gespannen,
ja angstige verwachting waarmee niet alleen ontwikkelde
Italianen, maar zelfs de eenvoudigen en ongeleerden hunkerden om toch de bepalingen te kennen van dat geheimzinnig verdrag der Triple Alliantie, twijfelend of het niet
bijgeval een band zon blijken, waarvan we nog niet los
waren en, zonder schade voor onze eer, ons niet los konden
maken. En welk een diepe vreugde beurde ons het hart
op, toen we met zekerheid wisten dat we aan geen enkelen
plicht tekort waren gekomen, en dat de wegen der historie
zich vr ij voor ons uitstrekten, daar het verdrag, waaraan
wij trouw waren gebleven en trouw zouden blijven, van
den anderen kant door een openlijke schending was nietig
geworden. Aldus werd ons een vreeselijke tweestrijd gespaard;
hij werd ons gespaard, omdat onze diplomatie, welke ook
voorheen haar tekortkomingen waren, niet zóo onvoorzichtig

geweest bij de opstelling van de artikelen van dat
Verdrag, om te vergeten onze gelijke rechten als bondgenoot
te waarborgen en het noodzakelijke voorbehoud te maken
was

dat er logisch uit voortvloeide. Als onze bondgenooten zich
uit eigen vrije verkiezing tot dienstknechten hebben vernederd, dan mogen ze dit aan zichzelf wijten en de gevolgen
van een dergelijke dwaling ondervinden. Wij zijn er onschuldig aan, en het had weinig gescheeld of wij waren
er slachtoffers van geworden.
Maar de eerbied voor den vorm, het ons-buigen voor
de wettelijkheid is ons niet voldoende. Evenmin lijkt het
ons voldoende de voordeelen te overwegen die we uit den
oorlog zouden kunnen trekken, of wel de toeneming aan
macht en bloei die er voor ons ten slotte uit moge voortvloeien. Dergelijke berekeningen bevredigen ons geweten
niet, hetzij om de onmetelijke waarde van de menschenlevens die er voor moeten worden geofferd, hetzij omdat
het voordeel van de onderneming, hoe groot ook, haar
nog niet heiligt. Onze levensopvatting staat ver af van
degene die eigen is aan primitieve volken, door welke roof
en verovering op zichzelf al geoorloofd en edel werden
geacht, zooals Tacitus b.v. van de Germanen getuigt :
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„Materia munificentiw per bella et raptus. Nec arare terrain
aut exspectare annum tam facile persuaseris, quam vocare
hostem et vulnera mereri. Pigrum quin immo et iners videtur
sudore adquirere quod possis sanguine parare" (Tacitus,
Germania, Cap. XIV). Ook zegevierend, dwingt wapengeweld
op zichzelf ons geen eerbied af, het kan dien slechts outleenen aan de zaak die het dient en waardoor het zich
rechtvaardigt. En zoo wordt de oorlog niet plausibel doordat
we kracht genoeg hebben om hem te voeren, en de omstandigheden of het aantal onzer bondgenooten ons veroorloven een rijken buit op onze tegenstanders te behalen :
hij rechtvaardigt zich voor ons geweten alleen in zooverre
hij ons recht verschaft dat op andere wijze niet te verkrijgen
is ; d. w. z. als hij noodig is, als het eenige middel om een
ethische waarheid in eer te herstellen die door anderen
gewelddadig miskend wordt ; als hij, in en woord, een
zedelijke plicht is.
En dit is juist het geval bij onzen tegenwoordigen oorlog.

*

-X-

Hij wiens geest nog bevangen is in de windselen van
het persoonlijk egoïsme, en die slaaf is van de zinsbegoocheling die uit de empirische afzonderlijkheid van zijn eigen
ik voortvloeit, acht zich gelukkig en veilig zoolang dit niet
materieel wordt aangetast. Als de essentie van den eenling
tot zijn kleinheid is teruggebracht, schijnt het dat geen
enkel transcendent en algemeen beginsel hem kan raken.
Ieder individu beeldt zich dan in, de anderen te kunnen
beschouwen als geheel vreemd aan hemzelf. Maar noodzakelijkerwijs heeft er dan in zijn bewustzijn een proces
plaats waardoor ieder mensch, als hij beter in zichzelf
inkeert, zich in 't bezit bevindt van een natuur die de
empirische bizonderheden te buiten gat, en bijgevolg ook
zijn eigen apartheid als individu ; van een redelijke en zoo
te zeggen universeele natuur, die hem in staat stelt, ja
hem noodzaakt de anderen als identiek met zichzelf te beschouwen. Het blijkt dan verder onmogelijk om zijn
toevlucht te nemen tot de engte van het eigen ik, zoo
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vergankelijk en broos ; en voor den geest ontsluit zich de
noodzakelijkheid -zich te laten leiden door ideeën die ons
aan deze engte onttrekken en ons als 't ware een geheele
wereld doen omvatten. Dan heeft het nit met de grove en
kleingeestige tegenstelling tusschen individu en individu,
met de mogelijkheid voor ons om werkeloos te blijven bij
het kwaad dat, aart adderen voltrokken wordt; en daarvoor
in de plaats koprit innige deelneming, met het diepst van
einze ziel, aan het leven van allen, en de zuiver nleilschelij ke zin voor liet rechtvaardige ; waardoor niemand, volgens ccii verheven uitspraak, rustig kan blijven zoolang
een enkel iilensch op aarde onrecht verduurt.
Als wij dien Boog sten trap van theoretische en practische waarheid bereiken, overschrijden we tevens
de grenzen van onze individualiteit, en zien we onze eigen
natuur weerspiegeld ijl hun die, op denzelfcl.en grond geboren, met den stempel van een gelijke historische traditie,
ons ook in de eigen moedertaal het overtuigend bewijs
leveren van vroegere uitwisselingen van gedachten en gevoelens, en daarmee bet middel van tallooze andere in de
toekomst. Ons volk is juist de levende en concrete objectiveering van onze individualiteit, die er zich vergroot en
zoowel in verleden als toekomst tot in 't oneindige in
weerkaatst vindt. Ieder mensch moet zich deel voelen van
een volk, omdat zijn geweten hein. doeleinden voorschrijft
die hij in zijn eenzelvigheid niet kan bereiken ; omdat zijn
werkzaamheid een traditie van cultuur vooronderstelt,
waarin hij noodzakelijkerwijs past ; omdat, zonder een band
van werkdadige en innige geestelijke broederschap, de
menschelijke vrijheid niet kan leven noch zich kan betuigen. Waar de nationale band verslapt is, miskend of
verbroken, daar wordt het individu vanzelf ook verkleind;
waar het volk in slavernij is, is ook het individu in ketenen.
De verdediging van de nationale eenheid is dus, voor
allen en voor ieder, een recht en een plicht, even dwingend
als onaantastbaar.
In welk deel ook van het land men de kenmerkende

eigenaardigheden van ons volk tracht te verstikken of te
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vernietigen, de beleediging anderen aangedaan, hoewel ze
ons onbekend en ver van ons af mogen zijn, treft toch
tevens ook ons, in den diepsten grond van ons wezen. Het
geschonden recht is ons eigen recht ; en de noodzakelijkheid om op te staan tot verdediging er van dringt zich
zoo gebiedend aan ons bewustzijn op, dat, zoolang het niet
hersteld is, ze ons met de onuitsprekelijke bitterheid van
een gewetenswroeging bijblijft.
Een dergelijke bitterheid werd reeds hl te lang door
ons Italianen ondervonden tegenover de vernedering van
den Italiaanschen landaard in de Oostenrijksch-Hongaarsehe monarchie, een vernedering die geen voorbijgaande
en toevallige daad was, geen vergissing of misbruik van
enkele personen of regeeringsorganen ; in welk geval er
een herstel had kunnen volgen ; maar een rechtstreeksch
uitvloeisel van de :hele wijze van bestaan der tweeledige
monarchie. Deze kan nl., door de onverzoenlijke heterogeniteit van de volken die aan haar zijn onderworpen,
niet anders in stand blijven dan op grond van hun onderlinge tweedracht ; vandaar een zonderling staatsbeleid en
een kille wreede regeeringskunst, die, niet tevreden de
vijandige houding te handhaven tusschen volken genoodzaakt met elkaar samen te leven, ze tegen elkaar tracht
op te hitsen, en af en toe zelfs nieuwe twistappels uitvindt, door aan den eenen kant voorrechten te verleenen,
en aan den anderen kant te verdrukken en te vervolgen.
Van een dergelijke regeeringskunst, die een belachelijk
spel zou lijken, als ze niet een slag in 't gezicht was van
de eerste beginselen van politieke rechtvaardigheid, was
geen natie zóozeer het slachtoffer als de Italiaansche ;
doordat men niet alleen, ten bate van andere volkstammen,
het edele deel dat nog ten prooi was gebleven aan de
Habsburger dynastie wilde knechten en vernederen, maar
het totaal wilde uitroeien. Een lange reeks van handelingen, al meermalen tevergeefs uiteengezet en gebrandmerkt,
laat geen twijfel omtrent het bestaan van dit opzet, dat
tot nu toe slechts door de heldhaftige en wanhopige vastberadenheid van onze stamgenooten verijdeld werd, die als
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echte Romeinen wisten te dulden en te weerstaan, zooals

ze nu, met behulp van ons, die gekomen zijn om hun
te verlossen, als Romeinen zullen weten te overwinnen.
Door deze hulp te brengen, die nu niet langer was
uit te stellen, vervullen wij bijgevolg een heiligen plicht.
Ons drijft niet landhonger naar 't gebied van een ander,
noch slecht verholen heerschzucht ; wij willen het leven
en de vrijheid van onze broeders, die onze eigen vrijheid
en leven zijn, beschouwd in het concrete evenbeeld van de
natie. Wij willen dat het voor Italianen niet langer een
misdrijf zal zijn Italië als hun vaderland te belijden.
,
^

*

-X-

Het Oostenrijksch-Hongaarsche staatsbeleid heeft het
onderstaan, even willekeurig als de ziel van de volken,
zoo ook den aard van de landstreken te fatsoeneeren. Dat
Italië begrensd wordt door de Alpen en de zee is een
waarheid van zuiver natuurkundigen aard, bekrachtigd
door een ononderbroken traditie van duizenden jaren ; daar
zelfs in tijden van de grootste vreemde overheersching het
overtrekken van de Alpen, zelfs in de oogen van de veroveraars, steeds als een inval in Italië gold. En deze
goddelijke naam heeft hun met een glans van roem of
treurige befaamdheid omgeven. Maar als men n it den
bovenloop van onze rivieren Italië noemt, dan wordt dit
aarsche Rij k als een misdaad
in het Oostenrijksch-Hongaarsche
vervolgd, gedwongen als het is, door zijn innerlijke verkeerdheid van bouw, om overal op te treden als verkrachter van de natuur. Waarin toch bestaat het „staatkundig
rijksverband", dat door zijn strafwetten zoo angstig bewaakt wordt, anders dan in het scheiden van wat de
natuur heeft willen verbinden ?
„Italië eindigt bij Ala", zei, in een noodlottig proces,
de rijksadvocaat te Trento. Wij antwoorden door de woorden op te roepen van Petrarca en Dante, en de beslissende
definitie van Augustus; wij antwoorden door in de toppen
der Alpen de uitspraak aan te wijzen die de natuur daar
gegrift heeft in onuitwischbare letterteekens.
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„La situation des montagnes, des mers et des fleuves
qui servent de bornes aux nations qui l'habitent, semble
avoir décidé du nombre et de la grandeur de ces nations;
et l'on peut dire que l'ordre politique de cette partie du
monde est, a certains égards, l'ouvrage de la nature"
(Rousseau, Extrait du Projet de paix perpauelle, etc. (Euvres,
ed. Lefèvre, T. IV, p. 262). Alle gebeurtenissen van de
nieuwe geschiedenis hebben de diepe beteekenis van deze
uitspraak van Rousseau bevestigd, daar ze aangetoond
hebben hoe onherstelbaar hachelijk het bestaan is van
staten die door willekeur in 't leven zijn geroepen, volgens
believen van vorstenhuizen of dergelijke uitwendige criteria,
met volslagen miskenning van de natuurlijke orde. Overwicht van wapenen of kunstgrepen van diplomaten, hoe
talrijk ook, kunnen geen duurzaam evenwicht in 't leven
roepen tusschen ongelijksoortige politieke elementen, en
kunnen evenmin beletten dat de kernen van een yolk, ook
al zijn ze verstrooid en voor langen tijd verstikt, zich
ontwikkelen en in nieuwe eenheid zich bij elkaar voegen.
„Waarop zijn

ten slotte", zoo vragen wij met Romagnosi,

„alle opeenvolgende pogingen van Frankrijk, Spanje en
Duitschland uitg,eloopen om verschillende deelen van Italië
bij hun eigen gebied te voegen P Heeft soms de tijd den
natuurlijken afkeer van de vreemde overheersching kunnen
vernietigen, en de vereeniging van een deel van de eene
natie met de andere kunnen bevestigen ? Nimmer. Hoe zou
men dan niet de kreet moeten hooren en de onvermoeide
kracht moeten gevoelen van de natuur, die vereeniging
van ongelij ksoortige elementen niet wil, en daarentegen die
van gelijksoortige in de hand werkt ? Ik tart de meest
doortrapte onder de geridderde handlangers van dezen roof
die kreet te verstikken, en de bewijzen van die kracht te
onderdrukken." (Ro ni agnosi, La scienza delle costituzioni,
Parte prima, Teoria speciale, Cap, III, § 22). Het is voorzeker
een wet van universeele strekking die aan de natiën een
eigen „physische constitutie" toekent, overeenkomstig met
hun „moreele constitutie", en alleen het samengaan van
dergelijke elementen (,,gezamenlijk bezit van het heele
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nationale grondgebied omgeven en afgebakend door zijn
natuurlijke grenzen", en „een gematigde reg eering die het
heele volk bestuurt") kan die nationaal-staatkundige constitutie
voortbrengen die Rornagnosi ook wel „etnicarchie" noemt,
en waarvan ten slotte het algemeen evenwicht tusschen
de volken afhangt. „Het uiterste punt waartoe de natuur
de volken schijnt te roepen" (verklaart dezelfde wijsgeer),
„is de afmetingen van de staten overeen te brengen met
de gebiedsafmetingen die zij zichtbaar op bet aardoppervlak
heeft geteekend, en die nog scherper uitkomen door een
gemeenschappelijke taal, zielenverwantschap en onderlinge
blijvende genegenheid. Er is een zedelijke en politische
verwantschap, zooals er materieele en chemische verwantschap is. De natuur streeft er steeds naar het gelijksoortige
bijeen te brengen en het ongelijksoortige
ksoortige te scheiden."
(Romagnosi, Tnsti-tUzioni (li civi,le,fliosofia ossici di g iurisprudenza
teoretica, Parte 1, L. VI, C. II, ed. De Giorgi, § 2177.)
Door een langzame, dwingende, steeds toenemende kracht,
worden de volken er dus toe gedreven hun „natuurlijke
gedaante" aan te nemen.
In overeenstemming hiermee moet Italië weer tot een
geheel worden, binnen zijnn natuurlij ke grenzen tot eenheid
worden gebracht : het moet staatkundig ëën worden, zooals
het moreel en physiek een is. „Geographische omstandigheden, overlevering, taal, literatuur, redenen van staatkundige macht en landsverdediging, wenschen van de bevolking, democratische neigingen die de Italianen aangeboren zijn, voorgevoel van een vooruitgang waartoe alle
krachten van het land noodig zijn, bewustzijn van zelfstandig
optreden in Europa en groote dingen die Italië ten bate
der menschheid te volbrengen heeft, alles vereenigt zich
tot dit doel. Geen hinderpaal doet zich voor die niet te
overwinnen is ; geen enkele tegenwerping die niet op
historische of philosophische gronden te weerleggen is."
(Mazzini, Dell' unità italiana, in Scritti editi ed ined. vol III,
p. 256). Aldus schreef, strijdende voor onze eenheid, Giuseppe
Mazzini, die ook met voorliefde de woorden van Napoleon
aanhaalde : „Italië is omringd door de Alpen en de zee.
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Die natuurlijke grenzen zijn met zooveel nauwkeurigheid
geteekend dat het wel een eiland lijkt. . Italië heeft maar
150 naijlen grens naar het Europeesche vasteland, en die
150 mijlen zijn versterkt door den hoogsten grenswal die
zich tegen de menschen kan verheffen . . . Afgebakend
binnen zijn natuurlijke grenzen is Italië voorbeschikt een
groote en machtige staat te worden . De Italianen vormen
éen enkele natie : de eenheid van zeden, taal en literatuur
moet te eeniger tijd al de bewoners onder een enkele
regeering vereenigen . En Rome is, zonder eenigen twijfel,
de hoofdstad . die de Italianen voor hun vaderland zullen
kiezen." (Mémoires de Napoléo4. Vol. I. Description de l' Italie
in de uitgave van 1867, Parijs, Commentaires de Napoléon
Premier, p. 105 — 129). Deze voorspelling heeft zich al,
voor zoover mogelijk was, verwezenlijkt ; aan ons de taak
om haar ten volle in vervulling te doen gaan, en wel met
de wrekende kracht der wapenen, daar alle andere middelen
vruchteloos zijn gebleken. Nog langer de verminking en
verscheuring van Italië te dulden, terwijl een nieuwe orde
van zaken in Europa op het punt is gesticht te worden,
zou een nooit te boeten misdrijf zijn ; vergiffenis schenken
aan dengeen die nu nog een deel van onzen grond bezet
houdt, terwijl wij- hem er uit kunnen verjagen, zou geen
meelij zijn, maar schandelijke laagheid en medeplichtigheid
aan de misdaad.
De economische waarde van de landstreken die wij
trachten terug te krijgen mag daarbij geen punt van overweging uitmaken 1 ). Al waren ze, in plaats van vruchtbaar
in graan en weelderige bosschen, zoo droog als kale rotsen,
al waren het, in plaats van akkers door breede en diepe
stroomen besproeid, in staat om vlijtige bewerkers rijkelijke
belooning te geven, dorre zandvlakten, al ontbrak de door
de zon gekoesterde kustlijn, met tal van havens en inhammen, die een onbegrensde mogelijkheid opent voor wereldverkeer en expansie, dan zou onze wil om die streken te
bevrijden er niet minder vast om zijn. Want een motief
1) De lezer herinnere zich dat dit geheele betoog niet tot de buitenwereld, maar tot de landgenooten van den Schrijver gericht is. Vert.
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van zedelijken aard, verheven boven alle berekening van
voordeel, bindt het volk aan zijn grondgebied, en doet een
vreemde overheersching gevoelen als een beleediging aan
allen en aan elk in 't bizonder, ook al was de schade wellicht zeer gering. Zoo zonden we ook immers in het private
leven niet dulden dat een indringer eigenmachtig een deel
van ons huis, hoe klein ook, hoe onbeduidend, in beslag
nam ? Iedere vraag over ons grooter of kleiner belang bij
't bezit van dit of dat stuk van den vaderlandschen grond
is bijgevolg overbodig, omdat zij al a priori is opgelost
door een hoogere ethische reden.
Niemand is het bovendien onbekend dat de streken
waarom het gaat voor ons van vitaal belang zijn, ook om
de eenvoudige reden dat ze feitelijk de andere, aangrenzende cisalpijnsche landen beheerschen, en bijgevolg een
voorwaarde uitmaken voor de veiligheid van onzen staat.
Zou dat al geen voldoende reden zijn om onzen oorlog te
rechtvaardigen, volgens diezelfde Duitsche wetenschap die
zich nu tegen ons uitput in ijdele beschuldigingen ? Heeft
Prof. Lasson, een van de leidende geesten van 't moderne
Duitschland, niet geschreven dat „een Staat wien de bergruggen of waterwegen ontbreken waarop natuurlijkerwijss
zijn verdediging moet steunen, de natuurlijke en ten volle
gerechtvaardigde neiging heeft om de gebrekkige voorwaarden voor zijn bestaan te herstellen, door ziel te verschaffen
wat hem ontbreekt en wat noodig is voor zijn veiligheid" ?
En dat, daar dit in den regel niet goedschiks kan worden
verkregen, „het dan maar met geweld moet worden veroverd, door een behendig en energiek aangrijpen van de
gunstige gelegenheid" ? (Lasson, Das Kulturideal und der
Krieg, 2e Aufl., Berlin, 1906, p. 60). Maar wij hebben
waarachtig dergelijke argumenten niet noodig; want het
is ons niet te doen een nieuw recht te gronden, maar te
herkrijgen wat ons toebehoort ; en „quod proprium est
alicuius, amplius eius fieri nequit".

* *
^

De zuivere rechtmatigheid van de Italiaansche nationale
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zaak, en de onmogelijkheid haar anders dan gewapenderhand te verdedigen, heiligen onzen oorlog. Maar deze
krijgt nog een nieuwe en plechtiger wijding door hetgeen
hij beteekent in den algemeenen worstelstrijd der volken.
In dezen strijd is Italië getreden met volle bewustheid,
beter wetend dan andere volken die eerder in het strijdperk
verschenen, welke vreeselij ke gevaren het liep en welke
groote offers het bracht. Het is er ingetreden wetende dat
enkele van de geduchtste oorlogvoerenden naar eigen
erkentenis een wijze van krij gvoeren hebben ingevoerd die
geen perken kent, noch van zedelijkheid, noch van recht,
noch van beschaving, geen verdragen eerbiedigt, geen onzij Bigen of niet-strijders spaart ; een strijdwijze, in 't kort,
die met alle normen breekt waardoor de oorlog zich van
bekkesnijden en rooftochten onderscheidt. Deze oorlogvoerenden zijn juist dezelfde die al in vredestijd de vrijheid
en het recht plachten achter te stellen bij de macht, door
openlijk de kleinere nationaliteiten die door vroegere overweldiging binnen hun grenzen waren gekomen, te knevelen
en te vervolgen. Tegen dergelijke krij gvoerenden slingerde
Italië zijn uitdaging. Deze dient dus een hooger zaak nog,
gehoorzaamt aan een nog dieper beweegreden dan de hereeniging van de uiteengerukte italianitas ; zij streeft naar
herstel van gezag voor het recht in 't algemeen, naar
behoud van de hoogste menschelijke idealen en naar het
afdwingen van eerbied daarvoor in een nieuwe wereldorde.
Door een wijze schikking van het lot kan Italië zichzelf niet verdedigen zonder tegelijk de onaantastbaarheid
van alle vaderlanden te verkondigen. „De vrijheid van een
volk," schreef Giuseppe Mazzini uit naam van Italië en van
de geheele menschheid, „kan niet zegevieren noch standhouden dan in 't geloof aan het recht van allen op die
vrijheid ... Ik heb mijn vaderland lief, omdat ik het
Vaderland liefheb ; onze vrijheid, omdat ik geloof in de
Vrijheid ; onze rechten, omdat ik geloof in het Recht."
Deze bewonderenswaardige samenstemming, die ons het
geheim van onze zending in de wereld ontsluiert, is nog
onlangs weer gebleken. Toen, op grond van voorwendsels

DE MOREELE REDENEN VOOR ONZEN OORLOG.

379

en averechts begrepen dynastieke belangen, sommige „geridderde handlangers van den roof" een eind aan de Servische
onafhankelijkheid wilden maken, vond Italië in zich, in
de eigen voorwaarden van zijn leven, in de traditiën van
zijn verleden en zijn strevingen voor de toekomst, ernstige
motieven om niet aan deze onedele onderneming mee te
doen 1 ). En toen, met onbeschaamde minachting voor een
recht dat bij plechtig bezworen verdrag gewaarborgd was,
België overrompeld en verscheurd werd door een van die
borgen zelf, toèn was het al voor iedereen buiten twijfel
dat het niet de bestemming van Italië kon zijn aan de
zijde van den aanrander op te treden.
Het zou overbodig zijn hier te onderzoeken door welke
oorzaken het Germaansche volk, dat tot politieke eenheid is
gekomen, zooals het onze, in naam en op grond van zijn
nationale eenheid, en vroeger luider stemme, eerst door de
hervormingsbeweging en later bij monde van zijn grootste
philosophen, zooals Kant en Fichte, de onaantastbare
autonomie van den menseb had verkondigd, zich langzamerhand heeft kunnen vervormen tot een machtig werktuig van
bedreiging der menschenvrij heid. Het schijnt waarlijk dat
dit volk, terwijl het mechanisme van zijn nijverheid hoe
langer hoe volmaakter werd, het begrip verloren heeft van
de ethische en rationeele grenzen van zijn macht, en
bijgevolg ook die verheven opvatting, die eens op een tijd
ook Germaansch was, van een samenleving in overeenstemming met het recht, tusschen vrije en gelijke Staten. De
nieuwste philosophie, die van Hegel afstamt, in wiens
stelsel, onder het broos omhulsel van idealistische formules,
de kiemen al ontsproten van het grofste materialisme —
gaf wel verschillende sierlijke namen aan de aanmatigende
zucht naar overheersching, die het nieuwe kenmerk van
het Germanisme was geworden ; maar ze kon het wezen er
van niet veredelen, noch het aannemelijk maken voor de
gemeenschap der beschaafde volken ; welke juist, bij het zien1) Dit slaat natuurlijk niet op de Oostenrijksche bedreiging in 1914,
daar Italië hierin niet gekend werd, maar op de stappen (door Giolitti
onthuld), die Oostenrijk in 1913 met hetzelfde doel bij Italië deed. Vert.
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oplaaien van die heerschzucht, een moreele toenadering tot
elkaar bespeurden, en zich als door een verbond vereenigd
voelden. Volken van zeer uiteenloopend temperament en
zeden, deze op handel, die op de kunsten zich toeleggend,
deze zeevaarders en gene landbouwers bij uitnemendheid,
deze vol vuur en opbruisend, gene methodisch en langzaam,
deze verfijnd en oogenschijnlijkk verslapt door eeuwen van
een glorierijk verleden, gene met ongerepte krachten en
nauwelijks er aan toe om de moeilijke en vruchtbare beproevingen van het moderne Europeesche leven te aanvaarden ; deze in republieken levend en die in een keizerrijk ;
deze gering in aantal en saamgedrongen in een kleine
ruimte, en gene bijna talloos, met hun landskinderen verstrooid over meerdere werelddeelen, allen sloegen in den
uitersten nood de handen ineen om zelfs met hun bloed de
voorwaarden voor hun vrije ontwikkeling te verdedigen.
Deze voorwaarden zijn geen andere dan de voorname
grondstellingen van het volkenrecht, zooals ze b.v. ten tijde
van de Fransche omwenteling zijn geformuleerd : „Les Peupies sont respectivement indépendants et souverains, quel
que soit le nombre d'individus qui les composent et
l'étendue du territoire qu'ils occupent." „Un Peupie n'a pas
le droit de s'immiscer dans le gouvernement des autres."
„Les entreprises contre la liberté d'un Peuple sont un
attentat contre tous les autres." „Les traités entre les Peuples sont sacrés et inviolables" (Art. 2, 7, 15 en 21 van de

Déclaration du droit des gens, die abbé Grégoire aan de Conventie voorstelde op 4 floréal, an III, 23 April 1795).
Geen andere taal verkondigden toentertijd de edelste
geesten van Duitschland, en wel als eerste onder allen
Kant in zijn gedenkwaardig geschrift Zum ewigen Frieden;
zoodat op het oogenblik Duitschland, door die grondstellingen met voeten te treden, niet alleen de eeuwige beginselen van recht en billijkheid beleedigt, maar ook het beste
deel van zijn verleden verloochent. Het treurige bondgenootschap dat het voor dezen oorlog beschoren is bevestigt
deze noodlottige verdoling; daar het zeker niet overeen te
brengen is met den geest van de historie, maar veeleer
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een ongehoorde afdwaling daarvan uitmaakt, dat een jong
volk, homogeen en vruchtbaar als het Germaansche, in
alle kunsten en wetenschappen geoefend, ontvankelijk voor
alle idealen en in staat tot vooruitgang op elk gebied, genoodzaakt is tot steun te dienen, in hun oneervolle afgeleefdheid, van twee dubbel-, neen véelslachtige rijken als
het Oostenrijksch-Hongaarsche en het Turksche, die nooit
een eigen ontwikkelingsaanleg bezaten, op geen enkele
natuurlijke basis bouwden, maar alleen op corruptie en
staatsmanshandigheid.
Als wij echter nu tegenover dit volk staan, waarmee
we zoo lang samenwerkten en zouden willen samenwerken
op het gebied van het denken, dan is het onze schuld
niet. Door ons werd van den weg niet afgeweken. Toen
Duitschland nog zoekende was naar zijn nationale eenheid,
schreef Giuseppe Mazzini aan een Duitscher : „Laat het
Oostenrijksche keizerrijk over aan de veroordeeling die God
en de menschen er over hebben uitgesproken ... Wisch van
het voorhoofd van Duitschland de smet die Oostenrijk er
op heeft geworpen, door Europa de zonen van Hermann
en Luther in de gedaante van strijders voor het despotisme
te vertoonen ; en de volken zullen u omringen met eensgezindheid en liefde . .. Verdedig het beginsel dat ieder land
aan zijn eigen volk behoort. Laat ons onze eenheid volbrengen en grondvest de uwe... De Duitsche idee en de

Italiaansche idee zullen zich over de vrije Alpen verbroederen" (Mazzini, Italia e Germania Lettera ad un tedesco,
in de Unità Italiana, 28 Febr. 1861). Die verheven vermaning,
die in de gebeurtenissen van 1866 een begin van weerklank scheen te krijgen, is nu verder dan ooit van haar
verwezenlijking af: de vlek die de groote vrijheidsapostel
wilde uitgewischt hebben heeft zich op het aangezicht van
Duitschland verder uitgebreid, en de volken omringen het,
in plaats van met liefde, met een geduchte haag van
wapenen, tot verdediging van hun eigen bedreigde vrijheid.
Maar juist daarin ligt een indirecte bevestiging van de
diepe waarheid van die waarschuwing, die nu nog de volle
waarde van zijn ideaal behoudt, en evenzeer kan dienen
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om de noodlottige dwaling van Duitschland te kenschetsen
als de noodzakelijkheid van ons verweer daartegen. „Verkleint niet," schreef nog in 1861 Mazzini aan drie Duitschers die met armzalige sophismen op zijn aansporing
hadden geantwoord, „verkleint niet het ontzaglijke vraagstuk dat nu in Europa is opgeworpen tot de vraag hoeveel slaven op een bepaald grondgebied de livrei van dien
of dien meester voor die van een anderen zullen verwisselen ... Zoekt toch niet, gij mannen van diep denken en
vooruitgang, naar wapenen uit kanselarijen die hun oorsprong zoeken in de Middeleeuwen. Weest Teutonen, zegt
ge tot uw volk. Maar welke beteekenis hecht ge aan dit
woord? Van welk Deutschtum spreekt ge? Van dat wat
onderdrukt in naam van 't geweld of van dat wat zegent
in naam van geestesmacht? Van het Duitschland van
Luther of dat van Metternich ? Ook ik ken, ik vreemdeling, een Duitschland dat ik eerbiedig groet; het is dat
van de Hervorming, dat tot devies had : vrij onderzoek; met
zijn befaamde Boeren uit denzelfden tijd die zeiden : het
rijk der hemelen moet hier op aarde zoo mogelijk zijn weerga
vinden ; met de roemrijke schaar van zijn wijsgeeren en
critici, van Lessing tot Baur, wiens raad was : overweegt
ernstig de groote feiten der menschheid, -- Gedachte, Geschiedenis, Godsdienst. Maar dat Duitschland heeft, om zijn
zending in de wereld te vervullen, niet de provinciën
van de Adige, niet Trento 1 ) of Roveredo noodig. Het
heeft alleen maar behoefte aan eenheid, aan harmonie
tusschen denken en handelen, zóo dat men er niet van
zal zeggen: Zie, het predikt heden wat het morgen met
de daad zal weerspreken; het moet zich reinigen van de
misdrijven van zijn koningshuizen, den last van onrecht
afwentelen dien Oostenrijk het wil opleggen. Het heeft
behoefte aan liefde en achting van de volken, niet aan
achterdocht, niet aan oorlog ; behoefte zijn krachten te
concentreeren en er zoo goed mogelijk partij van te trekken
1) Trento is de stad die de Duitschers Trient noemen, en die zuiver
Italiaansch is, in uiterlijk en bevolking. Het Trentino is de provincie. Ons
woord Trente beteekent beide. Vert.
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op den grond waar zijn taal gesproken wordt, waar de
moeders aan de wieg van de kleintjes de sagen van 't volk
vertellen, niet om ze te verspreiden daar waar ze toch
niet anders blijven kunnen dan als vijandelijke legioenen
gecampeerd te midden van vijanden. Tot dit Duitschland
heb ik gesproken. Welnu, dit Duitschland zal geen eenheid
kennen voor het Habsburgsche Rijk gevallen is. En het
zal de liefde van de volken niet verwerven, zijn krachten
niet kunnen concentreeren, zich zijn zending niet bewust
worden, zoolang het zijn eigen zonen ten strijde zendt aan
de zijde van de Croaten, die U, heeres, toch ook niet zoo
sympathiek schijnen, tegen de nationale vrijheid van volken
die het niet hebben beleedigd, die er ook niet gevaarlijk
voor kunnen worden, maar die op eigen grond heer en
meester willen zijn. . . En ge beeldt U vergeefs in, dat ge
zoo het Duitsche vaderland zult dienen. Men dient nooit
het Vaderland, als men het aanspoort zich te onteeren."
(Mazzini, Aan de HH. Rodbertus, Deberg en L. Bucher, in de
Unità Italiana van 21 April 1861, en in Scritti editi ed ined.,
dl. XI, p. 269-271.)
Deze profetische vermaning werpt een licht zoo helder
als men het zelfs nu niet beter kon wenschen op de
diepste oorzaken van den tegenwoordigen oorlog, die voor
ons en andere volken een bevrijdingsoorlog is, en voor
nog andere er een is van tragische vergelding ; die, in 't
kort, een oogenblik is van de wording van het recht in
de wereld.

Uit een physisch oogpunt beschouwd, is ook deze
oorlog, als iedere andere, een spel van krachten, een poging
tot wederzijdsche overweldiging tusschen verschillende
volken. Maar in zijn geheimste wezen is hij er bijna de
ontkenning van, omdat hij een nieuwe orde van zaken
tracht in te stellen, waarin geen enkel volk zal overweldigd
worden, en de ideale waarden gelijkelijk worden erkend
boven de ongelijkheden in physieke kracht. De historische
logica deinst niet voor paradoxen terug : zoo strijden wij
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in 't onderhavige geval in zekeren zin ook ten bate van
onze vijanden, in zooverre we er op uit zijn dien dieperen
grondslag van menschelij kheid te redden die nu in hun
is uitgewischt en in zijn tegendeel verkeerd. Wij trachten
zooals reeds gezegd is niet alleen óns recht te verdedigen, maar het recht in 't algemeen ; niet alleen óns
vaderland, maar het beginsel der onschendbaarheid van
alle vaderlanden. Dit beginsel houden wij hoog tegen de
valsche opvatting, die nu overheerschend is bij de volken
die tegenover ons staan, dat de macht en niet het recht
de grondslagen van de Staten zijn, en dat, om haar macht
en haar gebied te vergrooten, een mogendheid alles veroorloofd is.
Van dit valsche beginsel waren zij die het aanvaardden
of duldden zelf de slachtoffers, niet alleen omdat, op een
zeker punt gekomen, het de verontwaardiging en bloedigen
weerstand moest opwekken van andere volken, besloten
om niet voor geweld te wijken ; maar ook en allereerst,
omdat een zoo anti-juridisch criterium, als basis aangenomen
voor de uiterlijke werkzaamheid van een Staat, noodzakelijk
moest uitloopen op een analoge miskenning van het recht
in het inwendige leven van dien Staat zelf. Deze twee
reeksen van gevolgen zijn onafscheidelijk, zoowel in werkelijkheid als logisch ; een agressieve houding is uitteraard
onvrijzinnig, en de ketenen die een natie andere volken
wil opleggen drukken in de eerste plaats op haarzelf.
De oorlog nu, die als eerste beweegreden de noodzaak
heeft een dam op te werpen tegen vreemde aanmatiging,
gaat dikwijls in zijn uitwerking verder dan die oorspronkelijke bedoeling, en dient een hooger doel: hij verwekt in
den Staat zelf waartegen hij gevoerd wordt een moreele en
politieke crisis, waaruit, al komen veel individuen er bij
om, het volk herboren opstaat. Dit is een van de meest
eigenaardige gevallen van de wet van progressieve verschuiving (of heterogenesis) van doeleinden, die Vico als een
bewijs beschouwde van een Rede of „Voorzienigheid" die
ten grondslag ligt aan het geschiedkundig verloop.
Niemand zou heden met nauwkeurigheid kunnen bepalen
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welke wijzigingen de tegenwoordige oorlog zal brengen in
den toestand en het bewustzijn van de volken die er aan
deelnemen : in 't bizonder door welke wisselvalligheden en
wendingen van 't lot het Duitsche volk het verloren rechtsbewustzijnn zal herkrijgen, en zal worden teruggebracht, of
zich en zijn heerschers zal terugbrengen tot de vrijheidsidee
die het toch vroeger beleed. Maar dit kunnen wij met
zekerheid zeggen : dat de beginselen in naam waarvan wij
strijden, de waarden die wij trachten te redden, niet van
bizonderen aard en niet alleen ons particulier eigendom
zijn, maar inderdaad het heele menschdom betreffen. Het
zijn juist die beginselen en ethische waarden de autonomie van de individuen en volken, de voorrang van het
recht boven de macht, de trouw aan het gegeven woord
die voor de menschheid in 't algemeen het leven alleen
waardig maken geleefd te worden. Als deze tragische strijd
zal leiden, zooals niet twijfelachtig is, tot het beter verzekeren dan vroeger van de heerschappij, dan zal hij door
de toekomstige geslachten, zoowel van overwinnende als
overwonnen volken, beschouwd worden als de dageraad
van een nieuw tijdperk, en dan zullen de tegenwoordige
verschrikkingen het ontzettend maar noodzakelijk middel
schijnen voor de hoogere ontwikkeling van de menschheid
in zedelijkheid en beschaving.
Deze innerlijke doeltreffendheid van onzen oorlog, die
ten slotte verder gaat dan de bizondere en onmiddellijke
bedoeling van de strijdvoerende partijen, vertoont zich op
verschillende wijzen. Als we b.v. tegen de barbaarsche
woestheid van de nieuwe beeldstormers de heerlijke gedenkteekenen van geschiedenis en kunst beschermen, die het
heiligste erfstuk van ons volk zijn, bewaren wij ze inderdaad niet voor ons alleen, noch voor onze nakomelingen,
waaraan het onze plicht is ze na te laten zooals wij ze van
onze voorouders ontvingen ; maar voor allen die in de
wereld den goddelijken zin voor schoonheid hebben of
zullen hebben, en dus ook voor de zachter gestemde nazaten
van onze tegenstanders. Zoo verzetten wij ons niet ten
eigen bate tegen het opleggen van een mechanisch schema
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van cultuur, dat, hoe zuiver technisch volmaakt, toch allen
zedelijken inhoud mist, en tegen den spontanen eurythmischen geest van ons volk strijdt ; niet uit „heilig egoïsme"
alleen komen wij in opstand tegen de pogingen om ons
nationaal bestaan te verminken en te verminderen, maar
omdat we ons bewust zijn dat wij Italianen, zooals wij zijn
en willen zijn, een edele en eigen missie hebben in de
„organisatie van den arbeid der Menschheid", hetgeen de
afdoende reden is voor de nationale individualiteit van
alle vaderlanden. Als wij, door een ondenkbare laagheid,
er in hadden toegestemd een ondergeschikte plaats in te
nemen in een monsterachtige, door anderen bestuurde
politieke en militaire hierarchie, en zoo afstand hadden
gedaan van het vrije opbloeien en ontplooien van onzen
aanleg, zouden we niet alleen onszelf en onze bestemming
hebben verloochend, we zouden verraad gepleegd hebben
aan de zaak der menschelij ke beschaving. Want deze verwacht nog meerdere onschatbare bijdragen van het onbedorven en ongeschonden Italiaansche volksgenie. Opdat
dit zoo blij ve, is geen inspanning te z waar, geen offer te
moeilijk.
In 't verzekerd bewustzijn van de innerlijke rechtvaardigheid van onze zaak, en van haar volkomen harmonie
met die van de menschheid in 't algemeen, zien we zonder
beven de vuur- en bloedproef te gemoet, en ondervin den
we, tegelijk met de ontzetting en smarten, de weldadige
uitwerkingen van de oorlog. Hij is het die, als een vlam
die al brandende zuivert, in ons het lage egoïsme doodt,
en ons een waarachtiger leven doet leven in den geest van
onze natie, en bijgevolg in dien van het heele menschdom.
Hij is het die ons het verborgen vermogen ontsluiert onszelf te overtreffen, door ons wezen te bevrijden van de
bedriegelijke individueele aanhankelijkheden, die het in
gewone dagen maar al te vaak omstrikken en benauwen.
Hij is het die ons met onverwachte klaarheid toont dat
de willekeur moet worden opgeofferd om plaats te maken
voor de vrijheid ; dat de pogingen van de enkelingen ijdel
zijn, als ze niet ondergeschikt gemaakt worden aan tucht
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en ordening ; dat er in de menigte een samenwerking noodig
is, om door g ezam elfij ke inspanning de zwaarste taken te
volvoeren. Hij is het die in vervlogen tijden de bevrediging
en politieke eenheid van de gentes tot stand bracht, door
den drang van gemeenschappelijke verdediging, en ons nu
weer overreedt onze bizondere begeerten te beteugelen,
persoonlijke veeten op zij te schuiven, binnenlandsche
twisten en tweedracht op te heffen, om de opperheerschappij
van den Staat te bevestigen en het onverbreekbaar bestand
van de nationale eenheid te bezegelen. Hij, die reeds zoo
sterk het menschelij k vernuft wist te prikkelen en te
verfijnen in de uiterste inspanning om hoe langer hoe
doeltreffender middelen van verdediging en aanval te scheppen, drijft ons nóg voort tot een dergelijke inspanning,
die ten slotte den vooruitgang ten goede komt, en vruchtbaar is door tallooze toepassingen in de kunsten en werken
des vredes. Hij is het die het aanzijn geeft aan tal van
nieuwe oogmerken en nieuwe denkbeelden, door uit de
geweldige spanning der geesten, als door een experimentum
crucis, verwonderlijke openbaringen te voorschijn te halen
van krachten die sliepen of onbekend waren.
Nooit meer dan nu blonken deze kenmerkende deugden
van den oorlog uit, omdat geen oorlog dieper gevoeld was
en intenser gewild dan deze van ons, geen andere zoo beantwoordde aan een zedelijken imperatief, als oorlog van
rechtvaardigheid en zoowel nationale als humane verlossing.
Ons geweten is in den strijd dien wij voeren rein, onze
geestdrift vurig, ons geloof in de zegepraal vast.

EEN REIS DOOR HOLLAND EN
WEST-DUITSCHLAND IN 1794
DOOR

D. LOGEMAN —VAN DER WILLIGEN.

Een zucht om eens iets heel anders te lezen dan gewoonlijk, deed mij de hand uitstrekken naar een Engelsch
boek van Ann Radcliffe in 1795 te Dublin verschenen. Ik
weet dat ik die zucht naar iets ongewoons met veel anderen deel. Menigeen heeft in deze dagen behoefte om eigen
gedachten te ontvlieden, om zich met geweld aan de werkelijkheid te onttrekken en zijn hersens te dwingen in een
geheel andere richting dan gewoonlijk. Een bekend professor in de anatomie is bezig om de Hebreeuwsche Genesis
in het fransch te vertalen en is tot de ontdekking gekomen
dat het Hebreeuwsch een hoogst interessante taal is. Dit
is maar éen voorbeeld uit vele. Hoe groot is vooral het
aantal jonge meisjes dat anders gedésoeuvreerd rondliep en
dat zich nu met hart en ziel wijdt aan allerlei nuttige
werken, in het leven geroepen door de huidige toestanden ... Maar ik wilde vertellen van het boek van Ann
Radcli ffe, dat werkelijk het lezen heel waard is 1 ).
Zeer bescheiden zegt de schrijfster in de Inleiding dat
1) „Journey made in the summer of 1794 through Holland and the
the Western Frontier of Germany," by Ann Radcliffe, Dublin, printed by
William Porter 1795.
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de opmerkingen over economische en politieke toestanden
van haar reisgezel, haar man, afkomstig zijn. Zij had gaarne
ook zijn naam op den titel vermeld, maar angst om door
„een bizondere nieuwigheid," den schijn op zich te nemen
alsof zij de aandacht wilde trekken, weerhield haar. Dezelfde
bescheidenheid is de schrijfster in haar reisverhaal echter
niet overal bijgebleven. Als er vergelijkingen gemaakt
worden tusschen Holland en Engeland, vallen die bijna
altijd ten voordeele van het schoone Albion uit.
De reis gaat van Harwich naar Hellevoetsluis en duurt
zes en twintig uur, wat mij wonderlijk kort voorkomt. Van
de accomodatie aan boord, of de zeereis hopren wij niets.
Daar de reisgelegenheden in Holland en Duitschland en
de herbergen, waar overnacht wordt, vrij geregeld nauwkeurig beschreven zijn, vooral als er iets slechts van te
vertellen is, vermoed ik dat de boot van Engeland naar
Holland een Engelsche was, waarvan de schrijfster geen
kwaad wilde zeggen. Een venijnige gedachte van mij, dat
geef ik toe, maar mijn karakter ondergaat den laatsten
tijd ook groote veranderingen ... Heel zeker niet ten goede.
En ik weet dat ik ook dit met vele anderen deel.
De pier waar in Hellevoetsluis wordt afgestapt is blijkbaar van een constructie die de schrijfster nog niet kent.

Zij beschrijft die als een „pale4werk, gevuld met zand en
groote steenen, die door een soort mandenwerk van gevlochten teenen aanéengehouden worden." Door de balken,
die dwars over de kolossale houten pijlers gelegd zijn kon
men de constructie nauwkeurig opnemen.
Een zeer groote bewondering heeft zij voor den langen,
hoogen dijk, die „reeds twee eeuwen heeft stand gehouden
en er uitziet alsof zij menige generatie tegen de zee beschermen zal." Naar aanleiding hiervan komt zij tot de
conclusie dat de plaatsnamen in Holland, waarvan er
zoovele eindigen op „dijk, dam en sluis", zeer veelzeggend
zijn. De manlijke bewoners van Helvoetsluis verschillen
niet veel van de Engelsche, alleen zijn „hun kleeren van
een grover maaksel en nemen zij hun pijp mee op straat."
Maar de vrouwen zien er heel anders uit, met hun hoeden

390

EEN REIS DOOR HOLLAND EN

„zoo groot als een Japansche parasol, gevoerd met een
eigenaardige gebloemde stof." En zij hebben nauwsluitende
witte jakjes aan met lange panden en korte, gekleurde
rokken „in den vorm van een duikerklok." Het allerwonderlij kst is echter het mutsje onder den hoed, dat vast om
het hoofd sluit „met gouden versierselen aan de slapen,
die als wijnranken over de kaken hangen." In de herberg,
waar de waard en waardin gelukkig Engelschen zijn, slaapt
de bezoekster voor het eerst in een bedstee. Zij heeft zeker
even raar opgekeken dat men slaapt achter deuren in den
muur, die men voor kastdeuren zou houden, als bezoekers
in Noorwegen nu nog opkijken als zij de slaapgelegenheden
in afgelegen plaatsjes zien en vooral bedden, waarin nog
niet zoo heel lang geleden een gedeelte van het gezin
sliep. Die bedden zijn breed, maar zeer kort, zoodat er
van zich uitstrekken nooit sprake kon zijn. Gewoonlijk is
tegen éen kant van het bed een buffet getimmerd, zoodat
men slaapt in zeer nauw contact met huisraad en eetwaren.
Meestal zijn de bedden ook zoo hoog dat men er met een
trapje in moet. In een land waar alles gedaan moet worden
om plaats te winnen en waar een boerenwoning zelden
uit meer dan éen kamer bestaat, moeten noodzakelijk zelfs
die trapjes nog voor berging benut worden. In meer dan
éen plaatsje in Noorwegen heb ik zelf geslapen in een bed,
dat overdag als een boekenrekje in elkaar geschoven werd
en eerst 's avonds werd uitgehaald en opgemaakt. In ieder
geval heeft Mrs. Radcliffe best geslapen in haar bedstee ;
den volgenden dag gaat de reis verder en wel per rijtuig,
dat zij beschrijft „als een soort coach, zooals wij op schilderijen van de vijftiende eeuw zien afgebeeld." Veel meer
dan van dit ritje geniet zij van den tocht over de Maas
naar Rotterdam. Twee uur lang duurt de vaart en Mrs.
Radcliffe heeft haar oogen overal, niets ontgaat haar en
in de wijze waarop zij vertelt wat zij ziet, herkennen wij
de schrijfster van „The Mystery of U dolpho". Mrs. Radcli ffe
was nl. in 1795 reeds een bekende figuur in de schrijverswereld en „The Mystery of Udolpho", is haar werk dat
het meest opgang maakte. Daarin geeft zij zeer kleurrijke
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en natuurgetrouwe schilderingen van Italië, waar zij
nooit geweest was ! Hoe veel meer mogen wij dus van de
schrijfster verwachten van een land dat zij met haar
kunstenaarsoogen zelf aanschouwt.
„Zij ziet als een
Die nieuwen dag
In het nieuw land
Voor 't eerste zag."

Zoo vol gloed zijn haar beschrijvingen. Windmolens,
het groene weiland, vette koeien en eigenaardige boerenwoningen glijden haar oog voorbij tot dat de stad in het
gezicht komt en de scheepvaart drukker wordt, waaraan
de schrijfster nu heel haar aandacht wijdt. Dan verschijnt
„the smart, swift Englishman," „the bulky Dutchman" en
„the huge Archangelman," en daartusschen Hollandsche
schuiten van allerlei afmetingen. Op de schuiten schippers
op pantoffels, kinderen op klompen, vrouwen met breede
heupen en korte rokken en honden die vinnig uit een ton
tevoorschijn schieten en andere schepen aanblaffen. De
reizigers hebben nog veel gelegenheid om van watertochtjes
te genieten, want de reis door Noord- en Zuid Holland
tot Utrecht toe gaat geheel met de trekschuit. Wij hooren
dat de Hollandsche trekschuit beroemd is om haar juiste

uur van aankomst en vertrek. Dit is volgens Mrs. Radcliffe
alleen te danken aan „de verstandige manier waarop de
Hollanders de afstanden berekenen, wat gebeurt volgens uren
en niet volgens mijlen." Maar zij vindt het onnoodig „gewichtig" dat er een man is aangesteld, die niets anders
heeft te doen dan kaartjes af te geven voor de trekschuit, waarop zeer nauwkeurig plaats van bestemming en
prijs is aangegeven.
In Rotterdam ontdekken de bezoekers vol vreugde in
de haven evenveel Engelsche als Hollandsche schepen,
en wat meer is zelfs verscheidene winkels met Engelsche
opschriften. Het blijkt dat er veel Engelschen in Rotterdam
wonen. Als de reizigers door het vele rondkijken den man,
die de bagage draagt, uit het gezicht verloren hebben en
in gebroken Hollandsch den weg vragen, krijgen zij een
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antwoord in volkomen correct Engelsch. Maar Engelsehe
boeken zijn er,
in de boekwinkels
vreemd genoeg,
niet te vinden, zelfs geen latijnsche, noch fransche, alleen
Hollandsche. De winkels beteekenen overigens niet veel,
noch in Rotterdam, noch in den Haag en Amsterdam. Zij
doen de bezoekers denken aan winkels in Engeland van
vijftig jaar geleden. Maar zij hebben nog nooit zulk een
overvloed van snuif- en tabakswinkels gezien als in de
Hoogstraat, de voornaamste winkelstraat van Rotterdam.
Het eigenaardige van de straten vinden de bezoekers de
„kleine steentjes," maar zij loopen liever langs de grachten
onder de mooie hooge boomen om te genieten van de
ophaalbruggen, „die even gemakkelijk open en dicht gaan
als het deksel van een koffer," en het drukke scheepvaartverkeer. En wat is het toch netjes in Holland ! Overal
hooren wij denzelfden uitroep, in Rotterdam, den Haag,
Delft, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Maar de
beleefdheid lijdt wel een beetje onder deze zucht naar
reinheid. „Een meid die de straat schrobt, bekommert er
zich absoluut niet om of haar emmer water misschien
juist voor de voeten van een dame, die voorbijgaat, wordt
uitgestort." Trouwens al te beleefd zijn ze nergens in Holland, vindt de schrijfster. „Je loopt ook menigmaal gevaar
een Edammer kaas op je hoofd te krijgen, als die van een
wagen door de handen van twee of drie mannen in den
kelder terecht komt." De Hollanders schijnen de leus te
huldigen dat „iedereen maar voor zijn eigen body moet
zorgen." En wonderlijk stil vinden de bezoekers het in
Rotterdam. „Leven en drukte, die gewoonlijk heerschen
waar verscheidene menschen aan het werk zijn, zijn
onbekend in Rotterdam." ,,Schuiten passeeren elkaar in
de grachten, schepen worden aan kabel gelegd, zware
vrachten verplaatst, zonder een woord dat op twintig
yards afstand gehoord kan worden."
De afwezigheid van wagens en karren draagt ook het
noodige bij tot de heerschende stilte, want een slee, waar
de sleeper naast loopt, maakt lang zooveel lawaai niet als
de ratelende wielen van een wagen. Maar als de sleeper
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vroolij k gestemd is en zijn vracht heeft afgeleverd, gaat
hij achterop de slee staan en houdt zich in evenwicht met
de leidsels en dan gebeurt het wel eens dat hij het paard
toeschreeuwt en er in woeste vaart vandoor gaat, zoodat
de voorbijgangers angstig op zij stuiven voor al dat lawaai !
Als de bezoekers moe van het kijken zijn, verpoost Mevrouw
zich aan aardbeziën, „die wel veel grootex zijn dan in
Engeland en veel goedkooper, maar heelemaal geen smaak
hebben." Meneer vindt meer genoegen in zijn glaasje
jenever, die hij niet „Schiedam" noemt of „Holland" zooals zijn landgenooten heden zouden doen, maar „Rotterdam
Geneva, made in Schiedam," een benaming die zelfs
het groot Engelsch woordenboek niet kent.
Op weg naar Delft is er gelegenheid om kennis te
maken met landhuizen en tuinen, want vele rijke Rotterdamsche kooplieden woonden des zomers buiten. De Hollandsche tuinierkunst schijnt echter in Engeland in de 18e
eeuw minder hoog aangeschreven dan in Denemarken in
de 16e, toen Christiaan II Hollandsche tuinlui naar
Kopenhagen liet komen, want de tuinen die Mrs. Radcliffe
ziet „kenmerken zich door de alombekende Hollandsche
wansmaak." Het groen heeft geen glans, heesters en
struiken gedijen niet en de vruchten zijn overal even flauw.
Zij amuseert zich over de namen der villa's, die alle een
„stemming te voorschijn willen dwingen", „Weltevreden",
„Mijn Genoegen", „Vrede-oord" enz. En het verbaast haar
als zij, later op weg van Delft naar den Haag, weer dezelfde
namen ziet. Heel origineel vond zij de Hollanders niet.
Dan zou zij in deze eeuw heel anders opkijken. Want,
tegelijk met een algemeen streven naar individualiteit in
den bouwstijl, is een drang ontstaan naar ongewone namen
voor de ongewone villa's. Sinds ik in de buurt van Utrecht
een villa gezien heb die „Mijn knollentuin" heet, weet ik
niet hoever de excesses van het individueel willen zijn op
dat punt wel gaan zullen !
,.Daar Delft geen handels- noch fabrieksstad was zou
het wel een klein, onbedorven plaatsje zijn," maar het
bleek een stad te zijn zóo groot dat men er voortdurend
.
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verdwaalde ! Een vervelende stad bovendien, waar veel
rijke menschen wonen, „wier eenige verdienste is dat zij
hun rijkdommen niet tot ergernis der minder bedeelde lieden
ten toon stellen." Ik geloof dat de schrijfster in Delft de
Hollanders in haar hart voor het eerst van de geldzucht
en hebzucht beschuldigt, waarover zij zich wat verder in
haar boek uitlaat 1 ).
De smalle grachten met het groene, bijna stilstaande
water, de eigenaardige gewelfde, steenen bruggen er over
en de sombere, indrukwekkende groote kerken met de
zwijgende, schoone graftomben, oefenen een mijmerenden
invloed op de achttiende-eeuwsche bezoekster uit. Lang
vervlogen tijden komen haar voor den geest. Episoden
uit den tachtigjarigen oorlog, en hoe kan het anders in
Delft, de sluipmoord op den Prins van Oranje. En
Mrs. Radcliffe zoekt verband tusschen het heden en het
verleden. In „De Doelen" houden de troepen schietoefeningen. De soldaten zien er in haar oog veel minder krijgshaftig uit dan zij er vroeger uitgezien moeten hebben om
tachtig . jaar lang den vijand weerstand te kunnen bieden.
Zij zoekt verband en vindt het : door den langen vrede,

verzekerd door de heldhaftige inspanning der voorvaders,

zijn de manschappen van thans zoo van uiterlijk verzwakt !
Volgens deze overpeinzing zouden wij, om een sterk ras te
kunnen hebben, dus voortdurend in een staat van oorlog
moeten leven.
In den Haag is meer variatie dan in Delft, vooral de
omstreken zijn er heerlijk, in de eerste plaats het Bosch
dat herhaaldelijk door den vijand gespaard is gebleven. En
Scheveningen oefende ook toen reeds een heerlijk verfrisschenden werking uit. Alles wordt bewonderd en geprezen,
„de hemel wijd en de duinen stil" en niet minder „naast
de duinen de groote zee, met de eigenaardige visscherspinken". Kleine kinderen klotsen op hun onberispelijk witte
1) „The infatuation of loving money not as a means, but as an end,
is paramount in the mind of almost every Dutchman, whatever may be
his other dispositions and qualities; the addiction to it is fervent, inveterate, invincible, and universal from youth to the feeblest old age."
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klompjes over de hobbelige steenen van de dorpstraat,
vrouwen vullen met hun breedte en rokken heel de deuropening en mannen slenteren op pantoffels en met een
pijp in den mond naar het strand. Juist als twee eeuwen
later. Maar toen bestond het dorp uit nauwelijks twee
honderd huisjes en het is bijna ongelooflijk dat de visschersvloot toch ruim honderd schuiten telde. De netheid
in Scheveningen overtrof alles wat de vreemdelingen nog
gezien hebben. „Geen enkele straat in Londen, geen enkel
plein met de mooiste huizen kan in netheid met Scheveningen wedijveren." Dat is de grootste lof dien de Hollanders krijgen kunnen. Uitgestrekt op de duinen, terwijl zij
het witte zeezand gedachteloos door de hand laat glijden,
geniet de bezoekster van het zacht fluisteren der dwergeiken en het zongeschitter op de blonde duinhelm. De
blauwe hemel schijnt zoo heel nabij en alles schijnt te
spreken van een vrede die eeuwig duren zal. Tot de stilte
stiller wordt en de duinen vaag verdwijnen in de luwe
schemering blijven de reizigers genieten, en keeren niet
voor laat op den avond naar de stad terug. De hedendaagsche toeristen doen dat anders. Zooveel mogelijk gezien hebben in zoo kort mogelij ken tijd, is de leus van
den Engelschman, die thans ons land bezoekt.
De volgende dagen bekijken de 18e eeuwsche bezoekers
de stad en licht de schrijfster haar lezers in over het
bestuur der Vereenigde Nederlanden. Zij doet dit in verband met een beschrijving der gebouwen die op de regeering
betrekking hebben of hadden, zoodat het geen vervelende
droge opsomming wordt. En zij is bijzonder goed op de
hoogte, ook van historische feiten en gebeurtenissen.
Verder beweert zij dat het aan de residentie van het
Hof in den Haag te wijten is dat de bewoners er minder
nationaal en karakteristiek uitzien dan elders. Als zij geen
oranje droegen zou men ze evengoed voor Engelschen
kunnen houden. Oranje dragen in den Haag is een ware
passie, zelfs de armste lieden en er zijn in den Haag
meer armen dan ergens anders tooien zich met een
oranjestrikje of lintje. De overdrijving is nu bijna even
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dwaas als het verbod van 1785, toen er bevolen werd : „dat
er geen oranje gedragen noch vertoond mocht worden, zelfs
geen vruchten, noch bloemen en dat wortelen niet uitgestald mochten worden met de einden naar buiten !" De
aanhangers van den Stadhouder in Amsterdam dragen geen
oranje, koop- en handelslieden zijn bekende tegenstanders
van het regeerende huis van Oranje, terwijl daarentegen
zeelieden, boeren en de werkmansklasse tot de grootste
aanhangers behooren.
Als de stad voldoende bezichtigd is gaat de tocht naar
het Huis ten Bosch „een der heerlijkste uitstapjes." Het
zomerverblijf bekijkt de Engelsche dame met zeer critische
blikken. Vooral voor détails heeft zij een scherp oog. Aan
de meeste kamers vindt zij iets „onafs", wat eigen heet
te zijn aan de inrichting van alle kamers „buiten Engeland !"
Van de vier speeltafels in de zitkamer der prinses, zijn er
twee die zóó leelij k zijn dat „de gewoonste uitdr,ger in
Londen er zijn neus voor zou optrekken !"
In „Oud-Holland", jg. 28 (1910) komt een reisbeschrijving voor door Holland in 1736. Die oudere bekijkt het
Huis ten Bosch met geheel andere oogen en zegt reeds
dadelijk van de trap, die naar den ingang leidt : „Il est
de pierres de tailles si bien jointes qu'on n'y voit presque
point les Tentes, tapt elles sont artisticement aj ustées."
En van de eetzaal en salon : „Le salon à manger est un
(M me boisé en architecture peint en gris de perle et les
ornements d'or. Ce qu'il y a de remarquable est le grand

salon dont la laterne surpasse de beaucoup la hauteur du
Bátiment."
De bezoekers van 1736, wat voornamelijk edellieden
geweest moeten zijn 1 ) -- gaan van het Huis ten Bosch
regelrecht naar „Het Spinhuis", een curiositeit die in 1794
niet meer bestond, of door de Engelsche bezoekers is overgeslagen. In het „Spinhuis" werden vrouwen en meisjes
opgesloten, die zich wat al .te vroolij k en luidruchtig ge-

dragen hebben. „Nos femmes y sortirent heureusement",
voegt de schrijver van 1736 er guitig bij. Iedereen mag
1) Zie : „Oud-Holland", jg. 28, blz.

77.
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de gevangenen zien, die achter een groot hek met de
bezoekers kunnen spreken. „Il y en avoit deug fort jolies,
et trois autres qui se disolent letrs appareilleuses." De
gevangenschap duurt twee jaar. Daarna gaan velen een
beter lot tegemoet, want het gebeurt niet zelden dat een
rijke Hollander verliefd wordt op een dergelijke schoone
en lust heeft : „de la mettre en chambre, ou en faire sa
gouvernante." Het adellijk gezelschap schijnt een voorliefde
gehad te hebben tot het bezoeken van dergelijke inrichtingen want ook in Amsterdam wordt „Het Spinhuis"
bezocht. Maar : „Nous avons jugo les Amsterdamois de
mauvais gout parceque nous n'avons vus dans cet endroit
aucune jolie fille," zegt de schrijver.
Marktdagen en een kermis zijn in een vreemd land
altijd interessant, zelfs nog in dezen tijd. En op het einde
der achttiende eeuw speelde de jaarmarkt of kermis een
vrij groote rol. In Leiden was het kermis toen Mrs. Radcli ffe
en haar man er aankwamen, en zij maakten een zenuwachtige haast om er zoo gauw mogelijk heen te gaan. Het
oog van Mrs. Radcli ffe wordt dadelijk gestreeld door het
eigenaardige schouwspel dat de kramen te genieten geven,
die langs de grachten onder de groene boomen zijn opge,

steld. Dat viel haar oogenblikkelijk op als „iets zeer onEngelsch." Verder verschilde de kermis echter niet veel
van de Engelsche „fair." Er waren zelfs kramen met
Engelsche opschriften en veel Engelsche koopwaren. Over
het geheel werden er zeer veel schoone voorwerpen te koop
aangeboden in de kramen : o. a. „groote, fransche klokken
in „or moulu", fijn porselein en kostbare goud- en zilverwaren." Van het kermisvierende volk hooien wij niets,
zoodat de hossende en dansende boerenpaartjes de reizigers
zeker niet hebben lastig gevallen. Daar weten de toeristen
uit den tegenwoordigen tijd wat anders over te vertellen.
Ik heb tenminste menigmaal van vreemdelingen gehoord
dat „hossen in de poffertjeskramen nergens anders voorkomt dan in Holland." De eenige kermissen die ik zelf in
het buitenland heb meegemaakt waren te Oxford en te
Trondhjenl. In Oxford heb ik eerwaardige professoren met
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grijze baarden vroolijk in den draaimolen zien ronddraaien,
maar zeggen dat ik hen heb zien „hossen" met of zonder
boerinnetjes dat zou een al te groote klap in het gelaat
der Engelsehe wetenschap zijn ! En te Trondhjem ? Och,
heden ! — die stijve, ernstige Noren ! De grootste vermakelijkheid
kheid bestond daar in „kiekjes maken" op miniatuurvoorwerpen als broches, dasspelden en knoppen voor stok
of paraplue. En die operatie had plaats bij maanlicht
's avonds om tien uur, en ik behoef er wel nauwelijks bij
te voegen dat stil zijn en stil staan daar eerste vereischten
waren ! Ik herinner mij nog heel goed hoe „spookachtig"
en onwerkelijk mij die zoogenaamde „pret" voorkwam.
Door het maanlicht scheen alles meer etherisch, alles verijlde tot schaduwbeelden : de boomen voor het somber-grijze
kerkgebouw aan den toren bijna krijtwit door den maneschijn, de daklijnen der huizen aan den overkant en toen
we voortliepen het schimmige borstbeeld van Thomas Angell.
0 ! neen, ook dat had allemaal niets met „hossen"
te maken. Ik geloof dat de kermis in Leiden de bezoekers
het meest interesseerde ; van Leiden vertelt zij anders niet
veel dan dat het een groote stad is, waar echter maar éen
breede straat is met prachtige huizen. Op de Universiteit
is zij zeer gebeten. De inrichting verschilt natuurlijk te
veel van de Engelsche om genade in de oogen der bezoekers
te vinden, maar toch begrijp ik niet goed waarom de
schrijfster zich bepaald hatelijk uitlaat over de toekomst
der Alma Mater 1 ).
De bovengenoemde toeristen van 1736 gaan naar Leiden
uitsluitend om den grooten Boerhave even te kunnen zien !
Haarlem vindt ook geen genade in de oogen der
1) „The library, to which Joseph Scaliger was a benefactor, is open
only once in a week, and then for no more than two hours. It is the
constant policy of the Dutch government, to make strangers leave as
much money as possible behind them; and Leyden was once so greatly the

resort of foreigners, that it was thought important not to let them read
for nothing what they must otherwise be obliged to buy. The University
is, of course, declining much, under this commercial wisdom of the

magistrates."
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schrijfster. Daar wordt de nacht doorgebracht, „maar de
stad is zulk een lang verblijf niet waard." Het orgel in
de groote kerk heeft „more power of sound than sweetness."
Ik vermoed dat de schrijfster zich te veel geërgerd heeft
aan de mannen, die met den hoed op de kerk binnenkwamen 1 ), en aan de kouwelijke Hollandsche vrouwen die
in de maand Juni nog een warme stoof in de kerk noodig
hadden, hoewel zij de stoof als curiositeit anders aardig
genoeg vindt.
Maar de grootste curiositeit treffen de toeristen in
Amsterdam aan en ik krijg bijna den indruk of zij daar
het meest plezier gehad hebben. Die curiositeit was een
voertuig dat al geleken de sleden in Rotterdam er wel
iets op, zij in geen enkele stad gezien hadden, een
soort vigelante zonder wielen op een slee. De koetsier liep
er naast met de leidsels in de eene hand en in de andere
een nat gemaakt touw dat af en toe onder de slee geworpen werd om warm loopera te verhinderen. De reizigers
vonden het een allerzotste vertooning, maar daar niemand
anders er evenzoo over scheen te denken, waagden zij het
maar om er gebruik van te maken. En het beviel best.
Het was heel prettig om op gelijke hoogte, te zijn met de
winkelramen en niet boven andere menschen uit te steken.
Het ging door streken, die smal en lang waren en langs
grachten die zwart van de modder zagen en een verpestenden
stank verspreidden 2 ). Er was heel weinig verkeer van
karren of wagens, zoodat timmerlieden en anderen hun
werkplaats zoover mogelijk op straat uitstrekten, zonder
er zich om te bekommeren of dit misschien lastig voor de
voorbijgangers was. In de stad kreeg men volstrekt niet
het gevoel dat men in een lang niet onbelangrijke handelsplaats was, in de haven wel eenigszins, al lagen er lang
zooveel schepen niet als in Rotterdam. En de bezoekers
krijgen den indruk dat de Hollanders meer eerbied voor
1) „And some wear them, during the whole service, with the most
disgusting and arrogant hardihood."
2) „The canals themselves, which are the ornaments of other Dutch
cities, are for the most part, the noisances of Amsterdam."
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de Engelsehen hebben dan voor andere vreemdelingen.
Maar zij zijn jaloersch van de Engelsehen wat den handel
aangaat 1 ). Dat is een leelijk trekje ! En het is ook een
leelijk trekje dat zij zoo koppig zijn die Hollanders en
niets willen aannemen van wat de Engelsehe bezoekster
zegt. Zij zijn o.a. maar niet te overtuigen dat de boter bij
de aardappelen en de visch niet noodzakelijk tot olie versmolten behoeft te worden en dat de Engelsche manier
van vleesch braden en opdienen veel beter is dan de Hollandsche, al is het kalfsvleesch „ook bijna even goed toebereid als in Engeland." Nu wij toch eenmaal over eten
begonnen zijn, mag ik er wel bijvoegen dat het brood
duurder is dan in Engeland, maar dat een soort „melkbrood" mooi wit van kleur en bitonder smakelijk is, en in
Engeland onbekend. Witte suiker kost achttien stuivers
het pond. Koffie is zeer goedkoop en wordt meer gedronken dan thee. Portwijn is minder algemeen dan
in Engeland. In Holland drinkt men iets wat „claret"
genoemd wordt : een sterke, roode wijn uit Valencia vermengd met wat Bordeaux. Deze wijn kost in een herberg
één gulden de flesch, en de herbergiers stellen zich wel
met een zeer kleine winst tevreden, daar particulieren dien
voor achttien stuivers koopen. De schrijfster schijnt heel
wat gepraat te hebben met de menschen waarmee zij in
aanraking kwam, want zij wijdt ook lang uit over het
ingewikkelde systeem van belasting dat in Holland in zwang
is. Trouwens tijd om inlichtingen te verkrijgen is er meer
dan in overvloed op de booten, want natuurlijk zien de
reizigers ook wat van Amsterdam en wordt Zaandam zelfs
niet vergeten. Toch valt de tocht naar Utrecht wel wat
heel lang. Acht uur is een heele zit, zelfs al heeft men
de beschikking over het roefje. Van dien tocht zet de
1) „This jealousy is avowed by those, who have been tutored to
calm discussion and may be perceived in the conversation of others, whenever the state of the two countries is noticed. This jealousy is greater in
the maritime than in the other provinces, and in Amsterdam than in
some of the other cities. Rotterdam has so much direct intercourse with
England, as to feel, in some degree, a share in its interests." blz. 69.
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schrijfster ons weer een alleraardigst tafreeltje voor. Het
is Pinkster en in Zondagsche kleeren wandelen of rijden
de burgers en buitenlui langs de vaart. De dames verfrisschen zich af en toe met een waaier en de heeren met
een pijp tabak. In ieder dorp klinkt muziek en zang en
een blij getrippel van houten klompen. En naarmate de
afstand van de zee grooter wordt, is het groen frisscher
en de vegetatie vruchtbaarder. Windmolens worden schaarscher, korenvelden verheffen wuivend hun halmen en slooten
worden door heggen. vervangen. Trekschuiten trekken
zwijgend voorbij, afgewisseld door een plezierjacht van een
rijken koopman, of kleine roeibootjes met minnende paartjes.
Heeren nemen diep den hoed af als zij dames ontdekken
die zij kennen, zonder af te wachten dat de dame eerst
haar buiging maakt.
Utrecht is een ommuurde stad en de klok luidt juist
voor het sluiten der poorten als de bezoekers om negen
uur binnen de muren komen. „De versterkingen beteekenen
echter niet veel en kunnen hoogstens verhinderen dat de
stad door een paard verrast wordt." De waard van „Le
Chateau d'Anvers," waar de reizigers afstapten, had de eer
dertien maal den marquis of Granby te herbergen gedurende
den oorlog van 1756. De Engelsche bezoekster kan niet
nalaten hem daarvoor een extra pluimpje te geven 1 ). Het
merkwaardigste van Utrecht is de Maliebaan 2 ), die werkelijk
schooner wordt genoemd dan die van St. James Park in
Londen. Verder beklimmen de bezoekers den toren van
den Dom en roemen zeer het uitgestrekte gezicht aan den
eenen kant over de Zuider-Zee, aan den anderen over het
landschap en de stadstorens in de verte tot Arnhem toe.
In Utrecht is meer pracht tentoongesteld dan in andere
steden in Holland, misschien wel omdat de stad de hoofdzetel is van den adel uit de buurt, die echter geen behoefte
1) „Though the Dutch inns are generally unobjectionable, there is
an air of English completeness about this which the others do not reach."
2) „The Mall is perhaps the only avenue of the sort in Europe, still
fit to be used for the game that gives its name to them all." (Een soort
balspel).
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schijnt te hebben aan al wat op publieke vermakelijkheden
lijkt. Alleen in Amsterdam en den Haag is er gelegenheid
om naar den schouwburg te gaan, waar niets anders dan
Hollandsche en Duitsche stukken worden opgevoerd. Een
concert heeft Mrs. Radcliffe nooit ergens aangekondigd gezien, waaruit zij opmaakt dat er in Holland zeer weinig
aan muziek wordt gedaan.
Met weemoed constateert zij dat na Utrecht al het
karakteristiek Hollandsche verdwijnt en daarmee in de
eerste plaats, de trekschuit. Men moet een rijtuig nemen
om naar Nijmegen te gaan, wat achttien gulden kost,
maar de paarden waren dan ook uitstekend „anders hadden
zij ons onmogelijk door het mulle zand kunnen trekken
dat een derde van den weg bedekt."
Nijmegen is een vesting met een vrij aanzienlijk garnizoen, maar toch kwam men zonder bizondere moeite de
stad in. Paspoorten behoefden zelfs niet vertoond te
worden, de commandant nam genoegen met een copie van
het verslag dat al de logementhouders in de steden aan
de overheid moeten zenden met de namen enz. der reizigers,
die er afgestapt zijn. Ook over de geschiedenis der stad
Nijmegen is Mrs. Radcliffe goed ingelicht en zij vertelt
zelfs een amusant verhaal van de mislukte poging van
Sengius, een commandant van het leger van den graaf
van Leicester, om de stad uit de handen der Spanjaarden
te bevrijden.
Van Nijmegen gaat de reis per rijtuig naar West-Pruisen.

II.
In W est-Pruisen.
Over de reisindrukken der schrijfster in Holland heb
ik wat lang uitgewijd, omdat die nu eenmaal ons eigen
land betreffen. Over Duitschland zal ik korter zijn, uit
angst mijn lezers te vervelen door herhalingen. WestPruisen zal overigens ook voor heel weinig Hollanders
terre-incognita zijn, menigeen zal gedeelten er van lief-
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hebben zooals ik die liefheb en verlangen er spoedig weer
in vrede heen te kunnen gaan. Hoeveel heerlijke plekjes
zijn er niet aan den Rijn en in den Ei ffel ! Wie heeft er
geen heil gevonden aan één der wereldberoemde badplaatsen,
waar water en lucht levenskrachten herstelden ? Wie heeft
niet gedeeld in het gezang der vroolij ke Rijnlanders, wie
niet gedroomd en gedweept in Keulen's heerlijken Dom ?
Wie heeft niet met Goethe gezegd en ingestemd :
,,Frisch ! der Wein soll reichlich flieszen,
Nichts Verdrieszlichs weh' uns an !"

wij n
En al zijn zorgen onder het genot van een glas rijnwijn
een ondeelbaar oogenblik op zij gezet ?
In den zomer van 1914 werden de toeristen in Duitschland als een zwerm vogels opgeschrikt en vluchtten naar huis.
In den zomer van 1915 hebben weinigen zich over de
grenzen gewaagd ... .
In den zomer van 1794 dachten Mrs. Radcliffe en
haar man er anders over, hoewel er toen ook oorlog in
Europa heerschee en Duitschlands eigen terrein onder de
aanvallen van den vijand te lijden had.
De tijdgenooten van Mrs. Radcliffe krijgen den raad
nooit in Duitschland te reizen zonder eigen rijtuig, dat zij
gemakkelijk voor twintig pond in Holland kunnen koopen
en op den terugweg weer voor vijftien van de hand doen.
Want de postwagens zijn hoogst onaangenaam 1 ) en de
huurrijtuigen tweemaal zoo duur als de postwagen. Bovendien zijn de postilions van de postwagens meer dan onhebbelijk. Niet alleen behandelen zij de reizigers als colli's
die zij volgens een contract met den postmeester op bepaalden tijd op een bepaalde plaats moeten afleveren, maar
blijven altijd even onbeleefd 2 ), al belooft men hun ook
nog zoo'n goede fooi. En wat nog veel erger is, „op den
1)

„For the chaises of the post are more inconvenient and filthy,

than any travelling carriage seen in England, can give an idea of."
2)

„They do not depart from the German luxury of incivility and

frequently return no answer, when they are questioned as to distance, or
desired to call the servant of an inn, or to quit the worst part of a road."
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warnesten dag, op den stoffigsten weg blijven zij kalm hun
sigaar of pijp rooken, zonder er zich het minst om te
bekommeren dat de reizigers al den rook in hun gezicht
krijgen" 1 ).
Er is nog een ander, zeer groot, ongemak verbonden
aan het reizen met den postwagen. Zoolang er paarden te
krijgen zijn, moeten zij aan het posthuis een half uur
na aankomst der passagiers beschikbaar gesteld worden,
maar al de Duitsche prinsen en verscheidene leden hunner
hofhouding behouden zich het recht voor den geheelen
voorraad paarden te gebruiken op de wegen die zij denken
te passeeren. Hierdoor worden de gewone reizigers dikwijls
gedwongen om een dag of langer op een plaats te blijven,
waar zij niets te doen hebben en waar niets te zien is. In
Keulen en Bonn waren al de paarden bestemd voor den
keizer, die passeeren zou en ten slotte verscheen : in éen
rijtuig met twee paarden, begeleid door een aide-de-camp
en gevolgd door twee bedienden te paard. Soms had een
privaat-reisgezelschap al de paarden te voren reeds besteld
en heel dikwijls waren zij in beslag genomen door vluchtelingen uit Luik en Juliers, die de reizigers onderweg ook
overal ontmoetten. In Keulen vooral was het vol Brusselaars,
want men vertelde dat de Franschen reeds voor de stad
stonden. Maar de Engelsche reizigers vonden Keulen zulk
een verschrikkelijke stad, dat de vele vreemdelingen die
er woonden en de réfugiés die er hun toevlucht zochten,
wel van ondenkbaar ellendige oorden moesten komen. Op
den Rijn bij Keulen waren bijna geen schepen te zien, de
beste die er waren, waren Hollandsche 2 ). In vredestijd is
er misschien meer verkeer, maar na alles wat de bezoekers
gehoord en gezien hadden van den Duitschen handel,
geloofden zij niet dat de invloed van den oorlog op Keulen

1) — „and it must be some very positive interference, that prevents
them from continuing it."
2)

„We could not find more than thirty vessels of burthen against

the quay, all mean and ill-built, except the Dutch. The neatness of a Dutch
vessel can, perhaps, be equalled only by that of a Dutch house."
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van eenig belang kon zijn 1 ). Het wemelde van kloosters
in Keulen, en een Zondag was er bijna niet uit te houden.
Niet alleen was het heel den dag een voortdurend klokgelui,
maar er werd op straat muziek gemaakt, gedanst en geschreeuwd 2 ) zonder einde. Onderwijl lagen de hospitalen
vol gewonde soldaten, waarvan er velen in den tuin rondliepen en door het volk aangestaard werden 3 ). Zij zagen
er allen even ellendig, onoogelijk en armoedig uit.
Bonn maakte een veel beteren indruk op de reizigers
en is „een van de weinige steden in Duitschland die met
spijt verlaten wordt." Uit Bonn maken zij verscheidene
uitstapjes, die de schrijfster op haar meesterlijke wijze ons
voorschildert. Wij, die de meeste plaatsjes aan den Rijn
kennen, weten hoe goed die zich eigenen om door een
dichteres beschreven en bezongen te worden. Hoevele wonderlijke legenden er verbonden zijn aan de ruïnes van oude
burchten en kasteelen. Van Godesberg vooral geniet de
schrijfster met volle teugen. Bij den ingang van het dorp
moest haar rijtuig een tijdlang stilstaan om plaats te maken
voor een eindelooze rij karretjes met gewonden, die plotseling onderbroken werd door wagentjes van vro olij ke
lieden die naar een ridotto gingen. Hierbij wordt zij herinnerd aan de regels van Shakespeare : „the reveller is
hastening to his wine, and the mourner is burying his
friend" Maar verder was er geen spoor van oorlog
in de mooie badplaats te zien en de bezoekers halen hun
1) De lezer veroorloove mij een vrij lang citaafr dat to typisch
Engelsch is om vertaald in den tekst to worden opgenomen : „Wealthy and
commercial countries may be injured immensely by making war either for
Germany or against it ; by too much friendship or too much enmity ; but
Germany itself cannot be proportionately injured with them, except when
it is the scene of actual violence. Englishmen, who feel, as they always
must, the love of their own country much increased by the view of others,
should be induced, at every step, to wish, that there may be as little
political intercourse as possible, either of friendship or enmity, between
the blessings of their Island and the wretchedness of the Continent."
2) „A disgusting excess of licentiousness."
3) „As if the spectators were astonished to see, that war is compounded
of something else, besides the glories, of which is so easy to be informed."
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hart op aan schoone muziek en elegant gezelschap," naast
al de heerlijkheden die de natuur te genieten geeft.
Van Coblenz, Cassel, Mainz en Frankfort weet de
schrijfster weinig goeds te zeggen. Overal staan de minder
gegoede burgers aan de deur in slordige kleederen te luieren.
Vuile kinderen rollen door het zwarte stof en iedereen is
even ruw, onbeschaafd en onbeleefd. Zoodra de Hollandsche
grenzen achter den rug zijn, komt men van den hemel in
de hel. In Mainz wonen welgestelde burgers in huizen die
er van buiten alleronoogelij kst uitzien, want „een Duitscher
heeft er geen idee van dat zijn huis van buiten even schoon
moet zijn, als het van binnen is. Een Engelschman die een
paar honderd pond 's jaars te verteren heeft, houdt zijn
huis in een beteren toestand dan een Duitsche edelman,
en een Hollander die van vijftig pond 's jaars moet leven
steekt daarin beiden de loef af." Naar aanleiding van den
naam Mainz houdt de schrijfster een eigenaardig vertoog ;
in haar beschouwingen over Holland heeft zij zich vroeger
ook al eens eenigszins gewaagde theorieën veroorloofd over
taal, wat nooit het sterke punt van de Engelschen heeft
uitgemaakt. Nu permiteert zij zich een „abstecher" in de
hoogere taal-filosofie, die zoo savoureus is dat het fijne
aroma er af zou gaan, indien ik dit trachtte te vertalen :
„The practice of modifying the names of towns so as to
incorporate them separately with every language, is no
where more remarkable than with respect to those of
Germany, where a stranger, unless he is aware of them,
might find the variations very inconvenient. The German
name for what we call Mentz, is Maynz; the French, which
is most used, Mayence; and the Italian Magontio, by descent
from the Roman Magontiacum. The German synonym for
Liege is Luttich; for Aix la Chapelle, Achen; for Bois le
Duc, Herzogenbusch; and for Cologne Cöln, which is pronounced Keln. The name, borne bij every town in the
nation to which its belongs, should surely be its name,
wherever it is mentioned ; for the same reason, that words,
derived into one language from another, are pronounced
according to the authority of their roots, because the use
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of the primary term is already established, and there can
never be a decision between subsequent varieties, which
are cotemporary among themselves, and are each produced
bij the same arrog an ce of invention."
Zooveel is hieruit in elk geval duidelijk dat zij het
de Duitschers heel kwalijk neemt dat zij zich veroorloven
hun eigen stad bij een naam te noemen dien de Engelschen
en Franschen anders noemen. Als zij, Engelsehe, een stad
Mentz noemt of ,,Seks" (Aix la Chapelle) hoe durft een
Duitscher het dan wagen daar iets anders op te vinden.
En wat the „authority of the roots" en „the primary term"
betreft, herkent men in deze mysterieuse uiting niet
de schrijfster van „The Mysteries of Udolpho ?"
In Mainz zijn verder de winkels al even slecht voorzien
als in alle andere Duitsche steden, en de winkeliers zijn
zoo lui en onbeleefd dat men ten slotte besluit maar nooit
moeite te doen om iets te koopen, al is het ook nog zoo
noodig.
Frankfort is misschien iets beter. In ieder geval steken
de bewoners daar gunstig af bij die van andere steden en
ook de herbergen zijn er oneindig veel beter. Dit heeft
de stad te danken aan de groote jaarmarkten, die er gehouden worden.
Toch geeft de schrijfster de voorkeur aan Manheim,
„de eerste stad die werkelijk beantwoordt aan wat men er
in boeken over gelezen heeft."
De grootste schatten waren uit de stad verwijderd,
zoowel uit particuliere woningen als uit stedelijke verzamelingen, waar zeer veel kunstwaarden verborgen waren. Alles
uit angst voor den vijand. En „de oorlog" heette een
excuus voor alles bij hen die „genoeg beleefdheid bezaten om
een excuus te maken." Maar eigenlijk viel er in Duitschland
niet veel anders te verliezen door een oorlog 1 ) dan de
ongelukkige boeren die gedwongen zijn om soldaat te
worden. „Het verlies van rijkdom en welstand moet door
andere landen geleden worden."
1) „The ordinary stock of conveniences in Germany, was previously
too low to be capable of much reduction."
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Tegen den avond, toen de bezoekers van een mooie
excursie uit de buurt terugkwamen, hoorden zij een groep
Duitsche soldaten liederen zingen. Niettegenstaande hun
haat voor de Duitsche natie, die zich nog in veel meer kleinigheden uit dan ik hier kan aangeven, werden zij zeer getroffen door de muziek en de woorden. Dit bewijst alweer
dat het menschelijk gevoel in de 18e eeuw niet minder
ontwikkeld was dan in de 20e. Manheim was de residentie
van den keurvorst ; vandaar dat de stad zooveel beter
onderhouden was en er groote gebouwen en schoone huizen
waren. Het paleis van den keurvorst, die gedurende
den oorlog afwezig was, wordt even nauwkeurig en
critisch door Mrs. Radcliffe bekeken als het Huis ten
Bosch. Alles wat weggedragen kon worden was verwijderd,
maar er bleef toch nog genoeg over om gecritiseerd te
worden. Er stonden ook verscheidene pakken gereed om
bij den eersten alarmkreet weggedragen te worden . .. Hoe
treurig 20e eeuwsch klinkt ook dit !
„Iemand die de inrichting van paleizen en kasteelen
in Engeland gezien heeft, is dadelijk overtuigd dat die van
het paleis in Manheim lang zoo kostbaar niet is," — dit
is het resultaat van het bezoek aan het schitterende paleis,
waarvan de architectuur overigens niet genoeg geprezen
kan worden. Van uit Manheim maakten de reizigers den
„mooisten rijtoer in geheel Pruisen", naar het dorpje Schwegingen, waar een aangename dag wordt doorgebracht in
de tuinen van het zomerverblijf van de vorstelijke familie.
Die tuinen, hoe heerlijk ook, halen echter nog niet bij die
van het paleis te Carlsruh, waarvan de schrijfster ons de
heerlijkste beelden voor oogen toovert. Twee duizend zeven
honderd oranje- en citroenboomen stonden in vollen bloei,
het klinkt haast als :
„Een rijk gedicht,
Een tooversproke
Van genie en licht !"
.

..

.

Op een zeker oogenblik krijgen de reizigers toch genoeg van het reizen met den postwagen, en als Freiburg
bezichtigd is, dat „beter is dan Keulen, maar veel minder

WEST-DUITSCHLAND IN

179. 409

dan Mainz", en een voortzetting van de reis door Zwitserland onmogelijk is omdat de paspoorten niet in orde zijn,
gaan zij naar Mainz terug en nemen daar de boot naar
Keulen. Van Keulen gaan zij zelfs ook per boot naar
Nijmegen, een traject dat hun op bijna honderd gulden
komt te staan.. .
Op de boot tot kalmte gekomen, weg van het Duitsche
volk dat de reizigers zoo onsympathiek was, komen de
beelden van verwoesting de schrijfster weer voor den geest,
die zij op verschillende plaatsen in Duitschland gezien
heeft. En zij verheugt zich over de veiligheid op haar eigen
eiland, waar de verschrikkingen van den oorlog nooit
huizen en hutjes kunnen bereiken 1 ). Zij had zeer zeker
geen „prophetic eye" welke Engelsche zou in deze eeuw
van bommen, Zeppelins, vliegmachines en duikbooten hetzelfde durven herhalen ? En als wij uitingen lezen als deze
„toen de vreeselij ke krijgskunst minder ontwikkeld was dan
thans, konden de vestingmuren die de stad omringden misschien nog stand houden tegen het vuur van den vijand,
maar met het tegenwoordige zwaar geschut, zijn ze absoluut
nutteloos," zouden wij dan niet denken dat een 20ste
eeuwsche het hier had over de „fleiszige Bertha" der
Duitschers ? ik heb lang niet alle plaatsen opgenoemd die
de reizigers in Pruisen bezochten. Misschien had ik wat
meer moeten vertellen over Worms, Cassel, Offenbach,
Neuwied en Bingen, want vooral op die plaatsen verbaast
de schrijfster ons door haar kennis van het land en de
geschiedenis er van. Zij is blijkbaar goed ingelicht op reis
gegaan en zeer goed op de hoogte der Europeesche
toestanden.
Toch keert de Engelsche bezoekster naar huis terug
met de overtuiging dat in Duitschland zeer weinig individueele welstand heerscht, dat men er weinig bemerkt van
geestelijke ontwikkeling, van goede manieren en zelfs van
comfort; dat er weinig bronnen zijn van onafhankelijkheid,
1) „Though the expense of wars should make poverty general, the
immediate horrors of them cannot enter the cities, or the cottages of an
island."
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dat men er zelden eervollen rijkdom aantreft en nergens
trotsche armoede. En zij berouwt het dat zij de Hollanders
van onbeleefdheid heeft beschuldigd en de welvarende
Hollansche steden vervelend heeft genoemd. Want een heel
korte kennismaking met Duitschland is reeds genoeg om
zich te verheugen over de netheid, de beschaafdheid, het
comfort, de kalmte en zelfs den humor en de intelligentie
der Hollanders. En hun geldzucht is alleen maar het gevolg van den goeden handelsgeest, waarmee iedere Hollander
bezield is.
Zoo zijn wij dus weer gerehabiliteerd in het oog der
achttiende-eeuwsche Engelsche.
En ik vermoed dat ook haar opinie over den Duitscher
wel verzacht zal zijn, als zij eenmaal in het comfort van
haar Engelsche home alleen het mooie gedenkt dat zij
in Pruisen genoten heeft.

AANTEEKENINGEN UIT HET DAGBOEK VAN
NICOLAAS BEETS
DOOR

Mr. H. PH. 't HOOFT.

Bij het doorbladeren van het belangwekkende dagboek
van Nicolaas Beets, kwam mij behalve het door mij medegedeelde in mijn boekje over den student Beets 1 ) nog zooveel onder de oogen, dat de aandacht waard is van hen,
die gevoelen voor al wat den schrijver van de Camera en zijn
jongen tijd aangaat, dat ik wil trachten dit op te wekken
uit de stille rust van het familiearchief.
Met dankbaarheid maakte ik dan ook gebruik van de
welwillendheid van des schrijvers kleinzoon Mr. N. Beets
te Amsterdam en teekende nog verschillende wetenswaardige
bijzonderheden aan, die ik kan aanvullen uit eenige oude
correspondentie.
Allereerst viel mijn oog op een bezoek, dat Beets in
Maart 1834 aan Amsterdam bracht, waar hij den uitgever
M. Westerman wilde spreken en waaruit bleek hoeveel
moeite hij zich geven moest om zijn eerste werk gedrukt
te zien.
Deze Westerman was niet alleen uitgever, maar tevens
1) De student Beets 1914. De Erven F. Bohn, uitgegeven ten bate
van het Hildebrand-monument.
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dichter en acteur, in welke laatste betrekking hij als père
noble in den Hollandsehen Schouwburg te Amsterdam optrad. Nu moge er menige père noble onder den waardigen

stand der uitgevers voorkomen, toch zou het tegenwoordig
den meesten hunner niet oorbaar toeschijnen, zich zelf
ten genoegen van hunne medemenschen voor het voetlicht
te brengen. Ze geven er dan ook de voorkeur aan een
andere rol te spelen en verkiezen de zachte zetels van het
balcon boven de harde planken van het tooneel.
Beets had reeds met Westerman gecorrespondeerd en
hem gevraagd of hij bereid was zijn „eerste dichtbundelije"
uit te geven, een vertaling van verschillende gedichten
van zijn afgod Byron.
Die brief gesteld in een taal, waaruit blijkt, dat de
schrijver zich nog niet geheel had ontworsteld aan den
beurtelings stroeven, beurtelings hoofschen stijl dier dagen,
vangt aldus aan :
„Ik weet niet in hoever Tied. bewust is dat de
„persoon, die het onderneemt zich bij deze tot TI te wenden
„nu en dan een poging waagt in het vak der poezy,
„welke indien de uitslag eenigszins evenredig zijn kon aan
,zijn brandenden ij ver, niet geheel verwerpelijk zoude zijn.
„Vier achtereenvolgende jaren leverde ik successievelijk
„stukjes in den Muzenalmanak en nu en dan trad ik in 't
„een of ander maandschrift in het publiek op. De bijval,
„die ik op onderscheidene wijzen ondervinden mocht, heeft
„mij stout gemaakt eene gewaagde stap te doen, waarvan
„dit mijn schrijven aan Ued. een gevolg is.
„Een Engelsche familie, met welke ik te Haarlem van
„tijd tot tijd tot mijn groot genoegen in aanraking kom,
„uitmuntend in smaak en belezenheid en dwepende als alle
„Engelschen met de dichterlijke voortbrengselen van hun
„Byron, terwijl zij door een achtjarig verblijf hier te lande
„genoegzaam met de Hollandsche taal bekend is, spoorde
„mij aan de overbrenging van sommige van des Lords
„dichtstukken te wagen. Ik ondernam het van tijd tot
„tijd en bracht achtereenvolgens al het door mij verrichte
„onder haar oogen en had het genoegen bij des dichter-
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„lijken edelplans landgenoten een hoogst vleiende toejui„ching te verwerven, waarbij zich die van een aantal vrien„den zoo te Haarlem als aan de Akademie voegde en wel
„van dezulken op wier oordeel ik prijs stel.
„Het duurde niet lang of men ging verder en uitte
„den wensch, waarmee (ik beken het openhartig) zich mijn
„eigenliefde spoedig vereenigde, deze mijne proeven in
„druks te zien uitgaan.
„Hiertoe ben ik, schoon aarzelende, besloten en dien„tengevolge zend ik U, die het voorrecht hebt tevens dichter
„en uitgever te wezen, de kopt' ter inzage toe, die ik
„genegen ben tegen tamelijke voorwaarden aan U af te
„staan, zoo Ti ed. daartoe mocht inclineeren.
„Ik zal van mijn werk niets zeggen (Ued. zelf kunt het
„beoordeelen) dan alleen, dat ik U verzoek de bijgevoegde
„noten niet in aanmerking te nemen, als zijnde die ten
„ruwste vertaald en zullende zij een nadere polijsting onder„gaan, wanneer het tot een uitgave mocht komen, gelijk
„ik met al het vuur van een jonginensch, die van begeerte
„brandt om zich te bonen, wensche.
„In ieder geval reken ik op Uw kiesche stilzwijgenheid
,,aangaande mijn plan en op een zoo mogelijk spoedig
„antwoord, in afwachting waarvan ik de eer heb te zijn
„mijnheer
N. BEETS.

P.S. „Indien mijn bezigheden het toelieten zou ik
„mij zekerlijk a costy bij U vervoegd hebben, doch indien
„gij genegen mocht zijn aan mijn voorstel genoegen te
„geven, zal ik niet in gebreke blijven in de eerstkomende
„vacantie persoonlijk kennis te maken."
Heel vlug kwam het antwoord niet, want eerst na
drie weken werd dit ontvangen.
Westerman vatte het verzoek gunstig op, en betuigde
zijn hartelijken dank „voor het genoegen, dat hij bij de
lezing mocht ondervinden," maar stelde voor „met het oog
op de min-gunstige ervaringen door hem den laatsten tijd
met het uitgeven van dichtwerken opgedaan," om voor het
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geheel een gunstiger tijdstip af te wachten en slechts een
bloemlezing uit te geven in zijne serie : „Verzameling van
uitheemsche vernuften." Dit was natuurlijk niet wat Beets

bedoeld had, maar om de pil te vergulden schreef Westerman :
„Een zoodanig werkje, hetwelk men zeker is dat gelezen
„wordt, is zeer geschikt om de verdiensten van Uw voort„brengselen te doen kennen. Een verzameling daarvan, een
„stukje uitmakende, zou waarschijnlijk het verlangen naar
„het overige opwekken en een goed succes over het geheel
„voorbereiden".
De jeugdige schrijver, denkende „beter een half ei
dan een leege dop," besloot op het voorstel in te gaan
en toog dus op 27 Maart Amsterdamwaarts.
Om 9 uur stapte hij op de trekschuit en trof aangenaam gezelschap in den vorm van Mrs. Nickelford–Lockhart,
een zuster van zijn schoolvriend John Lockhart.
Om bij de taal van zijn Byron te blijven werd het
gesprek bijna gedurende de geheele reis in het Engelsch
gevoerd, en blijkbaar had men elkaar veel te vertellen,
daar Beets zijn lieve reisgenoote nog een eindweegs de
stad in vergezelde.
Op verzoek van Mrs. Nickelford zou Beets een brief
voor haar bezorgen bij een zekere Melle. de Cachaux. Niet
onvermakelijk schrijft hij, dat hij geloofde zegen op zijn
tocht te zullen hebben „als hij deze met een kleine dienstvaardigheid begon."
Melle., „een lief gezichtje en levendige bruine oogera",
was thuis.
Beets, die dien dag in vele talen sprak, begon het
gesprek aldus :
„Melle., on m'a prié de remettre cette lettre à son
„adresse ; je crois m' en acquitter en la déposant entre
„vos mains." „Oh, monsieur, et je vous remercie infini„ment", „said she with so cheerful a movement and so
„cheerful a look, that had I been laying out fifty Louis
„d'or with her, I should have said „this woman is grate„ful" (Sterne). „Pourriez vous me dire, melle. ou demeure
„Mr. Westerman ?" — „Eh, oui, monsieur, c'est justement
,
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„vis à vis d'ici !" 't Was nu mijn beurt : „d'être infiniment
,,obligé", „en zoo schelde ik aan de overzijde aan."
Een jongeman liet hem in de spreekkamer en ging
in afwachtende houding over hem zitten. Beets zag „dat
er noodwendig een vergissing had plaats gehad, daar
Westerman een zestiger was." De verwarring werd opgehelderd, daar de jongeman een zoon van Westerman bleek
te zijn, en de candidaat-letterkundige werd verwezen naar de
Prinsegracht, waar Westerman Sr. bij de Spiegelstraat woonde.
Beets vond den uitgever echter niet thuis en op zijn
horloge ziende, dat het half een was, gevoelde hij, dat
zelfs bij een dichter de maag te zijner tijd zijn rechten
doet gelden en spoedde zich naar zijn vriend Frans Kerkhof.
Het dagboek gaat dan verder :
„Mevrouw had de vriendelijkheid mij ten eten te ver„zoeken, 't welk ik eerst half afsloeg, evenwel niet dan
„met het plan om 't aan te nemen. 't Was nu mijn plan
„om een bezoek te gaan brengen bij den dichter Immer„zeel en ik besloot dus de Kalverstraat weder in te loopera,
„tot dat ik zoo gelukkig was ook diens huis te vinden.
„Een groote boekwinkel trof mijn oog door de plaatjens
„voor de glazen en een allerliefst meisje in 't verschiet
„van zestien à zeventien en een weinig lager naar de
„onderste ruit ziende, vond ik er een papier, waarop met
„groote letteren „J. Immerzeel Jz." vastgemaakt."
Dit meisje was nu reeds, als wij mevrouw Kerkhof bij
de oudere garde indeelen, het derde jonge vrouwelijke
wezen, dat de student dien dag op zijn weg ontmoette, en
dat in zijn jongelingsgemoed den indruk van bewondering
voor de minst leelijke helft van het menschdom bevestigde;
maar niet in dienst van Venus, doch in dienst van de
Muzen, was zijn streven dien dag meer op grofgebouwde
uitgevers dan op gratievolle meisjes gericht.
Het dagboek gaat verder :
„Alzoo opende ik de deur en vroeg den patris mon„struosi filia pulchrior„ ja puicherrima (de schoonere, ja
„allerschoonste dochter van den monsterlijken vader) of de
.,heer Immerzeel thuis was."
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Deze, aan wien Beets eenige jaren te voren een brief
geschreven had als uitgever van de „Muzenalmanak", toen
hij hem zijn gedicht ter nagedachtenis van Katharina
Schweickhardt, Bilderdijk's vrouw toezond, maakte eerst
nu persoonlijk kennis met den jongen dichter.
Het gesprek was blijkbaar niet indrukwekkend, want
Beets zegt alleen maar, dat hij een uurtje met hem sleet
en trok daarna naar het hoofddoel van zijn tocht, Westerman. „Hij vond den ernstigen eerwaarden grijsaard, dien
hij verwacht had."
Deze verklaarde, dat hij zeer met Beets en zijn werk
ingenomen was en dat, indien 't publiek over 't geheel
maar half in zijn liefhebberij deelde, hij 't werk dadelijk
in het licht zou geven.
Nu echter vond hij den maatregel dien hij voorgeslagen had raadzamer (en vermoedelijk ook voor zichzelf
minder gewaagd) en zoo werd dus besloten dat men beginnen zou met de Byroniana in „De uitheemsche vernuften" op te nemen.
Daarop keerde Beets weder met de schuit naar de
Spaarnestad.
Deze terugreis was minder genoegelijk dan de heenreis,
zoodat tot Halfweg de jonge dichter een prozaïsch middagslaapje deed. Wijl hij daar bij de sluis over moest stappen, was hij wel gedwongen zijn dutje te staken en hij
wisselde dit dus af met het lezen van een hoofdstuk uit de
„Don Juan".
Zoo was de Amsterdamsche poort bereikt voor hij 't
wist en wandelde Beets welgemoed naar het huis van zijn
vader in de Koningstraat.
Westerman, die blijkbaar tot motto had „haastige
spoed is zelden goed", zond den verlangenden schrijver
niet vóór eind April zijn drukproeven, zoodat eerst 2 Juni
Beets met een zekere glorie in zijn dagboek kon melden :
„eerste exemplaar van mijn eerste boeksken op mijn tafel
gevonden," en drie weken later schreef hij : „op het punt
„naar Haarlem te vertrekken ontving ik van mijn uitgever
„de presentexemplaren van mijn Byroniana. Schoon gezicht
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„voor den auteur, een twaalftal gebonden boekjes van zijn
„eigen maaksel !”
Vermoedelijk was de langzame behandeling van de
zaak Beets niet naar den zin.
Althans den 9den Juli van dat jaar trok hij weer naar
Amsterdam en schoon Westerman hem voor zijn
heemsche vernuften" opdroeg een vertaling van Walter
Scott's gedichten te bezorgen, begaf hij zich op denzelfden
dag naar Immerzeel, met zijn eerste oorspronkelijke pennevrucht van belang „José, een Spaansch verhaal".
Beets schrijft aan zijn vriend Hasebroek over dat
bezoek, blijkens een zich in het familiearchief-Beets bevindenden brief 1 ) :
„Immerzeel was uiterst minzaam en bracht mij op zijn
„boekenkamer. Ik had een kleine portefeuille bij mij,
„waarin een en ander was. Hij giste dadelijk den inhoud.
„„Ik hoop dat ge met een armvol kunst bij mij komt",
„zeide hij.
„Ik maakte 't open en gaf hem in de eerste plaats
„mijn „Ode aan 't Noorden" voor de M(uzen) A(lmanak) die
„hij in dank aannam, terwijl ik hem met mijn plan om
„nog iets anders tot dat Jaarboekje bij te dragen bekend
„maakte. „En dit woudt ge apart uitgeven", zeide hij, aslij
in de rede vallende, terwijl hij José uit mijn hand overnam (die ik met een kleine aanspraak overgaf) en, dezelve
doorbladerende : „'t is wat klein" zeide hij, „voor een boekje
,,apart. Dat is jammer. Wij zullen 't zoo moeilijk kunnen
„cartonneeren. Laat eens zien, een duizend regels, twintig
„op een bladzijde is zeker genoeg, maar — 't is toch maar
„een blad of vier. Enfin, ik kan 't nu niet dadelijk lezen,
„maar vanavond neem ik 't onderhanden en morgen hebt
„gij 't terug.”
Dit was 't geen Immerzeel omtrent mijn José zeide
en waarin ik alle teekens van bereidwilligheid ten uitgave
bespeuren mocht. Gisteren ontving ik inderdaad het stuk
terug begeleid, met den volgenden brief:
1) Van 11 Juli 1834.
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„Ik heb uwen Jose, die hierbij teruggaat met veel
„genoegen gelezen. Waarlijk, gij zoudt dien, dunkt mij,
„gerust in 't licht kunnen geven. Alleen zou ik nogmaals de
„observatie maken of 't stuk niet te groot is als brochure en
„te klein als boek. Zou 't niet 't best zijn het te bewaren,
„om dan b. v. toekomende jaar een bundel gedichten uit
„te geven ?"
In antwoord op Immerzeels brief schreef Beets, dat
hij niet kon besluiten Jose nog een jaar onder zich te
houden en anders dan afzonderlijk uit te geven, „daar mijn
„grootste welbehagen in dit stuk van den titel „José, een
„Spaansch verhaal" afhangt en ik vurig verlang het in
„druk te zien, bij het publiek als „de auteur van José"
„en niet dan speciaal als zoodanig verlangende bekend
„te zijn".
Immerzeel hield echter vol en schreef aan den jongen
schrijver:
,,Amice ! Ik blijf bij mijn gevoelen in weerwil van uwe
„beweegredenen en den aandrang van vriend Hasebroek.
„Deze mijn opinie is intusschen volstrekt niet geldende
„en komt alzoo de Uwe thans alleen in aanmerking. Met
„de uitgave, daar U dit aangenaam zou zijn, wil ik mij
„belasten, maar ik moet U prevenieeren dat mijn plan is
„in het a. s. voorjaar geheel mijn fonds onder de boekver„koopers te doen verkoopen en niet verder uit te geven.
„Uw werkje komt dan insgelijks in die veiling, onzeker in
„wiens handen het vallen zal. Blijft Ued. desalniettemin
„bij dezelfde gedachten zend mij s.v.p. dan het dichtstuk,
„hoe eer hoe beter dus en ik zal het dadelijk op de pers
„doen leggen.
„Met alle achting t.t. Immerzeel."
Na Hasebroeks raad te hebben ingewonnen, antwoordde
Beets zijn uitgever : „Daar gij U niettegenstaande de door
„U gemaakte objectie, evenwel niet ongenegen betoont het
„door mij voor de pers bestemde dichtstuk uit te geven en

„gij mij verzoekt, indien ik bij dezen wensch mocht blijven,
„U hetzelve hoe eer hoe beter toe te zenden, ten einde
„het dadelijk op de pers te doen leggen, zend ik het u
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„bij deze. Ik dank u voor uwe heuschheid, mij daarin
„gebleken dat Tied. m ij prevenieert, dat het uw plan is uw
„fonds onder de boekverkoopers te veilen en zulks in het
„aanstaande voorjaar. Wel is waar, ik weet niet in wiens
„handen mijn werk dan komt, doch 't kan mij weinig
„schelen. José's lot is dan al beslist. 't Was misschien evenwel
„raadzaam een conditie te maken ingeval van een mogelijke
„herdruk, want ofschoon ik Used. de copy present geve,
„zonder mij een ander honorarium dan een vijf-en-twintig
„exemplaren te bedingen, zou 't mij niet onverschillig zijn
„of ik in dat wel niet denkelijk maar toch mogelijk geval
„van de discretie van een ander, mij wellicht niet bekend,
„boekverkooper afhing. Wees zoo goed mij daarin bij ge„legenheid eens te raden. Ik zal mij intusschen informeren
„wat in dergelijk geval de gewoonte is.
„En zoo sta ik dan den José af, die ik niet twijfel,
„of zij zal, wat de -uitvoering betreft, uwe pers eer aandoen,
„wanneer hij in groot 8° met een nette letter ruim en op
„best papier gedrukt, in 't licht verschijnt (hoe denkt Used.
„over een gegraveerd tytel ? Die behoort tegenwoordig wel
„bij een boek van smaak P) Wat mij betreft, onder den
„sluier der naamloosheid verborgen, hoop ik van mijn werk,
„die satisfactie te hebben, welke m ij tot de uitgave van
„dikke boekdeelen zal kunnen aansporen. In afwachting
„van de eerste proef en een paar letterer antwoord op een
„en ander verblijve ik met alle achting tt. Beets.
„P. S. Wees zoo goed het korte voorwoord niet in
„curcyf te laten drukken. ik haat dien letter.”

Eindelijk kon Beets 23 Juli aan zijn vriend Hasebroek
schrijven, dat José op de pers was, niettegenstaande de
bezwaren van Immerzeel 1 ), doch op 3 September schrijft
hij nog : „Ik ben uit mijn humeur, dat Immerzeel mij mijn
„José nog niet toezendt. Ik had hem 1 September ver„wacht. Ik begin ongeduldig te worden over mijn telg,”
en eerst op 1 October kon hij melden : „de twintig present„exemplaren van José ontvangen. Hij is dan, gode zij dank,
1) Zie G. -v. Rijn. N. Beets blz. 149.
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„heden in 't licht verschenen. De uitgever had genoeg zijn
„best gedaan, maar de drukker heeft hem opgehouden.
„Goede reis zij hem toegeroepen" schrijft Immerzeel. Wie
„schetst eens auteurs vreugde bij 't verschijnen van zijn
„eerste werk."
Hoe zeer de jonge schrijver met zijn Jose ingenomen
was en hoezeer hij door zijn vrienden reeds bij het verschijnen van zijn eerste pennevruchten in de hoogte gestoken werd, blijkt wel uit hetgeen hij 15 Juni 1834 na
een bezoek van zijn Haarlemschen vriend Gustaaf Schneevoogt in zijn dagboek aanteekent :
55• • daarna kwam het op mijn José.
„Hij verzocht mij het dichtstuk in zijn geheel voor te
„lezen. Ik bewilligde en nimmer is mij mijn eigen talent
„zoo beminnelijk voorgekomen als nu. Gustaaf scheen mij
„met een verplette stilzwijgendheid tot den einde toe aan
„te hooren ; toen, opvliegende, borst hij in tranen uit en
„mij bij de hand vattende, zeide hij :
„Beets, geef mij de hand, ik heb u nog nooit zoo lief
„gehad als nu !" Nederzittende beefde hij en weende en
,,had het sterk op de zenuwen. Dit bewijst in mijn oogen
„iets voor het gedicht. In allen gevalle houd ik het er
„voor, dat mijn dichtgeest immer hooger vlucht bereiken
„zal en indien het publiek in dit mijn voortbrengsel geen
„behagen schept, doe ik afstand van mijn genegenheid en
„houd ik alle gedichten voor mij en den nauwen kring
„van vrienden die met mij sympathiseeren."
Hoe naief uit Beets hier zijn welvoldaan oordeel over
zijn werk, hoe romantisch doet die studentenvriendschap
aan ! Maar zet dit tooneeltje in de lijst van zijn tijd en ge
zult het beter kunnen begrijpen.
Als pendant een ander tafereeltje, waaruit blijkt hoe
alle aardsche roem vergankelijk is, wijl toch zeker weinige
menschen van onzen tijd den dichter Withuys, den schrijver
ver van ,,De meineed" (wist ge wel dat hij bestond ?) onder
de corifeeën zullen rekenen ! En toch, welk een enthousiasme over dien nu vergeten poëet bij de student-auteurs
dier dagen !
..
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Beets meldt dan op 21 April 1834:
„In den namiddag den knecht van Hasebroek ontmoet
„met een visite-kaartje van den dichter Withuys. Hij zoekt
„Hasebroek met de boodschap dat de geachte poëet tot
„vijf uren bij de Wit aan de Witte poort te vinden was.
„Ik was zoo gelukkig Hasebroek spoedig te vinden en wij
„begaven ons vol geestdrift op weg. Kneppelhout insgelijks
„van zijn aanwezigheid te Leiden verwittigd, ontmoette
„ons. Ik werd door hen aan den dichter voorgesteld en
„wij sleten met hem een aangenaam en voor ons belangrijk
„uur. Withuys is een schoon rijzig man met geen alle„daagsch gelaat. Naar mijn gevoelen een der beste dichters
„van onzen tijd. Toen hij de diligence opgestapt was, waren
„wij te opgewonden om binnen de muren te blijven. Na
„een wandeling bij Kneppelhout thee gedronken, waar ook
„Beynen verscheen. Met Pluygers en Beynen bij Schnee„voogt op het avondbrood. Geen andere gesprekken dan
„over letteren en kunst.”
Hoe zouden die studenten van 1834 zich verbaasd
hebben over de sportgesprekken van de tegenwoordige
jeugd, waaruit vaak blijkt dat de cultuur van het lichaam
de beschaving van den geest op het eerste plan verdrongen
heeft. Toch zal ook op dat gebied weder reactie komen

en uit den baajert van het begin der twintigste eeuw een
harmonisch geheel verrijzen van den fijnen geest in het
gezonde lichaam.
Beets geeft in zijn dagboek vaak een kantig geteekend
oordeel over zijn vrienden en zijn professoren, waaruit de
scherpe, soms onbarmhartige opmerker spreekt en blijkt
hoe naast zijn liefde voor geestelijke schoonheid hij ook
lang niet ongevoelig was voor het uiterlijk, niet alleen
van de vrou wen, maar ook van de mannen, met wie hij
omging.
Zoo kon hij soms onverbiddelijk over hun lichamelijke
afwijkingen of gebreken schrijven, juist omdat het aesthetisch
schoone in geest en lichaam hem zoo aantrok.
Slaan we nu het dagboek open, waar Beets bij gelegen-
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held van een avondbroodje bij den bekenden B. C. Bakhuizen
van den Brink met den philoloog W. G. Brill, die toen
nog in de theologie studeerde, maar later tot de letteren
overging, samen zat. Met teekenende woorden gaf Beets
weer het verschil in karakter en uiterlijk van beiden.
Hij zegt dan :
„Bakhuizen en Brill, beide heldere starren aan den
„academischen hemel, zijn geheel opposiete wezens.
„Brill geheel mystiek, Bakhuizen geheel rationeel. Brill
„staat op een hoog standpunt, maar dit doet hem het
„panorama, dat hij overziet tusschenbeiden onduidelijk en
„als in een nevel beschouwen.
„Bakhuizen verkiest laag bij den grond te blijven en
„zijn scherpe blik doorziet, wat hij ziet.
„Brill overstroomt U in 't redeneeren met deels onbe„paalde, deels duistere termen en poogt op alle manieren
„zijn beschouwing van de zaak te doen gelden.
„Bakhuizen heeft een duidelijkheid en tevens een zoo
„bewonderenswaardige eerlijkheid en onpartijdigheid in 't
„disputeeren, dat iedereen hem verstaat en menschen van
„een tegenovergesteld gevoelen nooit gekwetst worden."
Dit oordeel over Bakhuizen stemt overeen met dat van
Potgieter, die eens gezegd heeft, dat Bakhuizens zinspreuk
was : „zijn en niet schijnen".
Beets gaat dan verder :
„Beide hebben overgroote achting voor poëzie. Brill
„ziet, zoekt en vindt er meer in, beschouwt haar uit een
„verhevener standpunt, maar Bakhuizen heeft beter en
„zuiverder criterion. De een poogt te verklaren, wat hij niet
„begrijpt, de ander betwist er de waarheid van.
„De een ziet de zaken a priori, de ander verbeeldt zich
„dat en redeneert niet dan a posteriori.
„Ook naar het uitwendige geen sterker tegenstelling
„dan Brill en, zooals hij onder ons heet, Bakkes.
„Brill, klein van persoon met een fijn besneden gelaat,
„vriendelijke blauwe oogen, maar doordringendere blik, de
„mond wel wat groot, maar de lippen fijn ; welluidende
„stem, aangename, hoogst fatsoenlijke spraak, geen onver-
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„togen woord, zachte, uiterst beleefde vormen, opgerichte
„houding, vaste stap en alles proper en net.
„Bakkes, eer groot dan klein, buikig, vettig, plomp,
„grof, groezelig, koffiebruin gelaat; schitterende bruine
„oogen, maar min of meer onbeschaamden blik, breede
„stompneus, onbesneden mond, schorre stem, somtijds over„schietende ; los in den mond, onaangenaam van lach, sterk
„spuwende, linksche houding, onzekere gang, slordig in
„zijn kleeding, met een mislukt pogen tot iets fraais".
Ge ziet hier eenerzijds een scherpe karakterontleding
die den menschenkenner van de Camera voorspelt, anderzijds een onbarmhartige realistische persoonsbeschrijving,
die niet zou doen denken, dat zij uit de pen kwam van
den toen nog in zijn romantischen tijd staanden jonkman.
Hoe 't ook zij, Beets keek door het ruwe uiterlijk
van Bakkes heen en, zooals bekend, werd hij een groot
vriend van dezen begaafden man.
Bakhuizen bracht hem ook in kennis met den jongen
Aernout Drost, die door Potgieter met van Effen vergeleken
werd, den ziekelijken jongeman, die op de taal en persoonlijkheid van Beets, Potgieter en Bakhuizen grooten invloed
gehad heeft en die zeker in onze litteratuur-geschiedenis
een nog belangrijker rol zou gespeeld hebben, ware hij niet
zoo vroeg gestorven.

Het dagboek beschrijft Drost aldus (en wij zien hier
weder hoe gevoelig Beets was voor het uiterlijk van de
menschen, wier levenspad hij kruiste) :
„Drost heeft een ziekelijk onbeduidend voorkomen.
„Hij is lang, mager, ingevallen borst, bruin vel, een bril
„met groote glazen, eenigszins temende spraak, te onaan„genamer omdat de dichter (want dat is de schrijver van
„„Hermingard van de Eikenterpen") noch de L, noch de
„R naar behooren kan uitspreken, wat geen aanbeveling
„zal zijn voor den proponent en het mij nu en dan zelfs
„moeilijk maakt hem te verstaan. Voor het overige bemerkte
„men spoedig in hem den man van geest, smaak, lectuur
„en talent, die hij is. Op aandrang van Bakhuizen las ik
„hem een paar secties van mijn „José" voor.”
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Deze weinig imposant uitziende figuur met zijn hooge
kuif, ijzeren bril en vadermoorders (volgens zijn portret
het type van den . proponent uit dien tijd) had echter een
grooten invloed op zijn tijdgenooten, zooals ook blijkt uit
uitlatingen in brieven van Bakhuizen, Beets en Heye.
Beets maakte menige wandeling met Drost tijdens
diens verblijf in Haarlem, waar hij gehuisvest was in het
logement van juffrouw de Boer bij de Groote Houtpoort
(thans café Neuf).
Op een dezer wandelingen deelde Drost aan Beets
mede zijn plan, om met Heye een nieuw maandschrift uit
te geven, onder den titel van „de Muzen," waarvan het
eerste nummer op 1 September 1834 zou uitkomen en
waarvoor hij Beets' medewerking inriep, welke deze gaarne
verleende. Drost zeide, dat het tijdschrift ten doel had
„iets bij te dragen tot verbetering van den smaak en
kritiek in Nederland", een doel dat dit tijdschrift, al bestond 't slechts een halfjaar wel bereikt heeft.
De jeugdige letterkundigen droegen elkaar hun werken
gaarne voor en toen Beets bij zijn vriend in het logement
aan de Houtpoort soupeerde, las hij Drost den geheelen
„José" voor, terwijl deze hem bekend maakte met een paar
hoofdstukken van het juist door hem begonnen verhaal
„de pestzegen" (later als „de pestilentie te Katwijk" uitgegeven en door Albert Verwey opnieuw bekend gemaakt).
Niet alleen genot verschafte de lezing dier pennevruchten, want het dagboek vertelt hoe de voordracht, die
met veel emphase plaats had, een onder hun kamer gelogeerden Rotterdamschen koopman tot wanhoop had gebracht.
„Hij lag reeds te bed voor wij begonnen en geen oog
„kunnende toedoen had hij de partij gekozen van te gaan
„luisteren. Een spotboef zijnde en in het bezit van een
„stalen memorie, heeft hij in zijn woonplaats de lieden niet
„weinig vermaakt met het verhaal van twee dichters, die
„op hoogst pedanten toon elkander verzen voorlazen en
„daarop hunne aanmerkingen mededeelden. Hij had de
„hoofdzaak en verscheidene passages onthouden en er het
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„noodige bij gehangen, bij welke gelegenheden onze koste„lij ke José en Pestzegen als onzin en onze dierbare personen als caricaturen schitterden."
In dienzelfden tijd kwam de dokter-dichter J. P. Heye
Drost in Haarlem opzoeken en wandelden de drie litteratoren in Kennemers schoone landouwen rond.
Heye beschrijft Beets aldus :
„Heye is kort en gezet, een schoon open gelaat, groote
„blinkende oogen, vrouwelijk blank. De afstand tusschen
„neus en mond in 't oog loopend kort, de mond ingetrokken. Hij scheen mij in de conversatie oneindig meer
„dichter dan ik hem uit zijn verzen kende."
Kort na hun gezamenlijk verblijf in Haarlem schreef
Heye aan Beets, dat Drost zwaar ziek was. De zwakke jonge
man had een bloedspuwing gekregen en 5 November daarop
kwam hij te vallen en verscheidde de fijnbesnaarde geest
uit dit brooze lichaam, die geest, die zulk een invloed op
zijn letterkundige vrienden had en hen zooveel sympathie
inboezemde, dat allen weeklagen bij zijn vroegen dood (hij
werd slechts 24 jaar) en Bakhuizen zelfs schreef „dat zijn
vriendschap nimmer grievender slag had geleden", terwijl
Beets uitriep : „ziedaar den tweeden vriend, dien ik verlies
in het bloeiendste der jaren te midden van de schitterendste vooruitzichten" 1 ).
„Hoeveel goeds had ik mij niet beloofd van de vriendschap, die tusschen mij en den goeden, den braven kundigen, talentvollen, dichterlij ken Drost, zoo kort geleden
„ontstaan was. Hoog waardeerde ik hem en hoe hoog zou
„de geheele natie hem eenmaal geschat hebben, indien hij
„had mogen leven, om haar meer en meer te toonen, wie
„hij was ! Voortreffelijk mensch ! Maar God weet wat best is."
Zoo kon ik nog tallooze grepen in de rijke stof van
het dagboek doen, doch wil thans volstaan met een bezoek
1) De eerste vriend, dien hij op 't kerkhof te Overveen ter laatste
rustplaats geleidde, was Iman van den Bosch, aan wien hij zijn schets
„Begraven" in de Camera wijdde.
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van Beets aan twee beroemde hooggeleerden, professor
Van Kampen en Siegenbeek.
In de eerste plaats de historicus N. G. van Kampen,
die vijftig boekdeelen vol schreef en leed aan een kwaal,
volgens de overlevering vooral aan professoren eigen, de
verstrooidheid. Beets bezoekt den grooten man. te Bloemendaal, waar hij den zomer doorbrengt en zegt onder den
indruk van diens uiterlijk :
„Lieve Hemel, wat is de Hooggeleerde toch afgrij se„lij k leelij k ; een groote leeuwenkop (zooals gij op steenen
„palen er uitgehouwen ziet) met gekrulde manen, groote
„neus, groote mond, het geheele aangezicht groezelig,
„flauw-lichtblauwe oogen, scheeve nek, het hoofd overzij,
„de geheele gestalte naar de schrijftafel vergroeid. Zijn conversatie is belangrijk, maar hij spreekt over alles tegelijk.
„Undefatigable in all things except washing !"
Van professor's verstrooidheid vertelt Beets het volgende :
„Van Kampen overnachtte te Utrecht in een logeerkamer, waar hij uit plaatsgebrek een kamer deelen moest
„met een militair (sic.) officier 1 ).
„Zijn reis was naar Noord-Brabant en hij moest in den
„zeer vroegen morgen met den postwagen verder. Met alle
„nadruk beval hij den dienstknecht hem en niet den officier
„vroegtijdig te wekken.
„Dit geschiedde en Van Kampen, onmiddellijk opgestaan
„en zich met alle haast gekleed hebbende, zonder echter te
„zien wat hij aantrok of op het hoofd zette, kwam tijdig
„op den postwagen, waar hij spoedig weer wat indommelde,
„of misschien in zijn gedachte het boek voortzette, dat hij
,,bezig was te schrijven. Maar te Vreeswijk gekomen, waar
„men pleisterde en uitstapte, keek hij bij toeval in den
„spiegel en bemerkte met ontzetting de militaire muts op
„zijn verbijsterd hoofd. „Verwenschte huisknecht" riep hij
„uit „daar heeft hij nu toch den officier gewekt en mij
„laten liggen !"
1) Men ziet, Beets leefde niet in een tijd van mobilisatie en was
blijkbaar geen specialiteit in militaire zaken.
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Een tweede verhaal, dat over hem loopt is het volgende :
„Van Kampen zit aan zijn bureau en schrijft bij het
„licht eener kaars. Hij wordt afgeroepen, sluit in allerijl
„zijn bureau over de kaars en staat natuurlijk in 't donker,
„maar begrijpt niet hoe het komt.
„Dit geheimzinnige verschrikt hem zoozeer, dat hij
„'t op zijn zenuwen krijgt en begint te jammeren en om
„hulp te roepen als de ongelukkigste der stervelingen."
Zoo slaapt zelfs wel eens de Groote Homerus.
Ten slotte nog het bezoek, dat Beets als student bij
prof. Matthijs Siegenbeek, den grooten taalgeleerde bracht,
om zijn testimonium te krijgen voor zijn propaedeutisch
examen, dat hij eenige weken later summa cum laude deed.
Aan overdadig collegebezoek bij prof. Siegenbeek had
hij dit echter niet te danken, waarom deze, zooals blijken
zal, min of meer grimmig tegenover den studiosus gestemd was.
Tot goed begrip van het volgende, diene dat destijds
de professoren een deel van hun traktement genoten door
uit handen van de studenten zelf dertig gulden te ontvangen, te betalen vóór elk examen ; een misstand, die
zelfs de Hooggeleerde Heeren niet vrij tegenover hun leerlingen deed staan en welke terecht door Klikspaan gehekeld is.
Men leest dan in het dagboek :
„Bij Siegenbeek aangemeld ter verkrijging van mijn
testimonium.
„Siegenbeek : „Wat is Uw bedoeling, mijnheer ?"
„Beets: „Professor, ik neem de vrijheid U lastig te

„komen vallen om een testimonium van Uw college over
„den Hollandschen stijl, in 't vorige jaar door mij gehouden."
„Siegenbeek : „U gaat over tot
„Beets: „tot de theologie, professor !"
„Siegenbeek (zitten gaande en de pen indoopende) :
„Tiw naam als ik U verzoeken mag."
„Beets : „N. Beets, professor !"
„Siegenbeek (roodwordende): „ik heb U niet veel ge„zien, mijnheer !"
?"
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„Beets : „Van tijd tot tijd nog al eens, professor !"
„Siegenbeek : „Maar mijnheer heeft reeds verscheiden
„malen getoond, dat hij mijn lessen niet van noode had !
„(hij begon te schrijven).
„Uit onderscheidene proeven heb ik gezien, dat U 't
„zelf reeds beter weet dan ik en wat zou U dan aan mijne
„lessen gehad hebben ?
„Uw voornaam, mijnheer !"
„Beets : „Nicolaas, professor !"
„Siegenbeek : (Altijd schrijvende) „ten minste, indien
„de stukken van U zijn, die aan U toegeschreven worden,
„dan heeft de schrijver getoond, dat hij vele dingen beter
„weet dan (met verheffing van stem) de kundigste en beroemdste mannen en hoe zon hij dit dan niet beter weten
„dan ik ? Vooral heeft zulks plaats gehad in het laatste
stuk, de Maskerade (pauze, waarin de professor een antwoord
„scheen te wachten). In de Letterbode heeft men den schrjver (evenwel ik niet, dat kan ik U ondertusschen zeggen)
„dit een en ander onder 't oog gebracht (pauze) ik hoop,
„dat de schrijver dit ter harte zal nemen. (ik telde mijn
„drie tientjes neer). Is het niet de 27e vandaag ?"
„„Juist zoo, professor".
„Het testimonium was gereed !
,,,,juvenem praestantissimum N. Beets meis de stilo
„„Belgico scholis attente et modeste adfuisse Lestor” (ik
„verklaar dat de allervoortreffelij kste jongeling N. Beets
„mijn colleges over den Nederlandschen stijl oplettend en
„bescheiden heeft bijgewoond).
„Siegenbeek : „U w zuster gaat geloof ik huwen met
,mijnheer Bohn, nietwaar, mijnheer ?"
0 ja, professor.”
„(Hij gaf mij het testimonium over.)
„ „Professor, ik dank U en heb de eer uw dienaar te
,,,,zijn." (nederige buiging.)
„Mijn wedervaren mededeelende, vernam ik, dat de
„goede Sieg zich, wat in de „Maskerade" gezegd wordt
„van „de Genius van Hollands Letterkunde" persoonlijk
„als op hem doelend had aangetrokken."

„

VAN NICOLAAS BEETS.

429

„Men weet, dat Beets doelt op den passus in „de
„Maskerade", waar hij sarcastisch uitroept:
„Want, alles komt — dit zeggen zij, die 't weten
„van Griekenland en Rome; ja, misschien
„had geen van ons een grein genie bezeten,
„was niet de Kunst aan de Ouden afgezien ;
„wij zouden nauwlijks zien, gaan, drinken, eten
„of slapen kunnen zonder hen; en wien
„dit vreemd klinkt of onbillijk, ach ! die zouden
„wij voor zeer dom of — zeer romantisch houden.
„0, Romantisme, o woord van afschuw, schrik
„en aakligheid ! 0, geest van kwaad en zonde.
„Hoe beeft en trilt en flauwt elk oogenblik
„de Schutsgodin van Hollands Letterkonde,
„Als zij Uw naam hoort, en ik noem U „ik"?
„Gij, gij vergalt haar elke levensstonde!
„'t Is wreed, van U, dat gij een sloof, zoo goed,
„zoo trouw en zoo eenvoudig, bang zijn doet !"

De sloof, de schutsgodin van Hollands Letterkunde,
heeft nog heel wat moeten doorstaan en zich vertrouwd
moeten maken met menigen nieuwen naam uit telkens
nieuwe tijdperken en nieuwe fazen in Neêrlands litteraire
historie, maar één naam blijft haar altijd in de ooren
klinken, als die van een ouden vertrouwden vriend, naar
wien het een genot is te luisteren.
Het is de naam van Nicolaas Beets-Hildebrand.
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Talma's sociale verzekeringswetten. — Treub's aankondiging der wijziging. — Het ontwerp-Ouderdomsrente. —
Is tijdige afdoening van Treub's ontwerpen waarschijnlijk ? —
De grondgedachten der ontwerpen van 1 November 1915. —
De beteekenis van mogelijk uitstel der behandeling. —
Treub's afwijzing van beschermende handelspolitiek voor
Nederland. — Naschrift.

Ook op de ontwikkeling onzer arbeids-wetgeving, met name
op die der arbeiders-verzekering heeft de oorlog in hooge mate
storend gewerkt. Er was zooveel ander en dringender „werk aan
den winkel" voor mr. Treub, aanvankelijk als Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, daarna als Minister van Financiën,
dat de wijziging van Talma's (reeds door beide Kamers aangenomen
wetten) noodwendig in de verdrukking kwam. De tijd was er ook
niet geschikt voor : in de eerste oorlogsmaanden van '14 stelde
zich voor onze nijverheid de vraag van „te zijn of niet te zijn" en
onder zulke omstandigheden kan men er kwalijk aan denken, haar
nieuwe lasten te gaan opleggen. Zoo bleef dus de zaak rusten.
Maar zij wordt nu uit die rust gewekt en komt opnieuw aan de
orde. Opnieuw, na een zoo langdurig tijdperk van stilstand, dat
menigeen vrijwel of geheel vergeten is, wat nu eigenlijk aan de
orde komen zal, welke regelingen herzien worden. En dat is toch
allereerst te weten noodig voor wie zich rekenschap wil geven van
wat de thans voorgestelde wijzigingen beteekenen. Het is dus
wenschelijk de geschiedenis op te halen en na te gaan hoever wij
waren toen de oorlog ons verraste en het herzieningswerk aan onze
aandacht ontglipte.
Laat ons dan beginnen, met er aan te herinneren dat Talma's
drie groote sociale wetten : Radenwet, Ziektewet en Invaliditeitswet
de dagteekening dragen van 5 Juni 1913. Deze datum brengt ons
aanstonds het feit weer voor den geest, dat na een eindeloos
schijnende voorbereiding en parlementaire behandeling, deze drie
'

ECONOMISCHE KRONIEK.

431

wetten nog zeer kort vóór de algemeene verkiezingen door de
Tweede, daarna ook door de Eerste Kamer aangenomen werden
en dus haren moeizamen weg naar het Staatsblad vonden.
Waarop kwam in hoofdzaak het stelsel dezer wetten neer ?
De Radenwet bedoelde te geven eerre ,,organisatie van den
arbeid" ; er zouden colleges worden gevormd van werkgevers en
arbeiders onder leiding van voorzitters, die tot geen van beide
groepen behooren ; die colleges zouden een plaatselijk karakter
dragen ; er zouden meer centrale lichamen voor grootere gebieden
zijn. De voornaamste taak dezer door den wetgever geschapen
organen zou zijn : medewerking aan de uitvoering der arbeidersverzekering; zij zouden ook met andere functies kunnen worden
belast. In Ziekte- en in Invaliditeitswet werd aan deze lichamen
een belangrijk aandeel in de taak der uitoefening van de verzekering
toegekend.
Wat nu de Ziektewet betreft, zij regelde in hoofdzaak slechts
de uitkeering van ziekengeld ; geneeskundige behandeling werd
door de wet niet verzekerd ; echter was bepaald dat den verzekerde
geen ziekengeld gegeven wordt, indien niet in zijn geneeskundige
behandeling is voorzien. Dit laatste werd geacht het geval te zijn,
wanneer de lijder hetzij de hulp van een eigen geneesheer inriep,
hetzij ingeschreven was bij een „toegelaten" ziekenfonds. Maakte
de verzekerde aannemelijk dat zoodanige inschrijving voor hem
ondoenlijk was geweest, dan kon hij niettemin toch ziekengeld
ontvangen. — Orgaan der ziekteverzekering was in hoofdzaak de
ziekenkas van den Raad van Arbeid, welk lichaam voor een bepaald deel van zijn ressort een ,,plaatselijke kas" kon instellen. De
wet sloot „bijzondere kassen" (door particulieren opgericht en beheerd) niet uit, doch vorderde voor hare medewerking voorafgaande
erkenning, welker verkrijging afhankelijk werd gesteld van ver.schillende te vervullen voorwaarden ; de „eigenaar" dier bijzondere
kas moest voorts zekerheid stellen voor de richtige nakoming van

de op de kas rustende verplichtingen. De bijzondere kas zou echter
tot niet meer dan tot medewerking bij de uitkeering worden geroepen ; haar bestuur beslist in voorkomende gevallen op verzoeken
om ziekengeld; de door dit bestuur afgewezen verzekerde heeft
recht van beroep op het bestuur van den Raad van Arbeid, die
de premies int ook voor de bij de bijzondere kas aangeslotenen ;
die Raad kan dan de gelden aan de bijzondere kas afdragen. —
De premie komt voor gelijke deelen ten laste van werkgever en
verzekerde, d.w.z. bij normaal ziektegevaar; premie-verhooging
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wegens zwaarder risico draagt de werkgever. — Voor de toelating
van ziekenfondsen (voor geneeskundige behandeling) werden verschillende eischee gesteld : alle bij een ziekenkas verzekerden
moesten kunnen toetreden (tenzij het fonds aan een bepaalde
onderneming was verbonden); ten minste twee geneeskundigen
en twee apothekers moesten aan het fonds verbonden zijn en
tusschen dezen moest den verzekerde zooveel mogelijk de vrije
keuze worden gelaten. Het aantal ingeschreven leden ten name
van één geneeskundige moest beperkt zijn tot een in de statuten te bepalen maximum. In het bestuur moest een of meer verzekerden, een of meer geneeskundigen, een of meer apothekers
zitting hebben. —
Over Talma's „Invaliditeitswet", die verzekering tegen invaliditeit en ouderdom regelde, is, ook door de inwerkingtreding der
befaamde overgangs-artikelen, zooveel geschreven en gesproken,
zooveel te doen geweest, dat wij haar stelsel hier wel niet meer
behoeven aan te duiden. Dat stelsel kwam neer op verzekering
van loonarbeiders, welke verzekering weder in hoofdzaak (zoo goed
als uitsluitend) aan de Raden van Arbeid ten taak werd gesteld ;
de uitwerking van het stelsel werd — o.i. terecht — gewraakt
als bureaucratisch, omslachtig, kostbaar. Tegen de samenkoppeling
van invaliditeit en ouderdom werden rechtmatige bedenkingen geopperd. — Men zal zich ook herinneren dat Mr. Treub destijds
als kamerlid bij de behandeling van deze wetsvoordracht in het
Parlement eene van die zijner partijgenooten afwijkende houding
aannam, hetgeen een eenigszins pikanten bijsmaak gaf aan zijn
optreden, zoo kort daarna, als hoofd van dat Departement, waaronder deze en de andere verzekeringswetten ressorteeren. Bij zijn
overgang naar het Ministerie van Financiën „nam" hij deze wetten
„mee", d.w.z zij werden onttrokken aan Landbouw, Nijverheid en
Handel en volgden den bewindsman naar Financiën.
Nog vóór dezen overgang had minister Treub (op 23 December
1913) in de Tweede Kamer zijn voornemens in zake de ingrijpende
wijziging van deze wetten uiteengezet; een kort overzicht gaven
wij daarvan in onze Economische Kroniek van Maart 1914. Nu
deze zaak weer actueel is geworden, moge hier nog eens beknopt
worden aangeduid wat blijkens het toen door den Minister meegedeelde de grondslag der nieuwe regeling zou zijn.

Allereerst dit : de ouderdoms-verzekering zou worden vervangen
door ouderdoms-voorziening, door staatspensioen, bestaande in een
uitkeering van f 2.— per week aan zeventigjarigen, die daaraan
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behoefte hebben en die gedurende zekeren tijd niet bedeeld zijn
geweest. Wij teekenden hierbij aan dat de „lex-Talma" dus eenerzijds werd uitgebreid : ondersteuning niet van „arbeiders" alleen;
andererzijds beperkt : hulp slechts aan hen, die deze van noode
hebben en niet onwaardig zijn ze te ontvangen. — Zoo zou dus
uit de Invaliditeitswet de ouderdoms-verzekering wegvallen. En de
invaliditeits-regeling bleef ook niet ongewijzigd. Geen plakzegels
meer. Berekening der premies naar een vast loonpercentage. Bepaling van de loonklasse naar de 500 weken, waarin het hoogste
loon is verdiend. Vaststelling van de invaliditeitsrente volgens
leeftijd en loonklasse van den gegadigde. Daarbij -- weer in afwijking van Talma — de gedachte, dat de rente niet stijgt naarmate langer daarvoor betaald en de verzekerde ouder geworden is,
maar toepassing van de gedachte dat een jonge invalide meer
toeslag dan een oude behoeft; bij het stijgen der jaren daalt dus
de rente, om op het 70ste jaar in de ouderdomsrente over te gaan.
— Bij de Ziektewet : regeling ook van de ziektebehandeling in de
wet, aanvulling dus van de in Talma's wet onmiskenbaar overgebleven leemte. -- „Vrije" verzekering naar Treub's denkbeeld
bestemd voor aanvulling van de wettelijke uitkeeringen. — De
organisatie van dit alles op andere leest dan Talma zich had gedacht : geen Raden van Arbeid, maar verzekeringsraden (arbeiders,
werkgevers, geneesheeren ; van elk twee), werkzaam in groote
districten, die onderverdeeld worden in kleinere ressorten, terrein
voor het „districtsbestuur", waarvan de meerderheid uit arbeiders
gevormd wordt doch waarop een Raad van Toezicht (welks meerderheid niet uit arbeiders bestaat) een waakzaam oog houdt. Onder
het districtsbestuur werken vier „kassen", door commissies beheerd,
welker voorzitters lid zijn van het districtsbestuur ; de kas voor
ziekengeld-uitkeering wordt geleid door een arbeider, die voor geneeskundige behandeling door een dokter, voor invaliditeitsverzekering door een arbeider, voor ongevallenverzekering door een
werkgever. — Eenzelfde eigenaardige „differentiatie" ook bij de
verdeeling der kosten : bij invaliditeitsverzekering komt de helft
ten laste der Rijksverzekeringsbank, 1/6 voor rekening van het
plaatselijk districtsbestuur, 1/ 3 van den Verzekeringsraad ; bij ziekteverzekering draagt het plaatselijk orgaan de helft, de Verzekeringsraad wederom het 1/ 3 , de Rijksverzekeringsbank het 1/6 . — Ten
slotte : bijzondere instellingen zullen onder zekere voorwaarden in
ruime mate tot uitvoering van deze wettelijke regelingen kunnen
medewerken.
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Ziedaar zoo ongeveer het belangrijkste wat de Minister in
December '13 omtrent zijn plannen onthulde.
Begin Februari ' 14 verscheen het ontwerp-Ouderdomsrente 1),
met „bekwamen spoed" in elkaar gezet en helder toegelicht; aanen ingediend als ,,een product der omstandigheden", niet als vrucht
van ,theoretische voorliefde" voor eenig stelsel van ouderdomsvoorziening, maar ,,afgedwongen" door de noodzakelijkheid paal
en perk te stellen aan de „onduldbare bevoorrechting" van een
bepaald deel der bevolking. — Bij een belangrijk punt in de
ontworpen regeling : de uitsluiting der bedeelden, stonden wij
destijds vrij lang stil ; dit punt werd ook uitvoerig besproken in
het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer, hetwelk omstreeks half
Mei 1914 werd vastgesteld 2). Van dit Voorloopig Verslag zeiden
wij, dat het een zwaar stuk was, zwaar van politieke beschouwingen,
waarin de rechterzijde haar aanhankelijkheid aan Talma's gedachten
en Talma's werk op ondubbelzinnige wijze aan den dag legde ; wij
wezen er op, dat niet minder dan 8 1 i2 kolom in dit staatsstuk
gewijd waren aan een betoog van rechts, dat Treub's kritiek op
Talma's wet „in hooge mate krenkend en grievend" was, dat er
geen enkele redelijke grond voor wijziging van het stelsel was en
dat de in '13 optredende Regeering de door het Parlement aangenomen verzekeringswetten had behooren uit te voeren.
Zoo stonden dan de zaken in de eerste helft van Mei 1914.
De Memorie van Antwoord (ontwerp-Ouderdomsrente) liet zich
wachten. Toen barstte — eind Juli, begin Augustus — de groote
Europeesche oorlog uit. „Godsvrede" in het Nederlandsch Parlement.
Stilstand in dit deel der wetgeving, doordat de aandacht des wetgevers op zoo geheel andere en zoovele andere punten moest
worden gevestigd. De te wachten Memorie van Antwoord bleef uit.
Maar nu wordt de draad weer opgenomen. Men vernam, dat, wanneer
de nieuwe belasting-ontwerpen de Tweede Kamer zouden bereiken
en dus de financieele voornemens der Regeering bekend zouden
zijn, dadelijk daarna ook de „sociale" ontwerpen openbaar gemaakt
zouden worden en de behandeling van het ontwerp-Ouderdomsrente
door de indiening der Memorie van Antwoord zou worden voortgezet.
De Troonrede van September 1915 had ons . ook reeds gezegd :
„wegens het naderen van den dag waarop de Invaliditeitswet zou
moeten in werking treden, zullen de vroeger aangekondigde en
1)

Besproken in onze Economische Kroniek van Mei '14.

2)

Zie onze Economische Kroniek van Augustus 1914.
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met die wet verband houdende wetsontwerpen tot herziening der
sociale verzekeringswetten U eerlang worden aangeboden".
Treub's reeks van belasting-ontwerpen werd 25 October openbaar gemaakt. Zijn wijzigings-voorstellen in zake de sociale verzekerings-wetten droegen de dagteekening van 1 November.
De vermelding van dezen datum leidt onwillekeurig tot eene
bespiegeling, waarbij de tijdrekenkunde te pas komt, omtrent de
vraag of afdoening van deze ontwerpen nog in dit wetgevend
tijdperk redelijkerwijze kan worden verwacht. Zulk een bespiegeling is natuurlijk en uitteraard speculatief, maar men kan toch
wel eenige overwegingen opsommen, die zich hierbij als 't ware
vanzelf aanbieden. In de eerste plaats deze : de wijzigingsvoorstellen
zijn, gelijk reeds uit het op 23 December 1913 voorloopig daarover
medegedeelde bleek, zeer ingrijpend ; de Tweede Kamer zal dus
geruimen tijd behoeven om deze ontwerpen in hare afdeelingen te
onderzoeken ; het Voorloopig Verslag zal reeds daarom waarschijnlijk
niet zeer spoedig verschijnen. Voorts is bekend — is immers ook
reeds gebleken, n.l. uit het Voorloopig Verslag over het ontwerpOuderdomsrente — dat de rechterzijde der Tweede Kamer buitengewoon weinig geneigdheid bezit om den weg dezer ontwerpen
naar het Staatsblad te effenen : men houdt daar vast aan Talma's
stelsel, aan Talma's wetten en zal dus den snooden aanrander geduchte kritiek niet besparen. Ten derde kunnen, en zullen zeker,
bij de „regeling van werkzaamheden", bij de vraag van aan-deorde-stelling allerlei vragen van voorafgaan of volgen worden

gesteld ; zal men eerst de veelzijdige belasting-ontwerpen behandelen ?
En dan komt daar als een kleinigheid nog de Grondwetsherziening
tusschen beide ! Het wetgevend tijdperk vindt zijn einde in den
vroegen zomer of het late voorjaar van 1917. Zullen dan reeds
deze verzekeringswetten door de Tweede en door de Eerste Kamer
zijn afgedaan ? De Eerste, in haar meerderheid rechts, zal hier
dezelfde positie vermoedelijk innemen als de minderheid der Tweede,
maar een sterke positie doordat zij over meer dan de helft der
stemmen beschikt.
Bedenkt men dit alles en gaat men daarna aan het rekenen,
dan schijnt het toch waarlijk niet uitgesloten dat deze zaak niet
tijdig haar beslag krijgt. Vóór Kerstmis pleegt de Tweede Kamer
voor weinig anders dan voor den begrootings-arbeid tijd te vinden
(en vaak moet men daaraan toevoegen : hoe dan nog !) ; na het
Kerst-reces zou afdeelings-onderzoek van bedoelde ontwerpen kunnen
volgen. Wordt eene Commissie van Voorbereiding benoemd, die
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vóór de openbaarmaking van het Voorloopig Verslag met den Minister
gaat beraadslagen, dan rijst de vraag wanneer deze gedachtenwisseling tusschen haar en de Regeering zal zijn afgeloopen en wanneer
de uitkomsten daarvan ter kennis van het Parlement zullen worden
gebracht. Het is natuurlijk uiterst moeilijk daarop eenig peil te
trekken. Men mag aannemen dat het overleg tusschen de Commissie
en den Minister den laatste leidt tot wijzigingen in de door hem
aangeboden ontwerpen. De Kamer verlangt dan den noodigen tijd
om rustig kennis te nemen van het verhandelde en van de regeling,
gelijk die na het overleg er uitziet. den noodigen tijd ook om amendementen in te dienen, over welker strekking de Commissie van Voorbereiding zich dan weer moet beraden .... Wanneer zal men dan
zoover zijn gevorderd dat de dag voor den aanvang der openbare
beraadslagingen wordt bepaald ? En hoeveel tijd zullen die beraadslagingen in beslag nemen ? Wanneer de door Minister Treub
uitgesproken wensch omtrent de behandeling van zijn belastingontwerpen nog in dit zittingsjaar — dus vóór het zomerreces van
1916 — in vervulling gaat (maar die vervulling hangt weer af
van — en samen met -- het tijdstip van onderzoek der voorstellen
nopens Grondswetsherziening), dan zal allicht de voorbereiding van
de behandeling der verzekeringswetten daardoor in het gedrang
komen en zal daarvoor in 1916 geen of nauwelijks eenige tijd te
vinden zijn. Maar alsdan is ook afdoening vóór Juni 1917 door
beide Kamers zoo goed als geheel verkeken.
De zaak wordt nog eenigszins verwikkelder door den samenhang, die door den Minister gelegd is tusschen een zijner belastingwetten („pensioenbelasting") en een zijner verzekeringswetten
(ouderdomsrente) ; zal men de „middelen-wet" vaststellen, terwijl
de regeling, waarvoor die middelen dienen moeten, nog niet vaststaat? Het is waar, juist deze verzekeringswet verkeert in een
verder gevorderde faze van voorbereiding dan de andere en zij
zou dus eerder behandeld kunnen worden. Maar is het de bedoeling,
aldus den samenhang, die tusschen de verschillende verzekeringswetten onderling bestaat, te verbreken door afzonderlijke aan-deorde-stelling van een harer ? Ook dit moet men afwachten !
Een en ander samenvattend, kan men toch zeker wel dit
zeggen : tusschen December 1915 en Juni 1917, dus voor een
tijdvak van anderhalf jaar, wordt de aandacht en de werkzaamheid
van het Parlement, buiten de begrootingen om en behalve voor al
het andere — gevraagd voor Grondwetsherziening, een volledig
stelsel van belasting-voorstellen en heel een reeks van verzeke-
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ringswetten, van welke laatste men thans reeds weet dat zij onwelgevallig zijn aan een sterke minderheid van de Tweede en aan
de meerderheid van de Eerste Kamer. Als zoo de zaken staan,
dan is het in niet geringe mate twijfelachtig of binnen den daarvoor gestelder tijd die verzekeringswetten in het Staatsblad verschijnen zullen. En niet twijfelachtig, maar o. i. zeker is het, dat
de „regeling van werkzaamheden" ten opzichte van deze drie
hoofdschotels niet vlot zal loopen, maar tot strijd en wrijving in het
Parlement, allicht ook tusschen Parlement en Regeering leiden zal.
Na de aanvankelijke aankondiging van de grondgedachten der
ontworpen wijzigingen in December '13 komt de kennisneming der
op 1 November '15 bij de Tweede Kamer ingediende wijzigingsontwerpen den stelligen indruk bevestigen dat zij op veel tegenstand van rechts zullen stuiten en dat hun totstandkoming als
wetten nog in dit legislatief tijdperk twijfelachtig is. Waarop komen
in hoofdzaak de verzekeringswetsontwerpen van minister Treub
neer ?
Het „Algemeen Deel" der Toelichting geeft naast een rechtvaardiging van den herzieningsarbeid tevens de hoofdlijnen der
regeling. De Radenwet wordt door eene „Organisatiewet" vervangen ; de Invaliditeitswet en de Ziektewet worden gewijzigd.
Voor zijn kritiek op de artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet
verwijst de Minister 1) naar de Memorie van Toelichting bij het
ontwerp-Ouderdomswet ; hij voegt daaraan toe, dat de afzonderlijke invoering dier artikelen met hun willekeurige begrenzing den
eerbied voor de wet heeft ondermijnd, door zeer velen als een
grove onbillijkheid is gevoeld en tot afkeurenswaardige praktijken
geleid heeft ; het rechtsgevoel van het volk in al zijn lagen en
geledingen is gekrenkt. Tot herstel daarvan is ingrijpen plicht.
Maar moest daartoe ook de geheele Invaliditeitswet worden herzien ? De grond daarvoor is gelegen in den druk, dien de ongewijzigde invoering van Talma's wetten op het economisch leven
der natie leggen zou ; die wetten zouden niet de volkskracht hebben
verhoogd, maar veeleer verlammend gewerkt op de energie van
werkgevers en arbeiders en op de productieve kracht der natie.
Wijziging van deze wetten verbreekt natuurlijk de continuïteit der
wetgeving, maar deze verbreking was in politiekin zin gewettigd,
ten deele zelfs geboden door den uitslag der verkiezingen van
1913: een concentratie-kabinet zou zeker de Invaliditeitswet hebben
1) Of, juister gezegd, verwijzen de Ministers: van Financiën en van
Justitie.
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ingetrokken. Wel is nu dit ministerie niet aan het verkiezingsprogram van eenige partij gebonden, doch het wortelt in den
volkswil, gelijk die door de verkiezingen zich openbaarde en het
zondigt dus niet tegen goede parlementaire opvattingen, wanneer
het in deze naar de uitspraak der kiezers handelt. Ook ligt heel
deze aangelegenheid binnen de ,,neutrale zone". — Had men niet
de Verzekeringswetten eerst kunnen invoeren en ze dan, naarmate
de ervaring sprak, kunnen wijzigen ? Antwoord : men bedenke, „dat
de onveranderde invoering der wetten van stonde af aan op werkgevers en arbeiders den benauwenden druk zou hebben gelegd,
waarop hierboven werd gewezen ; dat die invoering eene gecentraliseerde organisatie met een leger van ambtenaren zou hebben in
het leven geroepen, welke organisatie — eenmaal aanwezig —
niet meer zou zijn ongedaan te maken ; dat bij die onveranderde
invoering, wegens het hun onthouden van de verlangde zeggenschap, de juist in den beginne zoo hoog noodige spontane medewerking van de arbeiders grootendeels zou zijn gemist ; dat daarbij,
van de zijde der geneesheeren op weinig medewerking zou zijn te
rekenen geweest en eindelijk dat daarbij -- zooals hieronder nader
zal worden uiteengezet — zoowel het particuliere initiatief als de
zoo hoog noodige controle op de goede werking der wetten op
bedenkelijke wijze in bet gedrang zouden zijn gekomen."
Met wijziging van de Radenwet kon niet worden volstaan ;
zij schiep een voor het doel — uitvoering der verzekeringswetten —
veel te grootschen opzet, omdat de ontwerper aan de Raden tevens
een veel meer omvattende taak had toegedacht; deze wet droeg
bovendien een bureaucratisch karakter ; de uitvoering der Invaliditeitswet zou dan ook eene ambtelijke en gecentraliseerde zijn
geweest, waarbij het zelfbestuur van belanghebbenden slechts een
ondergeschikte rol zou kunnen spelen. Minister Treub nu oordeelt
„dat de uitvoering der sociale verzekeringswetten, ook die der
Invaliditeitswet, zooveel mogelijk op den grondslag van decentralisatie behoort te worden geregeld, dat daarbij de belanghebbenden,
dat zijn in de eerste plaats de verzekerden zelven, een zoo groot
mogelijke medezeggenschap moeten hebben, dat m. a. w. het beginsel
van zelf bestuur ook daarbij zoover mogelijk moet worden doorgevoerd en de ambtenarij binnen zoo nauw mogelijke grenzen moet
worden beperkt" ; er bleef dus niets anders over dan de Radenwet
in te trekken en een nieuwe Organisatiewet te ontwerpen, opgebouwd naar de beginselen van decentralisatie en zelf bestuur en bij
welker samenstelling er naar gestreefd is de organen noch daad-
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werkelijk, noch in naam wijdscher en grootscher te maken dan
noodig is voor de vervulling van hun taak, welke is de uitvoering
der verzekeringswetten.
Dit zijn, kort samengevat, de grondbeginselen, waarvan de
Ministers bij deze ingrijpende omwerking van Talma's wetten zijn
uitgegaan. Zij hebben, daardoor geleid, verschillende belangrijke
onderdeelen van de Invaliditeits- en van de Ziektewet, gelijk die
beide reeds in het Staatsblad stonden, gansch anders geregeld dan
door den oorspronkelijker ontwerper was geschied. En hun Organisatiewet gaat, gelijk uit het bovenstaande bleek, ook van andere
dan de door Talma in de Radenwet neergelegde denkbeelden uit.
Voor ons zal zich later de gelegenheid voordoen, dit alles meer
van nabij te bezien en te bespreken ; voor thans kunnen wij volstaan
met te wijzen op het verschil in uitgangspunt, een verschil dat zich
openbaart in veelbeteekenende veranderingen en dus door de stellers
der Memorie van Toelichting uiteengezet wordt in den vorm eener
lang niet malsche kritiek op het werk hunner voorgangers en in
een ondubbelzinnige aankondiging van de eigen beginselen. In die
kritiek is veel, dat wij voor ons hartgrondig beamen ; in de nu
voorgedragen beginselen ook veel, waarmee wij van harte instemmen.
Voor later moge bewaard blijven het onderzoek naar de vraag of
de uitwerking van deze beginselen geacht moet worden te leiden
tot een bevredigende regeling van dit uiterst moeilijke vraagstuk :
de organisatie van de sociale verzekering op zoodanige wijze, dat
de aan die verzekering verbonden nadeelen zoo licht, haar voordeelen
zoo zwaar mogelijk wegen en dat de gansche regeling tot vermeerdering van volkskracht strekt. Tevens zal dan te spreken zijn over
de wijziging, welke het ontwerp-Ouderdomswet bij de nu tegelijkertijd verschenen Memorie van Antwoord heeft ondergaan en
over de „uitsluiting der bedeelden" — het veelbestreden vraagpunt
in deze — waaromtrent de Regeering, ziende dat zij de Kamer
van de juistheid van haar standpunt niet kan overtuigen en de

bezwaren der uitsluiting erkennende, zich „tot overleg bereid"
verklaart, daarbij meedeelend dat zij, over het financieele bezwaar
van de opheffing der uitsluiting zal heenstappen.
Maar genoeg reeds voor thans over de grondlijnen van het
gebouw, de groote trekken van het stelsel, hetwelk minister Treub
ter vervanging van Talma's wetten aanhangig heeft gemaakt en
waarvan wij de verwezenlijking vóór Juni 1917 om de reeds meegedeelde redenen twijfelachtig oordeelen.
Is het voorbarig thans reeds de vraag te stellen wat de niet
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binnen den gestelden tijd beoogde afdoening dezer ontwerpen beteekenen zou? Onzes inziens is die tijdige afdoening welbeschouwd
zoo weinig waarschijnlijk, dat er inderdaad wel thans reeds aanleiding is, om dit punt onder de oogen te zien.
In de eerste plaats ligt de opmerking voor de hand, dat door
zoodanig uitstel van voltooiing opnieuw de voor velen gewenschte
regelingen voorloopig zouden uitblijven, terwijl de vraagstukken,
waaraan die regelingen een oplossing willen geven, reeds zoo langen
tijd hangende zijn. In een onzer vorige kronieken (Augustus 1914)
herinnerden wij aan het feit dat in de Troonrede van 1891 reeds
een voorstel tot verzekering van het lot van oude of verminkte
werklieden werd aangekondigd. Sedert 1891 is slechts de „Ongevallenwet" tot stand gekomen ; de oude werklieden blijven op wettelijke regeling van hun verzorging wachten. Voordat in de Troonrede van '91 dit onderwerp voor het eerst werd genoemd als eene
aangelegenheid, welke de wetgever binnen den kring zijner bemoeiingen zou trekken, was het vraagstuk zelf reeds geruimen tijd
aan de orde gesteld en besproken geworden. Ook de ziekte-regeling
is van ouden datum : men herinnert zich de ontwerpen-Kuyper en
-Veegens, voorloopers van Talma's wet. Wie met ons oordeelt dat
een wettelijke regeling van deze onderwerpen — afgezien van de
richting, waarin zich zoodanige regeling behoort te bewegen —
eene gewenschte zaak is, zou het slechts, wat dat betreft, kunnen
betreuren, wanneer ook in 1917 deze zaken nog niet haar beslag
konden hebben verkregen. Men zou dan over de ouderdomsverzorging van arbeiders moeten zeggen, dat de wetgever, na aankondiging van zijn daartoe strekkend voornemen ten jare 1891,
in zes en twintig jaren nog niet in de verwezenlijking van dat
voornemen was geslaagd. Spreekt men over den langzamen, moeizamen arbeid van de wetgevende machinerie in Nederland, dan
zou deze geschiedenis van uitstel en mislukking als eene bijdrage
tot waardeering daarvan verdienen te worden aangehaald.
En wanneer zal, indien dit niet vóór den zomer van 1917
geschiedt, de afhandeling van deze aangelegenheden wel mogen
worden tegemoet gezien ? Natuurlijk is die vraag niet te beantwoorden ; zij is afhankelijk van allerlei thans volkomen onbekende
grootheden. Wat zal de uitslag der verkiezingen van 1917 zijn ?
Welke de staatkundige richting van het na die verkiezingen optredend kabinet ? Wat zal dit (nieuwe ?) Ministerie doen met
Treub's onafgedane ontwerpen ? Ze overnemen ? Ze omwerken?
Nieuwe er voor in de plaats stellen ? Terugkeeren in Talma's banen ?
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Op deze vragen is geen antwoord nu te geven. Slechts is duidelijk
dat niet-tijdige afhandeling alles op losse schroeven zetten en de
finale oplossing van deze vraagstukken weer voor jaren en jaren
naar een onzekere toekomst verschuiven kan. Dat ware, gelijk gezegd, te betreuren, omdat die oplossing reeds zoo herhaaldelijk en
lang verschoven is en toch dringend is en blijft. Waarbij komt dat
men ten aanzien van Treub's ontwerpen zeggen kan : „wij weten
althans wat wij nu hebben ; niet, wat wij straks wellicht krijgen".
Ook wie tegen deze ontwerpen bezwaren, zelfs gewichtige bezwaren
heeft, kan aan totstandkoming van deze — immers tijdens de
behandeling voor wijziging en verbetering vatbare -- wetsvoordrachten de voorkeur geven boven de mogelijkheid dat een volgend kabinet ons altemet een kopie bezorgt van Talma's wetten.
Ook in dat opzicht zou uitstel eener beslissing ongewenscht kunnen
zijn ; — wij zeggen : „kunnen zijn", omdat daartegenover ook de
kans niet uitgesloten is dat Treub's opvolger met vaardige hand
en bekwamen spoed een stel ontwerpen zou weten te bewerken en
in het Staatsblad te brengen, welke meer dan de thans aanhangige
eene inderdaad bevredigende en de verschillende belangen op gelukkige wijze verzoenende regeling bevatten zouden. Doch dit is
een speculatieve overweging. Waarom wij dan ook reeds zeiden :
men weet wat men heeft, niet wat men krijgt !
Intusschen is er, ten aanzien van de stuiting der inwerkingtreding van Talma's wetten en ten opzichte van mogelijk uitstel
der afdoening van Treub's verzekeringsontwerpen, ook nog wel een
andere beschouwingswijze, waaraan zeker recht van bestaan niet
kan worden ontzegd. Talma's wetten waren duur, omslachtig,
bureaucratisch, zouden zware lasten aan ons land en aan onze
nijverheid hebben opgelegd. Haar uitvoering is door het optreden
van een nieuw bewind in 1913 gekeerd. De nieuwe bewindsman,
wiep de omwerking van deze wetten was toevertrouwd, zette zich
aan het werk ; te midden daarvan verrast hem de oorlog. Daardoor
komen zijn wijzigings-ontwerpen, welker uitvoering óók lasten aan
land en nijverheid oplegt, zoo laat in de Kamer, dat afdoening
vóór 1917 uitblijft en dus de totstandkoming der regeling opnieuw
wordt verdaagd. Is, zoo kan men vragen, hierbij in zekeren zin
niet een geluk bij een ongeluk ? De oorlog ontwricht en ontreddert
ons economisch leven ; wij weten niet onder welke voorwaarden
onze vaderlandsche nijverheid na het sluiten van den vrede zal
hebben te arbeiden, in hoeverre zij sterk of zwak tegenover buitenlandsche mededinging zal staan, welke lasten zij zal kunnen dragen
O. E.XV12
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in de nieuwe conjunctuur, welke een nieuwe, thans nog geheel
onbekende en onkenbare orde van zaken voor haar zal openen.
Stel Talma's wetten waren niet in haar vaart naar inwerkingtreding gestuit; reeds in het Staatsblad verschenen, waren zij dan
thans reeds uitgevoerd of was althans hare uitvoering nu reeds
zoover voorbereid dat ze binnen zeer kort een daadzaak was geworden. Alsdan ware ook voor onze staatshuishouding en voor
onze nijverheid het opbrengen van de uit die wetten voortvloeiende
lasten een daadzaak geweest, zonder dat daaraan iets te verhelpen
ware, al kwam ook deze belasting in verwarde en onzekere dagen
als deze ón voor den Staat én voor de nijverheid gansch ongelegen. Is het, zoo bezien, dan maar niet een gunstige wending
geweest, dat door de kabinetswisseling van '13 ons de gelegenheid
geboden is de regeling dezer sociale verzekering nader te overwegen en daarbij de vraag onder de oogen te zien : welke lasten,
die vóór den oorlog wellicht dragelijk konden worden geacht, thans,
nu de toekomst onzeker is, beter worden vermeden of althans beperkt? En deze zelfde beschouwingswijze kan ook ten aanzien van
Treub's ontwerpen worden toegepast. Ook zij vorderen geld zoowel
van den fiscus als van de 'voortbrengers. De fiscus... iedereen
weet welke gansch buitensporige eischen de dag van heden en die
van morgen hém stelt ! Onze voortbrengers... wij weten niet of
ze straks in staat zullen zijn zonder bezwaar hun productiekosten
te verhoogen met de gelden, welke de uitvoering van Treub's
sociale wetten van hen zal vorderen. Mocht men dus reeds om
andere redenen hopen dat die wetten eindelijk tot stand komen en
niet opnieuw schipbreuk lijden, dit goede zou toch aan die schipbreuk verbonden zijn : dat men daarna met meer zekerheid kan
vaststellen, althans met minder onzekerheid kan ramen in hoever
sociale lasten onze nijverheid straks treffen kunnen, zonder haar
onder de gewijzigde omstandigheden in het gedrang te brengen.
Aan deze beschouwingswijze kan — meenen wij — recht van
bestaan niet worden ontzegd ; wij zijn sterk doordrongen van de
waarheid dat arbeidsbescherming en arbeidsverzekering verzwaring
van de voortbrengingsvoorwaarden beteekent, waaruit volgt — niet:
dat deswegen daarvan moet worden afgezien — maar : dat bij
toepassing daarvan ernstig rekening moet worden gehouden met
de draagkracht der nijverheid, welke bij de mededinging op de
wereldmarkt (en bij vrijen invoer ook in de concurrentie op het
binnenlandsch gebied) door zoodanige „sociale lasten" in een ongunstige verhouding tegenover bedrijven uit andere landen kan
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geraken ; wij herinneren ons de uitlating van von Posadowsky in
den Duitschen Rijksdag, welke hierop neerkwam : Duitschlands
belang eischt dat andere landen voortaan evenzeer als wij dit reeds
gedaan hebben, hunnen industrieën sociale lasten opleggen, want
geschiedt dit niet, dan komen de onze op de wereldmarkt bij die
andere, niet of min bezwaarde, meer en meer ten achter ! Wij zijn
dus allerminst blind voor den juisten, redelijken grondslag der
hierboven weergegeven overweging. Toch zouden wij niet durven
zeggen dat zij tot moedwillig uitstel der afdoening van Treub's
ontwerpen leiden moet of mag. Het is waar, de toekomst schijnt
voor onze vaderlandsche nijverheid onzeker, maar — bedriegen de
voorteekenen niet -- dan mag, naar wij reeds vroeger in 't licht
stelden, die onzekere toekomst niet zonder vertrouwen worden
tegemoet gezien, indien maar de belanghebbenden nu reeds en
straks nog meer zich beijveren om de gunstige voorwaarden, welke de
oorlog voor een deel onzer industrie thans schept, te bevestigen en
te handhaven tegen den tijd dat de oorlog voorbij zal zijn en dan
ook voor het overige deel alle krachten in te spannen.
Men moet daarbij bedenken dat — al schijnen alle bespiegelingen over den tijd dat de oorlog voorbij zal zijn even ijdel — er
toch wel eenig uitzicht is (of waarschijnlijk zijn zal), dat wij iets
meer daarvan zullen weten, wanneer men in de Tweede Kamer
tot de eindstemming over Treub's ontwerpen is genaderd, hetgeen
immers wel niet vroeger dan in het voorjaar van 1917 (indien
dan al !) het geval zal zijn. Mocht dan of daarna blijken dat onze
nijverheid inderdaad door de economische verschuivingen in en
na den oorlog er zoo ongunstig voorstaat of voorstaan zal, dat het

onverantwoord zou zijn haar met sociale lasten als de dan vastgestelde te bezwaren, dan nog ware te overwegen of het niet geraden
zou zijn de inwerkingtreding der reeds aangenomen wetten tot een
gunstiger tijd zijn te verdagen of althans met de rechtstreeksche
uitvoering tot zoodanig tijdstip te wachten. Men weet immers dat
er geruimen tijd pleegt te verloopen tusschen den dag, waarop
wetten als deze in het Staatsblad verschijnen en dien, waarop, na
langdurige voorbereiding en eindelijke ineenzetting der door de
wet gevorderde organisatie, haar effect zich doet gelden en de verzekering een feit wordt. Daarom meenen wij, dat de onzekerheid
der toekomst voor onze nijverheid, geen grond mag zijn om niet
thans reeds aan Treub's ontwerpen de hun toekomende kans te
geven op afdoening binnen den door den samensteller daartoe bepaalden tijd. Kort samengesteld is ons oordeel over dit punt aldus
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te uiten : de toekomst is onzeker, maar dit rechtvaardigt geen
„dilatoire exceptie" ; is straks de horizont opgeklaard, dan ware het
jammer, wanneer die onzekerheid tot uitstel had geleid ; blijkt de
toestand ongunstig, dan zullen nadeelige gevolgen der reeds aangenomen wetten gekeerd moeten worden.
De hierboven gestelde vraag omtrent de toekomst van onze
vaderlandsche welvaarts-bronnen is voor minister Treub geen vraag
meer. Hij heeft dat duidelijk uitgesproken in het merkwaardige
stuk, dat het ontwerp der „grondslagenwet" van zijn belastingwetten
vergezelt. Hij wijdt daarin een uiterst lezenswaardige paragraaf
aan onze handelspolitiek en spreekt daarin ook over den invloed,
dien de Europeesche oorlog op onzen handel, nijverheid en landbouw
zal oefenen. In dat verband vestigt hij de aandacht op de vlucht,
die straks onze handel zal kunnen nemen, wanneer zijn veld van
actie na en door den oorlog verruimd zal zijn en wanneer de
leidende persoonlijkheden in onzen handel en onze industrie niet
volharden in den van ouds bekenden naijver tusschen Rotterdam
en Amsterdam, doch ook hier in eendracht macht weten te winnen.
En voor onze wassende uitvoernijverheid „opent de geweldige
beroering in de internationale betrekkingen mogelijkheden van nog
wijdere expansie dan voor den handel", indien maar aan de nij verheid de noodige bewegingsvrijheid wordt gelaten, d. w. z. deze

niet door de belemmerende werking van een protectionistische
handelspolitiek in haar verdere ontwikkeling wordt geknot. Dan
zal zij, zoo vervolgt deze Minister, die nijverheid nog minder dan
voorheen bescherming van noode hebben, want de fel geteisterde
buitenlandsche voortbrenging zal bij haar in den concurrentiestrijd
achterstaan, omdat zij haar voortbrengingskosten verhoogd ziet en
gebukt gaat onder den algemeenen druk der groote oorlogsieeningen.
Diezelfde oorzaken van verzwakking der buitenlandsche productie
zal ook ten goede komen aan dat deel onzer industrie, hetwelk
ter voorziening in binnenlandsche behoeften werkzaam is.
Op deze gronden wijst minister Treub een beschermende
handelspolitiek voor ons land ook na den oorlog af. Terecht ; wij
zouden willen zeggen : in welke positie onze nijverheid straks ook
gerake, zij kan nooit gesterkt en gestevigd worden door toepassing
van een stelsel, hetwelk wel bij machte is willekeurige gunsten
aan een of ander bedrijf in den schoot te werpen, doch niet leiden
kan tot vervulling van die voorwaarden, waaronder alleen een
waarlijk krachtige nijverheid kan ontstaan en gedijen. Wij ook
wijzen dus met beslistheid den kunstmatigere steun, dien protectie
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biedt, voor onze nijverheid ook na den oorlog af. Wij ook gelooven
met minister Treub dat onze nijverheid, als de vrede daar zal zijn,
een zeer goede kans zal hebben om het reeds vroeger door haar
gewonnen terrein niet alleen te behouden doch uit te breiden,
wanneer het daartoe noodige tijdig en met kracht wordt verricht.
Wij gelooven dat, — maar weten niet hoe straks de kaart van
Europa er zal uitzien, welke maatregelen door andere staten zullen
worden genomen, welke verschuivingen zich zullen openbaren. Wel
zeggen wij : het zou al vreemd moeten loopera, wanneer niet Hollandsche ondernemingsgeest zijn weg ook onder gansch andere dan
de tegenwoordige internationale handelsverhoudingen te banen wist.
Want de Hollandsche nijveren hebben dat in de laatste zestig jaar
geleerd, dat zelf zoeken en zelf vinden van hun weg. Juist dat is
een der groote zegeningen geweest van de vóór 1850 nog maar
aarzelend ingeluide, in 1812 met bewustzijn gekozen, in 1877 voortgezette vrijhandelspolitiek ten onzent, dat zij onze fabrikanten
verstaan deed dat zij op zichzelven waren aangewezen om zich een
plaats onder de zon te veroveren, dat zij van de Regeering en van
den wetgever niets meer te verwachten hadden dan het scheppen
van algemeen gunstige voorwaarden, geen rechtstreeksche bemoeiing,
geen steun, geen bescherming. En nu staan zij sterk, ook straks,
omdat zij in den strijd zijn geweest en daar hebben leeren vechten
met eigen wapenen, zonder beschutting van een hooges tariefmuur,
maar in 't open veld. Dat kan hun te pas komen, wanneer zij onder
wellicht sterk gewijzigde verhoudingen naar handhaving van het
gewonnen terrein en naar uitbreiding daarvan zullen streven.
Minister Treub is — dat was bekend -- niet wat hij zelf
allicht geneigd zal zijn een doctrinair vrijhandelaar te noemen; hij
neemt ten aanzien van dat vraagstuk een meer opportunistisch
standpunt in en verklaart dat zijn afwijzing van tariefverhooging
als middel tot stijving van de schatkist niet door abstract-theoretische
overwegingen wordt beheerscht. Hoe dit zij, men kan volkomen
genoegen nemen met het feit dat zijn opportunisme hem leidt tot
een zoo stellige uitspraak als deze : „ Voor Nederland past een alge-

meen beschermende handelspolitiek niet en zij doet dit onder de omstandigheden, welke de groote oorlog in Europa heeft doen ontstaan,
voor ons land minder dan ooit." Aan die verklaring heeft men
genoeg : geen protectie voor ons land, nu niet en ook niet na den
oorlog. De Regeering -- zoo zegt hij in dit staatsstuk — heeft
zonder eenigen twijfel de belangen van de nijverheid even goed
als die van handel en landbouw te bevorderen; daaromtrent kan
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z. i. zelfs geen verschil van gevoelen bestaan. Maar de vraag is
slechts of „door het invoeren van een algemeen protectionistisch
tarief in den tegenwoordigen tijd de Nederlandsche nijverheid bevorderd zou worden". Die vraag moet, naar des Ministers overtuiging, ontkennend worden beantwoord, eerre overtuiging, die hij
grondt op zijn waarneming der ontwikkeling van Nederlands handel
en nijverheid in vorige eeuwen en in deze. „Nederland", zoo zegt
hij — „heeft van oudsher, zij het ook niet in strenge consequentie,
maar dan toch in vergelijking met andere landen, een vrijhandelspolitiek gevoerd. Dat was niet toevallig. Die politiek werd aan
ons land als het ware opgelegd door zijn ligging aan zee en aan
de monding van eenige der belangrijkste rivieren van Europa.
Zulk een gedurende eeuwen gevolgde politiek heeft niet kunnen
nalaten en heeft niet nagelaten op de richting van ontwikkeling
der takken van ons volksbestaan haar stempel te drukken. Nederland is door zijn ligging voorbeschikt geweest om vrachtvaarder en
tusschenhandelaar te worden ten behoeve van andere voor den
handel minder gunstig gelegen landen. Dat deze eigenaardige
natuurlijke gesteldheid van het land vroeger wel heeft geleid tot
een miskenning van de beteekenis ook van een ontwikkelde industrie
is niet te loochenen. Maar nog heel wat kortzichtiger dan zij, die
zich aan die fout in het verleden hebben schuldig gemaakt, zou
men thans zijn, indien men de Nederlandsche industrie zou willen
bevorderen op kosten niet allleen van den Nederlandschen handel,
maar ook van den buitenlandschen afzet der producten van die
industrie zelve. In de latere jaren is er in het algemeen een tijdperk
van bloei en ontwikkeling in Nederland geweest van zoodanigen
aard, dat ons land te dezen aanzien de vergelijking met welk land
ter wereld ook gerust kan doorstaan Die bloei en die ontwikkeling
zijn niet alleen bij handel en landbouw te constateeren geweest,
maar bij de industrie gelukkig niet minder. Verscheidene takken
van nijverheid zijn er aan te wijzen, welke in den lateren tijd in
toenemende mate exportbedrij ven zijn geworden, bedrijven die
ondanks de barrières der beschermende politiek in verschillende
andere Europeesche landen hnn afzetgebied in den vreemde zoeken
en met toenemend succes ook vinden. Men denke slechts aan
stroocarton, aardappelmeel, cacao, gloeilampen, schoenen, verschillende textielproducten, glas- en aardewerk en andere producten
meer. Het ware al heel weinig voorzichtig, waar men ook op het
gebied der industrie een hoogst verblijdende ontwikkeling kan
constateeren, te willen pogen door ingrijpen van staatswege in de
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richting daarvan verandering en in het tempo daarvan versnelling
te brengen. Voor verandering van handelspolitiek zou aanleiding
kunnen zijn, als onder de tot dusver gevolgde politiek 's lands
welvaart kwijnde ; nu daarentegen de zaken — gelijk hier sedert
een reeks van jaren het geval is — goed gaan, is het eisch van
verstandig beleid, baar niet door een ingrijpen in welke richting
dan ook in haar ontwikkelingsgang te hinderen."
Deze geschiedkundige, zoo men wil empirische bewijsgrond
voor het goed recht van vrijhandelspolitiek in Nederland is natuurlijk allerminst nieuw en wordt door den minister ook niet als een
nieuwe vondst meegedeeld ; die grond is voor hem, den „opportumist", klaarblijkelijk de meest afdoende en overtuigende. Het
aanvoeren daarvan snijdt allerlei tegenwerpingen af: de uitkomsten
van bescherming in andere landen, de „doctrine" van protectie en
alle daaraan ontleende overwegingen. Dit beroep op de ervaring
in ons eigen land localiseert als 't ware de gedachtenwisseling.
Nog eens : men kan er vrede mede hebben dat deze Minister van
Financiën zijn vrij handelsgezindheid aldus voor zichzelven en anderen
tot een zaak van „pro hoc et nunc" maakt (waarbij echter het
„nun&" tot de dagen „van oudsher" wordt uitgebreid). Mocht het
noodig zijn, dan zullen de „doctrinaire" voorstanders van onbelemmerden internationalen goederenruil wel de overige gronden, die
voor hun stelsel zijn aan te voeren, in het debat weten te brengen.
Hoofdzaak is voor ons, dat deze Minister, die waarlijk in dagen
als deze niet al te schroomvallig zijn kan bij de aanwijzing van
middelen tot versterking van 's lands schatkist, op dit stuk een
volkomen ondubbelzinnig geluid doet hooren en ter zake van tariefsverhooging met groote beslistheid zegt: dát nooit, nu niet en straks
nog veel minder ! Die beslistheid geeft vertrouwen in de te wachten uitkomsten der aangekondigde „technische" herziening van
ons invoerrechten-tarief. Maar daarover valt later te spreken, wanneer het daartoe strekkend ontwerp de Kamer zal hebben bereikt.
H. S.
Naschrift. In de Memorie van Antwoord op Hoofdstuk I
der Staatsbegrooting voor 1916 — ingezonden 15 November 1.1. —
treft men uitlatingen van Minister Treub aan, die duidelijk te
verstaan geven dat ook hijzelf niet gelooft aan een afdoening der
sociale verzekeringswetten (behalve de Ouderdomswet) vóór den
zomer van 1917. Hij betoogt in dit stuk dat de voorgestelde
Grondwetsherziening het hoofdpunt van het ministerieel programma
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is en dat de totstandkoming van deze zaak niet in gevaar mag
worden gebracht, hetgeen echter niet zou geschieden door openbare
behandeling van het ontwerp-ouderdomswet, zoodra daaromtrent
eindverslag zal zijn uitgebracht. Spoedige behandeling van dat
ontwerp — zoo vervolgt hij — is noodig wegens den fatalen termijn
van invoering der Invaliditeitswet (-Talma), gesteld in haar art. 411.
Daarom zal het ontwerp-ouderdomswet vóór December 1916 door
beide Kamers moeten zijn afgedaan. Dit ontwerp bevat n.l. een
voorstel tot uitstel van bovenbedoelden fatalen termijn ; wordt deze
wetsvoordracht goedgekeurd, dan wordt dus daardoor tevens de
invoering der Invaliditeitswet opgeschort. En dit is dringend, want
door den oorlog heeft de afhandeling der Ouderdomswet eene
belangrijke vertraging ondervonden ; inmiddels heeft de Minister
niets gedaan tot voorbereiding der invoering van de Invaliditeitswet, gelijk zij thans luidt. Wanneer die invoering niet tijdig door
de Ouderdomswet wordt opgeschort, dan zal dit bij een afzonderlijk
wetje moeten geschieden.
„Behalve op behandeling der Ouderdomswet zal echter ook op
voorziening in de financieele behoeften moeten worden aangestuurd";
ook dit kan -- zegt de Minister — niet te lang wachten. „Mocht
de Kamer besluiten de ingediende belastingontwerpen in openbare
behandeling te doen volgen op die der voorstellen tot grondwetsherziening dan is daartegen, ook met het oog op onzen financieelen
toestand, geen bezwaar." En verder : „ Waar de Kamer reeds zulke

omvangrijke ontwerpen zal hebben ter hand te nemen, zal de behandeling
der voorstellen tot herziening der invaliditeits- en der ziektewet en tot
invoering eener organisatiewet ter vervanging van de ra(Ienwet, naar
ook dezerzijds wordt ingezien, wel moeten wachten tot na de totstandkoming der grondwetsherziening". — Dit is duidelijk. Vindt de Kamer
tijd en gelegenheid deze ontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken, des te beter, maar de behandeling (de openbare beraadslaging) zal wel tot na de afdoening der grondwetsherziening
verschoven moeten worden en na die afdoening der grondwetsherziening zal in des Ministers gedachtengang de openbare behandeling der belastingontwerpen volgen, dringend is de afdoening
slechts van de — trouwens in staat van wijzen verkeerende —
Ouderdomswetsvoordracht. Nu, dit is inderdaad wel volkomen
duidelijk; de beide hoofdschotels van het a.s. werkprogram voor
het Parlement : grondwet en belastingwetten, zijn reeds zoo „zwaar",
dat er voor de verzekeringswetten geen tijd zal overblijven. Wanneer de ontwerper zelf van deze nieuwe wetten ze in de regeling
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der werkzaamheden achteraan plaatst, dan kan men gerust zeggen
dat men daar in dit tijdperk ook niet aan toe zal komen.
Intusschen, in de hier aangehaalde M. v. A. maakt de Regeering
haar inzichten kenbaar niet omtrent de volgorde van behandeling,
door de Kamer ten aanzien der drie groote vraagstukken in acht
te nemen — de Kamer (zegt zij) moet zelve weten op welke wijze
zij „haar werk wenscht af te doen" — maar omtrent de gevolgen,
welke vaststelling van de Bene of de andere werkwijze zou hebben.
Maar zal de Kamer handelen in strijd met de door de Regeering
in dezen vorm duidelijk gegeven wenken en geuite wenschen ? Dat
is af te wachten. In elk geval blijkt uit het medegedeelde dat ook
volgens minister Treub zelven deze sociale ontwerpen al een
bijzonder slechte (lees: geen) kans op afdoening binnen dit wetgevend tijdperk hebben. H. S.

VERZEN
DOOR

R. B.

'T GELUK
Zooals 't fijne hoofd zich buigt
Onder vracht van gouden haar,
Zoo buig je langzaam naar den grond,
't Geluk is je te zwaar.
O weer den zonnegloed niet af,
Sluit niet je gretige oogen dicht,
O doe je lichaam en je ziel
Verteren door 't licht.
Draag overblij je ontbloeiden wensch,
En zwaai je zangen naar de luchten.
Zoo draagt een boom in wijden trots
Zijn zwaar volgroeide vruchten.

—

O hef 't hoog, 't goudzwaar geluk,
Als 't kleurig beeld, dat wondren doet ;
Waar alles wat zich wringt in leed,
't Bevend valt te voet.

HERFST.
De boomen staan als rossige vlammen,
En schijnen te branden in opslaanden gloed ;
Veel bloemen zijn er, vol wilde bekoring,
En bladen zoo rood als 't levende bloed.
De slingerplanten, ze hangen neder
Als druipende trossen van klinklaar goud,
Ze willen niet sterven, en klemmen in doodsangst
Zich krampachtig vast aan 't levende hout.

Nog lacht de zon in blauwen hemel,
Alsof ze de komende scheiding vergat,
Ze kust, ze kust de warme aarde,
En houdt haar in stralen van liefde omvat.
Een juichend herleven van glans en van weelde,
Een liefderoep, — een wanhoopskreet,—
Een duizlend verlangen, om verder te leven, —
Een machtig verzet tegen naderend leed.

STILTE.
Waar wild de liefde ons nam
In wreeden wrong van armen,
Ons oploste aan haar hart
In 't levensvolle warmen,
Daar trok de oneindigheid
Ons zoet bemeestrend ;
Twee nevels, die omarmd,
Doorvloeid verij len gaan. —
—

De stilte drinkt de stilt'
Rust gaat in rust verglij'en,
Ons niets vloeit diep in 't leeg, —
Èèn onbewust verblij'en .
.

VERZEN
DOOR

J. VAN ROSSE1VI.

KENTERINGEN.
Nog komt vaak met zoet gefluister
In mij zingen 't oude lied,
Als ik droomverloren luister
Naar de stem van mijn verdriet ;
Dan voel ik mij jaren ouder
Als toen ik de liefste vond,
En onwerk'lijker en kouder
Zijn de kussen van haar mond. —
Als de tijd, die alle macht heeft
Over vreugde, over leed,
In mij 't wondere volbracht heeft
Dat ik 't oude niet meer weet ;
Als ik alles heb verloren
Wat mij nog aan vroeger bindt,
Zal ik zijn als nieuw-geboren,
Stil-gelukkig als een kind. —

ROERSINGEL, ROERMOND.
Aan Annie Salomons.
Waar zich de singel buigt, en de vertrouwde boomen
Hun oude kronen 'luidloos heffen in de lucht,
Daar is mijn vriend'lijk thuis waar ik zoo gaarne vlucht
Om te avond in de stilt' mijn leven te bedroomen.
Daar fluisterzingt de Roer zijn eeuwig lied van leed,
Een zilv'rig lichtgespeel glijdt over 't vlugge water...
Ik denk aan vroeger, en ik voel dat nu en later
Dit 't liefste plekje blijft dat 'k op de wereld weet. —

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

Groot binnenwerk.
Zou er wel ooit, in onze politieke geschiedenis, een Ministerie
zijn geweest dat in zóó korten tijd zóó veel groot werk ter tafel
bracht? Men geve zich rekenschap van het moment waarin wij nu
gekomen zijn. Daar liggen, gereed ter schriftelijke behandeling
door de Tweede Kamer, de ontwerpen van : een electorale Grondwetsherziening, een totale omwerking van ons belastingstelsel, en
een geheele herziening, aanvulling en nieuwe omlijsting van de
sociale wetgeving. Dit alles is in nauwelijks meer dan twee jaar
tijds gereed gebracht ; andere Kabinetten hadden, voor veel minder
belangrijk werk, wel vier of vijf jaar noodig.
Maar bovendien : Onder welke omstandigheden zijn deze groote
werken gereed gemaakt? Goeddeels onder het bulderen, daar
buiten, van de kanonnen en onder het woelen, hier binnen, van een
crisis die nu reeds bijna anderhalf jaar aanhoudt, die de Regeering
bestormde met de meest onverwachte en meest dringende eischee
welke, op elk gebied van staatsbemoeiing, aan haar werden gesteld en die haar noopte om geheel nieuwe terreinen te betreden.
Terreinen die tot nu toe voor de Regeering volkomen terra incognita waren, waarop geen spoor van eenigen voorganger haar den
weg kon wijzen, waar ze slechts een onmiddellijk voldoening
eischend, geweldig Heden vond, zonder Verleden achter zich en
eigenlijk ook zonder Toekomst vóór zich — daar men immers
slechts kon werken voor een van dag tot dag zich vernieuwend,
ephemeer Heden, dat nooit een beklij vende Toekomst worden kon.
Zóó overrompeld zag zich de Regeering gedurende den eersten
tijd — en telkens dook en duikt weer wat op — met nooit vermoede nieuwe eischen, dat men een rustig bureau-ambtenaar, uit
zijn werkkamer weggerukt en plotseling aan 't hoofd der intendance van een leger in een woestijn geplaatst, in weinig minder
perykel zich kan denken. Pioniersarbeid heeft deze Regeering te
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verrichten gehad zooals nooit eenige vóór haar in ons land, zelfs
niet het eerste Ministerie van ons Koninkrijk....
En terwijl ze dien arbeid verrichtte, werkend met onbekende
grootheden, onbekende normen en onbekende vormen, werkend in
een wereld waarin bijna alle normale verhoudingen waren misvormd, vernield of zelfs omgekeerd, wist ze nochtans tijd en
arbeidsvermogen te vinden om, in twee jaar tijds, zulke groote
werken te voltooien als de zooeven aangeduide. Men behoeft niet
voorbij te zien dat het leeuwendeel van dien arbeid is verricht
door één Minister, men kan bedenken dat de voorgestelde Grondwetsherziening door vorige Kabinetten en door eenige commissiën
voorbereid was en van beperkten omvang en eenvoudige natuur
is, om nochtans te erkennen : meer energie dan dit Kabinet betoonde, is van geen enkel Ministerie te verwachten.
En hoe het oordeel van den geschiedschrijver over deze
Ministers ooit ook moge luiden, één loftuiting zal hij hun niet
kunnen onthouden : d'avoir payé de leurs personnes.

***
De drie complexen van voorstellen die ik zooeven noemde,
zijn daar nu plotseling, nagenoeg gelijktijdig, in onze politiek geworpen en beheerschen haar voor 't oogenblik. Sinds het uitbreken
van den oorlog was onze politiek gelijk aan een weegschaal waar-

van het evenwicht opeens geweldig was verstoord doordien een
buitensporig zwaar gewicht — dat van de oorlogseischen -- was
geworpen in de Bene schaal : die van het naar buiten gerichte
deel der politiek. Maar zooals een stof in de lucht langzamerhand
verteren en verdampen kan, zoo is het, in den geest van ons volk,
met dat deel der politiek gegaan dat lag in de oorlogsschaal.
Allengs, en zeer geleidelijk, is zijn gewicht wat ingeteerd. En de
Troonrede deed zien -- ik heb er in mijn vorig overzicht op gewezen -- dat de stille werking van den tijd het evenwicht had
hersteld en dat, in de schatting van de groote meerderheid des
volks, het binnenlandsche deel weer even zwaar woog als het
buitenlandsche. Doch nu bovendien in de binnenlandsche schaal
deze drie zware brokken zijn geworpen, is zij het die, voor 't
oogenblik, doorslaat. En die onze aandacht trekt.
In dit overzicht wensch ik mij te bepalen tot deze twee
vragen : Welken invloed kan het indienen van deze drieërlei voorstellen hebben op onze politiek en welke is hun kans van slagen?
Twee vragen die trouwens nauw verbonden zijn.
De naaste invloed nu dien men, mijns inziens, van het hndie-
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pen dezer voorstellen kan verwachten, is die van een verscherpen
onzer partijverhoudingen. De oorlog had die verhoudingen verzacht
en tijdelijk afgedempt in een, min of meer goed volgehouden, „bestand". De vorige maal reeds heb ik aangegeven waarom, naar
mijne meening, het bestand was opgeheven en ook in de Troonrede niet meer als nog bestaande werd aangenomen. Inmiddels
is de Regeering, in de Memorie van Antwoord betreffende Hoofdstuk I der Staatsbegrooting, komen getuigen dat volgens haar het
bestand zeer wel kon worden voortgezet. De redenen die ik de
vorige maal aangaf, om zulk een meening als illusoir te beschouwen,
zal ik natuurlijk niet herhalen ; ik kan er slechts naar verwijzen.
Maar de zware trits van groote voorstellen is mijn oordeel bovendien komen versterken.
Met wat veel optimisme kan men zich nog vleien met de
hoop, dat de belastingvoorstellen het bestand tasschen links en
rechts niet behoeven te verstoren. Minister Kolkman heeft eens
gezegd : „De rechterzijde heeft geen eigen belastingpolitiek". Maar
er zijn stroo ►ningen in de rechterzijde die de draagsters zijn zoo al
niet van bijzondere systemen, dan toch van bijzondere tentlenzen in
zake belastingen. Stroomingen die den grond voor meer belasting
willen behoeden, die het successierecht niet willen verhoogen ... .
of die versterking van inkomsten veel meer willen zoeken in de
indirecte dan in de directe belastingen. Wat dit laatste belangt,
wane men niet dat de tariefbeweging die in 1913 zoozeer mislukte
dat Dr. Kuyper haar aanstonds voorgoed ten doode opschreef, niet

zou kunnen herleven tegenover een zoo geweldig belastingplan als
het thans ingediende. Velen zullen zoozeer zijn geschrokken van
dit perspectief der verhoogde belastingbiljetten dat ze, eer dan
voorheen, geneigd zullen zijn om het maar eens te beproeven
met, voor een deel althans, tariefsherziening. Waarbij ik trouwens
terloops wil aanteekenen dat ik, reeds lang vóór den oorlog, een
fiscale tariefsherziening als volkomen redelijk heb bepleit.
Doch al zou men zich de schoonste illusies van zakelijke, onpolitieke beoordeeling der belastingvoorstellen willen maken, niemand
kan toch zóó naïef zijn om dat te doen ten aanzien van de sociale
wetgeving en de Grondwetsherziening. Deze twee raken punten
van essentieel politiek conflict en zijn, zonder een speciaal compro
mis (dat ten aanzien van de Grondwetsherziening misschien mogelijk,
maar wat de sociale wetgeving belangt, nagenoeg ondenkbaar is)
niet te behandelen dan in vollen politieken strijd. Indien het bestand er wezenlijk nog was, dan zou zijn einde thans, door het
O.E.XV12
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indienen van deze voorstellen, zijn aangekondigd. Dit niet te willen
erkennen, gelijk de Regeering doet, is toch eigenlijk niet kloeker
dan de houding van den vogelstruis in cas van nood.
Het complex van sociale wetgeving dat de heer Treub door
de Staten-Generaal wil doen goedkeuren, houdt stellig veel in,
dat ook ter rechterzijde instemming zal vinden. Het opnemen van
de geneeskundige behandeling in de Ziekteverzekering bijvoorbeeld zal, daar het indertijd ook rechts noode is gemist, zeker
gaarne worden aanvaard. Ook betwijfel ik of het vervallen van
het plakzegelstelsel uit de Invaliditeitswet ter rechterzijde wel zeer
zal worden betreurd. Eveneens zal de vervanging van de Radenwet
door de Organisatiewet vermoedelijk niet op groot verzet stuiten,
althans zeker niet wegens de groote gehechtheid die men ter
rechterzijde jegens eerstgenoemde wet zou gevoelen. Niemand is
ooit op dat deel van Minister Talma's regeling zeer gesteld geweest en tot in de Eerste Kamer toe werd hem te kennen gegeven
dat het intrekken van het ontwerp-Radenwet een daad van wijs
beleid zou wezen.
Maar wat de heer Treub met de gereedliggende doch nog
steeds non-actief gebleven wetten van den heer Talma wil doen,
tast het wezen van dat complex toch zoozeer aan, dat de rechterzijde, die er nu eenmaal bewondering voor heeft getoond (in hoeverre die bewondering van politieken aard was, laat ik nu rusten)
en die, in de Eerste Kamer, die ontwerpen zelfs nog met alle
haast, te elfder ure in het Staatsblad heeft gejaagd, kwalijk zonder
verzet kan gedoogen dat dit alles weer omver wordt gehaald. De
Radenwet intrekken, de Ziektewet ingrijpend wijzigen, de Ouderdomswet totaal van beginsel veranderen — het is veel gevergd
van een politieke phalanx die slechts twee jaar geleden heel dat
legislatief product als meesterwerk den kiezers voorhield, dat men
haar thans als broddelwerk verzoekt weer uit te rafelen.
Mocht dit worden gevraagd ? Verbood niet het beginsel der
continuïteit dat een door een vorige Regeering reeds in 't Staatsblad gebrachte arbeid door haar opvolgster weder in zoo belangrijke
mate wordt aangetast? De heer Treub verdedigt de aantasting
door op te merken dat een Regeering niet iets kan gaan uitvoeren
dat ze in den grond verkeerd vindt. Ik ben geneigd, hoeveel waarde
ik ook hecht aan het beginsel der continuïteit, het niet- eerbiedigen
daarvan in dit geval gerechtvaardigd te achten, omdat het wetten
gold die wel reeds in 't Staatsblad staan (dank zij een politieke
parforce-jacht), maar nog niet in werking zijn getreden (op het
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Bene artikel der Invaliditeitswet na) en die, wanneer ze eenmaal
in werking zouden zijn, uitermate moeilijk ingrijpend waren te
wijzigen. Nu kan het nog makkelijk, later wordt het uiterst bezwaarlijk.
Maar dat het ook gelukken zal, betwijfel ik zeer. De Regeering wil de behandeling van de Ouderdomswet vooraf laten gaan
aan die van de Grondwetsherziening omdat de Ouderdomswet,
met het verschijnen der Memorie van Antwoord, vrijwel in staat
van wijzen is. Nu is echter juist de Ouderdomswet de plaats waar
het complex-Talma het pijnlijkst zal worden getroffen, omdat zij
de ouderdomszorg losscheurt van de invaliditeitsverzekering, het
beginsel van ouderdomsverzekering vervangt door dat van een
gratis-Staatsrente en eindelijk tevens den fatalen termijn wegschrapt, waarop de wet-Talma in werking zou moeten treden. Het
is dus bij de behandeling van dit ontwerp dat men, als bij geen
ander, wordt gesteld voor de beslissing over de vraag, of men het
eenmaal aangenomen stelsel-Talma in zee wil sturen of het nog
eens op de helling wil halen met de bedoeling, het geheel te
verbouwen. En ik geloof dat de rechterzijde zich in 1913 te zeer
met den heer Talma solidair heeft verklaard om hem nu, in zijn
werk, weer te kunnen verloochenen. Ik verwacht dus dat, indien
de Tweede Kamer het Ouderdomsontwerp mocht aannemen, de
Eerste, met haar rechtsche meerderheid, het zal verwerpen Wat
den heer Treub, die zich van den aanvang af zeer ingespannen

heeft voor deze zaak, zóó zelfs dat hij de afdeeling Arbeidersverzekering heeft meegenomen naar Financiën, dan wel eens tot heengaan zou kunnen nopen.

* *
^

Wanneer het zoo loopt — en de kans daarop is in elk geval
niet gering — dan hangen opeens de belastingplannen van den
heer Treub, los van hun oorsprong, in de lucht. Die ernstige mogelijkheid betreur ik. Niet omdat ik die plannen in allen deele bewonder, maar omdat ze een werk aangrijpen dat toch eens zal moeten
worden ter hand genomen en omdat ze nu eenmaal voor een goed deel
moesten strekken tot dekking van het bestaande begrootingstekort.
De urgentie der voorziening in den financieelen nood schijnt door den
Minister van Financiën aanvankelijk te zijn ingezien; althans bleek
uit het relaas van een vraaggesprek, dat hij de behandeling der
belastingplannen (of van een deel daarvan) vooraf wilde doen gaan
aan die van de Grondwetsherziening. Doch uit de Memorie van
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Antwoord betreffende Hoofdstuk I der Staatsbegrooting valt af te
leiden dat het ministerieele Sanhedrin anders heeft besloten en
den Minister van Financiën heeft genoopt tot het plaatsen van
zijn handteekening onder een stuk waarin de gewenschte volgorde
van behandeling zóó wordt gesteld : Ouderdomswet -- Grondwetsherziening -- Belastingplannen. Misschien heeft de Minister van
Financiën in deze volgorde berust in de overtuiging, dat hij toch
met zijn Ouderdomswet zou vallen en dat de volgorde van wat
daarna kwam, hem dus weinig meer kan raken. Maar intusschen
blijft, door dit wegwazen van de belastingplannen tot zelfs achter
de behandeling der Grondwetsherziening -- en hoe kan men eigenlijk een Kamer die haar eigen electoralen grondslag zal hebben
afgekeurd, nog nieuwe lasten aan de natie laten opleggen? -- de
dekking van het begrootingstekort achterwege.
En dat is toch urgent. Meer dan de ouderdomsvoorziening.
En meer, vooral, dan de Grondwetsherziening.
Doch deze Regee'ring, en in 't bijzonder de heer Cort van
der Linden met zijn aan Ostrogorski ontleende theorie van den
extra-parlementairen „volkswil", heeft zich van haar optreden af
zoozeer onder de hypnose van de kiesrechtbeweging getoond, dat
zij het voldoen aan den eisch van Algemeen Kiesrecht meer
urgent vindt dan het dichten van het groote gat in onze Staatsfinanciën. De Grondwetsherziening, nagenoeg geheel binnen de
grenzen van het electorale gehouden, moet voorgaan. De financiën
kunnen wachten, de kudde der politieke leiders daarentegen „geen
dag en geen nacht" (om een gevleugeld woord te bezigen).
En nu wordt dit wegstoppen van de belastingplannen achter
de behandeling van de Grondwetsherziening in de Tweede Kamer
te meer bedenkelijk naar mate de kans op het slagen van die
herziening -- en daarmede die van het aanblijven der Regeering
— onzekerder wordt.
Deze heele Grondwetsherziening staat of valt met het tot
stand komen van een compromis in zake Art. 192. Voor mij althans
is er niet aan te twijfelen of de rechterzijde — en die heeft in
de Eerste Kamer de beslissing in handen — laat de herziening
van Art. 80 met bijbehooren niet doorgaan zonder Bene voor haar
aannemelijke herziening van Art. 192. Dit is, van het standpunt
der rechterzijde bezien, ook volkomen verklaarbaar; ze heeft nu
eenmaal, sedert tientallen van jaren, even hard gestreden voor
Veen ander onderwijsartikel als de sociaal-democraten voor een ander
kiesrechtartikel. En nu de sociaal-democraten hun zin staan te
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krijgen, begrijpt de rechterzijde natuurlijk dat dit haar een nooit
weerkeerende gelegenheid biedt om haar wensch althans min of
meer te zien vervullen. Want nu doet zich de mogelijkheid voor
van een politieken ruilhandel tusschen deze twee marktpaaltjes :
Art. 80 en Art. 192.
De Regeering doet wel steeds alsof ze van zulk een ruilhandel
niet wil weten maar zonder dat, ten gevolge van den arbeid der
door haar ingestelde „Bevredigingscommissie", zulk een ruilhandel
de facto plaats heeft, kan ze haar electorale Grondwetsherziening
nu eenmaal niet doen slagen. Ze moge zich op nèg zoo „ellenhohe
Socken" plaatsen, „am Ende" zal toch ook zij toch slechts blijken
te zijn wat ze, in deze quaestie is : een politiek werktuig. De onbewuste wilsuitvoerder van twee demagogieën.
Want het zijn twee demagogieën die den politieken toestand
thans gaan beheerschen : die van Dr. Kuyper in zake Art. 192 en
die van Mr. Troelstra in zake Art. 80. Ik wil niet zeggen dat
alles louter demagogie is in de onderwijs- en in de kiesrechtquaestie ; er is ongetwijfeld een zeker deel realiteit in beide. Maar
de onmatige plaats welke aan de eene zoowel als aan de andere
zaak in onze politiek is gegeven, het oorverdoovende gedruisch
dat, ter vervulling van de wederzijdsche wenschen, over en weer
is gemaakt, dat is demagogie. En dat beheerscht den politieken
toestand straks.
Dat onze financiën nu tusschen deze twee demagogieën bekneld dreigen te raken, is nog wel het kwaadst van al. Het was
niet onvermijdelijk. Thans heeft zich reeds, in de meeningsverandering waartoe de heer Treub is genoopt, de fout gewroken
die ik in het vorige overzicht als zoodanig meende te mogen aanwijzen : dat tot dekking van het tekort geen maatregel ad hoc is
voorgesteld in stede van deze urgente voorziening te binden aan
een zoo groote en zoo precaire zaak als een algemeene belastingherziening. Misschien echter zal de nood, waarin de schatkist
thans dreigt te komen, den Minister nu toch nog zulk een maatregel ad hoc doen voorstellen.
En dan zou men kunnen zeggen:

A quelque chose malheur est bon.

22 November.

C. K. ELOIIT.

BUITENLAND.
Aan de oostelijke, zuidelijke en westelijke fronten niets bijzonders, „geen nieuws", zeggen de dagelijksche officiëele berichten,
behalve dan artilleriegevechten, plaatselijke bombardementen uit
zee, lucht en land, torpedo's en mijnen, schermutselingen met
handgranaten en dergelijke ,,onschuldige" zaken. De Duitschers staan
nog altijd bij Riga en Dünaburg, de Italianen voor de Isonzo.
Maar op den Balkan zijn weder alle blikken gericht. Servië is in
snellen loop zoo goed als geheel door de Centralen en Bulgaren
bemachtigd en de Franschen, nu meer dan 100.000 man, met een
toenemend getal Engelschen, nestelen zich vast in Saloniki en
omgeving, te laat om Servië zelf te redden, terwijl zij van het gros
van liet Servische leger zijn afgesneden. Dit laatste staat op het punt,
voorzoover het nog bijeen is, om, gelijk de regeering, het dapper
verdedigde vaderland te verlaten en zich door Montenegro of door
Albanië een weg te banen ; in beide gevallen zal dit met groote
bezwaren gepaard gaan, want Montenegro is in dezen wintertijd
buitengewoon onherbergzaam en arm aan voedsel en de wraakgierige
Albaneezen staan gereed om de wijkende Serviërs in de pan te hakken,
tenzij de Italianen over Durazzo nog bijtijds willen of kunnen ingrijpen of het den Serviërs gelukt over half vijandig Grieksch gebied
zich naar Saloniki door te slaan. Maar de verhouding der Entente
tot Griekenland, dat bij Saloniki genoeg troepen verzameld heeft om
desnoods de landingslegers der Entente in te sluiten, is alles behalve innig. Reeds begonnen de Engelschen en Franschen, om
zich tegen eventualiteiten te dekken, de Grieksche kust met blokkade, den Griekschen handel met embargo te dreigen. Wat moet
Griekenland doen? Sluit het zich bij de Entente aan, dan wordt
zijn grondgebied dadelijk door de zegevierende Centralen, Bulgaren en Turken overstroomd ; gaat het met dezen mede, dan
offert het zijn handel op en ziet zijn kuststeden, ja Athene zelf,
aan bombardement van zee uit blootgesteld. En als de Serviërs
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naar Saloniki komen, moet het hen dan interneeren ? Of hen laten
begaan? Het laatste zou schending van onzijdigheid zijn. Het staat
er vrij wat erger voor dan Roemenië, dat beter in staat is om
met zijn goed uitgerust leger zijn gewenschte onzijdigheid te handhaven en nog niet dadelijk in den strijd gemoeid is. Er zal iets zeer
bijzonders moeten gebeuren om Griekenland te noodzaken aan de
een of andere zijde partij te kiezen of wel het in staat te stellen
nog onzijdig uit de moeielijkheid te komen. De aanvankelijk geheimzinnige reis van lord Kitchener naar het Oosten staat, zooals
gebleken is, met dit alles in nauw verband. Hij bezocht Gallipoli,
waar de bevelvoerder Monro, Hamilton's opvolger, tot opgeven
der expeditie tegen de Dardanellen heeft geraden ; Saloniki,
waar hij met de generaals heeft overlegd ; Athene, waar — let
wel -- de Italiaansche gezant bij zijn receptie wegbleef. Italië
neemt over het algemeen een gereserveerde houding aan. Men
spreekt ook van beweging, van opstand zelfs in Soedan, in Egypte,
in Indië, waar het in ieder geval niet rustig is.
De teleurstelling in de landen der Entente neemt toe. Frankrijk en Rusland zwijgen, Italië doet vreemd, Engeland blijft koortsig
en onrustig. Het aftreden van den Engelschen minister van marine
Churchill heeft alom sensatie gemaakt, den man van de ongelukkige
expeditiën naar Antwerpen en de Dardanellen, maar ook den
man van Engeland's meesterlijke vlootorganisatie, die de Noordzee, den Oceaan en het Kanaal van vijanden heeft bevrijd, zij
het dan ten koste van heel wat door mijnen en duikbooten vernielde

Engelsche en neutrale koopvaarders. Kitchener's reis niet minder.
Er is — dat is duidelijk — iets niet in orde bij de leiding
van den krijg. Er ontbreekt eenheid en samenwerking -- gewoon
verschijnsel bij groote coalities. Zal de vorming van een specialen
Engelschen oorlogsraad van enkele personen daarin verandering
kunnen brengen, voor Engeland ten minste ? Zal Kitchener of
Joffre de leiding krijgen van het centraal oorlogsbestuur der geheele Entente? Er is reden tot twijfel, want, al lekt er niet veel
uit, zooveel toch wel, dat tusschen de deelen der Entente niet geheel naar wensch en behoefte samenwerking is.
De Centralen daartegen staan met Turken en Bulgaren vast
aaneengesloten onder de krachtige, energieke en beproefde leiding
van het krijgshaftige Duitschland. Dat is een ontzaglijk voordeel
aan dien kant. Dat alleen ook kan den strijd op vier fronten met
succes aan den gang houden. En een groot voordeel is ook de
thans voldongen verovering van Servië en het tot stand brengen
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van de verbinding met Konstantinopel en daarover heen met KleinAzië, waarover de weg naar het reeds onrustige Perzië, naar het
gevaarlijk gelegen Egypte, naar het gistende Indië leidt. Van
uithongering van Duitschland en Oostenrijk is geen sprake meer.
Men lijdt er onder de duurte, men heeft er tijdelijk gebrek aan
sommige zaken, aan vet vooral ; men zucht er onder de moeielijk
te verijdelen, maar schandelijke pogingen van opkoopers en leveranciers van levensmiddelen om door het verwekken van kunstmatige schaarschte de prijzen omhoog te drijven. Maar men leeft
er op voor de behoeften betrekkelijk voldoende wijze. Wat reizigers
in Duitschland en Oostenrijk treft, is niet zoozeer gebrek aan
voldoende voeding, al eet men er meer om te leven dan om zich
te vergasten, of wel gebrek aan geld, al is het kleingeld schaarsch,
maar het ontzaglijk aantal verminkten, het droevig overwegende
rouwgewaad. En dat treft reizigers in Engeland en Frankrijk
evenzeer ... .
Het moorden gaat intusschen maar door, maar altijd door.
Vredesgeruchten duiken nu en dan op maar verdwijnen weder
even spoedig. Dat Duitschland en Oostenrijk op eenigszins aannemelijke voorwaarden gaarne vrede willen, blijkt dagelijks. Maar
de Entente, of tenminste Engeland, wil absoluut niet; Rusland en
Frankrijk, nog altijd min of meer hopend op zegepraal, toonen nog
weinig neiging tot vrede, terwijl Italië ook nog eenige hoop schijnt
te hebben om de bergmuren van de Alpen, waartegen het al
maanden lang het hoofd stoot telkens weder, te doorbreken. Strijd
tegen liet Pruisische militairisme, strijd tegen het barbarendom,
zoo klinkt het voortdurend van die zijde : wij strijden den strijd
der beschaving, der vrijheid, wij offeren onze mannen voor de
gansche wereld en hare hoogste idealen, voor de vrijheid der kleine
natiën, en wie daaraan niet naast ons mededoet, verzaakt zijn
plicht uit lafheid of eigenbelang. En van de andere zijde klinkt
het even luide : wij strijden voor ons bestaan als natie, als staat,
voor de vrijheid der zee, voor handelsvrijheid, tegen het alles en
allen beheerschende Engeland, dat ons uit handels- en nij verheidswedijver van de wereldmarkt wil verdringen, dat onze economische
vrijheid wil vernietigen om zelfs ongehinderd de wereldmarkt te
beheerschen.
Is deze strijd er werkelijk slechts een om de ideale goederen
der menschheid, zooals men ons van de eene zijde wil wijs maken ?
Is het er daarentegen een om de suprematie op de wereldmarkt,
zooals men van de andere beweert ? Als niet alles bedriegt, is ook
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deze reuzenkamp, gelijk alles wat de wereldgeschiedenis oplevert,
gemengd van karakter. Frankrijk strijdt niet alleen voor de idealen
van recht en vrijheid en beschaving, maar ook om Elzas-Lotharingen, waarvan het ten onrechte beweert. dat het oud Fransch
gebied is ; want ieder weet, dat Lodewijk XIV en XV het land
op allesbehalve rechtmatige wijze hebben verkregen, hebben bemachtigd en dat de bevolking er volstrekt niet van Franschen
oorsprong is. Engeland strijdt niet alleen maar, zooals de leiders
en wervers redeneeres, voor hoog zedelijke en menschelijke idealen
maar ook wel degelijk, zooals sommigen hunner ronduit erkennen,
om zijn suprematie als zeemogendheid, als koloniale mogendheid,
als handels- en industriestaat, om zijn stoffelijke belangen dus, om
tastbare voordeelen. Rusland is niet maar de onbaatzuchtige kampioen
voor de ideale goederen der menschheid doch wil suprematie op
den Balkan, vrijen doorgang door Bosporus en Dardanellen, fnuiking van den Duitschen geest in de Oostzee-provinciën, van den
Poolschen, van den Finschen geest om zijn rijk in Europa meer
en meer te consolideeren, te russificeeren, om de slavische volkeren onder zijn vaan te scharen ; het wil staatkundige voordeelen.
Italië verheelt geen oogenblik, dat het strijdt om de Irredenta,
zoo mogelijk in den meest uitgebreiden zin, tot Dalmatië en Albanië toe, te voegen bij het moederrijk. Duitschland en Oostenrijk
strijden ook niet zonder meer voor de vrijheid der wereld tegenover het machtige Brittannië, maar ook wel degelijk om tastbare
redenen ; het eerste om zijn bestaan als handels- en nijverheids-

staat en als rijk, het laatste om zijn voortbestaan zelfs, van alle
kanten bedreigd, omdat het bij een nederlaag uiteen zou vallen.
Algeheele overwinning van een der beide partijen over de
andere schijnt meer en meer uitgesloten. De Entente is wel verreweg de baas in getal van troepen en schepen, in geldvoorraad,
in economische kracht ; maar de Centralen winnen het in militair
beleid, in eenheid van zin, in taaiheid van weerstand, strijdend
om hun bestaan als staat, om hun bestaan zonder meer : men zal
ze moeten verdelgen om ze te overwinnen. — en dat is hunne
kracht, dàt vergoedt veel achterstand op ander gebied. Na anderhalf jaar van bloediger kamp is dat een wanhopig onzeker resultaat.
Hoe lang zal het nog duren, eer de Entente inziet, dat de vrede
het eenige redmiddel is van den totalen ondergang der Europeesche
maatschappij ? Kerstmis nadert weder
Er zijn onder ons brave menschen van den Anti-Oorlogsraad,
die meehen, dat het oogenblik gekomen is om de grondslagen te
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leggen voor „une pair durable", die als „programme minimum"
vaststelt : volle erkenning van het beginsel der nationaliteiten ; volle
handelsvrijheid in de koloniën ; permanente Vredesconferentie met
handhaving van het Arbitragehof, met een hof van internationale
justitie en een internationalen Raad van onderzoek en verzoening;
vermindering van wapening met opheffing van het buitrecht en
goed verzekerde vrijheid der zee in oorlog en vrede ; scherpe controle
van de buitenlandsche politiek door de parlementen. Er moet gehandeld worden, roepen zij met luider stem. Dat is alles zeer
schoon op papier maar als, als eenmaal vredesonderhandelingen
worden geopend, zullen de grondslagen voor den vrede er wel een
weinig anders uitzien. Zoowel het eerste als de beide laatste punten
zullen wel de grootste moeielijkheden in de praktijk opleveren.
Kwaad doen zulke programma's niet, evenmin als het Haarlemsche
initiatief voor de samenstelling eener internationale politiemacht,
maar heel veel werken zij niet uit : de beslissing ligt voorloopig
op de slagvelden en als die werkelijke beslissing uitblijft — wat
te verwachten is — dan zal er van dat alles weinig terecht komen,
want in een dan te wachten compromis is voor al dat schoons
weinig plaats en zal men tevreden moeten zijn met voorloopige
schikkingen... tot op een nieuwen kamp, uit te vechten tusschen
Engeland en Duitschland, de eigenlijke tegenstanders, ook in dezen
krijg. In infinitum? Neen, er is niets, waaraan geen einde komt.
Maar wanneer?

LEESTAFEL.
Elisabeth Barret Browning. Portugeesche sonnetten. Vrij
bewerkt naar het Engelsch door Helène Swarth. Wereldbibliotheek onder leiding van L. Simons.
Ongetwijfeld is voor verreweg de meesten onzer landgenooten
Elisabeth Barret Browning in de allereerste plaats de dichteres
van Aurora Leigh, dat ondanks den uitnemendere bouw van zijne
zuivere engelsche jamben en den rijken inhoud der in zijne verzen
neergelegde levenservaring, naar het schijnt, in deze dagen ten
onzent zijne snel verworven populariteit moet betalen met een
tijdelijk vergeten. Ik weet niet, of de dichteres overigens hier te
lande nog veel gelezen wordt, of het moest zijn in een enkel
„bloemlezing-gedicht" zooals dat aangrijpend-klagende
Do you hear the children weeping, o my brothers,
Ere the sorrow comes with years.

Dit evenwel is zeker, the sonnets from the Portuguese, deze
in verdichte vormen gesluierde hartstochtelijke belijdenis harer
liefde, zijn aan de meesten onzer onbekend gebleven, al zijn ze nu
reeds een zestig jaren oud : toch zullen zij, meen ik ook in de
vertaling, belangstelling wekken, omdat zij zoo treffend licht werpen
op de verhouding van teedere en eerbiedige liefde die Elisabeth
Barret aan Robert Browning verbond. Als poëtische cyclus is deze
sonnettenkrans weliswaar wat éénkleurig, misschien ook is om
blijvend te boeien de toon wat te persoonlijk en liggen de gebeurtenissen wat ver van ons af; toch dunkt mij dat de overzettingsarbeid van Helène Swarth — ik weet niet of het werk van ouderen
of van recenten datum is -- het karakter van het oorspronkelijke
vrij zuiver weergeeft, al is een hollandsch sonnet altijd iets anders
dan een engelsch. Mevrouw Swarth noemt haren arbeid eerre vrije
bewerking. Waarin die vrijheid bestaat, zal ieder die de sonnetten
van Mevrouw Browning naast de hare legt onmiddellijk bemerken.
Eet is tot karakteristiek der beide dichteressen niet onnut, deze
proeve met het inleidende sonnet te nemen.
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I thought once how Theocritus had sung
Of the sweet years, the dear and wished-for years,
Who each one in a gracious hand appears
To bear a gift for mortals, old or young:
And, as I mused it in his antique tongue,
I saw, in gradual vision through my tears,
The sweet, sad years, the melancholy years,
Those of my own life, who by turns had flung,
A shadow across me. Straightway I was 'ware,
So weeping, how a mystic Shape did move
Behind me, and drew me backward by the hair,
And a voice said in mastery, while I strove :
„Guess now who holds thee ?" „Death" I said, but there
The silver answer rung: „Not Death, but Love".

Deze versregels zijn door Helène Swarth aldus vertolkt :
Ik droomde hoe Theocritus bezong
De blij verlangde jaren, schoon en goed,
De stervelingen tredend te gemoet,
Elk met een milde gaaf voor oud en jong.
En, toen ik nadroomde in zijn taal, verdrong
Het bene beeld het andre in mijn gemoed.
En 'k zag mijn eigen jaren, weedom zoet,
Die over 't pad waar 'k weende en handen wrong,
ten donkre schaduw wierpen. — En gewaar
Werd plots ik Één die me in zijn armen bond
En achterover trok mij bij heb haar.
En 'k hoorde een stem, terwijl ik hem weerstond,
— „Raad, wie u vasthoudt !" — „Dood!" zeide ik. „Voorwaar,
Niet Dood, maar Liefde !" sprak zijn godemond.

Men ziet het, dit is eene vrije bewerking. De Nederlandsche
dichteres heeft er haar eigen stempel op gedrukt. Hoe noode wij
the silver answer ruilen voor den „godemond", en the sweet, sad
years, the melancholy years voor de „eigen jaren, weedom zoet",
die keuze kenmerkt de dichteres. Maar tegen het begin van de
overzetting heb ik ernstiger bezwaar. Indien ik mij niet vergis
gedenkt Mevrouw Barret Browning in de eerste woorden een paar
regels van Theocritus, die zij niet vertaalt, doch herschept, ze
uitbreidende in hare eigene gedachten. De oude dichter had gesproken van de Jaargodinnen die met zachte schreden den sterveling
naderen, die het langzaamst zijn van alle onsterfelijken, vol verlangen
verbeid door de menschen aan wie zij telkens wat nieuws brengen.
Zeker zij zijn the sweet years, the dear and wished for years. Maar
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de toon èn van het Grieksch èn van het Engelsch gaat verloren
indien de met smart verbeide Horen „blij verlangde jaren, schoon
en goed" worden genoemd. Het komt mij voor dat hier Mevrouw
Swarth te vrij in hare navolging is geweest, tenzij natuurlijk, wat
ik niet weet, de Engelsehe dichteres andere verzen van Theocritus
dan de door mij bedoelde (Theocr. XV. 103 v. y.) op het oog heeft
gehad. K. K.
Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. Warmteleer. Wereldbibliotheek onder leiding van L. Simons. Amsterdam. Maatsch.
voor Goede en Goedkoope Lectuur.
(Het bleek mij) ,,dat de redactie niet van mij verwachtte een
kort, schematisch overzicht van het geheele gebied der warmteleer,
maar dat het geheel met haar inzichten strookte, wanneer ik mij
beperkte tot slechts enkele groote problemen, maar deze dan ook
zoo grondig behandelde, dat de lezer aan die problemen den aard
der natuurwetenschappelijke methode en haar beteekenis voor het
geheel onzer kennis zou kunnen leeren inzien ... Wie verwacht,
hier een beknopt antwoord te vinden op elke vraag op het gebied der
warmteleer, of wie zou wenschen een uitvoerige beschrijving van
proeven en van toestellen, waarmee die proeven worden genomen,
zal dit boekje dientengevolge teleurgesteld ter zijde leggen ;
Maar wie, zooveel mogelijk in algemeen bevattelijken vorm, zich wil
laten inleiden in natuurwetenschappelijk denken en natuurwetenschappelijke methode, wie met behulp dier methode enkele der
belangrijkste vraagstukken der natuurkunde wil zien behandelen,
wie zich rekenschap wil geven, hoe door samenwerking van experiment en wiskunde die nauwkeurigheid en zekerheid verkregen
wordt, waarop de natuurwetenschap met recht zoo trotsch is, wie
tevens belang stelt in de vraag, waar de grenzen der aldus verkregen kennis liggen en wat de tot nu toe op dit gebied gewonnen uitkomsten beteekenen kunnen voor het geheel der wetenschap,
die zal, naar de schrijver hoopt, niet geheel zonder winst kennis
nemen van dit boekje."
Op deze wijze geeft Prof. Kohnstamm in het voorbericht het
doel aan, dat hem bij het schrijven van zijn boekje voor oogera
stond. Dat iemand, die zoozeer het onderwerp beheerscht als hij,
en die zich op heldere wijze weet uit te drukken, dit doel, dat
hij zich zoo bewust heeft gesteld, zoo nabij mogelijk zou benaderen
was te verwachten.
Er rijst bij mij alleen één bedenking bij het lezen van derge.. .

-
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lijke populair wetenschappelijke werkjes. En dat is deze : ,,Wie zijn
de lezers?" Ik zeg met opzet dergelijke populair wetenschappelijke
werkjes, want er zijn verschillende soorten populaire wetenschap.
De ouderwetsche soort ging uit in de richtig van de „vrije gedachte".
Dit was niet een manier van denken, maar van resultaat. „Vrije
gedachte" was „als je materialistisch en anti-christelijk bent". Deze
schrij vers bewezen weinig maar beweerden veel en verklaarden
alles. Dergelijke populaire wetenschap was echt populair, maar
niet wetenschappelijk.
Tegenwoordig heerscht een ander soort populaire wetenschap,
ofschoon ook de oudere soort niet geheel uitgestorven is. Die nieuwere
soort bestaat daarin, dat wetenschappelijke onderzoekers op allerlei
gebied de wetenschappelijke inzichten, op het gebied van hun
studie verkregen, aan een grooteren lezerskring trachten bekend te
maken. Zij doen dat veelal op een sobere, consciëntieuze wijze.
Er worden niet slag op slag verbluffende „vergezichten geopend",
maar de verkregen kennis wordt uiteengezet voor zoover zij gaat.
Wat onbekend is, wordt onbekend gelaten.
Dergelijke populaire wetenschap moet aan de beoefenaars der
oudere soort wel weinig belangrijk en zeer vervelend voorkomen.
Zij is wèl wetenschappelijk. Maar is zij ook populair? Kan zij
het zijn ?
„Begriffe ohne Anschauung sind lehr." Studenten krijgen de
bij de begrippen behoorende „Anschauung" op colleges en in laboratoria. De begrippen worden in de bedoelde populaire werken
nauwkeurig genoeg uit' engezet; maar ontbreekt het den lezer niet
aan de noodige „Anschauung" ? Kan in het bestek van deze boekjes stof genoeg gegeven worden om de begrippen te vullen ?
Dergelijke bedenkingen doen zich het meest gevoelen bij boekjes, die het hoogst zijn aangelegd. Daarbij is men het meest geneigd zich af te vragen: „kan dat hoog gestelde doel bereikt worden" ?
Ook bij Ovink's „Uren met Spinoza" opperde ik bedenkingen in
deze richting. Maar of zij gegrond zijn, kan natuurlijk alleen in
de ervaring blijken. Zijn er inderdaad lezers ? En slagen deze er
inderdaad in zich de geboden stof eigen te maken ? Mogen mijn
bedenkingen door de ervaring worden gelogenstraft! W.
S. A. Arendsen Hein. Variaties en erfelijkheid. Utrecht.
A. Oosthoek.

Slechts iemand die door eigen studie van de hier behandelde
theorieën op de hoogte was zou dit boek juist kunnen beoordeelen
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en zou in de aangeroerde strijdpunten partij kunnen kiezen. Hier
zij slechts vermeld dat de schrijver ook door tegenstanders gewaardeerd materiaal op zoölogisch gebied, dat op de door hem behandelde terreinen betrekking heeft, heeft bijeengebracht. W.
Dr. H. Th. Obbink. Oostersch Leven. Tweede Deel.
Nijkerk. G. F. Callenbach, 1915.
Met bekwamen spoed heeft Prof. Obbink het tweede deel van
zijn Oostersch Leven op het eerste laten volgen. En evenals bij de
lezing van het eerste deel trof het mij nu opnieuw, hoezeer wij
behoefte hebben aan werk als het hier gegevene, en hoe Prof. Obbink juist de man is om het ons te schenken.
Langs allerlei wegen toch zijn we langzamerhand tot het inzicht gekomen dat wij den bijbel veel te veel tot een theologisch
werk, tot een geleerdenboek hebben gemaakt, terwijl God hem
ons heeft gegeven als volksboek, in de volkstaal, zich aansluitende
aan de volksziel. Willen wij hem volgens dit juistere inzicht gaan lezen
dan ontbreekt ons, Westerlingen, in de eerste plaats de noodige
kennis van de Oostersche volksziel. En omdat dit boek hiermede
ons in kennis tracht te brengen, doet het zulk voortreffelijk werk.
Het ontsluit ons het Oosten met zijn vele symbolische volksgebruiken en ceremoniën, ons, Westerlingen, op het eerste gezicht
zoo vreemd. Bij de bekende onveranderlijkheid van het Oosten
kan de beschrijving van de tegenwoordige sociale toestanden verrassend licht verspreiden over vele bekende, doch duistere bijbelsche tafereelen. Menig hoofdstukje wordt zoo in den hoogsten zin
suggestief. Ik denk aan dat van den Bloedwreker, aan dat over den
Maaltijd, de Stadsbruiloft, de Dorpsbruiloft, doch ik zou ze allen
kunnen opnoemen. Want die welke handelen over koop en verkoop,
over de manier van groeten en iemand „bewierooken", over de
badceremonies zijn even belangrijk, terwijl de kleurige platen den
tekst inderdaad verduidelijken. Laat ik liever eindigen met een
korte aanhaling : „we zien hier (op de plaat) dat de gasten, een
huis binnentredende, het hoofd gedekt houden, maar de schoenen
uitdoen, precies andersom dan wij gewoon ziju. Noch om een meerdere te begroeten, noch bij het binnentreden van het heiligdom,
zet de Oosterling zijn tulband af. Aan den anderen kant zal de
Oosterling nooit bidden alvorens zijn schoenen uit te doen. Onze
uitdrukking : „zet uw hoed af", zou men in oostersche talen moeten
vertalen : „doe uw schoenen uit". Zoo vinden wij het dan ook
meermalen. B.v. als Mozes den brandenden braambosch nadert,
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klinkt hem een stem tegen : doe de schoenen van uw voeten, want
de plaats waarop gij staat, is heilig land. Ex. 3 : 5 ; vgl. Hand,
7 : 33". (bl. 96).
Prof. Obbink is nu juist de man om ons inzicht te geven in
de Oostersche sociale verhoudingen en volksgewoonten, omdat hij
aandacht en juisten blik heeft voor onze eigene. Bij de bespreking
van het eerste deel wees ik reeds daarop, maar hier trof het mij
weer telkens. Zoo illustreert hij de bijbelsche manier van noodigen
tot de bruiloft met het plattelandsgebruik onzer oostelijke provinciën van den „bruidnoodiger", die bij zijn mondelinge boodschap
„vaak even goed zijn vaste noodigingsformule heeft als in het
Oosten" (bl. 202). G. F. H.

